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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

, 
NAVRH NA UZNESENIE 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 03. 03. 2022 číslo /2022 

K bodu: návrh "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" 

Mestské zastupitel'stvo 

I. berie na vedomie 

stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného 
plánovania podľa § 25 stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 
k návrhu .Zmeny a doplnky č.l územného plánu zóny Trnovecká zátoka" 

II. konštatuje, že 

návrh .Zmeny a doplnky č.l územného plánu zóny Trnovecká zátoka" bol v súlade s §-om 23 
stavebného zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpísov prerokovaný a pripomien
kovaný a je spracovaný v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánova
cích podkladoch a územnoplánovacei dokumentácii, jeho spracovateľom je subtech UNITY, 
S.r.o., Liptovský Mikuláš, Ing. arch. B a kol., odborne spôsobilou osobou na jeho 
obstarávanie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing. arch. T 

III. schval'uje 

1. návrh .Zmeny a doplnky č.l územného plánu zóny Trnovecká zátoka", spracovaný 
subtech UNITY, S.r.o., Liptovský Mikuláš, Ing. arch. B a kol., so zapra-
covaním pripomienok v zmysle vyhodnotenia pripomienkoveno konania K predmetnému 
návrhu 

2. jeho smernú časť 
3. vyhlásenie závaznej časti návrhu .Zmeny a doplnky č.l územného plánu zóny Trnovecká 

zátoka" všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš 



IV. odporúča 

Ing. Jánovi Blcháčovi. PhD .. primátorovi mesta. zabezpečit" uloženie "Zmien a doplnkov č.1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka" podra § 28 zákona Č . 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v zneni neskoršich predpisov do 3 mesiacov od ich schválenia. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta 

Dátum podpisu uznesenia: . 03. 2022 



Dôvodová správa 
o priebehu obstarávania a o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie: 

návrh "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" 

Mesto Liptovský Mikuláš má platný územný plán, ktorý bol schválený uznesením 
mestského zastupiteľstva č.115/2010 dňa 16.12.2010 a jeho záväzná časť bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením mesta Liptovský Mikuláš Č. 7/2010NZN zo dňa 
16.12.2010 s účinnosťou dňom 1.1.2011 v znení zmien a doplnkov. V zmysle tohto všeo
becne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení je potrebné pre 
zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia v ťažiskových 
polohách - pre riešené územie, zabezpečiť vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej 
dokumentácie, územný plán zóny. Účelom obstarania územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka bola potreba získania záväzného územno-plánovacieho dokumentu, ktorý podrob
nejšie stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 
pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní 
zásad ochrany prírody a ochrany a tvorby životného prostredia. "Územný plán zóny Trnovecká 
zátoka" bol spracovaný a následne schválený. Zmena vlastníckych vzťahov, územno
technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov v predmetnom území, na základe 
ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia, vyvolala potrebu obstarania zmien a 
doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka. 

Spracovateľom návrhu "Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" 
je subtech UNITY S.r.o., Liptovský Mikuláš, Ing. arch. B a kol. Návrh "Zmeny 
a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" je spracovaný v súlade so zákonom 
Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR Č. 55/2001 
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a je v súlade so 
zadaním, ktoré bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 
Č. 28/2017 dňa 13.4.2017. Podl'a § 23 stavebného zákona. Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov bol návrh zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka zverejnený 
a prerokovaný - oznámenie mesta Liptovský Mikuláš Č. MsU/RHA-2021/5460-01-Bc zo dňa 
3.8.2021. Verejné prerokovanie návrhu "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trno
vecká zátoka" s dotknutými obcami, orgánmi verejnej správy a s vlastníkmi verejného 
dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti autora sa uskutočnilo dňa 
7. septembra 2021 o 10.00 hod. a s dotknutými fyzickými a právnickými osobami dňa 7. 
septembra 2021 o 16.00 hod. na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Oznámenie o 
prerokovaní návrhu "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" bolo 
zverejnené od 9.8.2021 do 24.9.2021 na úradnej tabuli a na webstránke mesta Liptovský 
Mikuláš a v mesačníku Mikuláš, doručovaného do každej domácnosti v meste. Orgán 
územného plánovania predlžillehotu na pripomienkovanie predkladaného návrhu podľa § 22 
ods.6 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, pripomienky a podnety bolo možné 
predložiť v termíne do 23. septembra 2021. Pripomienkové konanie začalo dňa 9.8.2021 a 
bolo ukončené dňa 23.9.2021. V rámci prerokovania boli vznesené od dotknutých fyzických a 
právnických osôb pripomienky, ktoré boli vyhodnotené a zapracované do návrhu v zmysle 
vyhodnotenia pripomienkového konania. Rokovanie za účelom dosiahnutia dohody podľa § 22 
ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sa uskutočnilo dňa 18.1.2022 
a 2.2.2022. Prerokovanie nezohľadnených pripomienok podľa § 22 ods.7 zákona 
Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, nebolo potrebné, nakoľko návrh bol dohodnutý 
s dotknutými orgánmi podľa § 22 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Komplexný materiál návrhu bol počas prerokovania zverejnený na internete www.mikulas.sk 
a k nahliadnutiu na MsÚ Liptovský Mikuláš, referáte hlavného architekta. Návrh "Zmeny 
a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" bol prerokovaný v komisii územného 
rozvoja a výstavby mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 16.2.2022 vrátane 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia a vyhodnotenia pripomienkového konania k návrhu. 
Uznesenie: "komisia materiál berie na vedomie a žiada mestský úrad o vyvolanie stretnutia 
investorov v dotknutom území s cieľom riešiť urýchlene nepriaznivú situáciu vzhľadom na 
neexistujúce siete (voda, kanalizácia) za účasti členov komisie ÚRaV." 



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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č./2022NZN 

Záväzná časť 

"Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" 

("ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka"), 

ktorým sa mení a dopíňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 3/2020NZN zo dňa 
23.4.2020 - záväzná časť územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš 

Článok 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Č . 3/2020NZN zo dňa 23.4.2020 - záväzná časl' územného 
plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš sa mení a dopíňa takto: 

Článok 1 

1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 

Text sa vypúšt'a a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

Prípustná je v riešenom území max. rekultivácia zelene, doplnenie zelene, prípadne 
dobudovanie peších I'ahov, spevnených plóch detských ihrísk, doplnenie mobiliáru a 
parkovacích miest. 

Funkčná regulácia stanovuje druh funkčného využitia regulačných jednotiek v členení: 
prípustné, doplnkové a neprípustné. 
- za regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb 
považoval' navrhované riešenie v ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka, ktoré je dokumentované 
v textovej časti a výkrese Č. 3 komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, 
M 1:1000, 
- rešpektoval' napojenie záujmových území na miestne komunikácie a požiadavky statickej 
dopravy v zmysle výkresu Č. 4 návrh dopravy s vyznačením vstupov na pozemok v riešenom 
území ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka a výkres Č. 5 zásobovanie vodou, kanalizácia 
M 1: 1 000 a výkres Č. 6 návrh zásobovania el. energiou M 1: 1 000, 
- rešpektoval' návrh napojenia územia na okolitú infraštruktúru, 
- všetky siete a prípojky viesl' zemou, 
- pri riešení zelene uprednostňoval' výsadbu pôvodných druhov drevín, 
- rešpektoval' existujúce inžinierske siete a objekty, dodržal' ich ochranné pásma a 
zabezpečil' k nim bezproblémový prístup za účelom prí padných opráv, rekonštrukcii i bežnej 
údržby aj s príslušnou mechanizáciou (nákladné automobily, stavebné stroje). Pre riešené 
územie platia regulatívy priestorového a funkčného využitia územia v zmysle definície 
urbanistického bloku "zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu" podľa 
platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš. Maximálna výška zástavby sú 2 
nadzemné podlažia a index zastavanej plochy je maximálne 15%. 
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2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

Za zásady a regulatívy rozvoja dopravného a technického vybavenia považoval" navrhované 
riešenie ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka, ktoré je dokumentované v textovej a grafickej 
časti vo výkresoch číslo: 

výkres č. 3. výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia M1:1000 
výkres č. 4. výkres verejnej dopravnej vybavenosti M1:1000 
výkres č. 5. výkres zásobovania vodou, kanalizácia M1 :1000 
výkres č. 6. výkres zásobovania elektrickou energiou a plynom M 1:1000. 

2.a) Doprava 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

- rešpektovať navrhovaný základný skelet miestnych, účelových a ostatných komunikácii, 
- miestne komunikácie navrhovať podľa STN 736110 - Projektovanie miestnych komunikácii, 
- parkovanie a odstavovanie motorových vozidiel riešiť na vlastných pozemkoch, na mieste 
vjazdu na pozemok môžu byl" maximálne 2 parkovacie miesta, ostatné parkovacie miesta 
umiestňoval" za stavebnú čiaru, 
- rešpektoval" navrhovanú základnú kostru peších trás a priestorov a ich vzájomné napojenie, 
- uvažoval" s vybudovaním chodníkov pozdlž novo navrhovaných miestnych komunikácii 
podľa výkresu č. 4, 
- rešpektovať existujúcu trasu cesty č. 11/584 a jej výhľadové šírkové usporiadanie v zmysle 
STN 736110, napojenie hlavnej prístupovej komunikácie tejto zóny na cestu č. 11/584 bude 
riešené riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a územným plánom mesta 
Liptovský Mikuláš v platnom znení a mimo hranic riešeného územia ZaD č.1 ÚPN Z 
Trnovecká zátoka bude predmetom samostatného územného konania, 
- rešpektoval" cyklotrasy. 

2.b) Vodné hospodárstvo 

Text sa nemení. 

2.c) Voda a kanalizácia 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
- rešpektoval" spôsob zásobovania vodou a odkanalizovania splaškových vôd územia v 
cieľovom období napojením na kanalizáciu mesta Liptovský Mikuláš v zmysle výkresu č. 5 
výkres zásobovania vodou, kanalizácia ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka, 
- odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňoval" požiadavky 
na čistenie vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení nes
korších predpisov. 

2.d) Elektrifikácia 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
- rešpektoval" návrh rozvoja v nadväznosti na plánovaný rozvoj rekreačných plôch, podľa 
výkresu č. 6 výkres zásobovania elektrickou energiou a plynom ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká 
zátoka, 
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- rešpektoval' spôsob zásobovania elektrickou energiou s využitím všetkých energetických 
zariadení, ktoré sú technicky a kapacitne dostatočne dimenzované pre dodávku elektrickej 
energie, 
- rešpektoval' ochranné pásma elektrizačnej sústavy, 
- vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešil' ako zemné káblové, 
- trafostanice riešil' ako kioskové do 630 kVA, 
- nízke napätie rozvody riešil' ako zemné káblové, dlžka výbežkov od zdroja max. 350 m, 
- nové odberné miesta je možné napojil' len zo zariadenia vo vlastníctve SSE D, a.s. 

2.e) Plynofikácia 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
- rešpektoval' návrh rozvoja plynofikácie v zmysle návrhu rekreačných plôch podl'a výkresu 
č.6 výkres zásobovania elektrickou energiou a plynom ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka, 
- rešpektoval' ochranné pásma plynovej sústavy. 

2.f) Telekomuníkačné vedenie 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
- rešpektoval' návrh rozvoja telekomunikačného vedenia v nadväznosti na plánovaný rozvoj 
rekreačných plôch podľa výkresu Č. 6 výkres zásobovania elektrickou energiou a plynom 
ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka, 
- rešpektoval' káble diaľkovej siete, 
- trasy nových rozvodov realizoval' systémom podzemných vedení v zmysle vyhlášky 
Č. 532/2002 Zz., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosl'ou pohybu a orientácie. 

