
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Materiál číslo Z2021_065

SPRÁVA
pre zasadnutie mestského zastupitelstva v Liptovskom Mikuláši

Ing. arch.Tatiana Bach- Podpis predkladateľa:
Uková, špecialista ref.
hiavného architekta

Spracovateľ:

rizvani:

Ing. arch.Tatiana Bach
tiková, špeciaiista ref.
hIavného architekta

Ing. arch. P.

Ina. arch. J

Podpis spracovateľa:
‘ /

Vi

Počet priioh: H

Bod rokovania:

Dátum rokovania
MsZ:

Materiál obsahuje:

Územný plán centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptovský
Mikuláš - Zmeny a dopinky č.3 (UPN CMZ - Západ, LM
- ZaD č.3) - návrh

10. 06. 2021 Dátum spracovania 02. 06. 2021
materiálu:

1. Návrh na uznesenie

2. DĎvodovú správu

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia

4. Priiohy: či schéma závázných časti riešenia a verejnoprospešných
stavieb, priioha č.2 vyhodnotenie pripornienkového konania k návrhu,
príloha č.3 - návrh ‚Úzernný pián CMZ - Západ, Lipovský Mikuláš - Zmeny
a dopinky č. 3, príioha č4 stanovisko Okresného úradu Žilina. odboru
výstavby a bytovej politiky, oddeIenia územného piánovania podia 5 25
stavebného zákona ČSD/l 976 Zb. v zneni neskorších predpisov k návrhu
„Územný pián centráInej mestskej zóny- Západ, Lipovský Mikuláš - Zmeny
a dopinky č. 3.

Predkladatei‘:

Počet strán: 11



MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 06. 2021 číslo /2021

K bodu: návrh „Územný plán
Iáš - Zmeny a dopinky č. 3“

Mestské zastupiteľstvo

berle na vedomie

stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného
plánovania podľa 25 stavebného zákona č. 5011976 Zb. v zneni neskorších predpisov
k návrhu „Uzemný plán centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopIn
ky č.3“

II. konštatuje, že

návrh „Územný plán centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky
6.3 bol v súlade S -om 23 stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršich predpi
sov verejne prerokovaný a pripomienkovaný a je spracovaný v rozsahu podľa vyhlášky MŽP
SR Č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacich podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
jeho spracovateľom je spol. BD.- ARCH, s.ro. Liptovský Mikuláš, odborne spósobilou oso
bou na jeho obstarávaníe podIa 2a stavebného zákona v zneni neskoršich predpisov je
Ing. arch. J V

III. schvaľuje

1. návrh Územný plán centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopin
ky 6.3“, spracovarlý spol. B.D ARCH, sto., Liptovský Mikuláš so zapracovanĺm pripomie
nok v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania k predmetnému návrhu

2. jeho smernú Časť
3. vyhlásenie záväznej Časti návrhu „Uzemný plán centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptov

ský Mikuláš - Zmeny a dopInky 6.3 všeobecne závázným nariadenim mesta Liptovský Mi
kuláš

centráinoj mestskej zóny- Západ, Liptovský Miku-



IV. odporúča

Ing. Jánovi BlcháČovi, PhD., primátorovi mesta, zabezpečiť uloženie Územného plánu
centrálnej mestskej zóny- Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky Č.3‘ podľa 28 zákona
Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon ) v zneni neskoršich predpisov do 3 mesiacov od ch schválenia.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 06. 2021



Důvodová správa
lnformácia o postupe prerokovania návrhu „Územný plán CMZ — Západ,

Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 3“.

Návrh „Územný pián CMZ — Západ, Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 3“ je vypracovanýv súiade se zákonom Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších súvisiacich noviei a predpisov a v súlade s Vyhláškou MŽP SR Č. 55/2001 Z.z.o územnoplánovacích podklacloch a územnoplánovacej dokumentácil.

Mesto Liptovský Mikuláš predložilo návrh „Územný pián CMZ — Západ, Liptovský

Mikuláš - Zmeny a dopinky č. 3“ který bol spracovaný spol. 6.D.- ARCH, 5. Ĺ o.

Liptovský Mikuláš hlavný riešiteY Ing. arch. V E autorizovaný architekt SKA

Mesto Liptovský Mikuláš dohodou o vykonaní prác zabezpeČüo obstarávanie

návrhu „Územný pián CMZ — Západ, Liptovský Mikuláš — Zrneny a dopinky č. 3“

prostredníctvom odborne spósobilej osoby Ing. arch. L V

Návrh bol verejnosti oznámený spósobom v mieste obvyklým ato vyvesenim oznámenia na

úradnej tabuli /vyvesené 16.11.2020 zvesené 31.12.2020/a zverejnením na webovej stránke

Mesta Liptovský Mikuláš M5U/UHA-2020/6863-01-Bc zo dňa 03.11.2020. Dotknuté orgány

štátnej správy holi upovedomené jednotlivo listem čj. MsU/UHA-2020/6863-01-Bc 20 dra

03.11.2020.

V procese prerokovania návrhu „Územný plán CMZ — Západ, Liptovský Mikuláš — lmeny a dopinky
Č. 3“ verejnosť nevzniesia pripomienky a pripomienky vznesené dotknutými orgánmi štátnej správyboli obstarávateľom vyhodnotené. Pripomienky boll opátovne prerokované dňa 17.03.2021a 05.02.2021 a 08.02,2021 a ostatné pripornienky zohľadnia sa v nasledujúcich stupňoch projektovejdokumentácie /viď tabuíkové vyhodnotenie pripomienok/.

Zároveň listom MsU/UHA-2019/6863-02-Bc za dňa 03.11.2020 belo zaslané oznámenie
o strategickom dokumente a žiadosť o zahájenie zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
0 posudzovanívplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Okresnérnu
úradu v Liptovskom Mikuláši.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš — odbor starostlivosti o životné prostrede Rozhodnutím č. j. OU
LM-QSZP-2021/000578-014 ze dňa 23.02.2021 vydal po ukončení zisťovacieho konania podťa *7 ods.5,6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životného prostredie a a zmene a doplneníniektorých zákonov rozhodnutie, že sa nebude posudzovať strategický dokument.

Spracovala: Ing. arch. J V

-

dňa 10.05.2021 ĺ
/

2‘



Návrh územného piánu centrálnej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky Či
so zapracovaním pripomienok v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu a návrh všeo
becne záväzného nariadenia na vyhlásenie záväznej Časti územného plánu centrálnej mestskej zóny -

Západ, Liptovský Mikuláš - Zmeny a dopinky č.3 bol prerokovaný v komísii územněho rozvoja a výs

tavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 162021 a bob prijaté uznesenie: komisia
územného rozvoia a výstavby mestského zastupiteístva v Liptovskom Mikuláši odporúČa schválenie
zmien a doplnkov Č.3 úzernného plánu CMZ- Západ, Liptovský Mikuláš v zmvsle vyhodnotenia pripo
mienkového konania k návrhu a vyhlásenie záváznei Časti územnoplánovacei dokumentácie všeobec
ne záväzným nariadením.



Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 369/1 990 Zb. o
obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov a ustanovenia 27 ods. 3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich
predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENiE

MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Č. I2O2INZN

Z á v ä z fl á Č a $ t‘

Územného piánu centráinej mestskej zóny - Západ, Liptovský Mikuláš

- Zmeny a dopinky Č.3

(d‘alej len ÚPN CMZ- Západ, Liptovský Mikuláš- ZaD č.3),

ktorým sa mení a doptňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 812004NZN zo dňa 20.5.2004
- záväzná časť územného plánu centrálna mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš -

zmena v piatnom znerií a ruší sa platnost‘ všeobecne záväzného nariadenia Č. 712000/
VZN zo dňa 6.7.2000.

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie Č.8/2004/VZN zo dňa 20.5.2004 - záväzná časť územného
plánu centrálna mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš -zmena v znení všeobecne záväz
něho nariadenia Č. 6/2009 zo dňa 3.6.2009 sa mení a doplňa takto:

Územný a Časový rozsah platnosti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu centrálna
mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš sa doplňa o text:

Územný rozsah Zmien a doplnkov č.3 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ,
Liptovský Mikuláš je územie v kú, Liptovský Mikuláš, ohraničené v časti okrajom objektu
bývalej Hypernovy, okrajom pešieho chodníka pri komunikácii čl/lB, Ul. Hollého a eXistujúcou
zástavbou tj. podľa grafickej časti regulovaný blok „E‘.
Zmeny a dopInky č.3 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ, Liptovský Mikuláš sú
platné odo dňa účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
a všeobecne závázného nariadenia č. /2021/VZN, schváleného mestským zastupitel‘stvom v
Liptovskom Mikuláši dňa

Článok 2

2.1. Regulativy priestorového usporiadania a funkČného využívania pozemkov a stavieb

Text ods, 2,1 sa vypúšt‘a a nahrádza sa teXtom, ktorý zníe:

Riešené územie ÚPN CMZ Západ, Liptovský Mikuláš a ZaD č.3 sa nachádza podľa platného
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v urbanistickom bloku „zmiešané územie
mestského centra“ a platia preň regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využivania
územia, stanovené pre tento blok.



12. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

doplňajú sa nové odseky, ktoré znejú:

Umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia pre blok 1,E« ÚPN CMZ Zá
pad, Liptovský Mikuláš - ZaD č.3 heši výkres č. 03 Dopravná a technická vybavenosť územia.

V bloku E dochádza k zmenám v návrhu dynamickej a statickej dopravy.

Blok E

Čisté úžitkové plochy obytné (mimo CMZ) 1 372 m2 I počet bytov 14

Obchody a služby (v rámci CMZ) 1 014 m2

Návrh podzemných parkovísk: 59

Návrh parkovisk na teréne: 125

Návrh parkovisk celkom: 184

Z toho:

- odstavné státia pre byty: 24/100% dlhodobých/

- parkoviská pra obchody a služby: 148/11 dlhodobých, 137 krátkodobých

Potreba parkovacích stání pre prístavbu objektu bývalého OC Hypernova SO 01 a SO 02:

- parkoviská pre obchody a služby: 14/0 dlhodobých, 14 krátkodobých

Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešle komunikácie,
atd.) je potrebné navrhnúť‘ v súlade $ aktuálne platnými STN a technickými predpismi. V
súvislosti so statickou dopravou upozorňujeme, že pre riešené územie musí byť zabezpečený
dostatok parkovacích stojísk podľa STN 73611 0/Z2 už v rámci I. etapy projektu;

Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov,
výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej pril‘ahlej cestnej siete,
podľa možnosti systémom obslužných komunikáciĺ a ich následným pripojením na cesty a
miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými SiN a
technickými predpismi bez nutnosti udel‘ovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN
a technických predpisov pre pozemné komunikácie;

Pre existujúce dopravné pripojenia (najmä križovatku ulice Moyzesova s ulicou Hollého), je
potrebné v rámci 2. etapy výstavby spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v sůlade s STN
73 6102 aTP 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je potrebné zohľadniť aj výhľadový stav
na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky;

V rámci riešenej zóny sa odporúča implementovať prvky elektromobility podIa zákona
Č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam 5 8a Elektro-mobilita);

V blízkosti pozernných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi
účinkami dopravy podia vyhlášky Ministerstva zdravotnictva SR Č. 549/2007 Z. z., kterou sa
ustanovujú podrobností o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibráciĺ v životnom prostredí v znení neskoršich zmien a
predpisov (d‘alej len „vyhláška MZ SR3). Umiestnenie lokalĺt v pásme s prekročenou prípustnou
hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácii neodporúčame. V pripade potreby je nevyhnutné
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat‘
investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili
dodržanie pripustných hodnót hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Vočí
správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto
opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácíe známe;

Je potrebné zabezpečit‘ vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikách
(a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení obytných stavieb tak, aby
bola zabezpečená eXpozicia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade $ prípustnými
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hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení
a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;

Pre možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z navrhovaných stavieb je potrebné
vypracovanie hlukovej štúdie, pre konkrétnu okolitú obytnú zástavbu, v ktorej buciú ozrejmené
hlukové pomery v danom území a podia výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové
opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom prostredí boli v
súlade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.

2.3. Regulativy umiestnenía stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov
s určením zastavovacích podmienok

dopÍňa sa nový odsek, ktorý znie:

Blok E

Dotknuté parcely: p.č. KN C 503/1, 503/3, 588/1, 462, 463/2

katastráine územie Liptovský Mikuláš

Regulované parcely: KN C p.č. 503/3, 588/1 k. ú. Liptovský Mikuláš

Plocha regulovaných pozemkov v m2: 6 655 m2

Zastavovacie podmienky:

Podlažnost‘: 2 NP. (maximálna prípustná výška 7,5 metra,
v prípade 2. nadzernných podlaží na jedno nadzemné podlažie s maximálnou konštrukČnou
výškou 3,75 metra)

Koeficient zastavanosti: 0,2

Index podlažnosti: 0,3

Koeficient stavebného objemu: 6,5

Zastavovacie podmienky pre blok „E“ ZaD č. 3

a) umiestnenie stavby na pozemku a urČenie polohy stavby na pozemku

Prístavby je nutné umiestnit v severozápadnej Časti pozemkov s dostatoČným odstupom od
uliČnej a stavebnej Čiary územia v zmysie grafickej príiohy výkres č. 04. Pre pristavbu
prestrešeného objektu záhradného centra sa stanovujú maximálne prípustné rozmery: hÍbka
38 metrov, šírka 11 metrov a výška zastavania maximálne 2. nadzemné pocliažia (v zmysle
zastavovacích podmienok s maximálnou prípustnou výškou 7,5 metra) v kontakte s pril‘ahlým
chodníkom a prístupom z existujúcej nivelety územia. Odstupová vzdialenosť k hranici
susediacich pozemkov sa stanovuje na minimálne 2 metre.

Pre prístavbu neprestrešeného objektu záhradného centra sa stanovujú maXimálne prípustné
rozmery: hlbka 22,4 metrov, šírka 40 metrov a výška zastavania maXimálne 2. nadzemné
podlažia (v zmysle zastavovacích podmienok s maximálnou prípustnou výškou 7,5 metra)
v kontakte s pril‘ahlým chodníkom a pr[stupom z eXistujúcej nivelety územia. Odstupová
vzdialenosť k hranici susediacich pozemkov sa stanovuje na minimálne 2 metre.

Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou bude v prípade potreby
prekládky vynútenou investiciou investora.

Vo vzťahu k eXistujúcim stavbám a plochám zelene, je potrebné tieto pine rešpektovať
a integrovat‘ prístupové komunikácie do celkového riešenia.
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b) intenzita zastavania

Prístupné a neprístupné druhy stavieb v rámci riešeného územia sa nemenia.

Zariadenia občianskej vybavenosti sa budú umiestňovať za týchto podmienok:

a) nebudú mat‘ veľké nároky na technické vybavenie. Predovšetkým sa vylúčia prevádzky
s náročnou vzduchotechnikou, so špeciálnymi nárokmi na čistenie splaškových vód,
ako aj na odvod splodín horenia a pod.;

b) hladina hluku bude vyhovovať akustickým požiadavkám podľa Čl. 4. 2. 4. STN 734301.

Zastavovacie podmienky sú riešené v bode 2.3.

c) prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru
existujúcej zástavby

Súčasná architektúra, bez podsadenej časti, ktorá je v kontakte $ chodnikom, plochá strecha
nad 2. NR, alebo sedlová strecha za atikou, bez možnosti oplotenia pozemku.

d) opis dopravného a technického riešenia

Koncepcia komunikačného systému sa nemení, v riešenom bloku E sa heši úpravu statickej
dopravy a následne vybudovanie podzemnej garáže v druhej etape. Prístup do územia je
zachovaný cez svetelne riadenú križovatku Hollého/Moyzesova.

Návrh plöch pre statickú dopravu vychádza z priestorových možnosti v CMZ Západ a
požiadaviek na počet jednotlivých druhov státí v zmysle STN 736110.

V prvej etape výstavby bude zachované parkovisko, organizácia sa prispósobí výstavbe
a zredukuje sa počet parkovacích miest. Nároky statickej dopravy pre revitalizovaný objekt
budú riešené V zmysle STN 736110.

V druhej etape sa vybuduje podzemná parkovacia garáž. Na jej streche bude zriadený
pobytový a oddychový parč[k s prvkami drobnej architektúry a prvkov výustných objektov
komunikačných jadier (výVahy a schodiská). Podzemná garáž sa navrhuje v rámci bloku E.

ÚDAJE O POTREBE VODY

PITNÁ VODA. Nemeni sa. Nové objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované z rozvodov
z objektu Hypernova. Podzemná garáž v rámci druhej etapy výstavby bude integrálnou
súčasťou objektu Hypernova, jej dvoch nadzemných podlaží, ktoré budú revitalizované na
obytné podlažia. Z toho dávodu nutné pripojenie bude z rozvodov objektu Hypernova (mimo
CMZ).

ÚDAJE O MNOŽSTVE ODPADOVÝCH VÖD

Nemení sa. Nové objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované z rozvodov z objektu Hypernova.
Podzemná garáž v rámci druhej etapy výstavby bude integrálnou súčasťou objektu Hypernova,
jej dvoch nadzemných podlaží, ktoré budú revitalizované na obytné podlažia. Z toho dövodu
nutné pripojenie bude z rozvodov objektu Hypernova (mimo CMZ).

ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZVOD PITNEJ VODY

Súčasný stav: Nemeni sa.

Návrh riešenia : Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou SO 01
a SO 02 bude v prípade potreby prekládky vynútenou investíciou investora.

VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

Súčasný stav : Nemení sa.

Navrhované riešenie : Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou
SO 01 a SO 02 bude v pr[pade potreby prekládky vynútenou investíciou investora.
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SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Nemení sa.

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Nemení sa.

ENERGETIKA

Zásobovanie plynom

Charakteristika oblasti: Nemení sa.

Stav a riešenie plynofikácie: Nemení sa.

Návrh nových kapacít v riešenom území: Nemení sa,

Popis riešenia návrhu zásobovania plynom: Nemení sa.

Etapizácia výstavby a regulatívy riešenia: Nemení sa.

Zásobovanie elektrickou energiou

Existujúci stav: Nemení sa.

Návrh riešenia : Nemení sa.

Vonkaišíe oznamovacie rozvody — telefón: Nemení Sa.

e) ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných ciel‘ov a úloh riešenia

Nevyžadujú sa nad rámec schválenej ÚPN CMZ Západ.

2.4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

DopIňa sa nový odsek, ktorý znie:

Dodržať 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 požíadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.

2.5. Regulativy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do

pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

DopÍiía sa nový odsek, ktorý znie:

Vzhladoni na blízkosť historického centra je nutné zabezpečíť pamiatkový archeologický
výskum.

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

DopÍňa sa nový teXt, ktorý znie:

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:
a) objekt prístavby (SO 01) k bývalému OC Hypernova v riešenom území ZaD č.3 a objekt
záhradného centra (SO 02)
b) plochy dynamickej a statickej dopravy okrem podzemnej garáže so vstupnou a výstupnou
rampou
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c) plochy pešieho pohybu,
d) inžinierske slete vrátane verejného osvet!enia,
e) informačný systém,
v zmysle grafickej prílohy ZaD č.3, výkresy Č. 2,3,4.

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

2.7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov- nemenia sa. Me sú.

2.8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie V riešenom zasta
vanom území obce: p.č. KN C 462, 463/2, 464/2, 464/3, 503/1, 503/3, 588/1 kú. Liptovský
Mikuláš

2.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb

DOPRAVA
Dl — OBSLUŽNÉ KOMUNJKÁCIE VZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A

PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

D2 — PARKOVISKÁ, PODZEMNÁ GARÁŽ A SFEVNENÉ PLOCHY VZMYSLE
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

D3 — PEŠlE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNE.JŠEJ
PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

Dotknuté parcely: pč. KN C 462, 463/2, 46412, 484/3, 503/1, 503/3, 588/1
kú. Liptovský Mikuláš

ZÁSOBOVANIE VODOU
Vl - VEDENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PRO.JEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

Dotknuté parcely: p.č. KN C 503/1, 503/3, 588/1 kú. Liptovský Mikuláš

ODKANALIZOVANIE
Kl — VEOENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO

RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCJE
K2 - VEDENIA VEREJNEJ DAŽĎOVE.J KANALIZAČNEJ SlETE V ZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
Dotknuté parcely: pč. KN C 463/2, 503/1, 503/3, 588/1 k.ú. Liptovský Mikuláš

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
El — VÝSTAVBA VEDENI VEREJNÉHO OSVETLENIA VZMYSLE

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNE.JŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE

Dotknuté parcely: p.Č. KN C 588/1 kú. Liptovský Mikuláš
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Článok 3

(1) Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa

(2) Všeobecne závázné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabulk

(3) Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopfňa
všeobecne záväzné nariadenie Č.812004NZN zo dňa 20.5.2004 - závázná čast‘ územného
plánu centrálna mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš - zmena v znení VZN Č. 6/2009
Zo dňa 3.6.2009 a ruší sa platnosť všeobecne závázného nariadenia Č. 7/2000/ VZN zo
dňa 6.7.2000.

(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský
Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia č.8/2004IVZN zo dňa
20.5.2004 - záväzná časť územného plánu centrálna mestská Zóna Západ, Liptovský Mikuláš
- zmena v zneni VZN Č. 6/2009 Zo dňa 3.6.2009 a VZN Č. /2021 zo dňa

Ing. Ján BlcháČ, PhD.

primátor mesta

Príloha č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. Í2O2IIVZN zo dňa

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

zobrazuje zmeny, vyplývajúce zo ZaD Č.3
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schéma závázných Časti riešenia a verejnoprospešných stavieb - Príioha čiVaeobecfle záväznómu nariadeniu Č. 12021 zo dňa
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Príloha č.2

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu „Územný plán eentrálnej
mestskej zóny — Západ, Liptovský Mikuláš — Zmeny a dopinky č. 3“

Má nasledovné požiadavky a pripomienky:
• prednietné zmeny a dopInky
územnoplánovacej dokumentácie žiadame
spracovať V súlade s nadradenou, aktuálne
platnou dokunientáciou UPN-M Liptovský
Mikutáš;

• všetky dopravné parametre (napr. dopravné
pripojenia. statickú dopravu, pešie komunikácie,
atď..) je potrebné navrhnúr v súlade S aktuálne
platnýrn STN a technickými predpismi. V
sůvis!osti so statickou dopravou upozorňujeme,
že pre riešené územie musí byt zabezpečený
dostatok parkovacích stojisk podIa STN 73 611
01Z2 už v rámci I. etapy projektu;

• dopravné pripojenia na cestná sieť riešiť na
základe dopravno-inžinierskych podkladov.
výhfadovej intenzity dopravy. posúdenia
dopravnej ýkonnosti dotknutej priíahlej cestnej
siete. podía možnosti systémom obslužných
komunkáciĺ a ich následným pripojenirn na cesty
a miestne komunikácie vyššieho dopravného
významu v súlade S aktuálne platnými STN a
technickými predpismi bez nutnosti udel‘ovania
súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a
technických predpisov pre pozemné komunikácie;

• pre existujúce dopravné pripojenia (najmä
križovatku ulice Moyzesova s ulicou Hollého),
odporúčame spracovat‘ dopravno-kapacitně
posúdenie v súlade 5 STN 736102 aTP 102.
V dopravno-kapacitnom posúdení je potrebné
zohľadnit aj výhľadový stav na nasledujúcich 20
rokov od uvedenia stavby do prevádzky;

• v rámci riešenej zóny odporúčame
implenientovať prvky elektromobility podfa
zákona Ď. 555/2005 Z. z. O energetickej
hospodárnosti budov a O zmene ti doplneni
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov
(vo vzťahu k parkovacim mieslam 58a
Elektromobilita);

• návrhom pešej dopravy vytvárať sief, ktorá
zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného
pohybu chodcov;

• v blizkosti pozemných komunikácii je
nevyhnutne dodržať ochranné pásma pred
negativnymi účinkami dopravy pod(a vyhlášky
Ministerstva zdravotnictva SR Č. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobností o prĺpustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vbrácii a O
požiadavkách na objekbvizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredi v znení neskoršich
zmien a predpisov (ďalej len ‚vyhláška MZ SR).
Umiestnenie lokat. v pásme 5 prekročencu
pripustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácii
neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú
ehmináciu negativnych účinkov dopravy a
zaviazat‘ investorov na vykonanie potrebných
(napr. protihlukových) opalreni tak, aby
zabezpečili dodjžanie pripuslných hodnét hluku,
infrazvuku a vibrácii podia vyhlášky MZ SR. Voči
správcovi pozemných komunikácii nebude možné
unlatňovať požiadavku na realizáciu týchto

- bene na vedomie
Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
Dohodnuté vid‘ záznam z prerokovania zo dňa 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
- strana Č. 6 Zapracované do záváznej Časti.
Dohodnuté viď záznam z prerokovania zo dňa 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPIJ CP/fZ Západ LM
- strana Č. 6 Zapracovaně do závJznej Časti.
Dohodnuté viď záznam z prerokovania zo dňa 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované vnávrhu ZaD Č.3 UPN CMZZápadLM
- strana Č. 6 Zapracované do záváznej Časti.
Dohodnuté vid‘ záznam z prerokovania zo dňa 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
- strana Č. 6
Dohodnuté vid‘ záznam z prerokovania zo dňa 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
strana Č. 6 Zapracované do závJznej Časti.

Dohodnuté vid‘ záznamzprerokovania za dňa 05.02.
a 08.02.2021

I Ministerstvo dopravy
a stavby SR . Nám.
Slobody 6,81005 Bratislava,
Odbor slratégie dopravy č.
32703/20201050/96560 zo
dňa 09.122020

Organizácia Stanovisko Vihodnotenie

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
strana č. 6 Zapracované do záváznej Časti.

Dohodnuté vid‘ záznamzprerokovania zo dňa 05.02.
a 08.02.2021



Príloha č.2

2. Ministerstvo ŽP SR, Nám.
Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava,
odbor štátnej geologickej
správy č,4396/2020 — 5.3
62594/2020 zo dňa
03.12. 2020

opatreni. pretože negatívne účinky vplyvu
dopravy sú v čase realizácie známe;

• obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách
slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie.
Požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej
štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácfl (a
doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do
protihlukových opatrení stavieb tak. aby bola
Zabezpečená eXpozícia obyvatel‘ov a ich
prostredia hlukom v súlade s pripustnými
hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a
vyhláškou č. 23712009 Z. Z., ktorou Sa mení
a dopíňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;

• vzhadom na umiestnenie ZaD č. 3 UPN CMZ
Liptovský Mikuláš v území zaťaženom hlukom, Z
cestnej dopravy, žiadame rešpektovat stanovisko
Regionálneho úradu verejného zdravotn[ctva 50
sldlom v Liptovskom Mikuláši.
MDV SR požaduje rešpektovať stanovisko
Národnej diaľničnej spoločnosti. a. s.
a Slovenskej správy dest a Dopravného úradu o
ktoré ste požiadali priamo.

1. V katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš
- Západ (ďalej len predrnetné územie“) v
informačnom systéme environmentálnych záťažl
neevidujeme environmentálne zát‘aže. V blizkosti
záujmového územia sa nachádzajú tieto
environmentálne zátaže:
Identifikátor El: SKIEZ/LM/1884
Názov EZ: LM (1884) / Liptovský Mikuláš -

Rušňové depo, Cargo as.
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo as.
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ So strednou prioritou (K 35 -

65)
Registrovaná
environmentálna záťaž

ako: A Pravdepodobná

Identifikátor EZ: SKIEZILM/1308
Názov EZ: LM (015)/Liptovský Mikuláš - Čs PHM
pri stanici
Názov lokality: Čs PHM pri stanici
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM;
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná
lokalita
Pravdepodobná environmentálna záťaž v územi
móže negativne ovplyvniť‘ možnosti jeho ďalšieho
využitia.

2. Predmetné územie spadá do stredné
radónového rizika tak, ako je to zobrazené na
priloženej mape. Stredné radónové riziko móže
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
úzernia

3. lnformácie o geotermálne energii v
predmetnom územĺ sú k dispozicii na webovej
stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza
Štúra —

Podľa 20 ods. 3 zákona Č .569/2007 Z. z. o
geologických prácach (geologický zákon) v znenl
neskoršich predpisov ministerstvo vymedzuje ako
riziko stavebného využitia územia stredné
radánové riziko. Vhodnost a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredněho
radónového rizika je potrebné posúdit podIa
zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov

Akceptované v návrhu ZaD č3 VPN CMZ Západ LM
- Strana Č. 6 Zapracované do záväznej Časti.
Dohodnuté vid‘ záznam z prerokovania Zo d/la 05.02.
a 0802.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
- Strana Č. 6 Zapracované do záväznej Časti.
Pripomienka vyhodnotená pri stanovisku Č. 24
Dohodnuté viď záznam z prerokovania zo d/la 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
Pripomienky jednotlivých organizácii je potrebné pIne zohtadnit‘
aj v dalších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie.
Dohodnuté vid‘ záznam z prerokovania zo d/la 05.02.
a 08.02.2021

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
- strana Č. 5

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
- strana Č. 5

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
- strana Č. 5
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a vyhlášky MZ SR Ó. 98/2018 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obmedzovani ožiarenia
pracovnikov a obyvateľov z prirodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia.

3. Okresný úrad Žilina, odbor Textová časť: Bene na vedomie
výstavby a bytovej politiky, a) Textová Čast Návrhu Uzeniného plánu
Od.ÚP Žilina, č. OU-ZA- centrálnej mestskej zóny Západ, Liptovský
OVBP1-2020/043071005 zo Mikuláš, Zmien a dopínkov 6.3 musí byť svojím
dňa 08.12.2020 Členením v súlade S Členenim textu smernej a

Závznej Časti póvodného UPN CMZ -Západ,
Liptovský Mikuláš, resp. UPN CMZ -Západ.
Liptovský Mikuláš ZMENA v znení jeho zmien a
doplnkov. Obsah textovej časti musí
zodpovedaf podrobnosti uvedenej v 5 13
Vyhlášky MŽP SR 6.55/2001 Z.z. O
úzeninoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii (d‘alej len
yyhláška 6.55/2001 Zz.), ak v póvodnom texte
UPD po obsahovej stránke niečo chýba, je
potrebně chýbajúce kapitoly prirnerane doplniť‘.
Žiadame textovú Časť‘ upraviť‘.
b) Zoznam výkresov uvedený v textovej Časti Akceptované v návrhu ZaD 6.3 VPN CMZ Západ LM
nezodpovedá obsahu predloženej grafickej Časti. - strana č. 2
Podkladový výkres a priesvitná náložka tvoria
spolu jeden výkres $ rovnakým názvom. Zoznam
výkresov musí byť v celej dokumentách jednotný
av súlade so schválenými UI-C. Žiadarne doriešit‘.
c) Ziadame v textovej Časti doplniť údaje o Akceptované v návrhu ZaD d3 UPN CMZZápadLM
schváleni UHZ a potvrdenie ich súladu s - strana Č. 3
predmetným návrhom zrnien a doplnkov UPN
CMZ Západ, Liptovský Mikuláš.
d) V texte nie sú uvedené informácie O póvodnom Akceptované v návrhu ZaD 6.3 VPN CMZ Západ LM
ÚPN CMZ -Západ, Liptovský Mikuláš a jeho - strana Č. 3
nasledujúcich aktualizáciách. Žiadame doplniť,
uviesť správne názvy a údaje o schváleni
všetkých aktualizácií a aj póvodnej UPD
mestským zastupiteťstvom.
e) Upozorňujeme, že v kapitole 2.2 „Opis Akceptované v návrhu ZaD 6.3 UPN CR/FZ Západ LM

dnešnáho stavu riešeného územia je uvedeně - strana Č. 4
‚.Nemeni sa“, Opis dnešného stavu riešeného
územia žiadanie preveriť‘ a aktualizovať, je vermi
pravdepodobné, ±e od roku 2004 sa riešené
územie zmenilo.
O Upozorňujeme, že v kapitolách, ktoré sa týkajú Akceptované v návrhu ZaD 6.3 VPN CMZ Západ LM
vzieb na nadradenú (JPD, je potrebné - strana Č. 4
reagovať‘ na platný územný plán mesta, ktorý bol
schválený v roku 2010 a do konca roku 2020 bol
6x aktualizovaný. Napr. v kapitole 2.3 „Väzby
vyplývajúce z riešenia a zo záväzných Časti UPN
M Liptovský Mikuláš“ je uvedené: „Nemeni sa‘.
Žiadame toto tvrdenie preveniť‘, nakolko posledně
Zmeny a dopinky 6,2 UPN CMZ-Západ, Liptovský
Mikuláš boli schválené v roku 2009. Žiadame
zároveň preveriť súiad obsahu aktualizácie
predmetnej zóny s územným piánom mesta v
platnom znení a dopiniť do textovej Časti vázby
vyplývajúce z riešenia a zo závázných Časti UPN
M Liptovský Mikuláš,
g) Upozorňujeme na kapitoly pribflžne rovnakého Akceptované v návrhu ZaD 6.3 UPN CMZ Západ LM
znenia: v smernej časti je to kapitola 2.11 - strana Č. 8
Pozemky pre verejnoprospešně stavby, stavebnú
uzáveru a vykonanie asanácie“ a v záváznej Časti
kapitola 2.8 „Pozemky na verejnoprospešné
stavby a na vykonane asanácie v riešenom
zastavanom území obce“, ktoré majú rozdielny
obsah. Žiadame zosúiadiť‘. ‚

h) Návrh záváznej Časti predmetnej UPD nie je Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
žiadúce formuiovať ako presné znenie - strana Č. 8
všeobecne závázného nariadenia (VZN). V
návrhu záváznej Časti ÚPD je dčiežité dodržať jej
obsah v zmysle 5 13 Whiášky Č.55/2001 Z.z,.
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Návrh VZN bude súčasťou dokumentácie podia
524 stavebného zákona. ktorá Sa predloží na
posúdenie OU-ZA OVBPI podPa 525 ods.5
stavebného zákona. Žiadame kapitolu upravir.
i) Upozorňujeme na Metodické usmernenie Akceptované v návrhu ZaD č.3 UPN CMZ Západ LM