3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s 
určením zastavovacich podmienok 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
- za regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s 
určením zastavovacich podmienok považoval' navrhované riešenie v ZaD č.1 ÚPN Z 
Trnovecká zátoka, ktoré je zdokumentované v textovej časti a výkresoch: 
- Č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia M 1: 1 000, 
- Č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade 
katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1: 1 000, 
- Č. 8 vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích 
podmienok M 1:1000. 

3.a) Umiestnenie stavby na pozemku 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
Umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku, najma 

vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hlbky, šírky 
a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzt'ahu k úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti 
prístupu z miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich 
pozemkov, k umiestneniu verejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a 
plochám zelene. 
Pre regulovanie umiestnenia stavieb je záväzným dokumentom výkres Č. 7 hlavný výkres 
priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s 
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vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu, M 1: 1 000 ZaD č . 1 ÚPN Z Trnovecká 
zátoka, 
- stavebné čiary (stavebná čiara, uličná čiara) sa vzťahujú na výstavbu so vstupom z 
príslušnej komunikácie, 
- územie je rozdelené na urbánne sektory A, B, C, D, 
- osadenie objektov v územi je vyhradené stavebnou a uličnou čiarou v zmysle grafickej 
časti, 

- určenie možnej polohy jednotlivých objektov, uličné a stavebné čiary sú vymedzené v 
jednotlivých regulačných celkoch v zmysle grafickej časti, 
- akceptovať výšky objektov podľa kapitoly 3.5, úroveň tO,OOO = úroveň podlahy 1. NP, 
- v území nebudú uplatnené žiadne stavby ako dominanty, 
- umiestňoval' reklamné stavby je možné len podl'a VZN č.7/2010NZN zo dňa 16.12.2010 v 
platnom znení, v zmysle územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien 
a doplnkov. 

3.b) Intenzita zastavania 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znenim nasledovne: 

Intenzita zastavania, prípustnosI' a ne prípustn osI' zastavania podl'a druhu stavieb a ch 
účelového využitia, rozsah a miera stavebného využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti, 
indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane 
nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby. 

Celková plocha riešeného územia: 8,1386 ha. 
Funkčné označenie regulovanej plochy: 
A1,A2 vyhradené územie rekreačnej zástavby 
B1,B2 vyhradené územie rekreačnej zástavby 
C1 vyhradené územie rekreačnej zástavby 
01 vyhradené územie rekreačnej zástavby 
TI vyhradené územie sietí technickej infraštruktúry 
OO vyhradené územie pozemných komunikácií a sietí technickej infraštruktúry 
ZO ochranná zeleň 
ZV vyhradená zeleň 
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Zastavaná plocha pre rekreačné objekty na jednotlivých pozemkoch nesmie presiahnuť 15% 
z celkovej plochy pozemku. 
±O,OOO navrhovaných stavieb - úroveň podlahy 1 NP môže byť maximálne 1 m nad úrovňou 
priľahlého terénu. 
Koeficient stavebného objemu udáva koľko m' stavby je prípustné umiestniť na m2 plochy 
pozemku. 
Index podlažných plôch predstavuje pomer medzi celkovou plochou všetkých nadzemných 
podlaží stavby a plochou pozemku. 

Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného 
zastavania a únosnosti využívania územia sú uvedené v kapitole 6.3 v záväznej časti ZaD 
č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka a v grafickej časti výkresy: 
Č. 3 výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia, 
Č. 7 hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade 
katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu a Č. 8 vymedzenie 
regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok 
regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stav
by. 

J.c) Prípustnosť architektonického riešenia 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
Prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania 

charakteru existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie, sklon strechy, použitie 
niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia, osadenie drobných doplnkových stavieb sú 
zhrnuté v kapitole Č. 3.5. 

J.d) Opis dopravného a technického riešenia 
Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
Opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné 

a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity, najmä trasovanie a rozmerové 
parametre líniových stavieb verejnej dopravnej technickej vybavenosti, vrátane napojenia na 
pozemok s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu. 

J.d) 1. DOPRAVA 
- lokalita s rekreačným využitím sa dopravne napája na cestu Č. 11/584 v mieste jestvujúcej 
križovatky. Dopravné napojenie riešeného súboru vyvolá úpravy existujúcej križovatky t.j 
vybudovanie pruhov pre odbočenie vľavo, 
- dopravná obsluha územia bude umožnená navrhovanými prístupovými komunikáciami 
napojenými na cestu Č. 11/584. Navrhované komunikácie sú označené abecedne ako 
komunikácia - vetva A až R, 
- komunikácie sú navrhnuté spevnené so živičným (alt. dláždeným) krytom a budú 
ohraničené cestným obrubníkom uloženým v betónovom lôžku. Šírka komunikácií je 
navrhnutá 3,0 - 5,5 m, 
- pohyb peších bude umožnený na navrhovaných chodníkoch pre peších resp. na 
komunikácíách s ostatnou dopravou, 
- odvodnenie komunikácie je navrhnuté pomocou uličných vpustov, 
- odvodnenie pláne cestného telesa je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3 % smerom 
k pozdižnej drenáži. Drenáže budú obalené separačnou fóliou na zamedzenie zanášania 
ílovitými časticami. Drenáže budú zaústené do dažďovej kanalizácie. 
- Parkovanie a odstavovanie vozidiel v riešenej lokalite bude umožnené na spevnených 
plochách, budovaných na pozemkoch prislúchajúcich k jednotlivým rekreačným objektom. 
V mieste vjazdu na pozemok umiestňoval' maximálne 2 parkovacie státia, ostatné státia 
umiestňoval' za stavebnú čiaru na vlastnom pozemku určenom na zastavanie. Na páse 
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vyhradenej zelene (ZV) v šírke 2m medzí komuníkáciou a uličnou čiarou nie je možné 
umiestňoval' parkovacie státia. 
- rešpektoval' stanovisko se ŽSK detašované pracovisko Liptovský Mikuláš vzl'ahujúce sa 
k ceste Č. 11/584, 
- spracoval' projekt organizácie dopravy (vypracovaný odbome spôsobilou osobou v zmysle 
platných noriem a technických predpisov) dotknutého územia s dočasným dopravným 
značením počas realizácie stavebných prác a projekt organizácie dopravy s trvalým 
dopravným značením, ktoré budú predložené na posúdenie, 
- predložil' ORPZ v Liptovskom Mikuláši na posúdenie projekty napojenia navrhovaných 
komunikácií, vypracované autorizovaným projektantom (odborne spôsobilou osobou) 
v zmysle platných noriem a technických predpisov, v ktorých bude zohľadnená aj intenzita 
a výhľadová intenzita cestnej dopravy na ceste Č. 11/584, riešenie zaraďovacich a odbo
čovacích pruhov, 
- ODI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje práva stanovil' dodatočné podmienky, alebo uložené 
podmienky zmenil', ak si to vyžiada bezpečnosI' a plynulosI' cestnej premávky, alebo verejný 
záujem. 

3,d) 2.1. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
- v sektore B vybudoval' navrhovanú kioskovú trafostanicu s uvažovaným výkonom TS 
630kVa. Trafostanica bude napojená novým zemným vedením z trafostanice 2111ts/trnovec 
prístav v súlade s podmienkami stanovenými SSE-D, a.s. Žilina. 
- z novej kioskovej TS sa vyvedie NN distribučný kábel. NN distribučný rozvod bude uložený 
v zelenom páse (okrem prechodu cez spevnené plochy), poprípade pod rozoberateľným 
chodníkom, ktorý nesmie byť podbetónovaný, 
- rozvod verejného osvetlenia viesť podzemnými káblami v súlade s STN 736005, 
- pri križovaní, súbehu ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržal' ochranné 
vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005, 
- dodržať ochranné pásma podľa zákona 251/2012 Z.z. § 43, 
- vysoké napätie - prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové, 
- nízke napätie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dížka výbežkov od zdroja 350 m, 
- pri výstavbe dodržať ochranné pásmo od nachádzajúcich sa podzemných aj nadzemných 
vedení v správe SSD, 
- v prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto nešil' v zmysle 
zákona Č. 251/2012 Z.z. § 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia, v 
ktorom sa uvádza: 
1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je 
premiestnenie niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena 
jeho trasy. 
2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradil' ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia 
a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického 
rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za pOdmienok ním určených 
aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa 
preložkou nemení. 
3. SSD, a.s. ako majitel' energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, 
termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byt vykonané 
minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu 
nedôjde, SSD, a s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia. 
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 preložil' 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 legis-
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latívy v čase výstavby. Pri príprave ďalšieho stupňa strategického dokumentu sú potrebné 
konzultácie, vrátane spolupráce medzi spracovateľom ÚP a SSD, a.s. 

3.d) 2.2. ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

- zemný plyn bude do riešeného územia dovedený pomocou rozšírenia jestvujúceho 
distribučného STL plynovodu. Nová vetva distribučného plynovodu bude napojená na 
jestvujúci STL distribučný plynovod PE 0110 o tlaku PNmax 400 kPa. Jestvujúca distribučná 
sieť zemného plynu, správcom ktorej je spp Distribúcia a.s. sa nachádza na severovýchod 
od riešenej lokality, 
- trasa navrhovaného plynovodu bude vedená prednostne v priestore určenom pre 
vybudovanie miestnych komunikácií a chodníkov, 
- napájanie jednotlivých odberných míest budúcej IBV bude pomocou nových STL 
pripojovacích plynovodov s tlakom PN max 400 kPa, 
- pripojovacie plynovody (plynovodné prípojky) budú privádzať zemný plyn z predlženého 
distribučného plynovodu na hranicu verejného a súkromného pozemku. Potrubia prípojok 
budú ukončené uzávermi osadnými na hranici pozemkov, nad terénom, na verejne 
dostupnom mieste. Každé odberné miesto bude mať vlastné meradlo. 
- plynovod bude prevedený v zmysle STN EN 12007-1 resp. STN EN 12007-2. Pri križovaní 
s inými sieťami je nutné dodržať odstupové vzdialenosti potrubí podľa STN 73 6005, 
- dodržať ochranné pásma podl'a zákona 251/2012 Z.z. § 79, § 80, rešpektovať ochranné a 
bezpečnostné pásma plynárenských zariadení vyplývajúcich z ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov, 
- plynofikáciu navrhovaného územia riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, vyplývajúcimi 
zo všeobecne záväzných právnych predpisova na základe podmienok a vyjadrení SPP-O, 
ako prevádzkovateľa siete, 
- v prípade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadení 
prevádzkovaných SPP-D je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-O, ktoré 
možnosť realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácíe, 
- podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona Č. 251/2012 Z. z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zriaďovať stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a 
vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas 
prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, 
pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, 
informačných, propagačných alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav 
alebo ťažobných prác. sa posudzuje individuálne, 
- presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D 
(plynovodov, prípojok, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, 
elektrických káblov atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, 
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, pracovisko Liptovský Mikuláš. 

3.d) 3. TELEKOMUNIKÁCIE 
Vybudovať novú telekomunikačnú infraštruktúru, poskytujúcu moderné telekomunikačné 
služby, t.j. súčasný prenos hlasu, obrazu a internetu. 

3.d) 4. ZÁSOBOVANIE VODOU 

- zabezpečiť vybudovanie navrhovaných vodných zdrojov a vodojemov, rešpektovať návrh 
vodného zdroja, vodojemov, vodovodných radov. Zdrojom pitnej vody pre riešenú lokalitu 
bude vŕta ná studňa. V oblasti umiestnenia vŕtanej studne bude vyhlásené minimálne 
ochranné pásmo I. stupňa vodného zdroja 10m na každú stranu od vŕtanej studne. Vodojem 
2 x 50 m3 sa navrhuje v blízkosti navrhovanej studne, 
- v cieľovom stave uvažovať o napojení všetkých obyvateľov zóny na verejný vodovod, 
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- priestor okolo studne, vodojemu a armatúrnej šachty bude oplotený, aby nebol možný 
prístup verejnosti, 
- dodržať ochranné pásma podľa zákona Č. 442/2002 Z.z., pre priemer potrubia do 500mm je 
ochranné pásmo vzdialenosť 1 ,5m od vonkajšieho obrysu na obe strany. 