MDVRR SR odboru úzeniného plánovania k - strana Č. 7
zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR
č148/2014 Z 26.3.2014 k Stratégu adaptácie SR
na nepriaznivé dósledky zmeny klimy. Podfa
uvedeného uznesenia vlády je potrebně, aby
orgány územného plánovania ph svojej činnosti
podľa 52 stavebného zákona aplikovali jednotlivé
navrhované adaptačně opatrenia, ktoré sú
uvedené v stratégú, v kapitole Sidelné prostredie.
Uvedená stratégia bela aktualizovaná v roku 2018
a schválená uznesenim vlády SR č.478/2018.
Žiadame adaptačné opatrenia, ktoré sa týkajú
predmetného územia doplnit do Návrhu UPN
CMZ -Západ. Liptovský Mikuláš -ZaD č3.
j) Žiadarne doplnit a aktualizovať labuíku
„Celkové ukazovatele riešeného územiď. ktorá je Akceptované v návrhu ZaD Č.3 IJPN CMZ Západ LM
súčasfou textovej časti URD, ktorú predmetné - strana č. 13
zrneny a dopinky aktuaiizujú, pričom v
predloženom návrhu UPN CMZ -Západ, Liptovský
Mikuláš - ZaD č.3 sa nenachádza.
k) Žiadame doložiť stanovisko Okresného úradu Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
Liptovský Mikuláš, odboru krizového riadenia. - Časr4 Dokladová Časr

‚ PodFa 513 ods.8 pism. Vyhlášky Č. 55/2001 Z.z. je
súčasťoj grafickej časti URD zóny aj Doložka
civilnej ochrany.
2. Grafická čast‘:
a)Náložky výkresov sú spracované na podklade, Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM

ktorý má tvorif‘ sútlač predchádzajúcich - kompletná výkresová časr
schválených dokumentácii. Túto informáciu, tzn.
Čo je obsahom podkladového výkresu (pövodná
UPD -platný územný plán zóny v zneni jeho
všetkých aktualizácií, tj. konkrétnych zmien a
doptnkov), žiadame v podklade výkresov uvádzaf,
zároveň aj autorov predchádzajúcich schválených
URD, ak sú rózni,
b) Upozorňujeme, že podkladom výkresu č. la Akceptovaně v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
„Situácia širších vzfahov - A musí byť póvodný - výkres č. la
ÚPN-SU Liptovský Mikuláš, pretože predmetné
zmeny a dopinky aktualizujú stav URD zóny z roku
2009, tzn., že na náiožke výkresu širšich vzťahov
v návrhu UPN CMZ -Západ, Liptovský Mikuláš -

ZaD Č.3 musia byť uvedená všetky skutočnosti,
ktoré sa zmenili od tej doby v nadradenej
dokumentácii Územnom pláne mesta Liptovský
Mikuláš, a zároveň musi náložka
obsahovat všetko, čo je predmetom riešenia
návrhu UPN CMZ -Západ, Liptovský Mikuláš,
Znieny a dopinky Č.3.
(Jzemný pián zóny (ako aj jeho zmeny a dopinky)
musi byť jednoznaČne v súiade s nadradenou
dokumentáciou v zmysie 525 ods 1 stavebného
zákona, tj. S Územným ptánom mesta Liptovský
Mikuláš v znení všetkých zmien a dopinkov.
Návrhom zmien a dopinkov sa aktualizuje
pČvodný UPN CMZ Západ, a preto musi byť na
náiožke jednoznačne viditeľné, Čo nové pri tejto
aktuazácii pribudio od roku 2009 Požadujeme
dopracovať.
c) Výkres č.0 lb . .Situácia širších vzfahov - B Bene na vedomie

nepnináša v podrobnosti územného plánu ‘

zóny‘ užitočné informácie, ako širšie vzfahy
postačuje výkres dOla. Avšak výkres nad rámec
požadovaných výkresov móžu byť súčasfou I
návrhu ÜPD.
d) Výkres ČOS ..Vymedzenie regulovaných Akceptované vná vrhu ZaD Č.3 UPiJ CMZZápadLM

priestorov reguiačnými Čiarami, urČenie - výkres Č. 05
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zastavovackh podmienok a pozemkov, urěenie
pozemkov na verejnoprospešné stavby je bez
náložky. Nie je jasné aký stav aktuálne
prerokovávané zmeny a dopinky upravujú abbo
doplňajú. Žiadame výkres v tomto zmysle upraviť,
spracovat formou náložky na podkladovom
výkrese, ktorý bude prezentovaf V súčasnosti
platnú Úpo v zneni všetkých jej aktualizácii.
e/Výkres Č. 06 ‚Doložka civilnej ochrany‘ — detto Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UP/V CMZ Západ LM
ako bod 2 dí. Žiadame výkres uprav«. - výkres Č. 06

4. SSC-IVSC, Miletiěová 19 Z dóvodu predpokladanej zvýšenej intenzity -pripomienka dohodnutá /viď záznam zo dňa 17,03.2021
Bratislava Č. dopravy v riešenom území, žiadame posúdiť Pripomienka akceptovaná v návrhu Z a D Č. 3 CMZ Západ LM
SSc/7797i20201232o14035o kapacitu jestvujúcej križovatky ulic Garbiarska a zapracovaná do záváznej Časti.
dňa 10122020 (l/IS) a Hollého, autorLzovaným inžineron1 pre

dopravně stavby, v zmysle platných STN a TP, v
samostatnej projektovej dokumentácii a zaslať
Ssc na vyjadrenie.

Dopravné napojenie lokahty a pešie trasy je Akceptované v návrhu ZaD ČJ VPN CMZ Západ LM
- strana Č. 6potrebné riešif v zmysle platných STN a TP

SSc-lvSc. MiletiČová 19 - na základe naše) požiadavky O prehodnotenie - pripomienka dohodnutá /viď záznam zo dňa 17-03.2021

Bratislava stanoviska, naďalej trvajú na uvedenom Pripomienka akceptovaná v návrhu Z a D Č. 3 CMZ Západ LM

SSc/870312021í232015384 i stanovisku a zapracovaná do záváznej Časti.

dňa 24 022021

SSC-jvSc, MiletiČová
- súhlasia $ vykonanim dopravno- kapacitného - pripomienka dohodnutá /vid záznam zo dňa 17.03.2021

Bratislava ‚

posúdenia predmetnej križovatky v rámci pripravy Pripomienka akceptovaná v návrhu Z a D Č. 3 CMZ Západ LM

Ssc/87031202112320/10058
realizácie II. Etapy, v zmysle zdóvodnenia ibod 3j a zapracovaná do záváznej Časti.

dňa 26 04 2021
- súhlasia za podmienky rešpektovania nášho
stanoviska

5. NOS, as. Dúbravská cesta - nemá výhrady Berle na vedomie —

14, Bratislava
Č.j.2968/6353/40603/2021 Zo
dňa 28.01.2021
6. Žilinský samosprávny kraj, - nevyjadrili sa - platĺ 23
odbor reg.rozvoja a dopravy, ods. 65Z
Komenského 48, Žilina
7. Okresný úrad Žilina — rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné Akceptované v návrhu ZaD dB UPN CMZ Západ LM
odbor cestnej dopravy a PK, pásmo, ako aj rozvojové zámery cesty 1/18, ktorá - strano Č. 55 tým, že ochranné pásmo cesty? /18 n/e je
žilina Č. OU-ZA-OCDPK- prechádza katastrálnym územini Mesta Liptovský v intravi?áne mesta.
2020/048536-002 dňa Mikuláš. AkékoFvek zámery vo vzťahu k
22.12.2020 predmetnej komunikácfl je potrebné konzultovať

s jej správcom — Slovenskou správou ciest.
8. SOP SR S TANAP, (JI. Kpt. správa TANAP-u ako odborná organizácia Bene na vedomie
Nálepku 2 Svitě, ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona
TANAP/1224-001/2020 dňa O ochrane prirody odporúČa súh?asiť S

04.12.2020 predboženým návrhom ..Uzemný plán centrálnej
mestskej zóny — Západ, Liptovský Mikuláš -

Zmeny a dopinky 6. 3‘ za dodržania nasledovných
podmienok:

- rešpektovat a zachovaf existujúce plochy Akceptované v návrhu ZaD ČJ VPN CMZ Západ LM
verejnej zelene. predovsetkym vysoku slromovu

W n č avegetáciu 5 jej zakomponovanim do celkového - a a

riešenia územia,

- do navrhovaného parČíka umestniť Čo najviac ‘ Akceptované v návrhu ZaD ČJ VPN CMZ Západ LM

kusov vysokej stromovej vegetácře pre vytvorenie - strana č. O
vhodnej mikroklímy v mestskom prostredi. ktorá ‘

spósobuje ochladzovanie prostredia najmá v
: letných mesiacoch a zároveň plni estetickú aJ

izolaČnů_funkciu.
9. ŠOP SR S NAPANT, - nevyjadrili sa - plat( 23 ods. 6SZ
Partizánska cesta 69, Banská
Bystrica -—

10. SVP šp. OZ Piešťany, ‚ K funkČnému využitiu územia nemáme zásadné Serie na vedomie
Nábežie j. Krasku 834/5, pripomienky, navrhovaná lokalita Sa nenachádza
Piešťany CS SVP OZ FN v blizkosti nami spravovaných vodných tokov,
8889/2020/2 CZ 3781/220

5
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dňa 1412.2020 avšak v rámci navrhovaného rozvoja požadujeme
rešpektovať:

- Z rozvojových plóch, v rámci vŠetkých Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
plánovaných aktivit žiadame dažďové vody zo

- strana Č. 7
striech a spevnených plóch vhodným spósobom
zadržať v územi (zachovať retenčnú schopnosf
územia) akumuláciou do zberných nádrži a
následne túto vodu využívaf‘ na závlahu
pozemkov 3 kontrolovane, len v minimálnom
množstve, vypúšfať do recipientu až po odznení
prívalovej zrážky. Odvádzanie daždových vůd zo
stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku
investora stavby.

-Akúkoľvek investorskú činnosf a výsadbu Akceptované v návrhu ZaD Č3 (JPN CMZ Západ LM
porastov v blizkosti vodných tokov a ich - strana Č. 8
ochranného pásma požadujeme odsúhlasiť $

__________________________

našou_organizáciou.

_______________________________________________

11. SyP šp. Radničné - V zmysle organizačného poriadku SVP Šp. Šp. Berle na vedomie
námestie 8, Banská Štiavnica Vás poverujem priamym vybaven!m uvr1eného
č. Cs SVP PR 3984/202011 oznámenia ato SVP, Š p 07 Piešťany,
dňa 26.11.2020 - . ‘. ‘

12. Stredoslovenská súhlasí 5 pripomienkami.
energetika- Distribúcia as., Vysoké napätie - pripojky na trafostanice v Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 zastavenej časti riešiť ako zemné káblové.

- strana Č. 6
Zilina
Č. 4803/4600062212/SSD Trafostanice - Trafostanice riešiť ako kioskové do podmienky zapracované v textovej časti, budú posúdené
dňa 30.11.2020 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je v ďalšom stupni PD
4803/4600062212 Re/SSD možné, len z trafostanic vo vlastníctve SSD as.

dňa 30.11.2020 ‚ . . . ‚ ... podmienky zapracované v textovej časti, budú posúdeně
Nizke napátie - rozvody rjeŠif ako zemne kablove, v d‘alšom stupni PDdížka výbežkov od zdroja max.350 m.

Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite sa podmienky zapracované v textovej časti, budú posúdené

nachádzajú podzemné aj nadzemně vedenia v dalšom stupni PD

v správe SSD, as., od ktorých je potrebné pri
výstavbe dodržaf ochranné pásmo.

V prípade požiadavky na prekládku energetických podmienky zapracované v textovej časti, budú posúdené
zariadení je potrebné tielo riešiť‘ v zmysle zákona v d‘alšom stupni PO
č.251/2012 Z.z 45 “Preložka
elektroenergetického rozvodného zariadenia v
ktorom sa uvádza: Preložkou
elektroenergetického rozvodného zariadenia na
účely tohto zákona je prem}estnenie niektorých
prvkov elektroenergetického rozvodného
zariadenia alebo zrnena jeho trasy.

Náklady, na preložku elektroenergetického podmienky zapracované v textovej časti, budú posúdené
rozvodneho zariadenia je povinny uhradif ten, kto ‚ ‚

potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastnik v dalšom stupni PD

elektroenergetického rozvodného zariadenia a
ten, kb potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak.
Preložku elektroenergetického rozvodného
zariadenia vykonáva prevádzkovatef sústavy
alebo za podmienok nim určených aj má
oprávnená osoba. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa
preložkou nemení.

SSD, as. ako majiteí energetického zariadenia si podmienky zapracované v textovej časti, budú posúdene
vyhradzuje právo schválenia spósobu, termínu v dalšom stupni PO
preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora.
Toto schválenie musl byť vykonané minimálne 60
dni pred plánovaným terminom preložky. V
pripade, že k tomuto schváleniu nedójde, SSR
as. nesúhlasi $ realizáciou preložky
energetického zariadenia,

Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie všetky Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM

VN vzdušné vedenia je z technického hFadiska - strana c. 7

možné preložiť do zemného VN kábla, respektive
prostredníctvom vzdušného VN kábla.
Posúdenie, ktoré VN vedenie je možné preložif

___________________________________________________
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prostrednictvom káblového vedenia je výhradne
v právomoci S$D, as.. SSD, as, si vyhradzuje
právo nevykonať preložky za predpokladu, že by
tieto negatívne ovplyvníli distribučnú sústavu.

Pre financovanie elektroenergetických zariadeni Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
potrebných pra pripojenie bude použitý

- strana č. 7
mechanizmus, resp. dohoda so SSD, as. v
zmysle platnej legislativy v čase výstavby.
Další stupeň strategického dokumentu obce
(mesta) Liptovský Mikuláš zohl‘adňujúci vyššie
uvedené pripomienky žiadame predložiť na
odsúhlasenie SSD, a S.

Pri priprave d‘alšieho stupňa strategického Bene na vedomie
dokumentu Vám doporučujeme a ponúkame
vzájomné konzultácie vrátane spolupráce medzi
spracovateľom UP a SSD, a.s. na nižšie
uvedenom kontakte.

Voči tomuto vyjadreniu mčžete poslať‘ Bene na vedomie
pripomienky pisonlne na SSD, as, do 14 dni od
jeho doručenia,
Kontakt pre pnipadné konzultácie:
SSD, as. II! Wnf 4Cl

V pnípade otázok ohl‘adon žiadsti nás móžete
kontaktovať na informr‘‘ rnke
Stredoslovenskej distnibučnej, as, V
pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hodiny.

M.ávke elektniny primame na linke

___________________

nonstop.