3.d) 5. ODKANALIZOVANIE 
- rešpektovať návrh odvádzania splaškových vôd z riešeného územia, splaškové vody budú 
odvádzané z riešeného územia gravitačnou kanalizáciou do takmer najnižšieho bodu 
v území a odtiaľ budú dopravované pomocou čerpacej stanice do veľkoobjemovej žumpy, 
- vybudovať splaškovú tlakovú kanalizáciu s vyústením do navrhovanej žumpy s objemom 
80 m3, ktorá sa bude vyvážať do ČOV Liptovský Mikuláš fekálnym vozom do doby 
vybudovania verejnej kanalizácie napojenej na ČOV, 
- rešpektovať návrh odvádzania dažďových vôd z riešeného územia prostredníctvom 
vsakovacích zariadení v blízkosti uličných vpustí, 
- v cieľovom stave uvažovať s napojením riešeného územia na verejnú kanalizáciu, nakol'ko 
výstavba v riešenom území je podmienená odvádzaním splaškových vôd do existujúcej, 
resp. novej čistiarne odpadových vôd, 
- dodržať ochranné pásma podľa zákona Č. 442/2002 Z.z., pre priemer potrubia do 500mm je 
ochranné pásmo vzdialenosť 1, 5m od vonkajšieho obrysu na obe strany. Priestor okolo 
čerpacej stanice splaškových vôd bude oplotený, aby nebol možný prístup verejnosti. 
- je potrebné urýchlene riešiť spôsob odkanalizovania predmetnej lokality napojením na 
verejnú kanalizáciu s čistením odpadových vôd v ČOv. S odvádzaním splaškových 
odpadových vôd z predmetnej lokality s ich akumuláciou v žumpe a vývozom na ČOV 
Liptovský Mikuláš je možné súhlasiť len ako s dočasným riešením. 

3.d) 6. SPÔSOB ODVOZU ODPADU 

V riešenom území riešiť nároky na likvidáciu odpadu a separovaný zber, separovaný zber 
zabezpečiť proti vniknutiu vol'ne žijúcich živočíchov. 

3.d) 7. POŽIARNA OCHRANA 

- rešpektovať návrh riešenia protipožiarnej ochrany riešeného územia, 
- požiarna voda bude zabezpečená v podobe 4 podzemných požiarnych nádrží, ktoré budú 
rozmiestnené mimo komunikácií po celej lokalite podľa výkresu č. 5. výkres zásobovania 
vodou, kanalizácia, 
- k požiarnym nádržiam musí byf umožnený príjazd hasičskou technikou, 
- rešpektovať vyhlášku MV SR Č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 
na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 
- rešpektovať STN 92 0201 - 1 až 4 - Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia 

rešpektovať STN 92 0400 zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
- rešpektovať Vyhl. 94/2004 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb, 
- rešpektovať Vyhl. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

3.e) Oalšle podmienky 
Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

- z hľadiska štátnej ochrany pri rody v ďalšom povoľovacom procese navrhovanej činnosti 
ako celku resp. po jednotlivých sektoroch je potrebné postupovať podľa zákona Č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
- rešpektovať morfológiu existujúceho terénu a minimalizovať zásahy do jeho prirodzenej 
podoby, s dôrazom na plynulé začlenenie výstavby do ostatnej krajiny, 
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- rešpektovať požiadavky vyplývajúce z platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš 
na riešené územie vrátane záväznej časti, 
- stavby budú umiestnené čo najďalej od hranice lesných pozemkov, do lesov v danej lokalite 
bude umožnený prístup pre vlastníkov a obhospodarovateľov za účelom plnenia povinnosti 
pri obhospodarovaní lesných porastov a bude zabezpečená ochrana lesných pozemkov pred 
poškodením, 
- k stavbám v ochrannom pásme lesa pri územných a stavebných rozhodnutiach je potrebné 
požiadať o záväzné stanovisko podľa §10 zákona o lesoch v znení neskorších predpisov. 

Prípustnosť a neprípustnosť zastavania 
Funkčné využitie (v zmysle ÚPN mesta Liptovský Mikuláš) pre "zmiešané územie s 

prevahou zariadení pre šport a rekreáciu": 
Prevládajúce 
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia 

územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadeni pre šport a rekreáciu celomestského i 
regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb 
obyvateľov i návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia 
verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a služieb dominantne 
integrované do športovorekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a zábavu, ... 

Prípustné 
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi 

prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administratíva, zariadenia školstva, 
zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné 
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do 
okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heli portu 
podmienené preverenim podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá 
bude zohl'adňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, 
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, 
plochy upravenej zelene, 

Neprípustné 
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi 

na okolie (hluk, prach, exhaláty, ... ) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje 
možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmä: 
rodinné domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na 
dopravnú obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia (veľkoobchodné zariadenia, 
hypermarkety (bigbox)), zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, 
sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov 
dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva (zberné 
dvory, zberne druhotných surovín), zariadenia energetiky lokálneho významu bez 
negatívnych dopadov na okolité prostredie (fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, 
malá vodná elektráreň , .. ), zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohreb
níctva (cintoríny, urnové háje, krematóriá), .. . 

Vyhradené územíe rekreačnej zástavby (A1, A2, 81 , 82, C1 , 011 
typ stavebnej činnosti novostavba 

Priestorová forma možnosti usporiadania -samostatne stojace rekreačné 
domy 
- možnosť umiestňovať drobnú 
architektúru na jednotlivých 
pozemkoch 
-drevárne, prístrešky umiestňovať 
v nadväznosti na hmotu stavby 
rekreačného domu 
-v prípade zlúčených susediacich 
pozemkov s jedným investičným 
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zámerom platí vonkajšie 
ohraničenie územia pre zastavanie 
pozemku budovami podra 
grafickej časti výkres č.7 
ZaOč.1ÚPN -Z Trnovecká zátoka 
-rekreačné domy musia byť 
umiestnené rovnobežne s 
parceláciou 

možnosti umiestnenia garáže -odstavné plochy na vlastnom 
pozemku 
-vstavaná garáž 
-na ploche od okraja cesty -
hranice pozemku po stavebnú 
čiaru môže byť umiestnená iba 
spevnená odstavná plocha pre 
autá bez možnosti prestrešenia 
- v mieste vjazdu na pozemok 
umiestňovať maximálne 2 
parkovacie státia, ostatné státia 
umiestňovať za stavebnú čiaru na 
vlastnom pozemku určenom na 
zastavanie 
- na páse vyhradenej zelene (ZV) 
v šírke 2m medzi komunikáciou 
a uličnou čiarou nie je možné 
umiestňovať parkovacie státia 

možnosti vertikálneho rozloženia -max. 2NP pre funkčné plochy Al, 
dispozície A2, B1, B2, Cl, Dl s možnosťou 

využitia podkrovia 
-hrebeň strechy vo výške max. 8 m 
pre funkčné plochy Al, B1, Cl, Dl 
a pre funkčné plochy A2, B2 
hrebeň strechy vo výške max. 12 
m (podra grafickej časti) nad 
úrovňou ±O,OOO 
- úroveň ±O,OOO môže byť max. 1m 
nad úrovňou terénu 

tvar strechy -šikmá strecha so sklonom od 30 
do 45" 

výška oplotenia -výška oplotenia max. 2m nad 
úrovňou prirahlého terénu 
-výška oplotenia do ulice max. 
l,Sm nad úrovňou prirahlého 
terénu 

výrazová forma tvaroslovie uprednostňovať regionalizmus, 
zachovanie krajovej svojbytnosti, 
spojenie formálnych princípov 
moderny s miestnymi materiálmi 
a tradíciami inovatívnou formou 

povrchové materiály - uprednostňovať tradičné 
stavebné materiály najmä drevo, 
kameň, omietnuté murivo, 
drevené stavby 
- uprednostňovať strešnú krytinu 
škridla pálená tmavočervenej 
farby alebo plechovú krytinu 
antracitovej farby 
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-materiál oplotenia: zelené pletivo 
doplnené živým plotom, oplotenie 
a brány od ulice priehradný kov, 
drevo 

technické podmienky -všetky technické siete a prípojky 
viesť zemou 

vegetačné úpravy -prírodné sadové úpravy 
s domácimi druhmi zelene 

projektová priprava -projekt pre územné konanie 
jednotlivých objektov 
-projekt pre stavebné povolenie 

vyhradené územie sieti technickei infraštruktúry (TI) 
Funkčné využitie územia -územie vyhradené pre vedenia a zariadenia 

technickej infraštruktúry 
-zeleň so sadovými úpravami 

Priestorová a výrazová forma -max lNP 
-šikmá strecha so sklonom od 30 do 45" 
-výška oplotenia max. 2m nad úrovňou prirahlého 
terénu 
-hrebeň strechy vo výške max. 6m 

Typ stavebnej činnosti novostavba 

vyhradené územie pozemných komunikácii a sietí technickej infraštruktúry (DO) 
Funkčné využitie územia 

Typ stavebnej činnosti 

ochranná zeleň ZO 
Funkčné využitie územia 

vyhradená zeleň/ZV) I Funkčné využitie územia 

4. Určenie nevyhnutej vybavenosti stavieb 

-územie vyhradené pre významné koridory 
pozemných komunikácií, vrátane križovaní 
s inými zariadeniami dopravnej infraštruktúry. 
-na plochách je možné rovnako vytvoriť plochy 
statickej dopravy za predpokladu, že nebudú 
prekážkou rozvoja navrhovanej cestnej siete. 

novostavba 

Sprievodná a izolačná zeleň 

Zeleň uličného priestoru so sadovými úpravami, 
uličný mobiliár 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 
- dodržal' 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 uživané osobami s obmedzenou schopnosl'ou pohybu 
a orientácie. 
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5. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do 
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 

Text sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

5.a) OCHRANA A STAROSTLIVOSŤ O ŽiVOTNÉ PROSTREDIE 

- zabezpečil' zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia, - zamedzil' znečisl'ovaniu 
vody, pôdy a ovzdušia, 
- zabezpečil' ochranu pôdy proti erozívnym vplyvom prostredia uplatnením vhodných 
princípov umiestnenia stavieb a parkovej zelene, 
- rešpektoval' skutočnosl', že predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového 
rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvnil' možnosti ďalšieho využitia územia. 
- rešpektoval' zákon Č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v zneni 
neskorších predpisov. VhodnosI' a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
stredného radónového rizika je potrebné posúdil' 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 
obmedzovani ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
- doplnkové zdroje tepla - krby na pevné palivo budú povorované na základe rozptylovej 
štúdie, 
- rešpektoval' zákon Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisova prílohu Č. 1b 
časl' 1 bk zákonu o ovzduší. 

5.b) OCHRANA A TVORBA PRíRODY A KRAJINY V URBANIZOVANOM PROSTREDí 
Rešpektoval' jednotlivé prvky územnej stability, najmä sprievodnú zeleň vodnej nádrže 
Liptovská Mara. 