_______________________________________________

13. Stredoslovenská - nevyjadnili sa - ptali 23 ods. 6SZ
energetika- Distnibúcia as,
Ul.kpt. Nálepku 16/A, 031 80
Lipt Mikuláš
14. Krajské riaditel‘stvo - nevyjadrili Sa - platí 23 ods. 6SZ
policaj. zboru, odbor telekom.
a inform. P.O.BOX 129,
97486 B. Bystrica
15. Krajský pamiatkový úrad Bez zabezpečenia pamiatkového Bene na vedomie
Žilina, pracovisko archeologického výskumu by tak došlo k
Ružomberok, SN. Hýroša 1, nenávratnému zničeniu možných pozostatkov po
Ružomberok staršom osídleni územia. Predložená
Č. KPUZA-2020/22886- územnoplánovacia dokumentácia rieši rozsiahly
2/102319/KUL dňa plošný záber, preto je nevyhnutné aby vo fáze

15.12.2020 projektovejdokumentácie pre územné konanie k
navrhovanym stavbam v tomto uzemi a
súvisiacim inžinierskym sietam (pnistupové
komunikácie, kanalizačná sieť, rozvody vody a
elektrickej energie) bola na Krajský pamiatkový
úrad Žilina predložená projektové dokumentácia
50 žiadosťou o vyjadrenie. Krajský pamiatkový
úrad následne začne správne konanie a vydá
rozhodnutie o zabezpečení pamiatkového
archeologického výskumu, v ktorom stanoví
podmienky jeho realizácie, V pripade pozitívnych
výsledkov budú niešené rovnakým spósobom aj
ostatné stavby v miestach zachytených
archeologických nálezov, čí nálezových situácii.
Krajský pamiatkový úrad Zilina UPN CMZ —

Západ Liptovský Mikuláš ZaD Č.. 3 posúdil a
konštatuje, že z híadíska záujmov chránených
pamiatkovým zákonom má k nemu nasledovné
požiadavky.

. ‚ Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
• Podia 40 ods. 2 a 3 pamiatkoveho zákona a

- Strana Č. 7 Zapracované do záväznej Časti.127 zakona c. 50/1976 Zb. O uzemnom pla
novaní a stavebnom poriadku v znení neskoršich
predpísov v pripade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí
nálezca atebo osoba zodpovedné za vykonávanie
prác ihned ohlásiť nález Krajskému
pamiatkovému_úradu_Zilina._Nález_musi_ponechaf
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bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo nim poverenou
odborne spásobilou osobou. Do obhliadky
krajským pamiatkovým úradom je nálezca
povinný vykonaf všetky nevyhnutné opatrenía na
záchranu nálezu, najmá zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu, pokial‘ o ňom nerozhodne stavebný
úrad po dohode s krajským pamiatkovým ůradom.
Podľa 40 pamiatkového zákona archeologický
nález móže vyzdvihnúf a premiestniť Z
pövodného miesta a z nálezových súvislosti iba
oprávnená osoba metódami archeologického
výskuniu.

16. Pamiatkový úrad SR, :hijdrili sa - platí 23 ods. 652
Cesta na Červený moste, 814
06 Bratislava
17. Správa ciestZSK, M. - nevyjadrili sa - platí 23 ods. 652
Rázusa_Č.104,_Zitina,
18. Správa dest 28K, Pod - nevyjadrili sa - platí 23 ods. 662
stráňami Č. 4, Liptovský
Mikuláš
19; Dopravný úrad SR, odbor k predmetnej územnoplánovacej dokumentácii Bene na vedomie
letlsk, Letisko M.R. neuplatňuje žiadne pripomienky a 5
Štefánika,823 05 Bratislava Č. prerokovávanou územnoplánovacou
22880/2020iR0P-002/54031 dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.
zodňa_16.12.2020
20. Slovenský pozemkový - nevyjadrili sa - platí 23 ods. 6SZ
fond Bratislava, Búdkova 36,
801 00_Bratislava
21. Slovenský pozemkový - nevyjadrili sa - platí 23 ods. 652
fond, Kollárova 2, 031 01
Liptovský_Mikuláš
22. Okresný úrad Lipt. - nevyjadrili se - platí 23 ods. 65Z .. . -

Mikuláš, odbor cestnej
dopravy a pozemných
komunikácfl
23. Okresný úrad Lipt.Mikuláš - nevyjadrili sa - platí 23 ods. 6S2
— odbor_pozemkový_a_lesný
24. Regionálny úrad Z hľadiska ochrany verejného zdravia RÚVZ Berle na vedomie
verejného zdravotnictva, upozorňuje na potrebu, aby Uzemný plán
Liptovský Mikuláš Č. centrálnej mestskej zóny — Západ, Liptovský
2020/01924-02/439 dňa Mikuláš, - Zmeny a dopinky č. 3, zohl‘adňovali:
02.12.2020 - možné negatívne ovplyvnenie hiukon, v danom Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM

území z navrhovaných stavjeb vypracovaním - strana Č. 6 Zapracované do záväznej Časti.
Hlukovej štúdie, pre konkrétnu okolitú obytnú
zástavbu, v ktorej budú ozrejniené hlukové
pomery v danom území a podfa výsledkov
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na
navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomeny
v obytnom prostredi bob 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 Zz.

25. Okresný úrad Lipt. - súhlasí s predloženým dokumentom Serie na vedomie
Mikuláš, odbor starostliyosti o
ZR: úsek ŠSOO,
Lipt. Mikuláš, Vrbická 1993,
Liptovský Mikulášč. OU-LM
OSZP-2020/01 3589-002 dňa
07.12. 2020
25. Okresný úrad Lipt. - nemá námietky Serie na vedomie
Mikuláš, odbor starostlivosti o
ZP: úsek SOR a K Lipt. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor Pnipomienka akceptovaná
Mikuláš, Vrbická 1993, starostlivosti o životné prostredie odporúČa pre .-... —.

OU-LM-OSZP-2020/012953- stavebné objekty SO-Dl a S0-02 zachovať‘
002 dňa 0812.2020 výškové koeficienty už s eXistujúcimi stavbami, z

dóvodu zachovania pohl‘adov typický a
charakteristických pre tOto Časf‘ Liptova, pri
príjazde do mesta z južnej strany.
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Pre oddychovú zönu, korá je v predkladanom
materiály spomnaná v rámci druhej etapy,
odporúčame pre prvky drobnej architektú‘ a
parčíkov voliť nizko údržbové prvky verejnej
zelene, ktoré splňajú všetky ekologicko funkčné
aspekty zeiene v urbanizovanom prostredi. Pri
výsadbe dreviny voliť tak isto dreviny vhodné pre
urbanizované prostredie a to dlhoveké dreviny $
perspektĺvou vývoja dreviny, pri nizkej údržbe $
nĺzkynl nárokom na vodu ktoré v dospelosti
vytvoria vhodnú mikroklimu v mestskom prostredi.
Nevoliť variácie drevin, ktoré nedosahujú V

dospelosti výšku menej ako 4 metre.

Stavebný objekt podzemnej garáže, v rámci
ochrany prírody a krajiny pri splneni všekých
požadovaných zákonných nárokoch,
nepredstavuje negativny zásah do
urbanizovaného prostredie a tým nezasahuje do
krajiny a prirodného prostredia ako takého.

Rn stavebnom povoľovaní objektov SO-01
02 zaviazať investora realizovať druhů
plánovanej investicie.

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPN CMZ Západ LM
- strana Č. 8

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
- strana Č. T

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LMa SO-
etapu

25. Okresný úrad Lipt. - nemá závažné pripomienky Bene na vedomie
Mikuláš odbor starostlivost; o
ZR: úsek ŠSDH, Lipt.
Mikuláš, Vrbická 1993,č. OU
LM-OSZP-2020/01 2985-002
dňa 24.11.2020
25. Okresný úrad Lipt. - nemá zásadné priponnienky Serie na vedomie
Mikuláš, odbor starostlivosti o
ZR: úsek SVS,
Lipt. Mikuláš, Vrbická 1993,
OU-LM-OSZP-2020/O1 2957-
002 dňa_20.11.2020
25. Okresný úrad Lipt. - vydal rozhodnutie Zo zisťovacieho Serie na vedomie
Mikuláš, odbor starostlivosti o konania — nebude posudzovaf podía
ZP: úsek SOR a K a zákona ElA
posudzovania vplyvov na ZR,
úsek Sco Lípt. Mikuláš,
Vrbická 1993,OU-LM-OSZP-
2021i000578-014 zo dňa
23.022021
OU-LM-OSZP-2020/006257- nemá zásadné prioomienky Serie na vedomie

i 003 dňa 13.05.2021
26. Okresný úrad Lipt. - nemá pripcmienky a súhlasi Serie na vedomie
Mikuláš, odbor CO a
krizového riadenia OU-LM
OKR-20211002552-008 zo
dňa 12.05.2021
27. Okresné niaditeľstvo - nemá pripomienky a sůhlasi Serie na vedomie
hasičského a záchranného
zboru, Liptovský Mikuláš Č
ORHZ-LMI-554-00112020
dňa 24.11.2020
28. Slovenský plynárenský 1. So zmenami a doplnkami č,3 územného plánu Serie na vedomie
pniemysel — Distrbúcia, as., mesta Liptovský Mikuláš - centrálnej mestskej
Závodská cesta 26/2949, zóny Západ ‚ ktoré sa týkajú plochy statickej
01022 Zilina Č. dopravy v dotyku s Garbiarskou ulicou,
074/1 1/2020/DPSMK dňa vytvorením nového regulaČného bloku „E‘ za
30.11.2020 podmienky rešpektovania ochranných a

bezpečnostných pásiem vyplývajúcich z
ustanoveni všeobecne závázných právnych
predpisov nemáme pripomienky.

2. Aktualizácia umiestnenia plynárenských Serie na vedomie
zariadeni v záujmovej lokalite sú znázornené
v prílohe vyjadrenia.

3. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné Akceptované v návrhu ZaD Č.3 VPN CMZ Západ LM
a bezpeČnostne pásma (d‘alej len „OR a BP)

- strana Č. 6
existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako
tieto vypývajů z ustanoveni všeobecne
závázných právnych predpisov. Podrobnosti o

9
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29. Liptovská vodárenská
spoločnosf, as. JI.
Revolučná 595, 031 80
Liptovský Mikuláš Č.
9293/2020/ES dňa
11.12.2020

rozsahu ‚PP“ a „BF a obrnedzeniach v týchto
pásmach je možné zlskať na základe žiadosti
zaslanej na oddelenie prevádzky SFF-D.

4. V prípade požiadavky na uskutočnenie preložky
existujúcich plynárenských zariadeni
prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kDntaktovať
oddeleníe prevádzky SPP-D, ktoré možnost
realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne
podmienky jej realizácie.

5. PodFa ustanovenia 579 ods. $ a 6 a
ustanovenia 580 ods. 4 zákona Č. 25 1/2012 Z.
o energetike a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v zneni neskoršich predpisov, zriad‘ovat
stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnoni
pásme plynárenského zariadenia a vykonávat

‘ činnosti
v ochrannom pásme plynárenského zariadenía
možno len po predchádzajúcom súhlase

‘ prevádzkovateía síete a za podmier.ok ním
určených. Súhlas prevádzkovateía sete na
zriadenie stavby je dokladom pre územné a
stavebné konaníe, priČom každá projektová
dokumentácia alebo má dokumentácia stavieb,
drobných stavieb, informačných. propagaČných
alebo reklamných zaríadeni. stavebných prác,
terénnych úprav alebo ťažobných Sa
posudzuje individuátne na základe žiadosti, ktorej
vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D:

6. Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadení
prevédzkovaných SPP-D v súvislosti s procesom
tvorby územnop lén ovacej doku mentácie
vybavuje: SPP - distribúcia, as., oddetenie
stratégie siete - koncepcio h..A.Jlika MS, SPP
1 as. Ing. Vincent B - pracovisko

‚ Mlynské nivy 44/b, 825 II Bratislava

7. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadeni prevádzkovaných SPP-D (plynovodov,
pripojok, regulačných stanic, regulačných zostáv,
zariadenĺ katódovej ochrany elektrických káblov
atd‘, ) je možné požiadat na adrese: SPP
distribúcia, as. Bratislava. Mlynské Nivy 44/b
82501 Bratislava, pracovisko Liptovský Mikuláš.

Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vytýčeni
plynárenských sletí a podmienky, za akých je táto
služba poskytovaná sú zvereinené na webovom
sídle SPP-D: -

8. Všeobecné podmienky týkajúce sa rozširovania
distribučnej slete a pripájania odberatel‘ov,
priemysetných alebo obytných zón k distribučnej
sletí prevádzkovanej SPP-D sú obsiahnuté v
prevádzkovom poriadku SPP-D zverejnenom na
webovom sĺdle SPP-: . ‘

9. Toto vyjadrenie slOži ba pre účely spracovania
územného plánu centrálnej niestskej zóny Západ
Liptovský Mikuláš ‚ zmeny a doplnkov Č.3. Nie je
súhlasným vyjadrenim SPP-D k technickému
riešeniu navrhovaných plynárenských zariadeni,
ani nie je súhlasnýrn vyjadrením SPP-D k
uskutoČneniu stavieb v riešenom území
- dávame k predmetnému návrhu nasledujúce
stanovisko:
1. Pri akejkoľvek investičnej činnosti. ktorá
vyplynie z návrhu zmen a dopnkov územněho
plánu zóny žiadame rešpektovať existujúce
vodovodné a kanalizačne potrubia (vrátane ich
ochranných pásiem). Ku všetkým potrubiam musí
zostať zabezpečený pristup pre našich
pracovnikov i s prislušnou mechanizácíou na

Serie na vedomíe

Serie na vedomie

Serie na vedomie

Bene na vedomie

Serie na vedomie

Serie na vedomie

Bene na vedomie

Serie na vedomie

Akceptované v návrhu ZaD Č.3 UPAl CMZ Západ LM
- strana č. 6
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zabezpeČenie spoľahlivej funkcie vodovodu a
kanalizácie (údržba, opravy j.

2. Všetky d‘alšie stupne územnoplánovacej
dokumentácie žiadame predkladať k vyjadreniu.
Ak bude potrebné navrhnút‘ a realizovať prelcžky
existuůcich Lnžinierskych seti v našoru
vlastnictve (na náklady investora) je pri
vypracovani projektov polrebné predbežné
osúhlasovanie pracovnikmi našej spoločnosti
(použitý materiál. presné miesta napojenia trasa,
umiestnenia šácht, uzáverov, a pod.), aby sme sa
vyhli prípadným problěmom pri oh schval‘ovani.

30. Slovak Telekom, asS. - nevyjadrili Sa - platí 523 ods. 68Z
Bajkalská 28, 81762
Bratislava
31. Slovak Telekom, asS. - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 68Z
Poštová 6.1, 01008 Zilina
32.02 Slovakia, si-o., - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 6SZ
Aupark Tower, Einsteinova
24. 851 01 Bratislava 5
33. Orange Slovensko, a s. - nevyjadríli sa - platí 523 ods 6S2
Ul. Prievozská 6/A, 821 09
Bratislava
34. LiptovNet, as., - nevyjadrili Sa - platí 523 ods. BSZ
Belopotockého 4. 031 01
Liptovský Mikuláš
35. ALCONET, s.ro., M - nevyjadrili Sa - platí 523 ods. 6SZ
Pišúta 979/4, 031 01
Liptovský Mikuláš
36. IMAFEX, spol. s ro.. - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 6SZ
Selopotockého 4, 031 01
Liptovský_Mikuláš
37. PROFINET, s.r.o., - nevyjadríli sa - platí 523 ods. 652
Ul.1.mája 709, 031 01
Liptovský Mikuláš
38. Cestný investorský útvar, - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 65Z
Banská Bystrica
39. SANMARI, sro. ‚ - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 6SZ
Belopotockěho 3301 /1 3,
031 01_Liptovský_Mikuláš
40. Okresný súd Liptovský - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 682
Mikuláš,Tomášikova 66. 031
01 Liptovský_Mikuláš
41. FRQPERTY - nevyjadrili sa - platí 523 ods. 6SZ
DEVELOPMENT, a.
Mostová 34, 03401
Ružomberok
42. Mesto Liptovský Mikuláš,
Štúrova č1989i41, 031 42
Liptovský Mikuláš

Serie na vedomie

- nevyjadrili sa

Ĺ
- platí 523 ods. 65Z
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1 .  Základné údaje       

1.1. Hlavné ciele a úlohy, ktoré riešia zmeny a doplnky č.3 
 

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN CMZ západ sa riešia na základe žiadosti vlastníkov 
pozemkov a zároveň stavebníkov. Zmeny sa týkajú plochy statickej dopravy v území 
v dotyku s Garbiarskou ulicou (I/18), vytvorením nového regulačného bloku E. 
Riešia sa zmeny prevažujúcej funkcie, zmeny výškového regulatívu, navyše sa navrhujú 
parkovacie plochy. 

Zmena ÚPN-Z umožní koordinovane vydávať' stavebné povolenia v riešenom 
území jednak pre objekty dopravnej a technickej vybavenosti, jednak pre pozemné 
stavebné objekty (občianskej vybavenosti.). 

 
1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny 

 
V roku 1995 vznikla spoločenská potreba z dôvodu zmeny sociálno-

ekonomických podmienok, vypracovať nový územný regulačný plán Centrálnej 
mestskej zóny Západ. V 05/1997 bol spracovaný návrh Územno-hospodárskych 
zásad (ÚHZ) Ing. arch .  