5.c) ZACHOVANIE A ROZVOJ PRíRODNÉHO A UMELÉHO PROSTREDIA 
- rešpektoval' morfológiu existujúceho terénu a minimalizoval' zásahy do jeho prirodzenej 
podoby, 
- podľa § 30 ods. 1 pamiatkového zákona každý subjekt je povinný správal' sa tak, aby 
svojim konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a 
nespôsobil nepriaznivé zmeny ich stavu. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a 
§ 127 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas 
stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásil' nález 
Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález musí ponechal' bez zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonal' všetky nevyhnutné 
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečil' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, 
zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským 
pamiatkovým úradom. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže 
vyzdvihnúl' a premiestnil' z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. Pri akejkoľvek stavebnej a inej činnosti na riešenom 
území, pri ktorej dôjde k zásahom do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové 
podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod.) musí byt' 
oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre 
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V oprávnených prípadoch bude 
rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina uplatnená požiadavka na zabezpečenie 
archeologického výskumu. 
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S.d) OCHRANU VEREJNÉHO ZDRAVIA 

o rešpektoval' ochranné pásmo vodných zdrOjOv, 
o neuvažoval' s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti 
rekreačného územia, 
o rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátne cesty: parkoviská, miestne komunikácie) na 
navrhovanú rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveril' hlukovou štúdiou a v prípade 
nepriaznivých výsledkov navrhnút' protihlukové opatrenía, 
o rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacich plôch na okolitú obytnú a 
rekreačnú zástavbu, 
o rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom na danom území z navrhovaných 
stavieb (rekreačné a športové zariadenia) vypracovaním hlukovej štúdie, pre konkrétnu 
stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové pomery v danom území a podra výsledkov 
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové 
pomery v obytnom a rekreačnom prostredi boli v súlade s vyhláškou MZ SR Č . 549/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení 
vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z., 
o telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala 
nepriaznivo okolie, najmä rekreačnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§ 22 ods.2 
zákona Č. 355/2007 Z.z.), 
o rešpektovať § 30 leteckého zákona, 
o rešpektovat' záujmy ochrany prírodných hodnôt a prvkovekostability územia, ochranné a 
bezpečnostné pásma Ií niových stavieb a zariadení technickej infraštruktúry, 
o rešpektovať záujmy ochrany historických a kultúrnych pamiatok prezentované možným 
výskytom archeologickej lokality, 
o rešpektovať územné rezervy verejnoprospešných stavieb vyplývajúce z platných 
územnoplánovacích dokumentácií, 
o v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byt' rozvojové aktivity v 
súlade so zákonom Č . 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, 
o rešpektovať zákon Č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvaterstva v znení neskorších predpisov, 
o rešpektovat' zákon Č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov, 
o v zmysle 49 zákona Č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) a vykonávacej normy STN 75 2102 
zachovať ochranné pásmo pozdlž vodnej nádrže liptovská Mara. V ochrannom pásme nie je 
prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami 
škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí, 
o zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez 
trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. 
o rešpektoval' ochranné pásmo vodnej stavby, ktoré je od maximálnej retenčnej hladiny (kóta 
565,69 m.n.m. SpV) v horizontálnej vzdialenosti 10 m, 
o rešpektovať priestor medzi hranicou maximálnej retenčnej hladiny (kóta 565,69 m.n.m. 
SpV) a maximálnej katastrofickej hladiny (kóta 566,34 m.n.m. SpV), ktorý je v zmysle zákona 
NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami považovaný za inundačné územie, kde je 
možné povolil' iba objekty v zmysle § 20 ods. zákona, 
o stavby budované v okolí VS liptovská Mara musia byť situované za ochranným pásmom 
nádrže resp. mimo inundačného územia. Podra STN 75 2102 nie je v ochrannom pásme 
dovolená orba, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť 
ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami 
škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí. Ochranné pásmo nádrže je potrebné 
rešpektovať aj v prípade, že zasahuje mimo inundačné územie. 
o v zmysle vypracovaného posudku .Posúdeníe lesotechnických meliorácií o VN liptovská 
Mara" je pre brehy vodnej nádrže v blízkosti riešeného územia identifikovaná abrázia a v 
prípade návrhu a realizácie brehových úprav je potrebné vypracovať navrhované opatrenía v 
zmysle odporúčaných riešení z posúdenia a projektovú dokumentáciu predložit' SVP, š.p. 
Piešťany, 
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- v rámci všetkých plánovaných aktivít v riešenom území dažďové vody zo striech a 
spevnených plôch v maximálnej miere zadržal' v územi (zachoval' retenčnú schopnosI' 
územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu využíval' na závlahu 
pozemkov, 
- zamedzil' výrub stromov v ochrannom pásme vodnej stavby Liptovská Mara a zachoval' v 
maximálnej možnej miere dopestovaný les osobitného určenia, 
- akúkoľvek investorskú činnosI' a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich 
ochranného pásma je potrebné odsúhlasil' s SVP, š.p. Piešl'any, 
- zásobovanie pitnou vodou zabezpečil' z vodného zdroja, ktorý zabezpečí dostatočné 
množstvo pitnej vody vyhovujúcej kvality, ktorá bude spiňal' požiadavky zdravotnej 
bezpečnosti a limity ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 
247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej 
vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení 
neskorších predpisov. V prípade využívania navrhnutého vodného zdroja bude potrebné 
požiadal' RUVZ o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na využívanie vodného zdroja na 
zásobovanie pitnou vodou, súčasl'ou žiadosti musí byl' návrh na určenie ochranného pásma, 
návrh na úpravu pitnej vody ( § 13 ods. 3 písm. el, zákona NR SR Č. 355/2007 Z. z.). 

6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 
Text sa vypúšt'a a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby: 
a) prístupové komunikácie okrem napojenia hlavnej prístupovej komunikácie zóny na cestu 
Č. 11/584 riadnou stykovou križovatkou v súlade s platnými STN a platným územným plánom 
mesta Liptovský Mikuláš, ktoré bude mimo riešeného územia ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká 
zátoka predmetom samostatného územného konania, 
b) pešie trasy, 
c) inžinierske siete vrátane verejného osvetlenia, 
d) informačný systém, 
v zmysle grafickej prílohy, výkresy Č. 3.4, 5, 6, 7, 8 ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka. 
Pre vyššie uvedené stavby nie je možné zlúčit územné konanie so stavebným konaním. 

7. Požiadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov 

Text sa nemení. 

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

Text sa vypúšt'a a nahrádza sa novým znením nasledovne: 

Parceine CI sla - , toryc sa je not Iva vereJnoprospesna stavba tYl a: KNCk 'h 'd r' 'k 
sektor parc.č Dl 02 Vl V2 V3 Kl K2 K3 El E2 E3 P1 
X 4/ 98 X X 

X 261/ 1 X X 

X 368/ 3 X 

A,B 368/ 5 X X X X X 

B 368/ 11 X X 

B 368/ 18 X X X X X X 

B 368/ 45 X X X X 

B 368/ 51 X X 

B 368/ 54 X X X X X X X X 

B 368/ 56 X X X X 

B 368/ 57 X X X X 

B 368/ 58 X X X X X X 

A 368/ 59 X X X 
B 368/ 65 X 
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X 
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B 368/ 71 x 
B 368/ 72 x x x x 
B 368/ 74 x x 
B 368/ 79 x x 
B 368/ 83 x 
A 368/ 90 x x x x x x 
A 368/ 91 x 
A 368/ 92 x x 
A 368/ 97 x x x x x 
A 368/ 101 x x 
A 368/ 104 x x x x x x 
C 370/ 4 x x x 
C 370/ 5 x x x x 
C 370/ 7 x 
X 371/ 4 x 
D 371/ 10 x x x 
D 371/ 12 x x 
C 371/ 15 x x x x x x 
C 371/ 16 x x x x x x 
X 371/ 20 x 
C 371/ 74 x 
C 371/ 82 x x x x x x 
C 371/ 86 x 
C 371/ 96 x 
C 371/ 102 x x x x x x 
D 371/ 108 x x x x x x 
D 371/ 109 x x 
D 371/ 115 x 
D 371/ 116 x x 
D 371/ 118 x 
ABC 392/ 
D 

1 
x x x x x x x 

9. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

Text sa mení a dopfňa nasledovne: 
D1 text sa nemení 
D2 text sa ruší a nahrádza textom: 
pešie trasy v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
D3 text sa vypúšťa 
V1 text sa nemení 
V2 text sa nemení 

k textu sa pridáva VPS s označením 

x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 

V3 stavby a zariadenia požiarnej ochrany v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej 
projektovej dokumentácie 
K1 text sa nemení 
K2 text sa nemení 
K3 v texte sa slovo "vedenia" nahrádza slovom "zariadenia" 
E1 text sa nemení 
E2 text sa nemení 
E3 text sa nemení 

k textu sa pridáva VPS s označením 
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x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

x 



ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
P1 výstavba vedení a zariadení zásobovania plynom v zmysle navrhovaného riešenia a po
drobnejšej projektovej dokumentácie 
T1 text sa nemení 

Zoznam VPS pre ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká Zátoka: 
DOPRAVA 
01 OBSLUŽNÉ KOMUNIKÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROB

NEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
02 PEŠIE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ 

PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
ZÁSOBOVANIE VODOU 
V1 VEDENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SIETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠE

NIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
V2 STAVBY A ZARIADENIA VEREJNEJ VODOVODNEJ SIETE V ZMYSLE NAVRHOVA

NÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
VJ STAVBY A ZARIADENIA POŽIARNEJ OCHRANY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
ODKANALIZOVANIE 
K1 STAVBY A ZARIADENIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
K2 VEDENIA VEREJNEJ KANALIZÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A 

PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
KJ ZARIADENIA VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
E1 VÝSTAVBA ZARIADENI (TRAFOSTANICE) ZASOBOVANIA ELEKTRICKOU ENER

GIOU V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCIE 

E2 VÝSTAVBA VEDENí VN,NN ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU V ZMYSLE 
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁ
CIE 

EJ VÝSTAVBA VEDENí VEREJNÉHO OSVETLENIA V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 
RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
P1 VÝSTAVBA VEDENí A ZARIADENI ZASOBOVANIA PLYNOM V ZMYSLE NAVRHO-

VANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 
TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE 
T1 VÝSTAVBA VEDENI TELEKOMUNIKAČNÝCH SIETí V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO 

RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

10. SCHÉMAzAvÄZNÝCH ČASTI RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEšNÝCH STAVIEB 

- sa mení v zmysle náJožky ZaD č. 1, ktorá je prílohou č . 1 tohto všeobecne záväzného naria
denia. 
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Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 

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

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli. 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a doplňa 
všeobecne záväzné nariadenie č.3/2020NZN zo dňa 23.4.2020 - záväzná časť územ
ného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš. 

5. Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský 
Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia č.3/2020NZN zo 
dňa 23.4.2020 - záväzná časť územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš 
v znení všeobecne záväzného nariadenia Č. /2022NZN zo dňa. 

6. Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka sú uložené na Mestskom 
úrade Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, na referáte hlav
ného architekta, na odbore územného rozhodovania a stavebného poriadku a na Okres
nom úrade Žilina, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania, 
Ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina. 