ÚHZ  pre vypracovanie ÚPN CMZ Západ  LM boli schválene uznesením 
mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš (ďalej len MsZ LM ) č. 37/1996 zo 
dňa 20.6.1996 

ÚHZ nadviazal na záväzné časti predchádzajúcej ÚPD a územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho stupňa a stanovil regulatívy funkčného využitia 
a priestorového usporiadania:  

Prístupné funkcie: 

1. Bývanie a obslužná sféra nad mestského a mestského významu, so 
zodpovedajúcim exteriérovým zázemím (parkovanie, garážovanie, 
zásobovanie) 

2. Obchodné, administratívne a správne budovy 
3. Zariadenia maloobchodu, verejného stravovania, zábavné a kultúrne 

zariadenia 
4. Príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie 
5. Nevyhnutné plochy technického vybavenia 
6. Verejná zeleň plošná a líniová 
7. Prevádzky nevýrobných služieb 

Neprípustné funkcie: 

1. Sklady, veľkoobchod, dopravné zariadenia a výrobné činnosti, ktoré 
negatívnym vplyvom priamo, či nepriamo zasahujú obytné objekty 
a priestory využívané verejnosťou.  

Doplňujúce ustanovenia: 

1. Parkovanie vozidiel užívateľov musí byť riešené na pozemkoch 
prevádzkovateľov vybavenosti, alebo na vyhradených odstavných 
plochách 

2. Pre novonavrhovanú výstavbu stanoviť podmienky objemovej regulácie 
pri spracovaní územného plánu zóny 

Regulatívy priestorového usporiadania: 

1. Intenzita využitia územia je stanovená pre riešené územie centra 
koeficientom zastavanosti: 0,5 

2. Doporučená základná výšková hladina zástavby je 5 nadzemných podlaží.  

Predmetný návrh zmien a doplnkov ÚPN CMZ – Západ je v súlade 
s pôvodnými ÚHZ z roku 1997.  

Prehľad spracovanej ÚPN CMZ – Západ a jeho nasledujúcich aktualizácií 

 
Územný plán centrálnej mestskej zóny 
Západ Liptovský Mikuláš bol schválený 
uznesením MsZ LM č. 82/1997 zo dňa 
11.12.1997 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená všeobecne záväzným 
nariadením mesta LM č. 6/1997/ VZN 
s účinnosťou od 26.12.1997 

 

Spracovateľ: Ing. arch. P  
 

Záväzná časť Územného plánu centrálnej 
mestskej zóny Západ Liptovsky Mikuláš - 
VZN mesta LM č. 6/1997/VZN bolo 
zmenené VZN mesta LM č. 7/2000/VZN zo 
dňa 6.7.2000 s účinnosťou od 24.7.2000 
v zmysle uznesenia MsZ LM č. 42/2000 zo 
dňa 18.5.2000 

 

úprava textu  VZN v zmysle štúdie 
ateliéru BDM Liptovský Mikuláš 
“polyfunkčne obchodne centrum 
FASTAV LM – CMZ západ“ 

Územný plán centrálna mestská zóna 
západ Liptovsky Mikuláš – zmena, bol 
schválený uznesením MsZ LM č. 51/2004 
zo dňa 20.5.2004 a jeho záväzná časť bola 
vyhlásená VZN mesta LM č. 8/2004/VZN 
s účinnosťou 4.6.2004 a ruší platnosť 
pôvodného UPN CMZ Západ LM z roku 
1997. 

 

Spracovateľ: Ing. arch. Vl

Územný plán centrálna mestská zóna 
západ Liptovsky Mikuláš – zmeny a 
doplnky č. 2 boli schválené uznesením 
MsZ LM č. 64/2009 zo dňa 3.6.2009 a ich 
záväzná časť bola vyhlásená VZN mesta 
LM č. 6/2009 s účinnosťou od.23.6.2009 

 

Spracovateľ: Ing.arch. 

a kol. 

Pôvodný ÚPN CMZ západ, bol v roku 2004 nahradený ÚPN CMZ – Západ – 
Zmena z mája 2004, autor Ing. arch. V a kol.: 

 
Zmena ÚPN-Z rieši takú reguláciu riešeného územia, v ktorom sa predpokladá 

intenzívna výstavba (až po jeho komplexné využitie v horizonte budúcich 2 až 4 
rokov), aby bol vytvorený legislatívny predpoklad na vznik uceleného, atraktívneho 
a „duchovne príbuzného" mestského organizmu. Dôsledne sú pri tom rešpektované 
práva vlastníkov pozemkov regulovaných týmto ÚPN-Z, s ktorými bolo navrhnuté 
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riešenie v celom rozsahu dohodnuté (dôsledné rešpektovanie § 23 odst. 3 Stavebného 
zákona). 

V súčasnosti platný ÚPN CMZ západ, zmena č. 2 z januára 2009 autorov 
Ing.arch. Tatiana Gézeová a Ing. arch. Pavel Chrabačka a kol.: 

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN CMZ západ sa riešili na základe žiadosti vlastníkov 
pozemkov a zároveň stavebníkov. Zmeny sa týkajú blokov BI a BII. Riešili sa zmeny 
prevažujúcej funkcie v bloku BI , zmeny výškového regulatívu v blokoch BI a BII, 
navyše sa navrhovali parkovacie plochy , jednosmerná komunikácia medzi blokom BI, 
Daňovým úradom a bytovými blokmi BIIa, BIIc, objekt pre viacpodlažné 
parkovanie. 

 

1.3. Údaje o súlade riešenia so stanoviskami z prerokovania a stanoviskami 
vlastníkov regulovaných pozemkov 

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN CMZ — západ boli zverejnené a prerokované 
s občanmi podľa & 23 odst. 3 Stavebného zákona. Vyhodnotenie súladu 
pripomienkového konania a stanoviskami vlastníkov regulovaných pozemkov tvorí 
samostatnú časť (prílohu).  

Po celkovom vyhodnotení stanovísk je možné konštatovať, že predložené riešenie 
ÚPN CMZ — západ Zmeny a doplnky č. 3, je v súlade s predloženými 
stanoviskami.  

2 .  Popis riešenia 

2.1. Vymedzenie hraníc riešeného územia vrátane zoznamu regulovaných 
pozemkov 

Hranice riešeného územia celej CMZ západ ostávajú nezmenené. Zmeny 
a doplnky č. 3 sa dotýkajú plôch statickej dopravy na okraji CMZ v dotyku 
s Garbiarskou ulicou. Riešené územie je zo severu ohraničené regulačnými blokmi 
B.I, B.II. Z východnej strany Hollého ulicou a regulačným blokom A. Z južnej strany 
Garbiarskou ulicou a zo západnej strany objektom bývalého supermarketu 
Hypernova. 

 

Parcely riešeného územia:  

Katastrálne územie Liptovský Mikuláš, parc. číslo: 6557/11, 6557/18, 6570/2, 

410/6, 410/7, 412/1, 414/1, 415/1, 503/1, 503/3, 588/1, 462, 463/2, 476/13. 

Parcely regulovaného územia:  

Katastrálne územie Liptovský Mikuláš, parc. číslo: 503/1, 503/3, 588/1, 462, 

463/2. 

 

2.2 Opis dnešného stavu riešeného územia 
Celkové územie ÚPN CMZ — Západ bolo už v roku 2004 jasne zregulované a   

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN CMZ západ z roku 2009 len aktualizovali reguláciu územia 
na základe žiadosti vlastníkov pozemkov a zároveň stavebníkov. V tomto roku okrem už 
spomínaných zmien bol v rámci blokov BI a BII a navrhnutý objekt pre garážovanie  na 
parcele číslo 525/3. K realizácii tejto stavby do dnešného dňa nebolo pristúpené.  

Územie, ktoré je predmetom riešenia tejto Zmeny ÚPN CMZ – Západ slúži od roku 
2002 ako parkovisko objektu bývalej Hypernovy, ktorá leží mimo hranice ÚPN CMZ – 
Západ v jeho tesnom susedstve. Aj po ukončení prevádzky parkovisko zostalo bez 
zmeny (s výnimkou rôznych režimov jeho využívania pre verejnosť) do dnešného dňa. 
Preto je možné konštatovať, že opis územia, ktoré je vymedzené v kapitole 2.1 sa 
nemení.  

 
 

2.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí  ÚPN- - M Liptovský 
Mikuláš  

Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1-6 v záväznej 
časti definuje predmetné územie ako zmiešané územie mestského centra a stanovil 
regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania:  

  
Prevládajúce funkčné využitie: 

Funkčné využitie formujúce typické prostredie mestského centra charakteristické 
prevažne polyfunkčným parterom objektov orientovaných do verejných priestorov 
ulíc a námestí, ktoré sú vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou.  

Najmä: zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administratívne budovy 
s polyfunkčným parterom, zariadenia verejného stravovania a prechodného 
ubytovania.  

Prípustné funkčné využitie:  

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
polyfunkčný charakter prostredia mestského centra ani neznižujúce kvalitu 
verejného prostredia. 

Najmä: zariadenie školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, rodinné domy 
v existujúcej zástavbe (so zastúpením rodinných domov) vhodne začlenené do 
okolitého prostredia, bytové domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových 
domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, výrobných služieb a drobnej 
výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport 
a rekreáciu vhodne začlenené do okolitej zástavby, nákupné centrá integrované do 
okolitej zástavby, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné 
komunikácie. Plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže integrované 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,... 
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Neprípustné funkčné využitie: 

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi, alebo 
vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu prostredia mestského centra. 

Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) 
narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby, sklady s vysokými 
nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými 
nárokmi na  dopravnú obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia 
/veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia pre Šport 
a rekreáciu regionálneho významu narúšajúce charakter okolitej zástavby, 
zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, 
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité 
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, 
zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, 
urnové háje, krematória,.../ 

2.4 Vyhodnotenie limitov využitia územia 
 
Limity územia predstavujú súbor predpisov a zákonov a noriem tvoriacich 

obmedzenia rozvoja v území. Ich účelom je zabezpečiť ochranu zložiek životného 
prostredia a systémov dopravnej a technickej infraštruktúry.  

 
Dopravná infraštruktúra 
 
Z juhu a juhozápadu tvorí hranicu riešeného územia štvorprúdová komunikácia 

Garbiarska ulica (I/18). 
 
Limity využitie riešeného územia cestných stavieb určuje Zákon 135/1961 Z.z. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) § 11. 
Vyhláška 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) §15:   
Cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych 

komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé 
zastavanie; vnútri tohto územia sa zriaďujú ochranné pásma podľa osobitných predpisov. 
 
Napriek tomu je potrebné rešpektovať umiestnenie, funkciu, ochranné pásmo, ako 
aj rozvojové zámery cesty 1/18, ktorá prechádza katastrálnym územím Mesta 
Liptovský Mikuláš. Akékoľvek zámery vo vzťahu k predmetnej komunikácii je 
potrebné konzultovať‘ s jej správcom — Slovenskou správou ciest. 
 

 
Životné prostredie 
 
Environmentálne záťaže 
V katastrálnom území mesta Liptovský Mikuláš - Západ (ďalej len „predmetné 

územie“) v informačnom systéme environmentálnych záťaží neevidujeme 
environmentálne  záťaže. V blízkosti záujmového územia sa nachádzajú tieto 
environmentálne záťaže: 

Identifikátor EZ: SK/EZ/LM/1884 
Názov EZ: LM (1884) / Liptovský Mikuláš - Rušňové depo, Cargo as. 
Názov lokality: Rušňové depo, Cargo as. 

Druh činnosti: železničné depo a stanica 
Stupeň priority: EZ So strednou prioritou (K 35 - 65) 
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž  
 
Identifikátor EZ: SK/EZ/LM/l308 
Názov EZ: LM (015) / Liptovský Mikuláš - ČS PHM pri stanici 
Názov lokality: ČS PHM pri stanici 
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM; 
Stupeň priority: v registri nie je uvedené 
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita 

 
Vzhľadom na lokalizáciu pravdepodobných environmentálna záťaží v území 

nepredpokladáme negatívny vplyv na možnosti jeho ďalšieho využitia. 
 
Radónové riziko 

Predmetné územie spadá do stredného  radónového rizika.  
Podľa 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 

v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia 
územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 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 doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR Č. 98/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných 
zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
 

ÚPN-M Liptovský Mikuláš 
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1-6 v záväznej 

časti definuje predmetné územie ako zmiešané územie mestského centra a stanovil tieto 
limity využitia územia:  
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Maximálny počet nadzemných podlaží – 4NP 
Index zastavanej plochy – 0,50 

 
Pre stavebné objekty S0-01 a S0-02 zachovať výškové koeficienty už s existujúcimi 
stavbami, z dôvodu zachovania pohľadov typický a charakteristických pre túto časť‘ 
Liptova, pri príjazde do mesta z južnej strany. 
 

Technická infraštruktúra 
 
Zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostne pásma (ďalej len „OP a BP“) 

existujúcich, plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Rešpektovať existujúce vodovodné a kanalizačne potrubia (vrátane ich ochranných 

pásiem). Ku všetkým potrubiam musí zostať zabezpečený prístup i s príslušnou  
mechanizáciou na zabezpečenie spoľahlivej funkcie  vodovodu a kanalizácie (údržba, 
opravy ...). 

 
Dodržať ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy podľa Zákona 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové. 
 

 
2.5 Popis urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania 

územia a funkčného využitia pozemkov 
 

Z dôvodu pridania funkčnej plochy občianskej vybavenosti do plochy statickej 
dopravy bol vytvorený nový regulačný bloky „E“. Tento nový regulačný blok takmer 
korešponduje aj s funkčným členením plôch v aktuálnom ÚPN Liptovský Mikuláš - 
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1-6. 

 

Riešené územie ÚPN CMZ Západ Liptovský Mikuláš a ZaD č.3 sa nachádza podľa 
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v urbanistickom bloku „zmiešané 
územia mestského centra“ a platia preň regulatívy priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia, stanovené pre tento blok. 

Z hľadiska dopravnej  vybavenosti: 
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie 

komunikácie, atd‘.) je potrebné navrhnút‘ v súlade s aktuálne platnými STN a 
technickými predpismi. V súvislosti so statickou dopravou upozorňujeme, že pre 
riešené územie musí byť zabezpečený dostatok parkovacích sto jísk podľa STN 73 611 
0/Z2 už v rámci I. etapy projektu; 

- dopravné pripojenia na cestná sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych 
podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej   
priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich  
následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu 
v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania 
súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné 
komunikácie; 

- pre existujúce dopravné pripojenia (najmä križovatku ulice Moyzesova s ulicou 
Hollého), je potrebné v rámci 2. etapy výstavby spracovať dopravno-kapacitné 
posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je 
potrebné zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do 
prevádzky; 

- v rámci riešenej zóny odporúčame implementovať prvky elektromobility podľa 
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene ti doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam 
§8a Elektromobilita); 

- návrhom pešej dopravy vytvárať sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého 
a bezpečného pohybu chodcov; 

 
- v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutne dodržať ochranné pásma pred 

negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR Č. 
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobností o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). 
Umiestnenie lokalít v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku 
a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na 
maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na 
vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak. aby zabezpečili dodržanie 
prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi 
pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 
opatrení. pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe; 

 
- je potrebné zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej 

komunikácii (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení 
obytných stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia 
hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou 
č. 237/2009 Z. z., ktorou sa  mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR; 

 
- pre možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z navrhovaných stavieb 

je potrebné vypracovanie Hlukovej štúdie, pre konkrétnu okolitú obytnú zástavbu, 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 prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
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požiadavkách na objektivizáciu  hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v 
znení vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z. 

 
 
Z hľadiska technickej vybavenosti:  

 
Odvádzanie dažďových vôd 
Z rozvojových plôch, v rámci všetkých plánovaných aktivít žiadame dažďové vody 

zo striech a spevnených plôch vhodným spôsobom zadržať v území (zachovať retenčnú 
schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využívať‘ na 
závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu 
až po odznení prívalovej zrážky.  

 
Zásobovanie elektrickou energiou 
Nie všetky VN vzdušné vedenia je z technického hľadiska možné preložiť do 

zemného VN kábla, respektíve prostredníctvom vzdušného VN kábla. Posúdenie, ktoré 
VN vedenie je možné preložiť prostredníctvom káblového vedenia je výhradne 
v právomoci SSD, a.s.. SSD, a.s. si vyhradzuje právo nevykonať preložky za 
predpokladu, že by tieto negatívne ovplyvnili distribučnú sústavu. 

 
Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude 

použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase 
výstavby. 
 