Legenda skratiek: 

ÚPN Z - územný plán zóny, ÚPN - územný plán 
STN - Slovenské technické normy 
ČOV - čistička odpadových vôd 
SSE- D, a.s. - Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
(od 1.3.2018 Stredoslovenská distribučná - SSD, a.s.) 
MTS - miestna telefónna sieť 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor mesta 

VN - vysoké napätie elektrickej energie, NN - nízke napätie elektrickej energie 
HDPE- označenie typu rúr 
ČSPH - čerpacia stanica pohonných hmôt 
OV - občianska vybavenosť, VS- vodná stavba 
M - mierka výkresu 
NV SR - nariadenie vlády Slovenskej republiky 
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
VZN - všeobecne záväzné nariadenie 
ORPZ ODI Liptovský Mikuláš - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikulá
ši, okresný dopravný inšpektorát 
SC ŽSK - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 
KN C - parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ( kataster nehnuteľností stav "C") 
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Pri/aha č.2 

Vyhodnotenie pripomienkového konania 
k návrhu "Zmien doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká Zátoka" 

Orgán, organizácia 
pripomienka 

vyhodnotenie pripomienky 

1. MINISTERSTVO ŽiVOTNÉHO PROSTREDIA SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, 
odbor štátnej geologickej správy 

Č. 5565/2021-5-3. 46147/2021 Ing. Katarína Pribišová 25.8.2021 

Vec: 
Oznámenie o prerokovaní návrhu ZaD Č. 1 ÚP zóny Trnovecká zátoka - stanovisko 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy (ďalej len 
"ministerstvo") Vám na základe oznámenia o prerokovaní návrhu ZaD Č. 1 UP zóny Trnovecká 
zátoka podľa § 15 ods. 1 a ods. 3 zákona Č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva 
(banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a § 23 ods. 16 zákona Č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné 
stanovisko: 
1. Katastrálne územie mesta Liptovský Mikuláš zóna Trnovecká zátoka spadá do stredného 
radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže 
negatívne ovplyvnil' možnosti ďalšieho využitia územia. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 37 

2. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie Podľa 
http://apl.geology.sk.ma pportal/laplikacia/14. 

berie sa na vedomie 

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. VhodnosI' a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
radónového rizika je potrebné posúdil' 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 . 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 37 

2. Okresný úrad Žilína, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, 
Vysokoškolákov 8556, 01008 Žilina 

Č. OU- ZA-OVBPI-2021/034315-002 Ing.arch. Krupová 22.9.2021 

Vec: 
Zmeny a doplnky Č . 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka stanovisko v zmysle § 23 ods.2 
v súčinnosti s § 22 ods.5 zákona Č . 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov - stavebný zákon . 
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Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania (OÚ 
ZA O VBP1), ako príslušnému orgánu územného plánovania v zmysle stavebného zákona, bolo 
dňa 09.08.2021 doručené oznámenie Mesta Liptovský Mikuláš, v zastúpení primátorom mesta 
Ing. Jánom Blcháčom, PhD., o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č . 1 územného plánu zóny 
Tmovecká zátoka (ZaD č.1 ÚPN-Z Tmovecká zátoka) spolu so žiadost'ou o vydaníe stanoviska v 
zmysle § 23 v súčinnosti s § 22 stavebného zákona. V oznámení bola lehota prerokovania 
predlžená do 23.09.2021 v zmysle § 22 ods.6 stavebného zákona. Mesto Liptovský Mikuláš 
verejne prerokovalo návrh Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-Z Tmovecká zátoka v zmysle § 22 a 23 
stavebného zákona, ústne verejné prerokovania sa uskutočnili dňa 07.09.2021 na MsÚ Liptovský 
Mikuláš, kde odborne spôsobilá osoba a hlavný spracovateľ ÚPD prítomným podali odborný 
výklad riešenia. Územnoplánovacia dokumentácia návrhu ZaD Č. 1 ÚPN-Z Tmovecká zátoka bola 
spracovaná v apríli 2021 na obiednávku Mesta Liptovský Mikuláš Hlavným riešitel'om je 
autorizovaný architekt Ing. arch. B ;5 kolektívom, 
Odborne spôsobilou n<:nhou 10SO) na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa §2a stavebného zákona je 
Ing. arch , l , preukaz odbornej spôsobilosti reg. Č. Spracovanie Zmien a 
doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka vyplynulo z potreby preorganizovania 
priestorového usporiadania plôch v ÚPN-Z Tmovecká zátoka , Funkčné využitie územia, 
definované v platnom znení územného plánu mesta Liptovský Mikuláš ako zmiešané územie s 
prevahou zariadeni pre šport a rekreáciu, zostáva zachované. Okresnému úradu Žilina, odboru 
výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania, bol predložený na pripomienkovanie 
návrh ZaD Č . 1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka (04 2021), ktorý pozostáva z textovej a grafickej časti : 
A. Textová čast' 
1. Základné údaje, 2, Popis riešenia, 3. Doplňujúce údaje, 4. Dokladová čast' 
B Grafická čast" 
01 Situácia M1 : 50 000 
02 Širšie vzt'ahy M 1:5000 
03 Komplexný urbanistický návrh M 1: 1 000 
04 Návrh dopravy M 1: 1 000 
05 Návrh zásobovania vodou, kanalizácia M 1: 1 000 
06 Návrh zásobovania elektrickou energiou a plynom M 1: 1 000 
07 Návrh priestorovej a funkčnej regulácie M 1: 1 000 
08 Vymedzenie regulovaných priestorov M 1: 1 000, 
09 Doložka civilnej ochrany M 1: 1 414 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania na základe 
oboznámenia sa s predloženou dokumentáciou dáva v zmysle § 23 v súčinnosti s § 22 ods.5 
stavebného zákona nasledovné s t a n o v i s k o: Návrh územného plánu zóny aj jeho zmien a 
doplnkov musi byt' spracovaný v súlade so stavebným zákonom a metodickými usmerneniami 
Ministerstva dopravy a výstavby SR a jeho obsah musi zodpovedat' podrobnosti uvedenej v §13 
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Č. 55 /2001 Z.z. o územnoplánovacich podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii, 

1, V textovej časti v kapitole 3.5.8 Riešenie verejného dopravného a technického 
vybavenia" sa v návrhu predmetnej UPD sa nahrádza celý odstavec "Základná dopravno
urbanistická koncepcia" novým znenim, ktoré však informáciu o dopravno- urbanistickej 
koncepcii územia neuvádza. Žiadame dopi nit'. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.14 

2. Upozorňujeme na Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k 
zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č.148/2014 z 26.3,2014 k Stratégii adaptácie 
SR na nepriaznivé dôsledky zmeny kllmy. Podľa uvedeného uznesenia vlády je potrebné, 
aby orgány územného plánovania pri svojej činnosti podľa § 2 stavebného zákona 
aplikovali jednotlivé navrhované adaptačné opatrenia, ktoré sú medene v stratégii, 
v kapitole Sideiné prostredie. 
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Uvedená stratégia bola aktual izovaná v roku 2018 a schválená uznesením vlády SR 
č.478/2018 . Žiadame adaptačné opatrenia, ktoré sa týkajú predmetného územia doplnil' 
do návrhu ZaD č. 1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka . 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.8,9 

3. zoznam verejnoprospešných stavieb žiadame v textovej časti uviesl' tak, aby bolo 
zrozumiteľné, ktoré VPS sa predmetnými zmenami a doplnkami menia a ktoré doplňajú. 
Upozorňujeme, že zoznam VPS musi byl' v celej UPD rovnaký t.j. v textovej aj v grafickej 
časti. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 41 - pri každej verejnoprospešnej stavbe je uvedené, či sa meni, nemení, 
ruši a nahrádza alebo vypúšťa. V kapitole je sumárny zoznam VPS pre ZaD é . 1 UPN 
Z Trnovecká zátoka 

4. zoznam výkresov grafickej časti uvedený v predmetnej ÚPD nezodpovedá skutočnému 
obsahu grafickej časti. Žiadame zoznam výkresov aktualizoval' (výkres č . 10 nebol 
súčasl'ou predloženej ÚPD) a názvy výkresov zjednotil' v celej dokumentácii návrhu 
Zmien a doplnkov č . 1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka 

5. Dopravné napojenie územia zóny Trnovecká zátoka na cestu č. II. triedy je navrhnuté 
stykovou križovatkou, ktorej riešenie je v predmetných zmenách a doplnkoch, v porovnaní 
so schváleným UPN-Z Trnovecká zátoka zmenené . Žiadame zmenu vysvetlil' . 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
dotknuté pozemné komunikácie boli odborne dopravne posúdené v súvislosti s reš
pektovaním vydaného územného rozhodnutia na križovatku na ceste Č. 11/584 

6.Žiadame doložil' stanoviská: 
OU-LM-odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
Dopravného inšpektorátu ORPZ Liptovský Mikuláš 
ZSK odboru dopravy 

akceptované, stanoviská sú dokladované 

7. V grafickej časti predmetných zmien a doplnkov požadujeme v zmysle § 46 stavebného zákona 
pri výkrese č.4 "Návrh dopravy" spoluprácu spracovateľa s oprávneným projektantom na riešenie 
verejného dopravného vybavenia, ktorý tento výkres opatrí svojou pečiatkou a podpisom. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
výkres č.4 

8. Vo výkresoch zobrazujúcich predmetný návrh zmien a doplnkov ÚPN-Z Tmovecká zátoka sa 
nenachádza komunikácia s označením "vetva S", ktorá je uvedená v zozname navrhovaných ciest 
v textovej časti ÚPD. Žiadame doriešiť . 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č. 15 

9. Územný plán zóny (ako aj jeho zmeny a doplnky) so svojou textovou aj grafickou časl'ou musí 
byl' v súlade s nadradenou dokumentáciou v zmysle § 25 ods.1 stavebného zákona, t.j. s 
Územným plánom mesta Liptovský Mikuláš v zneni všetkých zmien a doplnkov. Žiadame doriešil' 
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vzájomné zosúladenie hraníc územia zóny Trnoveckä zátoka v ÚPN-M Liptovský Mikuláš a ÚPN-Z 
Tmovecká zátoka. 

akceptované, návrhom Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka je 
riešená čast' lokality č. 1 a lokalita č. 17 v zmysle zmien a doplnkov č.3 ÚPN mesta Lip
tovský Mikuláš. V záväznej časti platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš je 
uvedené: .. V prípade obstaranía územného plánu zóny na pozemkoch, zasahujúcich do 
vymedzených území pre vypracovanie územného plánu zóny, je možné, na základe 
rozhodnutia obstarávatel'a tieto územia rozčlenit' na viacero samostatných území pre 
spracovanie ÚPN Z. " 

10. Upozorňujeme na nesprávne informácie v registračnom liste ÚPN-Z Trnovecká zátoka 
zverejnenom na portáli MDV SR www.inforeg.sk o schválení zadania a o prijatí VZN po schválení 
predmetnej ÚPD mestským zastupiteľstvom. Žiadame o ich nápravu v spolupráci s ministerstvom. 

akceptované, upravené 

11. V prípade dopracovania akýchkoľvek nových výkresov, aj nových zásadných javov, nových 
navrhovaných funkčných plôch a stanovenia novej regulácíe, ktoré vyplynú z prerokovania 
predmetnej ÚPD, žiadame tieto nanovo verejne prerokoval' v zmysle § 23 v súčinnosti s §22 
stavebného zákona. 

akceptované 

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania upozorňuje 
Mesto liptovský Mikuláš na ustanovenía § 23 stavebného zákona: § 23 ods.3 stavebného zákona: 
"Obec je povinná návrh územného plánu zóny prerokoval' s vlastnikmi pozemkov, na ktoré sa 
navrhujú zastavovacie podmienky, regulatívy neprípustného funkčného využívania pozemkov 
alebo stavebná uzávera, a s vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia 
riešeného územia." § 23 ods.4 stavebného zákona: "Obec vyhodnotí stanoviská k územnému 
plánu zóny v spolupráci so spracovateľom. Tie stanoviská osôb podľa odseku 3, ktoré nemožno 
zohľadnil', prerokuje s tými, ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv 
alebo iných práv k pozemkom alebo k stavbám." Záverom Vás informujeme, že až po vyhodnotení 
pripomienkového konania, po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy a po upravení 
dokumentácie v zmysle uplatnených pripomienok (ktorá má byt' predmetom schval'ovania v 
mestskom zastupiteľstve), Mesto Liptovský Mikuláš predloží výsledný návrh Zmien a doplnkov č. 1 
Územného plánu zóny Trnovecká zátoka Okresnému úradu Žilina, odboru výstavby a bytovej 
politiky, oddeleniu územného plánovania na preskúmanie súladu návrhu ZaD č. 1 ÚPN-Z Trno
vecká zátoka so podľa § 25 ods.5 stavebného zákona. K žiadosti o preskúmanie v zmysle 
§ 25 ods. 1 stavebného zákona predloží Mesto Liptovský Mikuláš podklady podl'a § 25 ods.2 
stavebného zákona a § 15 Vyhlášky č.55/2001 Z.z.: predmetný návrh aktualizácie územného 
plánu zóny, oznámenie o vyvesení a zvesení kompletného návrhu, doklad o prerokovaní návrhu s 
dotknutými právnickými, fyzickými osobami, dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, 
doklad o prerokovaní návrhu s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie 
podmienky, regulatívy neprípustného funkčného využívania pozemkov alebo stavebná uzávera a s 
vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia (zápisnice z 
prerokovania, prezenčné listiny, fotokópie stanovísk, fotokópie doručeniek očíslované podľa 
rozdeľovníka); pri neznámych vlastníkoch stanovisko Slovenského pozemkového fondu; 
vyhodnotenie všetkých stanovísk a pripomienok z prerokovania predmetného návrhu ÚPD 
(spracované v tabuľkovej forme podľa rozdeľovníka) s návrhom rozhodnutia mesta o pri
pomienkach, t.j. s uvedením konkrétnej akceptácie uplatnených pripomienok; návrh všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časl' ÚPD; záväzné stanovisko 
príslušného úradu životného prostredia v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny; stanovisko Krajského pamiatkového úradu; stanovisko Re
gionálneho úradu verejného zdravotnictva; stanovisko Okresného úradu, odboru krízového 
riadenia, ... 
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Návrh územného plánu, ktorého obsah nie je v súlade so záväznou časl'ou ÚPD vyššieho stupňa 
alebo s pri slušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého postup obstarania a 
prerokovania nie je v súlade s prislušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nemožno 
schválil'. Pokial' by prišlo k schváleniu napriek takémuto rozporu, schválenie je v celom rozsahu 
neplatné ( §25 ods. 6 stavebného zákona). 