 
Z hľadiska stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 
 

 Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k 
zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie 
SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Podľa uvedeného uznesenia vlády je 
potrebné, aby orgány územného plánovania pri svojej činnosti podľa §2 stavebného 
zákona aplikovali jednotlivé navrhované adaptačné opatrenia, ktoré sú uvedené v 
stratégii, v kapitole Sídelné prostredie, a to: 

 
Opatrenia voči zvýšenému počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav 

 
- Zvyšovať podiel vegetácie, osobitne v zastavaných centrách miest. 
- Zabezpečiť revitalizáciu, ochranu a starostlivosť o existujúcu zeleň  
- Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevín. 
Prispôsobiť výber drevín pre výsadbu klimatickým podmienkam, pri voľbe druhov 
uprednostňovať pôvodné a nealergénne druhy pred inváznymi. 
- Zachovať a zvyšovať podiel vegetácie v okolí dopravných komunikácií. 

 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha 
 
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a 
infiltráciu zrážkových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách sídiel. 

 
 
 
 

2.6 Začlenenie stavieb do okolitej zástavby a krajiny, do pamiatkových rezervácii, 
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 
 
Vzhľadom na blízkosť historického centra je nutné zabezpečiť pamiatkový 

archeologický výskum. 
 
Stavebný objekt podzemnej garáže, v rámci ochrany prírody a krajiny pri splnení 

všetkých požadovaných zákonných nárokoch, nepredstavuje negatívny zásah do 
urbanizovaného prostredie a tým nezasahuje do krajiny a prírodného  prostredia ako 
takého. 

Pri stavebnom povoľovaní objektov SO-01 a S0-02 zaviazať investora realizovať 
druhú  etapu plánovanie investície. 

2.7 Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 

Nemení sa. 

2.8 Zastavovacie podmienky jednotlivých pozemkov a stavebných blokov 
(regulačné prvky) 

Zastavovacie podmienky sú záväznou časťou ÚPN-Z a skladajú sa z grafických 
regulatívov určených výkresom č. 04 (stavebné čiary, výškové hladiny zástavby, 
plochy a trasy verejnoprospešných stavieb, plochy, ktoré nie je možné zastavať ap.) 
a údajov o funkčnej, plošnej a objemovej regulácii a regulácii tvaroslovnej -  uvedené 
v časti 4.0. 

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN CMZ západ menia zastavovacie podmienky 
v ploche statickej dopravy v území v dotyku s Garbiarskou ulicou.  

Majiteľ objektu bývalého supermarketu Hypernova v snahe revitalizovať objekt má 
v úmysle rozšíriť plochy občianskej vybavenosti a podzemnej garáže na parcele  503/3 
a 588/1, ktoré sú súčasťou CMZ.  

Na parcele 588/1 bude realizovaná prístavba na mieste asanovanej časti objektu 
Hypernova (Stavebný objekt 01) o rozmeroch 11 x 38 metrov. Výška prípustnej 
zástavby maximálne 2. nadzemné podlažia. Celková výška nepresiahne 7,5 metra.  
Na parcele 588/1 a 503/3 bude realizované záhradné centrum, prístavba bez prestrešenia, 
to znamená voľná predajná plocha s oplotením (Stavebný objekt 02). Pôdorysné rozmery 
sú 22,4 x 40 metrov. Výška prípustnej zástavby maximálne 2. nadzemné podlažia. 
Celková výška nepresiahne 7,5 metra. 

Odstupové vzdialenosti od hraníc pozemkov sú minimálne 2 metre. Obe prístavby 
musia rešpektovať stavebnú a uličnú čiaru územia.  

Vzhľadom k tomu, že plocha je pôvodne určená na parkovanie, prípustný index 
zastavania je stanovený na 0,2. 
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2.9 Chránené časti krajiny 

Pre novovzniknutý regulačný bloky E sa definujú tieto podmienky z hľadiska 
chránených častí krajiny: 

Rešpektovať a zachovať existujúce plochy verejnej zelene, predovšetkým vysokú 
stromovú vegetáciu s jej zakomponovaním do celkového riešenia územia, 

Do navrhovaného parčíka umiestniť čo najviac kusov vysokej stromovej vegetácie 
pre vytvorenie vhodnej mikroklímy v mestskom prostredí, ktorá spôsobuje 
ochladzovanie prostredia najmä v letných mesiacoch a zároveň plní estetickú aj 
izolačnú funkciu. Pre oddychovú zónu, parčíka v rámci druhej etapy, odporúčame pre 
prvky drobnej architektúry a „parčíkov“ voliť nízko údržbové prvky verejnej zelene, 
ktoré spĺňajú všetky ekologicko-funkčné aspekty zelene v urbanizovanom prostredí. Pri 
výsadbe dreviny voliť tak isto dreviny vhodné pre urbanizované prostredie a to 
dlhoveké dreviny s perspektívou   vývoja dreviny, pri nízkej údržbe  s nízkym nárokom 
na vodu ktoré v dospelosti vytvoria vhodnú mikroklímu v mestskom prostredí. Nevoliť 
variácie drevín, ktoré nedosahujú v dospelosti výšku menej ako 4 metre. 

Výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného pásma požadujeme 
odsúhlasiť so správcom toku. 

2.10 Etapizácia, vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby v území 
 

Delenie zóny na stavebné bloky je navrhnuté nielen podľa vlastníckych pomerov 
k pozemkom, ale zároveň aj tak, aby bola možná postupná etapizácia výstavby.  

V prvej etape výstavby sa plánuje v rámci revitalizácie objektu Hypernova – 
jej prízemia, s prístavbou – vytvorenie záhradného centra čiastočne s prestrešením 
(vo forme skleníka – SO 01) a bez prestrešenia (SO-02).  

V druhej etape, ktorá sa viaže na revitalizáciu oboch nadzemných poschodí 
objektu Hypernovy bude zriadená podzemná garáž a revitalizovaná plocha 
statickej dopravy integráciou pobytového a oddychového parčíka.   

Ku bloku prináležia aj verejné plochy (obslužné cesty, parkoviská, pešie 
chodníky a priestranstvá, verejná zeleň),  ktoré je nutné zrealizovať súčasne s blokom. V 
týchto verejných plochách sa nachádzajú aj všetky potrebné nové inžinierske siete. 

Predpokladáme realizáciu dopravných sietí a sietí vodného hospodárstva za účasti 
prostriedkov budúceho investorov v území (technická vybavenosť bytových objektov). 
 
 
2.11  Pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a 
vykonanie asanácie 

462, 463/2, 464/2, 464/3, 503/1, 503/3, 588/1. 

2.12 Návrh záväznej časti 
         Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 
Zb.   o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 27 ods. 3 
zákona        č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.  /2020/VZN 
Z á v ä z n á  č a s ť 

Územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský Mikuláš  
- Zmeny a doplnky č.3 

( ďalej len ÚPN CMZ Západ Liptovský Mikuláš -  ZaD č.3 ), 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2004/VZN zo dňa 
20.5.2004 - Záväzná časť územného plánu centrálna mestská zóna Západ 
Liptovský Mikuláš - zmena v platnom znení a ruší sa platnosť všeobecne 
záväzného nariadenia č. 7/2000/ VZN zo dňa 6.7.2000. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2004/VZN zo dňa 20.5.2004 - Záväzná časť územ-
ného plánu centrálna mestská zóna Západ Liptovský Mikuláš - zmena  v znení          
všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2009 zo dňa 3.6.2009 sa mení a dopĺňa takto: 
 
Územný a časový rozsah platnosti Územného plánu centrálna mestská zóna 
Západ Liptovský Mikuláš sa dopĺňa o text: 
 
Územný rozsah Zmien a doplnkov č.3 územného plánu centrálnej mestskej zóny 
Západ 
Liptovský Mikuláš je územie v k.ú. Liptovský Mikuláš, ohraničené v časti okrajom 
objektu bývalej Hypernovy, okrajom pešieho chodníka pri komunikácii č.I/18, Ul. 
Hollého a exis-tujúcou zástavbou  t.j. podľa grafickej časti regulovaný  blok „E“.  
Zmeny a doplnky č.3 územného plánu centrálnej mestskej zóny Západ Liptovský 
Mikuláš sú platné odo dňa účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom 
Mikuláši a všeobecne záväzného nariadenia č./2020/VZN, schváleného mestským 
zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši dňa ....    
 

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov 
a stavieb   

Text ods. 2.1 sa vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie:   

Riešené územie ÚPN CMZ Západ Liptovský Mikuláš a ZaD č.3 sa nachádza podľa 
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v urbanistickom bloku „zmiešané 



9 
 

územia mestského centra“ a platia preň regulatívy priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia, stanovené pre tento blok. 

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

dopĺňa sa nové odseky, ktoré znejú: 

Umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia pre blok  „E“  ÚPN CMZ 
Západ Liptovský Mikuláš -  ZaD č.3 rieši výkres č. 03 - Dopravná a technická 
vybavenosť územia. 

V bloku E dochádza k zmenám v návrhu dynamickej a statickej dopravy. 

Blok E 

Čisté úžitkové plochy obytné (mimo CMZ)    1.372 m2 / počet bytov 14 

Obchody a služby (v rámci CMZ)     1.014 m2 

Návrh podzemných parkovísk :     59 

Návrh parkovísk na teréne:      125 

Návrh parkovísk celkom:      184 

Z toho: 

- odstavné státia pre byty:    24 /100% dlhodobých/ 

- parkoviská pre obchody a služby:   148 /11 dlhodobých, 137 krátkodobých 

Potreba parkovacích stání pre prístavbu objektu bývalého OC Hypernova SO 01 a SO 
02: 

- parkoviská pre obchody a služby:  14/ 0 dlhodobých, 14 krátkodobých 

Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešie 
komunikácie, atd‘.) je potrebné navrhnúť‘ v súlade s aktuálne platnými STN a 
technickými predpismi. V súvislosti so statickou dopravou upozorňujeme, že pre 
riešené územie musí byť zabezpečený dostatok parkovacích stojísk podľa STN 73 611 
0/Z2 už v rámci I. etapy projektu; 

Dopravné pripojenia na cestná sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych 
podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej   
priľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich  
následným pripojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu 
v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania 
súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné 
komunikácie; 

Pre existujúce dopravné pripojenia (najmä križovatku ulice Moyzesova s ulicou 
Hollého), je potrebné v rámci 2. etapy výstavby spracovať dopravno-kapacitné 
posúdenie v súlade s STN 73 6102 a TP 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je 
potrebné zohľadniť aj výhľadový stav na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby 
do prevádzky; 

V rámci riešenej zóny sa odporúča implementovať prvky elektromobility podľa zákona 
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene ti doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam §8a 
Elektromobilita); 

V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutne dodržať ochranné pásma pred 
negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR Č. 
549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobností o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „vyhláška MZ SR“). 
Umiestnenie lokalít v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku 
a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na 
maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na 
vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak. aby zabezpečili dodržanie 
prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa vyhlášky MZ SR. Voči správcovi 
pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto 
opatrení. pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe; 

Je potrebné zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej 
komunikácii (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení 
obytných stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia 
hlukom v súlade s prípustnými hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou 
č. 237/2009 Z. z., ktorou sa  mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR; 

Pre možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z navrhovaných stavieb je 
potrebné vypracovanie Hlukovej štúdie, pre konkrétnu okolitú obytnú zástavbu, 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 prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu  hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v 
znení vyhlášky MZ SR č.237/2009 Z.z. 

 

Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych 
priestorov s určením zastavovacích podmienok 

dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie: 

Blok E 

Dotknuté parcely:     503/1, 503/3, 588/1, 462, 463/2. 

Regulované parcely:     503/3, 588/1 

Plocha regulovaných pozemkov v m2:  6.655 m2 

Zastavovacie podmienky: 

Podlažnosť:      2 N.P. (maximálna prípustná výška 7,5 
metra, v prípade 2. nadzemných podlaží na jedno nadzemné podlažie s maximálnou 
konštrukčnou výškou 3,75 metra) 

Koeficient zastavanosti:    0,2 
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Index podlažnosti:     0,3 

Koeficient stavebného objemu:   6,5 

Zastavovacie podmienky pre blok „E“ ZaD č. 3 

a) umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku 

Prístavby je nutné umiestniť v severozápadnej časti pozemkov s dostatočným 
odstupom od uličnej a stavebnej čiary územia v zmysle grafickej prílohy výkres č. 04.  
Pre prístavbu prestrešeného objektu záhradného centra sa stanovujú maximálne 
prípustné  rozmery: hĺbka 38 metrov, šírka 11 metrov a výšky zastavania maximálne 
2. nadzemné podlažia (v zmysle zastavovacích podmienok s maximálnou prípustnou 
výškou 7,5 metra) v kontakte s priľahlým chodníkom a prístupom z existujúcej nivelety 
územia. Odstupová vzdialenosť k hranici susediacich pozemkov sa stanovuje na 
minimálne 2 metre. 

Pre prístavbu neprestrešeného objektu záhradného centra sa stanovujú maximálne 
prípustné  rozmery: hĺbka 22,4 metrov, šírka 40 metrov a výšky zastavania maximálne 
2. nadzemné podlažia (v zmysle zastavovacích podmienok s maximálnou prípustnou 
výškou 7,5 metra) v kontakte s priľahlým chodníkom a prístupom z existujúcej nivelety 
územia. Odstupová vzdialenosť k hranici susediacich pozemkov sa stanovuje na 
minimálne 2 metre. 

Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou bude v prípade 
potreby prekládky vynútenou investíciou investora.  

Vo vzťahu k existujúcim stavbám a plochám zelene, je potrebné tieto plne rešpektovať 
a integrovať prístupové komunikácie do celkového riešenia.  

b) intenzitu zastavania  

Prístupné a neprístupné druhy stavieb v rámci riešeného územia sa nemenia.  

Zariadenia občianskej vybavenosti sa budú umiestňovať za týchto podmienok: 

a) nebudú mat' veľké nároky na technické vybavenie. Predovšetkým sa vylúčia 
prevádzky s náročnou vzduchotechnikou, so špeciálnymi nárokmi na čistenie 
splaškových vôd, ako aj na odvod splodín horenia a pod.; 

b) hladina hluku bude vyhovovať akustickým požiadavkám podľa čl. 4. 2. 4. STN 
73 4301. 

Zastavovacie podmienky sú riešené v bode 2.3. 

c) prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania 
charakteru existujúcej zástavby 

Súčasná architektúra, bez podsadenej časti, ktorá je v kontakte s chodníkom, plochá 
strecha nad 2. N.P., alebo sedlová strecha za atikou, bez možnosti oplotenia pozemku. 

d) opis dopravného a technického riešenia  

Koncepcia komunikačného systému sa nemení, v riešenom bloku E sa rieši úpravu 
statickej dopravy a následne vybudovanie podzemnej garáže v druhej etape. Prístup 
do územia je zachovaný cez svetelne riadenú križovatku Hollého/Moyzesova. 

Návrh plôch pre statickú dopravu vychádza z priestorových možnosti v CMZ západ a 
požiadaviek na počet jednotlivých druhov státí v zmysle STN 73 6110.  

V prvej etape výstavby bude zachované parkovisko, organizácia sa prispôsobí 
výstavbe a zredukuje sa počet parkovacích miest. Nároky statickej dopravy pre 
revitalizovaný objekt budú riešené v zmysle STN 73 6110. 

V druhej etape sa vybuduje podzemná parkovacia garáž. Na jej streche bude zriadený 
pobytový a oddychový parčík s prvkami drobnej architektúry a prvkov výustných 
objektov komunikačných jadier (výťahy a schodiská). Podzemná garáž sa navrhuje 
v rámci bloku E. 

ÚDAJE O POTREBE VODY 

PITNÁ VODA. Nemení sa. Nové objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované z rozvodov 
z objektu Hypernova. Podzemná garáž v rámci druhej etapy výstavby budú integrálnou 
súčasťou objektu Hypernova, jej dvoch nadzemných podlaží, ktoré budú revitalizované 
na obytné podlažia. Z toho dôvodu nutné pripojenie bude z rozvodov objektu 
Hypernova (mimo CMZ). 

ÚDAJE O MNOŽSTVE ODPADOVÝCH VÔD 

Nemení sa. Nové objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované z rozvodov z objektu 
Hypernova. Podzemná garáž v rámci druhej etapy výstavby budú integrálnou súčasťou 
objektu Hypernova, jej dvoch nadzemných podlaží, ktoré budú revitalizované na 
obytné podlažia. Z toho dôvodu nutné pripojenie bude z rozvodov objektu Hypernova 
(mimo CMZ). 

ZÁSOBOVANIE VODOU 

ROZVOD PITNEJ VODY 

Súčasný stav: Nemení sa.  

Návrh riešenia : Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou 
SO 01 a SO 02 bude v prípade potreby prekládky vynútenou investíciou investora. 

VONKAJŠIA KANALIZÁCIA 

Súčasný stav : Nemení sa.  

Navrhované riešenie : Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté 
výstavbou SO 01 a SO 02 bude v prípade potreby prekládky vynútenou investíciou 
investora. 

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

Nemení sa. 

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Nemení sa. 

ENERGETIKA 

Zásobovanie plynom 
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Charakteristika oblasti: Nemení sa. 

Stav a riešenie plynofikácie: Nemení sa. 

Návrh nových kapacít v riešenom území: Nemení sa. 

Popis riešenia návrhu zásobovania plynom: Nemení sa. 

Etapizácia výstavby a regulatívy riešenia: Nemení sa. 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Existujúci stav : Nemení sa.  

Návrh riešenia : Nemení sa. 

 

Vonkajšie oznamovacie rozvody – telefón: Nemení sa. 

 

e) ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia,  

Nevyžadujú sa nad rámec schválenej ÚPN CMZ Západ. 

Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb  

Dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie: 

Dodržať 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. 

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do 
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny  

Dopĺňa sa nový odsek, ktorý znie: 

Vzhľadom na blízkosť historického centra je nutné zabezpečiť pamiatkový 
archeologický výskum. 

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 

Dopĺňa sa nový text, ktorý znie:  

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:  
a) objekt prístavby (SO 01) k bývalému OC Hypernova v riešenom území ZaD č.3 
a objekt záhradného centra (SO 02) 
b) plochy dynamickej statickej dopravy okrem podzemnej garáže so vstupnou 
a výstupnou rampou 
c) plochy pešieho pohybu,  
d) inžinierske siete vrátane verejného osvetlenia,  

e) informačný systém,  
v zmysle grafickej prílohy ZaD č.3, výkresy č. 2,3,4.  

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

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov- nemenia sa. Nie sú. 

Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom 
zastavanom území obce:  

462, 463/2, 464/2, 464/3, 503/1, 503/3, 588/1. 

Zoznam verejnoprospešných stavieb, 

              DOPRAVA 
D1 – OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE  
D2 – PARKOVISKÁ, PODZEMNÁ GARÁŽ A SPEVNENÉ PLOCHY 

V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCIE 

D3 – PEŠIE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A 
PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE 

 
Dotknuté parcely: 462, 463/2, 464/2, 464/3, 503/1, 503/3, 588/1. 
 

              ZÁSOBOVANIE VODOU 
V1 – VEDENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SIETE V ZMYSLE 

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCIE 

 
Dotknuté parcely: 503/1, 503/3, 588/1. 

 
ODKANALIZOVANIE 
K1 – VEDENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SIETE V ZMYSLE 

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCIE 

K2 – VEDENIA VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZAČNEJ SIETE V ZMYSLE 
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCIE 

Dotknuté parcely: 463/2, 503/1, 503/3, 588/1. 
 

 
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
E1 – VÝSTAVBA VEDENÍ VEREJNÉHO OSVETLENIA V ZMYSLE 

NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOMUNENTÁCIE 

 
Dotknuté parcely: 588/1. 
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Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - Príloha č.1 
k všeobecne záväznému nariadeniu č. /2020 zo dňa 

 

 

 

Vizualizácie revitalizácie územia  

 

 

Revitalizácia  objektu bývalej Hypernovy s prístavbou objektu SO 01 a SO 02 

 

 

Ideový návrh riešenia parteru popri Garbiarskej ulici (I/18) 
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3 .  Doplňujúce  údaje   
 
Celkové ukazovatele riešeného územia  pôvodnej  UPD 
a doplnená o  ukazovatele  predloženého návrhu  
 

 
 
 
Vizualizácia  revi tal izácie  bývalého objektu Hypernova  
 
 

 

 
Výpočet  potreby parkovacích miest  
podľa STN 73 6110/Z2  
 

Výpočet potreby parkovacích miest pre účely rekonštrukcie objektu Hypernova 
v prvej etape a rekonštrukcie dvoch nadzemných podlaží na bytové jednotky.  

   

Druh objektu 
Účelová 
jednotka 

Vstup. 
údaje 

Stojisko 
pripadá na 

úč. 
jednotku 

Z počtu stojísk 

krátkodobé  dlhodobé  

(%) hodnota (%) hodnota 

Odstavné stojiská Oo   

- rodinné domy   

byt/dom 

  2 /dom - 100 0 

- radová zástavba rodinných domov   2 /dom - 100 0 

- rekreačné domy / chaty   1 /byt - 100 0 

POZNÁMKA 1. - Rodinné domy, rekreačné 
domy a chaty s viacerými bytmi ako 1 
bytom sa navrhujú podľa bytových domov. 

  

     

- viacpodlažné bytové domy:   

(každá bytová jednotka podľa plochy)   

  - dočasné bývanie (napr. apartmány)   1 /apart - 100 0 

  - byty do 60 m2 (max. 2-izbové byty) 4 1 /byt - 100 4 

  - byty do 90 m2 (max. 3-izbové byty) 6 1,5 /byt - 100 9 

  - byty nad 90 m2  4 2 /byt - 100 8 

Základný počet Odstavných stojísk Oo v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9 21 

Parkovacie stojiská   

- základné školy  zamestnanci   7  10 0 90 0 

- stredné školy  zamestnanci   5  10 0 90 0 

- vysoké školy  zamestnanci   5  - 100 0 

      študenti   10   80 0 20 0 

Kultúrne zariadenia, kiná, divadlá, sedadlá   4  90 0 10 0 

kongresové sály  zamestnanci   7  10 0 90 0 

Zhromažďovacie priestory do 20 000 ľudí zamestnanci   7   - 100 0 

    návštevníci   5  90 0 10 0 

Nemocnice, liečebné ústavy, kliniky 

počet 

             

- lôžka    4  - 100 0 

- zamestnanci    4  - 100 0 

Poliklinika, ambulancia 

počet 

             

- zamestnanci    4  - 100 0 

- ordinácia    0,5 /ordin 100 0 - 

Dom s opatrovateľskou službou 

počet 

             

- zamestnanci    4  - 100 0 

- lôžka    4  - 100 0 

Športové areály a haly 

počet 

             

- zamestnanci     7  - 100 0 

- návštevníci    4  100 0 - 
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Služby (obchody, obchodné centrá) OBI LM              

- zamestnanci  počet 40 4  - 100 10 

- návštevníci do 1 hod počet 0 10  100 0 - 

   do 2 hod počet 0 5  100 0 - 

  od 2 hod do 4 hod počet 0 3  100 0 - 

alebo čistá (úžitková) predajná plocha  m2 3257,89 25  100 130,3156 - 

veľké obchodné centrá nad 5 000 m2 m2 0 20  100 0 - 

Parky, cintoríny, krematória                

- zamestnanci  počet   7  - 100 0 

- návštevníci  plocha m2   500  100 0 - 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia                

- zamestnanci  počet   5  - 100 0 

- návštevníci  počet   8  100 0 - 

- izba  počet   0,5 /izba - 100 0 

Administratívne budovy a verejné inštitúcie                

- zamestnanci  počet   4  - 100 0 

- alebo plocha  m2   20  - 100 0 

- 
návštevy z čistej administratívnej 
plochy 

m2   25  100 0 - 

  
s využitím striedania vozidiel na 
stojisku 

             

  4x za pracovnú zmenu (počet: 4)               

Priemyslné podniky   zamestnanci   4   - 100 0 

Zariadenia výroby                  

- zamestnanci  počet   4  - 100 0 

- návštevníci   počet   7   100 0,00 - 

Základný počet parkovacích stojísk Po v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9  

130,32 10 

140,32 

 

súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce kd:  1,2 

     
  IAD : ostatná doprava kd výber 

  35:65 0,8   

  40:60 1   

  45:55 1,2 x 

  55:45 1,3   

  60:40 1,4   

     

koeficient mestskej polohy kmp:   0,8 

     
  historické jadro 0,05   

  CMO (vnútorný okruh) 0,3   

  Širšie centrum mesta 0,8 x 

  Lokálne centrá 0,6   

  Osobitne definované zóny 0,7   

  Ostatné územia v meste 1   

 

Výpočet celkového počtu stojísk v riešenom území v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.10 

      
 N = 1,1.Oo + 1,1.Po.kmp.kd N = 171,3  

 z toho:     

 - Odstavné stojiská 23,1  

 - Parkovacie stojiská 148,2  

   -krátkodobé  137,6  

   -dlhodobé   10,6  

       

 Potrebný počet parkovacích státí: 172  

 Navrhovaný počet parkovacích státí: 194  

 Bilancia +/- 22  

 Stojiská pre invalidov 4% z celkového počtu stojísk  7  

 

 
Výpočet potreby parkovacích miest pre účely prístavby objektu Hypernova SO01 

a SO02.  
     

 

Druh objektu 
Účelová 
jednotka 

Vstup. 
údaje 

Stojisko 
pripadá na 

úč. 
jednotku 

Z počtu stojísk 

krátkodobé  dlhodobé  

(%) hodnota (%) hodnota 

Odstavné stojiská Oo   

- 
rodinné 
domy 

  

byt/dom 

  2 /dom - 100 0 

- radová zástavba rodinných domov   2 /dom - 100 0 

- rekreačné domy / chaty   1 /byt - 100 0 

POZNÁMKA 1. - Rodinné domy, rekreačné 
domy a chaty s viacerými bytmi ako 1 bytom 
sa navrhujú podľa bytových domov. 

  

     

- viacpodlažné bytové domy:   

(každá bytová jednotka podľa plochy)   

  - dočasné bývanie (napr. apartmány)   1 /apart - 100 0 

  - byty do 60 m2 (max. 2-izbové byty)   1 /byt - 100 0 

  - byty do 90 m2 (max. 3-izbové byty)   1,5 /byt - 100 0 

  - byty nad 90 m2    2 /byt - 100 0 

Základný počet Odstavných stojísk Oo v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9 0 

Parkovacie stojiská   

- 
základné 
školy 

 zamestnanci   7  10 0 90 0 

- 
stredné 
školy 

 zamestnanci   5  10 0 90 0 

- 
vysoké 
školy 

 zamestnanci   5  - 100 0 
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      študenti   10   80 0 20 0 

Kultúrne zariadenia, kiná, divadlá, sedadlá   4  90 0 10 0 

kongresové 
sály 

 zamestnanci   7  10 0 90 0 

Zhromažďovacie priestory do 20 000 ľudí zamestnanci   7   - 100 0 

    návštevníci   5  90 0 10 0 

Nemocnice, liečebné ústavy, kliniky 

počet 

             

- lôžka    4  - 100 0 

- zamestnanci    4  - 100 0 

Poliklinika, ambulancia 

počet 

             

- zamestnanci    4  - 100 0 

- ordinácia    0,5 /ordin 100 0 - 

Dom s opatrovateľskou službou 

počet 

             

- zamestnanci    4  - 100 0 

- lôžka    4  - 100 0 

Športové areály a haly 

počet 

             

- zamestnanci     7  - 100 0 

- návštevníci    4  100 0 - 

Služby (obchody, obchodné centrá) OBI LM              

- zamestnanci  počet 5 4  - 100 1,25 

- návštevníci do 1 hod počet 0 10  100 0 - 

   do 2 hod počet 0 5  100 0 - 

  od 2 hod do 4 hod počet 0 3  100 0 - 

alebo čistá (úžitková) predajná plocha  m2 1014 25  100 40,56 - 

veľké obchodné centrá nad 5 000 m2 m2 0 20  100 0 - 

Parky, cintoríny, krematória                

- zamestnanci  počet   7  - 100 0 

- návštevníci  plocha m2   500  100 0 - 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia                

- zamestnanci  počet   5  - 100 0 

- návštevníci  počet   8  100 0 - 

- izba  počet   0,5 /izba - 100 0 

Administratívne budovy a verejné inštitúcie                

- zamestnanci  počet   4  - 100 0 

- 
alebo 
plocha 

 m2   20  - 100 0 

- návštevy z čistej administratívnej plochy m2   25  100 0 - 

  s využitím striedania vozidiel na stojisku              

  4x za pracovnú zmenu (počet: 4)               

Priemyslné 

podniky 
  zamestnanci   4   - 100 0 

Zariadenia 
výroby 

                 

- zamestnanci  počet   4  - 100 0 

- návštevníci   počet   7   100 0,00 - 

Základný počet parkovacích stojísk Po v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9  

40,56 1,25 

41,81 

           
súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej 
práce kd: 

 1       

           
  IAD : ostatná doprava kd výber       
  35:65 0,8         
  40:60 1 x       
  45:55 1,2         
  55:45 1,3         
  60:40 1,4         
           

koeficient mestskej polohy kmp:   0,3       
           
  historické jadro 0,05         
  CMO (vnútorný okruh) 0,3 x       
  Širšie centrum mesta 0,8         
  Lokálne centrá 0,6         
  Osobitne definované zóny 0,7         
  Ostatné územia v meste 1         
           
Výpočet celkového počtu stojísk v riešenom území v zmysle STN 73 
6110/Z2 bod 16.3.10 

    

           
 N = 1,1.Oo + 1,1.Po.kmp.kd N = 13,8       
 z toho:          
 - Odstavné stojiská 0,0       
 - Parkovacie stojiská 13,8       
   -krátkodobé  13,4       
   -dlhodobé   0,4       
            
 Potrebný počet parkovacích státí: 14       
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4 .  Dokladová časť    
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ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ .ťfl\

ZMENA

‚ P P
ČISLO VÝKRESU D1b

SITUACIA SIRSICH VZTAHOV - B DÁTUM 01/2009
MIERKA 1:5000, 1:10000

OBSTARÁVATEL MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Šlúrová 1989/41 031 42 Liplovský Mikuláš

ZHOTOVITEĽ : ING. ARCH TA •ZEOVÁI ING. ARCH P ČKA

ODBORNÁ SPOLUPRÁOA ING. ST o.Ln. •A PLYNOFIKÁCIA
JÁ5

- SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVE ROZVODY
IR VODNĚ HOSPODÁRSTVO



LOKALITA RIEŠENÁ V ZMENÁCH A DOPLNKOCH Č.3
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA, KTORÁ JE PREOMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č.3
A JE VYZNAČENÁ VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH VÝKRESOCH

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENY A DOPLNKY Č.3

.
ČÍSLO VÝKRESU Olb

SITUACIA SIRSICH VZTAHOV - B DÁTUM 05/2021
MIERKA 1:5000, 1:10000

OBSTARÁVATEL

ZHOTOVITEL

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrová 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

BD-ARCH, S.ÍD.

Námestie osloboditelov 32,793 031 01 Liptovský Mikuláš



ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIES

- sravoy a za‘ adenia statke ccpavy v zemi pao. t. 5252,
525/9, 525/10, 525/1.504/2,499

- stavby dynamrckej dopravy parc. Č.: 508, 525/1

- objekt pre garážovanie - parc. Č.: 525/3

- stavby a zariadenia el, rcvodnej siete (NN) parc. Č.: 504. 525/1

LEGENDA:

— . .. . — HRANICA RIEŠENÉHC ÚZEMIA

B HR4 CE A OBJEKTY REOULOVMďCF BLOKOV

PÓVODNÉ OBJEKTY BEZ RFC-JLAčNCH ÚPRAV

CBJE‘(TY S PREVAŽUÚCO OEYTNCU L\<CICU

CBJE<S oqrVpUú‘o FUNKCICJ
C€ČIANSKE VVBAVENOS11

OBJEKT STATICKEJ DOPRAVY

PLOCHY DYNAMICKEJ A STATICKEJ DOPRAVY

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

r PLOCHY VEREJNEJ ZELENE

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:

PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY
TRAFOSTANICE

PlR OARKOVACIE STÁN1ANA TERÉNE

PS AP.KDVAO A SAPÁ2 V ELTERF\F
--—--.JESTVUJCE VODNĚ RÁDY

NAVRHOVANÉ VODNÉ RÁDY
JEDNOTNÁ KANAUZÁCIA

« NAVRI-OVANA CAŽĎ-OVÁ KANALIZACIA
NAVF—OVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACIA

—-— JESTVWÚCEVJ\ ROZVODY

—-— NAVRHOVANÉ VN ROZVODY
—‘---— JESTVUJÚCE NN ROZVODY

—‘‘—— NAVRHOVANÉ NN ROZVODY

JESTVUJÚCE PLYNOVODY
NAVRHOVANÉ PLYNOVODY

OBSTARAVATEL

ZHOTOVITEL NO ARCH TA

INO
JÁr
IR

JVÁ. ING ARCH Pf

A - PLYNOFIKÁCIA
‘ SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVE ROZVODY

JODNÉ HOSPODÁRSTVO

ÚPN CMZ- ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENA

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOR. USPORIADANIA A ČÍSLO VÝKRESU 02
FUNKČNÉHO VVUŽITIA UZEMIA S VYZNAČENOU DATUM OI;2009

ZÁVAZNOU ČAStOU RIEŠENIA MIEB<A 1 000

‘\r— NAVRHOVANÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ŠIůrDvá 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

súIIač póvodných riešeni UPN CMZ Západ; aulcri Ing.arch. B rch. F



1. PP - pcdzemná gaáž

ZOZNA}A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

LEGENDA:

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA, KTORÉJE
PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 A JE
WZNAČENÁ Vc VŠETKÝCH VÝKRESOCH

I HR4JCE A CBJE.KTY REGJLOVArfCH BLOKOV

___________

R!EŠENÝCH V ZMENAC-I A DOPLNK-I Č.3

— IJLČNAČIARA

STAVEBNÁ ČIARA

htI OBJECYS PREVAhJcOU FL!NKCIO.
€ČIANSKEJ VYBAVENOST;

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:
VEREJNO PROSPEŠNÉ STAVBY:

1 - 2 NP— REGULATÍV VÝŠKY STAVBY

VJAZD DO RIEŠENÉHO ÚZEM/A

X ZP.ŠENIE RASYJE‘DNOTNEJ KANALIZACIE

‘JAVPrOVANE VODNÉ RÁDY i/

NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA ; A

O ŠACTA

NAVRHOVANÉ VEREJNÉ
CSVETLENIE

- aprava Dl, D2, 03 pa‘cĹ. 462, 463/2, 464:2, 464;3. 503/i
503/3, 588/1

- zásobavariie vQdou Vl parc. Č.: 503/1, 588/1, 503/3

- odkanalizovanie K1 K2 - parc. Č.: 503/l, 463/2, 588/1 503/3

zásobovanie eleklrickou enerqiou El parc. Č.: 588/l

1-2 NP

SO 02

1. NP

PO 59

S..