akceptované 

3.1. Žilinský samosprávny kraj odbor regionálneho rozvoja, Komenského 2622/48, 
010 01 Žilina 

Č. 06378/2021/0RR-2 Vybavuje Ing. Katarína Náhliková 16.9.2021 

Vec: Zmeny a doplnky č.1 ÚPN zóny Trnovecká zátoka - stanovisko 
Mesto Liptovský Mikuláš oznámilo v súlade s § 22 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon) prerokovanie návrhu Zmien a 
doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka (ZaD č.1 ÚPN - Z Trnovecká zátoka) V 
súlade s ustanovením § 2a stavebného zákona proces obstarávania územnoplánovacej doku
mentácie zabezpečuje Mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom odborne spôsobilej osoby - Ing. 
arch. T. '. Spracovateľom je Ing. arch. B. a kolektív. Žilinský samosprávny kraj 
po preštudovaní predloženého návrhu územnoplánovacej dokumentácie zóny vydáva stanovisko: 
ako orgán územného plánovania regionálnej úrovne nemá z hľadiska súladu návrhu ZaD č.1 ÚPN 
- Z Trnovecká zátoka so záväznou časl'ou Územného plánu vel'kého územného celku Žilinského 
kraja v platnom znení pripomienky. 

berie sa na vedomie 

Zároveň však upozorňuje, že podľa technickej štúdie Vážskej cyklotrasy, VII. úsek - hrádza 
Liptovskej Mary - Liptovská Ondrašová, v riešenom území je navrhovaný jeden z variantov 
trasovania Vážskej cyklotrasy (viď príloha). 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, va
riant trasovania Vážskej cyklotrasy pOdl'a prílohy je mimo riešeného územia ZaD č.1 ÚPN Z 
Trnovecká zátoka 

Ako vlastník cesty Č . 11/584 požaduje napojenie prístupovej komunikácie na cestu Č. 11/584 riešil' v 
stupni DSP ako riadnu stykovú križovatku. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka 
- strana č.39, územné rozhodnutie na križovatku s cestou Č. 11/584 je už vydané 

3.2. Žilinský samosprávny kraj odbor regionálneho rozvoja, Komenského 2622/48, 
010 01 Žili na 

Č. 03605/2022/0RR-5 Vybavuje Ing. Katarína Náhliková 19.1.2022 

Žilinský samosprávny kraj po preštudovaní predloženého návrhu územnoplánovacej dokumentácie 
konštatuje, že ZaD č . 1 ÚPN Z Trnovecká zátoka je v súlade so záväznou časl'ou ÚPN VÚC ŽK 
v platnom znení. 

berie sa na vedomie 
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4. ŠTÁTNA OCHRANA PRíRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Správa Tatranského národného 
parku 

Č . TANAP/945-001/2021 Mgr .Fričová 6.9.2021 

Vec: ".Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zónv Trnovecká zátoka" - stanovisko 
Na základe Vášho listu Č. MsU/RHA-2021/5460-01-8c zo dňa 03.08.2021 so žiadosťou o 
stanovisko k návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka", ktorý sme 
prijali dňa 09.08.2021, Vám z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny zasielame nasledovné 
stanovisko: Vstupné údaje, predmet a účel stanoviska: Odborné stanovisko, ktoré bude slúžiť ako 
podklad pre vydanie vyjadrenia dotknutého orgánu ochrany prírody podl'a § 9 ods. 1 písm. a) 
(schválenie alebo zmena územnoplánovacej dokumentácie) v zmysle zákona č 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Investor: Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, Podklady: žiadosť žiadateľa, zákon NR SR Č. 543/2002 Z, z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"); 
Územný plán mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov č. 1-6 (Ing. arch. Ľ K 
Ing. arch. MA;, AUREX S.r.o, 09/2020); Pre plánovanú výstavbu rekreačných domov 
a výstavbu distribučnej trafostanice bude vybudované rozšírenie VN/NN distribučných rozvodov 
formou zemného kábla. Navrhované je vonkajšie osvetlenie pre ZaD č.1 ÚPN-Z Liptovský Trnovec 
a napojenie a osadenie vonkajších stožiarových svietidiel umiestnených pri komunikácii. Zemný 
plyn bude do riešeného územia dovedený pomocou rozšírenia jestvujúceho distribučného STL 
plynovodu. Jestvujúca distribučná sieť zemného plynu, správcom ktorej je SPP Distribúcia. a.s. sa 
nachádza na severovýchod od riešenej lokality. Voda na hasenie požiarov bude zabezpečená 
štyrmi podzemnými požiarnymi nádržami (objemu á 22 m3), ktoré sú rozmiestnené tak, aby boli od 
každého plánovaného objektu vzdialené maximálne 200 m - merané po skutočnej trase vedenia 
hadíc. Riešené územie je prístupné zo štátnej cesty L Mikuláš - L. Trnovec. Navrhnuté sú väčšinou 
zokruhované komunikácie - hlavné sú dvojpruhové (š. 5,5 ml, bočné sú jednopruhové (š. 3 a 
3,5m). Územie je rozdelené na niekol'ko regulovaných plôch (A1, A2, 81, 82, C1, C2) so 
stanovenou výškou zástavby. Na jednotlivých pozemkoch sú stanovené plochy, ktoré vymedzujú 
územia pre zastavanie budovami. Koeficient maximálnej zastavanosti v riešenom území je 
stanovený na 0,15 - podl'a platného ÚPN mesta Liptovský Mikuláš. Intenzita zastavania je oproti 
pôvodnému návrhu UPN-Z Tmovecká zátoka zmenená - maximálna výška zástavby je v 
regulovanej ploche A2 a 82 navýšená o INP/podkrovie s maximálnou výškou 12m. Na týchto 
regulovaných plochách je navýšený aj index podlažných plôch na 0,60. Podl'a nákresu stavieb v 
jednotlivých sektoroch je pOSledné podlažie so sklonom strechy od 30" do 45° nazvané na jednej 
časti nákresu ako 2NP a na druhej ako podkrovie. Funkčné označenie regulovanej plochy bolo 
zmenené nasledovne: 
A 1,A2 - vyhradené územie rekreačnej zástavby (pôvodne zmiešané územie s prevahou 
občianskej, športovej a rekreačnej vybavenosti), 
81, 82 - vyhradené územie rekreačnej zástavby (pôvodne vyhradené územie chatovej zástavby), 
C1 - vyhradené územie rekreačnej zástavby (pôvodne vyhradené územie chatovej zástavby), 
01 - vyhradené územie rekreačnej zástavby, 
TI - vyhradené územie sietí technickej infraštruktúry, 
DO - vyhradené územie pozemných komunikácií a sietí technickej infraštruktúry, 
ZV - vyhradená zeleň, 
ZO - ochranná zeleň. 
Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny: Záujmová lokalita sa nachádza v území, v 
ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 
zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde sa 
uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona). 
Riešená lokalita nie je umiestnená v chránených územiach sústavy Natura 2000 (chránené vtáčie 
územie - SKCHVU, územie európskeho významu - SKUEV), ani v žiadnom maloplošnom 
chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme. Podľa Regionálneho územného systému 
ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš sa v tejto časti k. Ú. Ráztoky nachádza Liptovská 
Mara s pásom lesných porastov okolo vodného diela, ktoré sú súčasťou hydrického biokoridoru 
regionálneho významu Váh. Tieto lesné porasty zaradené do kategórie lesa "Územný plán zóny 
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Trnovecká zátoka" (Ing.arch. P , 09/2017); Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu 
zóny Trnovecká zátoka (ďalej len "ZaD c.1 UPN-Z Trnovecká zátoka"), (Ing.arch. B, , 
04/2021); RÚSES okresu Liptovský Mikuláš (vypracoval: EN VI GEO, a.s., OS/2011); stanovIsKo 
Správy Tatranského národného parku {ďalej len "TANAP-u") Č. TANAP/178-001/2018 zo dňa 
09.03.2018; stanovisko Správy TANAP-u Č. TANAP/178-003/2018 zo dňa 04.04.2018; stanovisko 
Správy TANAP-u Č. TANAP/717-002/2019 zo dňa 18.12,2019; databáza GIS podkladov. 
Stanovisko 
Identifikácia územia a charakter činnosti: Riešené územie sa nachádza na severnom brehu vodnej 
nádrže Liptovská Mara v k.ú. Ráztoky, na ľavej strane št. cesty Č. 11/584 v smere do obce Liptovský 
Trnovec. Ide o lokalitu, ktorá leží v západnej časti celkového územia riešeného vo schválenom 
územnom pláne mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov - lokalita Č. 1 - územie 
zaradené medzi zmiešané územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu. Urbanistická 
koncepcia predmetného územia je riešená ako funkčné využitie územia v jednotlivých sektoroch, 
pre ktoré sú stanovené konkrétne požiadavky dominantného, prípustného a neprípustného využitia 
jednotlivých pozemkov. Zmena v návrhu ZaD č . 1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka sa týka 
preorganizovania priestorového usporiadania plôch v ÚPN-Z Trnovecká zátoka, funkčné využitie 
územia (zmiešane územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu) ostáva zachované. V 
riešenom území došlo k preparcelovaniu pozemkov, novovzniknuté parcely boli odčlenené z 
parciel uvedených v Zadaní ÚPN-Z Trnovecká zátoka. Organizačno-priestorové usporiadanie sa 
mení v zmysle návrhu grafickej časti ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka. ZaD č . 1 ÚPN-Z Trnovecká 
zátoka rieši návrh územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu a s tým súvisiaci návrh 
dopravnej obsluhy územia a návrh verejného technického vybavenia. Riešené územie je rozdelene 
do štyroch sektorov s označením A, B, C, D. Navrhovaný súbor stavieb sa dopravne napája na 
cestu Č . 11/584 v mieste jestvujúcej križovatky. Zdrojom pitnej vody pre celú riešenú lokalitu má byť 
vŕtaná studňa. Vŕtaná studňa má byt umiestnená v strede celého riešeného územia, kde je podl'a 
hydrogeologického prieskumu predpokladaný veľký zdroj pitnej vody. V oblasť, umiestnenia vŕtanej 
studne bude vyhlásené minimálne ochranné pásmo I. stupňa vodného zdroja a to je 10m na 
každú stranu od vŕtanej studne. Priestor okolo studne bude oplotený, aby nebol možný prístup 
verejnosti. Voda zvŕtanej studne bude prečerpávaná cez armatúrnu šachtu do vodojemu. Meranie 
skutočne odobraného množstva bude v armatúrnej komore. Čistenie vody bude zabezpečené cez 
UV lampu + dodatočné chemické hospodárstvo. Priestor okolo komôr vodojemu bude oplotený, 
aby nebol možný prístup verejnosti. Splaškové vody z celej riešenej lokality budú odvádzané 
sústavou kanalizačných stok do čerpacej stanice splaškových vôd s akumulačnou nádržou na 
splaškové vody. Splaškové vody sa budú prečerpával' do veľkoobjemovej žumpy, ktorá sa 
navrhuje umiestnil' pri existujúcej štátnej ceste. Dažďové vody z novonavrhovaných komunikácií 
budú odvádzané do uličných vpustí. Z uličných vpustí budú zachytené dažďové vody odvedene do 
príslušného vsakovacieho zariadenia, ktoré sa bude nachádzať pri každej uličnej vpusti. Výstavba 
v tejto lokalite je podmienená odvádzaním splaškových odpadových vôd do existujúcej, resp. novej 
čistiarne odpadových vôd. Ochranný les v súčasnosti prestavuje zónu kl'udu poskytujúcu úkrytové 
a migračné možnosti pre živočíchy a hniezdne podmienky pre v1áctvo. Dôvodom zachovania 
týchto pribrežných zón s lesnými porastami ako nezastavaných území je ich vysoká ekosta
bilizačná funkcia, no predovšetkým ich protierózna, brehoochranná a protizosuvná funkcia. Návrh 
riešenia a odôvodnenie: Správa TANAP-u, ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, má 
k predloženému návrhu ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka nasledovné pripomienky, ktoré je 
potrebné v ďalšom procese posudzovania a schvaľovania predmetnej územno-plánovacej 
dokumentácie zohradnil': 
1. Ponechal' pôvodné funkčné označenie regulovanej plochy A 1 ,A2 ako zmiešané územie s 
prevahou občianskej, športovej a rekreačnej vybavenosti a plôch B1 ,B2,C1 ,D1 ako územie 
chatovej zástavby. V zmysle UPN mesta Liptovský Mikuláš je predmetné územie zmiešaným 
územím s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu . Z dôvodu začlenenia výstavby do ostatnej 
krajiny je potrebné zachoval' pôvodný zámer realizácie chatovej zástavby a územia s prevahou 
občianskej; športovej a rekreačnej vybavenosti . Označenie území A 1, A2, B1, B2, C1, D1 -
vyhradené územie rekreačnej zástavby je v súlade s platným ÚPN-O LM. Terminológia je prevzatá 
z ÚPNZ TZ viď záväzná časl' ZaD1 ÚPNZ TZ kapitola 1. regulatívy priestorového usporiadania 
a funkčného využívania pozemkov a stavieb, 2. odstavec bod 6 . 
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navrhované funkčné využitie riešeného územia návrhom Zmien a doplnkov č.1 územného 
plánu zóny Trnovecká zátoka je v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš, požiadavka bola dorokovaná v zmysle záznamu z rokovania podl'a § 22 ods. 4 
zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom zneni zo dňa 18.1.2022 a 2.2.2022 a stanovísk ŠOP SR 
S TANAP Č. TANAP/945-007/2021/02 zo dňa 14.1.2022 a Č. TANAP/945-009/2021/02 zo dňa 
30.1.2022, ktoré sú prílohou tohto záznamu, návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu 
zóny Trnovecká zátoka bol dohodnutý s dotknutými orgánmi 

2. Nenavyšoval' maximálnu podlažnosI' určenú ÚPN mesta Liptovský Mikuláš (2NP). Podľa 
nákresu stavieb v jednotlivých sektoroch v textovej časti návrhu ZaD č.1 ÚPN-Z Tmovecká zátoka 
je najvyššie podlažie zastrešené strechou so sklonom od 30" do 45" s rozdielnou výškou steny. 
Toto podlažie je v predmetnej dokumentácii nazvané na jednej časti nákresu ako 2.NP a na druhej 
ako podkrovie. pričom nie je jasné, či uvedením nepresného stanovenia podlažnosti nedôjde k 
navýšeniu podlažnosti nad rámec stanovený UPN mesta Liptovský Mikuláš. 

maximálna výška zástavby musí byť v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský 
Mikuláš, požiadavka bola dorokovaná v zmysle záznamu z rokovania podl'a § 22 ods. 4 
zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení zo dňa 18.1.2022 a 2.2.2022 a stanovisk ŠOP SR 
S TANAP Č. TANAP/945-007/2021/02 zo dňa 14.1.2022 a Č. TANAP/945-009/2021/02 zo dňa 
30.1.2022, ktoré sú prílohou tohto záznamu, návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu 
zóny Trnovecká zátoka bol dohodnutý s dotknutými orgánmi 

3. Zachoval' maximálne 8m výšku budov a index podlažných plôch max. 0,45. Predložený návrh 
ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka nerešpektuje (návrhom 12 m budova návrhom indexu 
podlažných plôch 0,60) podmienku minimalizoval' zásahy do prirodzenej podoby existujúceho 
terénu a plynulého začlenenia výstavby do ostatnej krajiny. 

regulatívy výstavby navrhované v Zmenách a doplnkoch č.1 územného plánu zóny 
Trnovecká zátoka musia byť v súlade s platným územným plánom mesta Liptovský Mikuláš, 
požiadavka bola dorokovaná v zmysle záznamu z rokovania podl'a § 22 ods. 4 zákona 
Č. 50/1976 Zb. v platnom znení zo dňa 18.1.2022 a 2.2.2022 a stanovísk ŠOP SR S TANAP 
Č. TANAP/945-007/2021/02 zo dňa 14.1.2022 a Č. TANAP/945-009/2021/02 zo dňa 30.1.2022, 
ktoré sú prílohou tohto záznamu, návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny 
Trnovecká zátoka bol dohodnutý s dotknutými orgánmi 

4. Predložený návrh ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka je potrebné zosúladil' s ÚPN mesta 
Liptovský Mikuláš v nasledovných oblastiach: Vylúčiť výstavbu majúcu charakter rodinných domov 
a bytových domov. Návrh ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka predkladá v rekreačnom území 
(zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu) návrh zástavby rekreačnými 
domami majúcimi charakter rodinných domova bytových domov. V zmysle ÚPN mesta Liptovský 
Mikuláš je pre dané územie neprípustné funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a 
prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie narúša charakter prostredia a neprimerane limituje 
možnosti využitia pril'ahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie (najmä: rodinné 
domy, bytové domy, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú 
obsluhu a negatívnym vplyvom na kvalitu prostredia, ... ),vôd. Ochranný les v súčasnosti prestavuje 
zónu kľudu poskytujúcu úkrytové a migračné možnosti pre živočíchy a hniezdne podmienky pre 
vtáctvo. Dôvodom zachovania týchto príbrežných zón s lesnými porastami ako nezastavaných 
území je ich vysoká ekostabilizačná funkcia, no predovšetkým ich protierózna, brehoochranná a 
protizosuvná funkcia. Súčasťou riešenia ÚPN zóny má byť návrh napojenia na technickú 
infraštruktúru (napojenie na verejný vodovod). 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana - navrhované funkčné využitie je v súlade s platným územným plánom mesta 
Liptovský Mikuláš, rodinné a bytové domy nie sú prípustné v riešenom území Zmien a 
doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, ochranný les je mimo riešeného 
územia 
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5. Medzi limity využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia (bod 3.4.3.) je potrebné doplniť, že 
sprievodná zeleň vodnej nádrže je zároveň lesným pozemkom v kategórii ochranný les a je 
potrebné v tomto území dodržiavať hospodárenie v zmysle Programu starostlivosti o les a v 
zmysle zákona Č. 326/2005 o lesoch. 

akceptované pri spracovani návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka, ochranný les je mimo riešeného územia návrhu ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka 

6. V kapitole 3.9. Chránené časti krajiny opraviť zaradenie sprievodnej zelene miestnej vodnej 
nádrže Liptovská Mara na južnom okraji riešeného územia na regionálny biokoridor. 

akceptované - je v už v schválenom ÚPN Z Trnovecká zátoka 

7. V kap. 3.5.8. Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia územia - v časti Úpravy 
tokov doplniť, že breh Liptovskej Mary bude v dotknutom úseku vhodným spôsobom opevnený pri 
zohl'adnení ekologických kritérií. 

akceptované pri spracovani návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka - strana č.B, breh Liptovskej Mary je mimo riešeného územia návrhu ZaD č.1 ÚPN Z 
Trnovecká zátoka 

8. Pri výstavbe uprednostňovať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo 
povrchovo upravené vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi, drevené 
stavby; uprednostňovať strešnú krytinu - škridla pálená v tmavočervenej, antracitovej farbe. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 36 

9. Nakoľko ide o územie s prepojením na voľnú krajinu, Odpad a separovaný zber odporúčame 
zabezpečiť proti vniknutiu voľne žijúcich živočíchov . 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.33 

Správa TANAP-u ďalej upozorňuje , že v zmysle § 18 ods. 1 a 2 zákona Č. 24/2006 Z.z. o posu
dzovaní vplyvov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlieha 
predložený návrh ZaD č. 1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka procesu posudzovania navrhovanej čínnosti 
na životné prostredie. 

strategický dokument Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka bol 
posudzovaný podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisova bolo vydané rozhodnutie Okresného 
úradu Liptovský Mikuláš Č. OU-LM-OSZP-20221006B9-019 zo dňa 31.1.2022, že strategický 
dokument Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka sa nebude po
sudzovať podľa zákona ElA 

6.SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, 
Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 60 Piešťany 