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENV A OQPLNKY Č.3

KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOR. USPORIADANIA A
FUNKČNÉHO VYUŽITIA IJZEMIA S VYZNAČENOU
ZÁVAZNOU ČAStOU RIEŠENIA

J I I I I I I I PLOCHY DYNAMICKEJ A STATJCKEJ DOPRAVY OBSTARAVATEL MESTO LIPTOVSKY MIKULÁŠ

PLOCHY VEREJNEJ ZELENE
Šlúrcvá 1989/41 03142 Liplovský Mikuláš

ZHOTOVITEL BD-ARCH, s.r.o.
VÝtAHY

P 125 PARKOVACIE STÁNIA NA TERENE Nárneslie oslabodilelbv 321793 031 01 L/plovský Mikuláš

SCHODJSKÁ
PO 59 PARKOVACIA GARÁŽ V SUTERÉNE

0o
* ZASTAVOVACIE PODMIENKY V ZMYSLE NÁVRHU
VŠEOBECNEJ ZÁVÁZNEJ ČASTI 2.3

ČÍSLO VÝKRESU

DÁTUM
M ERKA

02

05.202
10

VZRASTLÁ ZELEŇ



ikf

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:

PRÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY
TRAFOSTANICE

P 13 PARKOVACIESTAIANATERÉNE
PO AKOVACIA 3AAŽV SLľERNE

—--——--ESWWúCE VODNÉ DY
NAVRHOVANÉ VCONÉ RÁDY
JEDNOTNA ?CANALZÁCIA
NAVRHOVA\Á DAŽYDVÁ KANA_ ZAC A
NAVPHCVAMA SPLAŠKOVÁ KnpuzÁo:A

JESTVWÚCE VN ROZVODY

NAVRHOVANÉ VN ROZVODY
JESTVUJÚCE NN ROZVODY

NAVRHOVANÉ NN ROZVODY

JESTVUJÚCE PLYNOVODY
NAVRHOVANÉ PLYNOVODY

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Šlúrová 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

NA, ING. ARCH PA.

LA - PLYNOFJKÁCIA
SrLNOPRIJDOVÉ A SLABOPRÚDOVE ROZVODY

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

LEGENDA:

— - - - - — HRANICA RIEŠENÉHC ÚZEMIA

B HRANCE A OBJEKTY PE3ULOVANÝC BLOKOV

___________

PÖVODNÉ CBJEKTY BLZREGUAČ\‘ÝCH UDRAV

OBJECYS D9EV ŽJÚCO O3‘flOJ FUNKCIO.

.__-____4 OJE‘CYS EVA2!ÚCOU FNKCIOU
I I OBČANSKEJ VYBAVE\OSTI

••

• OBJEKT STATICKEJ DOPRAVY

PLOCHY DYNAMICKEJ A STAT[CKEJ DOPRAVY

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

PLOCHY VEREJNEJ ZELENE

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENA

‚ ČÍSLO VÝKRESU 03
DOPRAVNA A TECHNICKA VYBAVENOST UZEMIA DÁUM C2009

MERKA 1:10@D

OBSTARAVATEL

flr NAVRHOVANÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

ZHOTOVITEL ING. ARCH TI

NO .‚

JÁN‘
IRE

* sútlač póvodných riešeni UPN CMZ Západ; autori Ing.arch. Sc igarch.



ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

-doprava Dl, D2, D3 parc.č: 462, 463/2. 464/2, 464/3, 503/1,
503/3, 588/1

- zásobovanie vodou Vl parc. Č.: 503/l 588/1, 503/3

- odkanalizovanie K1, K2 - parc. Č.: 503/1 463/2, 588/1 - 503/3

- zásobovanie elektrickou energiou El parc. Č.: 588/1

LEGENDA:

__________________________________________________________________________

— . e e e — HRANICA RtEŠENÉHO ÚZEMIA, KTORÉ JE
PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 A JE
VYZNAČENÁ VO VŠETKÝCH VÝKRESOCH

HRANICE A OBJEKTY REGULOVANÝCH BLOKOV
RtEŠENÝCH V ZMENACH A DOPLNKOCH C.3

— — ULtČNÁ ČtARA

STAVEBNÁ ČtARA

b--_--__j OBJEKTY S PREVAŽUJÚCOU FUNKCIOU
NAVRHOVANÉ VEREJNÉ

__________________________________________________________________________________________________________

OPČIANSKEJ VYBAVENOSTt
OSVETLENIE

PLOCHY PEŠtEHO POHYBU J I II MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrová 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

‚
. BD-ARCH, s.r.o.

P 125 PARKOVACIE STANIA NA TERENE Námestie osloboditeľov 32J793 031 01 Liptovský Mikuláš
PO 59 PARKOVACIA GARÁŽ V SUTERÉNE

‘ ZASTAVOVACIE PODMIENKY V ZMYSLE NÁVRHU
VŠEOBECNEJ ZÁVÁZNEJ ČASTI 2.3

NP

SO 02

1-2 NP

ŠACHTA

1. NP

1. PP - podzemná garáž

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:
VEREJNO PROSPEŠNÉ STAVBY:

1-2. NP— REGULATÍV VÝŠKY STAVBY

VJAZD DO RIEŠENÉHO ÚZEMIA

X ZRUŠENIE TRASY JEDNOTNEJ KANALIZÁCIE

NAVRHOVANÉ VODNÉ RÁDY

NAVRHOVANÁ KANALIzÁCIA A

O ŠACHTA

LEI
cO

VÝtAHY

SC HOD I S KÁ

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENY A DOPLNKY Č.3

- ‚ ‚
‚ ČÍSLO VÝKRESU 03

DOPRAVNA A TECHNICKÁ VYBAVENOST UZEMIA DÁTUM 05/2021
MIERKA 1 :1000

PLOCHY DYNAMICKEJ A STATICKEJ DOPRAVY OBSTARÁ VATrU

ZHOTOVITEL

VZRASTLÁ ZELEŇ



LEGENDA:

— — — — a — HRAN CA RIEŠENÉI-‘O ÚZEMIA

E HRANICE A OBJEKTY 9EOULOVANÝCH BLOKOV

PbVODNÉ OBJEKTY BEZ REGULAČNÝCH ÚPRAV

OBJEKTY S PRE VAŽUJUCOU OBYTNOU FUNKCIOU

OBJEKTY S PREVAŽUJUCOU FUNKCIOU
OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

OBJEKT STATICKEJ DOPRAVY

PLOCHY DYNAMICKEJ A STATIOKEJ DOPRAVY

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

PLOCHY VEREJNEJ ZELENE

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:

?RÍSTREŠKY PRE KONTAJNERY
TRAFOSTANICE

D 9 PARKOVACIE STÁNIA NAERENE
D3 PA9<CVACAGARÁŽVSUTERÉ\E

OBSTARÁVATEL MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrová 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

ING. ARCH F

A - PLYNOFIKÁCIA
- SILNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVE ROZVODY

flÁ-VODNĚ HOSPODÁRSTVO

h1

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (‘7‘N
ZMENA

‚ ‚
ČÍSLO VÝKRESU 04

HLAVNY VYKRES PRIESTOROVEJ A FUNKCNEJ DÁTUM 01/2009

REGULÁCIE MIERKA 1 1000

ZHOTOVITEL INO. ARCH TA

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA ING ST
J,
IF

sútlač pávodných riešení UPN OMZ Západ; autori Ing,arch, Bc ig.arch. i



LEGENDA:

— — e e — HRANICA RIFŠENÉHO ÚZEMIA, KTORÉ JE
PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č.a A JE
WZNAČENÁ VO VŠETKÝCH VÝKRESOCH

I HRANICE A OBJEKTY REGULOVANÝCH BLOKOV

___________

RIEŠENÝCH V ZMENÁCH A DOPLNKOCH Č.3

ULIČNÁ ČIARA

STAVEBNÁ ČIARA

._______

OBJEKTY $ PREVAŽWÚCOU EUNKCIOU

___________

OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

1-2. NP— REGULATiV VÝŠKY STAVBY

JHHII

VJAZD DO RIEŠENÉHO ÚZEMIA

P 125 PARKOVACIE STÁNIA NA TERÉNE

PC 59 PARKOVACIAGARÁŽVSUTERÉNE

* ZASTAVOVACIE PODMIENKY V ZMYSLE NÁVRHU
VŠEOBECNEJ ZÁVÄZNEJ ČASTI 2.3

ZHOTOVITEĽ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štůrová 19B9/41 031 42 Liptovský Mikuláš

BD-ARCH. s.r.o.
Námeslie oslobodilelov 32‘793 031 01 Liptovský Mikuláš

-2. NP

SO 02

1. NP

PO 59

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:

LEI
VÝtAHY

SCHODISKÁ

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENY A DOPLNKY Č.3

. ‚ ČÍSLO VÝKRESU 04
HLAVNY VYKRES PRIESTOROVEJ A FUNKCNEJ DÁTUM 05/2021

REGULÁCIE MIERKA I :1000

PLOCHY DYNAMICKEJ A STATICKEJ DOPRAVY OBSTARAVATEL

oO VZRASTLÁ ZELEŇ



LEGENDA: DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:

— • • — HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA PRÍSTREŠKY PRE KOUAJNERY

TRAFOSTANICE

P 13 PARKOVACIE STÁNIA NA TERÉNE

HRANICE A OBJEKTY REGULOVANÝCH BLOKOV PO PARKOVACIA GARÁŽ V SUTERÉNE

PÓVODNÉ OBJEKTY BEZ REGULANÝCH ÚPRAV

OBJEKTYS PREVAŽUJÚCOU OBYTNOU FUNKCIOU

OBJEKTY S PREVAŽUJÚCOU FUNKCIOU
OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

OBJEKT STATICKEJ DOPRAVY

PLOCHY DYNAMICKEJ A STATICKEJ DOPRAVY

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

PLOCHY VEREJNEJ ZELENE

OB STA RÁ VAT EL

ZHOTOVITEL ING. ARCH T

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA ING ST
JÁ
IF

NG. ARCH P

- PLYNOFIKÁCIA
SLLNOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVE ROZVODY

M - VODNÉ HOSPODÁRSTVO

JH1[[IIý

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENA

VYMEDZENIE REGULOVANÝCH PRIESTOROV REGULAČNÝMI ČÍSLO VÝKRESU 0$
ČIARMII, URČENIE ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK A POZEMKOV, DÁTUM 01/2009

URČENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY MIERKA 1 1000

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Šlúrová 1999/41 031 42 Liptovský Mikuláš

* sútIač póvodných riešení UPN CMZ Západ; autori lng.arch. Bo. g.arch.



ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝC[-I STAVIEB

©

L

- doprava Dl D2. 03 parc.č: 462. 463/2, 464/2, 464/3. 503/1,
503/3, 588/l

- zásobovanie vodou Vl parc. 5,: 503/l 588/1, 503/3

- odkanalizovanie Kl ‘(2 - parc. Č.: 503/l. 463/2, 588/1 503/3

- zásobcvanie elektrickou energiou El parc. Č.: 588/l

LEGENDA:

— — e — — — HRANLCA RIEŠENÉHO ÚZEMIA, KTORÉ JE
PREDMETOM ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 A JE
VYZNAČENA VO VŠETKÝCH VÝKRESOCH

HRANICE A OBJEKTY REGULOVANÝCH BLOKOV
RIEŠENÝCH V ZMENÁCH A DOPLNKOCH Č,3

— — ULIČNÁ ČIARA

STAVEBNÁ ČIARA

b-_-_I OBJEKTY S PREVAŽUJÚCOU FUNKCIOU

___________

OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY PEŠIEHO POHYBU

VÝtAHY

SC HOD IS KÁ

NAVRHOVANÉ VEREJNÉ
OSVETLENIE

P 125 PARKOVACIESTÁNIANATERÉNE

PS 59 PARKOVACIA GARÁŽ V SUTERÉNE

‘ ZASTAVOVACIE PODMIENKY V ZMYSLE NÁVRHU
VŠEOBECNEJ ZAVAZNEJ ČASTt 2.3

NP

SO 02

DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOSt:
VEREJNO PROSPEŠNÉ STAVBY:

1.-2. NP— REGULATÍV VÝŠKY STAVBY

VJAZD DO RIEŠENÉHO ÚZEMIA

X ZRUŠENIE TRASY JEDNOTNEJ KANALIZACIE

NAVRHOVANÉ VODNÉ RÁDY

NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA A

O ŠACHTA

LEI
oO

ÚPN CMZ - ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ZMENY A DOPLNKY Č.3

VYMEDZENIE REGULOVANÝCH PRIESTOROV REGULAČNÝMI ČÍSLO VÝKRESU 05
ČIARAMI, URČENIE ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK A POZEMKOV, DÁTUM 05/2021
URČENIE POZEMKOV NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY MIERKA 1 : 1000

J lilii PLOCHY DYNAMICKEJ A STATICKEJ DOPRAVY OBSTARÁVATEL

ZHOTOV ITEĽ

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrová 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

BD-ARCH, sto.
Námestie osloboditel‘ov 32/793 031 01 Liplovský Mikuláš

VZRASTU4 ZELEŇ
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LEGENDA:

— aeas — .-IRANCA REŠENEHOÚZCMIA ICCREJE
REDMETOM ZMIEN A DO_NKOV Č2 A JE
2NAČE14VCVŠETKÝCHVKRESOCF

I B ‚ HRJICE A OBJEKTY REGULOVANÝCH BLC+(OV

____________

R:EŠEr«CH V ZMEMÁa-I A DDPLNKDSF- Č 2

OBJEKTY S PRE VAŽUJÚCOU OBYTNOU FUNKCIOU

OBJEKTY S PREVAŽUJUCOJ PUNKCICU

____________

OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

OBJEKT STATICKEJ DOPRAVY

JEDNODUCHÝ ÚKRYT CO BUDOVANÝ
SVOJPOMOCNE 4055mx33,75m (136856 m1) G. ARCH Pt

- PLYNOFIKÁCIA
NOPRÚDOVÉ A SLABOPRÚDOVE ROZVODY

A-VODNÉ HOSPODÁRSTVO
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ÚPN CMZ- ZÁPAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ĺJN

ZMENA

. ČÍSLO VÝKRESU 06
DOLOZKA CIVILNEJ OCHRANY DÁTUM 01/2009

MIERKA 1 1000

OBSTARÁVATEL MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrová 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš

ZHOTOVITEL ING.ARCHTP

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA INGS
JI

* sútlač póvodných riešení UPN CMZ Západ; autori ľng.arch. Bo garch,



LEGENDA:

—. . e e — HflJCA REŠENÉHO ÚZEMIA. KTORE JE
?REDMETOM ZWEN A DOLNKOV Či A
‘Jy7NAČENÁVOVŠrKÝCHVÝKRESOC-I
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