Č. CS SVP OZ PN 6665/2021/3 CZ 29689/220 Ing. Hriva 9.9.2021 

Vec: Zmeny a doplnky č . 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka - stanovisko 
Listom, doručeným dňa 11 .08.2021 , ste nás požiadali o stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č.1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka. Účelom obstarania územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka bola potreba získania záväzného územno- plánovacieho dokumentu, ktorý podrobnejšie 
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stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využi vani a pozemkov, 
stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany 
prirody a ochrany a tvorby životného prostredia. Zmena vlastníckych vzt'ahov, územno
technických, hospodárskych a sociálnych podkladov v predmetnom územi na základe ktorých bola 
navrhnutá koncepcia organizácie územia, vyvolala potrebu obstarania Zmien a doplnkov č. 1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka. Rozloha riešeného územia je 8,1386 ha, ktoré sa 
nachádza v nadmorskej výške v rozmedzí 572 až 578 m.n.m. a riešené územie je prístupné z 
cesty II. triedy č . 584 . Predmetná zmena sa týka preorganizovania priestorového usporiadania 
plôch v ÚPN-Z Trnovecká zátoka, funkčné využitie - zmiešané územie s prevahou zariadení pre 
šport a rekreáciu, ostáva zachované. V riešenom území došlo k preparcelovaniu pozemkov, 
novovzniknuté parcely boli odčlenené z parciel uvedených v Zadaní ÚPN-Z Trnovecká zátoka. 
Riešené územie sa bude v budúcnosti rozvíjat' ako plocha pre rekreáciu formou individuálnych 
rekreačných objektov s prihliadnutím na prepojenie navrhovanej zástavby, vodnej plochy a 
miestneho biokoridora, ktorý lemuje pObrežie vodnej plochy. Bývanie a občianska vybavenost' sa v 
návrhu nerieši. Riešené územie je rozdelené do štyroch sektorov: Sektor A - Rozloha sektoru je 
1,8826 ha, s navrhovanými stavebnými pozemkami s označením č . 85 - 109 s funkčným 
označením regulovaných plôch A1 a A2 ako vyhradené územie rekreačnej zástavby. Ďalej sa tu 
navrhuje - vyhradené územie pozemných komunikácií a sietí technickej infraštruktúry DO (hlavné 
zberné komunikácie, obslužné komunikácie, parkoviska na vlastných pozemkoch, spevnené 
plochy a pešie komunikácie); vyhradené územie sietí technickej infraštruktúry TI (podzemná 
zberná kalová nádrž, odlučovač ropných látok a požiarna nádrž) a ochranná zeleň OZ (izolačná, 
súkromná a verejná zeleň) . Sektor 8 - Rozloha sektoru je 3,5650 ha, s navrhovanými stavebnými 
pozemkami s označenim č. 42-84, 110 s funkčným označením regulovaných plôch 81 a B2 ako 
vyhradené územie rekreačnej zástavby. Ďalej sa tu navrhuje - vyhradené územie pozemných 
komunikácií a sietí technickej infraštruktúry DO (hlavné zberné komunikácie, obslužné 
komunikácie, parkoviska na vlastných pozemkoch, spevnené plochy a pešie komunikácie); 
vyhradené územie sietí technickej infraštruktúry TI (trafostanica, zdroj pitnej vody, vodojem, 
automatická tlaková stanica, úpravňa vody, požiarna nádrž) a zeleň OZ (súkromná a verejná 
zeleň) . Sektor C - Rozloha sektoru je 1,2624 ha, s navrhovanými stavebnými pozemkami s 
označením regulovanej plochy C1 ako vyhradené územie rekreačnej zástavby. Ďalej sa tu 
navrhuje - vyhradené územie pozemných komunikácií a sietí technickej infraštruktúry DO 
(obslužné komunikácie, parkoviska na vlastných pozemkoch, spevnené plochy a pešie 
komunikácie); vyhradené územie sieti technickej infraštruktúry TI (čerpacia stanica splaškových 
vôd, akumulačná nádrž, požiarna nádrž) a zeleň OZ (súkromná a verejná zeleň). Sektor D -
Rozloha sektoru je 1,4285 ha, s navrhovanými stavebnými pozemkami s označením č . 28 - 41 s 
funkčným označením regulovanej plochy D1 ako vyhradené územie rekreačnej zástavby. Ďalej sa 
tu navrhuje - vyhradené územie pozemných komunikácií a sietí technickej infraštruktúry DO 
(obslužné komunikácie, parkoviska na vlastných pozemkoch, spevnené plochy a pešie 
komunikácie); vyhradené územie sietí technickej infraštruktúry TI (požiarna nádrž) a zeleň OZ 
(súkromná a verejná zeleň). Prípustnost' a neprípustnost' zastavania v sektoroch A, 8, C, D, 
funkčné využitie (v zmysle ÚPN mesta Liptovský Mikuláš) pre zmiešane územie s prevahou 
zariadení pre šport a rekreáciu: prevládajúce funkčné využitie formujúce typický charakter 
prostredia s nižšou intenzitou využitia územia as koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre 
šport a rekreáciu celomestského i regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre 
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvaterov i návštevníkov mesta. Najmä: zariadenia pre šport 
a rekreáciu, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia obchodu a 
služieb dominantne integrované do športovorekreačných komplexov, zariadenia pre kultúru a 
zábavu atď .. Prípustné funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovým i 
nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: administratíva, zariadenia školstva, 
zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia individuálnej rekreácie, obslužné komunikácie, plochy 
a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické 
zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu podmienené preverením podrobnejšou 
dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovat' nielen územnotechnické 
predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre 
obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene. Neprípustné je funkčné 
využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovým i nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, 
exhaláty, ... ) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia prirahlých 

10 



pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie. Najmä: rodinné domy, bytové domy, 
zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negatívnym 
vplyvom na kvalitu prostredia (veľkoobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)), zariadenia 
priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú 
obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry', ČSPH, 
zariadenia odpadového hospodárstva (zberné dvory, zberne druhotných surovín), 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, krematóriá) atd'. Zásobovanie vodou 
sa navrhuje z vlastných zdrojov t.j. vŕta nou studňou, ktorá bude dispozičné umiestnená v strede 
celého riešeného územia. V blízkosti navrhovanej studne sa vybuduje vodojem (objem 2 x 50 m3 ), 
do ktorého sa cez armatúrnu dvojpodlažnú šachtu bude prečerpával' voda zo studne do vodojemu 
z armatúrnej šachty bude začínať nový vodovod do celej riešenej lokality. Splaškové vody z celej 
riešenej lokality budú odvádzané sústavou kanalizačných stôk do najnižšieho položeného miesta 
riešeného územia, kde bude umiestnená nová čerpacia stanica splaškových vôd s akumulačnou 
nádržou na splaškové vody. Splaškové vody sa budú prečerpával' do veľkoobjemovej žumpy ( dve 
veľkoobjemové žumpy umiestnené vedľa seba s objemom 80 m3), ktorá sa navrhuje umiestniť pri 
existujúcej statnej ceste a bude slúžiť na krátkodobé "uskladnenie" splaškových vôd, odvozom na 
priľahlú ČOV Liptovská Ondrašová. Pred čerpacou stanicou splaškových vôd bude osadená ešte 
akumulačná nádrž na splaškové vody s miešadlom. Akumulačná nádrž bude zabezpečovať 
čiastočnú akumuláciu splaškových vôd, aby nedochádzalo k intenzívnemu zapínaniu a vypínaniu 
kalových čerpadiel. Taktiež bude na nádrži osadené miešadio, ktoré bude slúžiť na premiešanie 
splaškových vôd a premiešaniu usadenín pred odčerpanim cez čerpaciu stanicu. Dažďové vody z 
novonavrhovaných komunikácií budú odvádzané do uličných vpustí. Z uličných vpustí budú 
zachytené dažďové vody odvedené do príslušného vsakovacieho zariadenia, ktoré sa bude 
nachádzať pri každej uličnej vpusti. Vsakovacie zariadenie je navrhnuté ako kanalizačná šachta, 
priemeru 1,0 m, bez betónového kanalizačného dna, kde budú betónové skruže osadené do 
zhutneného štrkového lôžka. Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame 
nasledovné stanovisko: 

Vzhľadom k narastajúcemu tlaku na rekreačné využitie vodnel nádrže Liptovská Mara 
spracováva Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. spoločne so Zilinským samosprávnym 
krajom dokument, ktorý navrhne spôsoby využitia územia v okolí vodnej nádrže Liptovská Mara. 

V prípade výstavby v riešenom území, Vás žiadame rešpektovať: 
Ochranné pásmo vodnej stavby je od maximálnej retenčnej hladiny ( kóta 565,69 m.n.m. SpV) v 
horizontálnej vzdialenosti 10 m. Priestor medzi hranicou maximálnej retenčnej hladiny ( kóta 
565,69 m.n.m. SpV) a maximálnej katastrofickej hladiny ( kóta 566,34 m.n.m. SpV) je v zmysle 
zákona NR SR č.7/201 O Z.z. o ochrane pred povodňami považovaný za inundačné územie, kde je 
možné povoliť iba objekty v zmysle § 20 ods. zákona. Stavby budované v okolí VS Liptovská Mara 
musia byt' situované za ochranným pásmom nádrže resp. mimo inundačného územia. Podľa STN 
75 2102 nie je v ochrannom pásme dovolená orba, budovanie stavieb, oplotenia, konštrukcií 
zamedzujúcich prejazdnosI' ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, 
manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sieti. Ochranné pásmo 
nádrže je potrebné rešpektovať aj v prípade, že zasahuje mimo inundačné územíe. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.39 

V zmysle vypracovaného posudku "Posúdenie lesotechnických meliorácií - VN Liptovská Mara" je 
pre brehy vodnej nádrže v blízkosti riešeného územia identifikovaná abrázia a v prípade návrhu a 
realizácie brehových úprav žiadame navrhované opatrenia vypracovať v zmysle odporúčaných 
riešení z posúdenia a projektovú dokumentáciu predložiť našej organizácii k vyjadreniu. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.39 
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V rámci všetkych plánovanych aktivít v riešenom území žiadame dažďové vody zo striech a 
spevnenych plôch v maximálnej miere zadržať v území (zachovať retenčnú schopnosť územia) 
akumuláciou do zbernych nádrží a následne túto vodu využívať na závlahu pozemkov. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 39 

S yYrubom stromov v ochrannom pásme vodnej stavby Liptovská Mara nebudeme súhlasiť a 
taktiež požadujeme zachovať v maximálnej možnej miere dopestovany les osobítného určenia. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 39 

Akúkoľvek investorskú činnosť a vysadbu porastov v blízkosti vodnych tokov a ich ochranného 
pásma požadujeme odsúhlasil' s našou organizáciou. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 39 

7. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, Štátny podnik, Radničné námestie Č.S , 
969 55 Banská Štiavnica 

č. CS SVP PR 2712/2021/1 Ing. Hiklová 16.8.2021 

"Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" - oznámenie - zaslanie poverenia. 
Mesto Liptovsky Mikuláš listom Č. MsU/RHA-2021/5460-01-Bc. zo dňa 03.08.2021. doručenym na 
Podnikové riaditeľstvo SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. Banská Štiav
nica, dňa 11.08.2021, zaslalo oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka vrátane žiadosti o stanovisko. Komplexny materiál návrhu 
"Zmeny a doplnky Č . 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka' je zverejneny na internetovom 
odkaze www.mikulas.sk. Verejné prerokovanie Návrhu s dotknutymi obcami, orgánmi verejnej 
správy a s vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti 
autora sa uskutoční dňa 07. septembra 2021 o 10.00 hod. na Mestskom úrade Liptovsky Mikuláš, 
v zasadacej miestnosti Č. 54. Verejné prerokovanie Návrhu s dotknutymi fyzickymi a právnickymi 
osobami za účasti autora sa uskutočni dňa 07. septembra 2021 o 16.00 hod. na Mestskom úrade 
Liptovský Mikuláš, v zasadacej miestnosti Č. 54. Vaše stanovisko k návrhu je možné predložiť 
písomne na adresu: Mestský' úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský' Mikuláš 
v termíne do 23.09.2021. Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. V zmysle 
Organizačného poriadku SVP, Š. p., Vás poverujeme priamym vybavenim uvedeného oznámenia. 

berie sa na vedomie 

S.Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina 
č . 4803/ZS/SSD, VYbavuje 08500166007 dňa 18.8.2022 

Vec: Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka 

Riešenie Vašej požiadavky sme postúpili na príslušné oddelenie spoločnosti Stredoslovenská 
distribučná , a s (ďalej len SSD, a. s.), ktoré sa zaoberalo Vašou situáciou na odbernom mieste a 
dáva Vám nasledovné stanovisko. Vaša žiadosť. ktorá nám bola doručená dňa 10.08.2021 bola 
zaevidovaná pod číslom : 4600063467. Spoločnosť SSD, a.s. s predloženým dokumentom návrh 
"Zmeny a doplnky č . 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" súhlasi s pripomíenkami. 

1. Vysoké napätie - pripojky na trafostanice v zastavenej časti riešiť ako zemné káblové. 
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akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 31 

2. Trafostanice 
Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA Napojenie nových odberných miest je možné, len z 
trafostaníc vo vlastníctve SSD a s. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 31 

3. Nízke napätie - rozvody riešil' ako zemné káblové, dížka výbežkov od zdroja max. 350 m 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 31 

4. Upozorňujeme vás. že v predmetnej lokalitách sa nachádzajú podzemné aj nadzemné 
vedenia v správe SSD, a. s., od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo. 

5. V prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto nešil' v 
zmysle zákona Č. 251/2012 Z. z. § 45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariade
nia" v ktorom sa uvádza: 

1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie 
niektorých prvkovelektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy. 
2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, 
kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto 
potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia 
vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. 
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení. 
3. SSD, a.s. ako majitel' energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, ter
mínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byt vykonané minimálne 
60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde. SSD, a s. 
nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia. 
4. Ďalej si Vás dovoľujeme upozorniť, že 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. 
6. Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý me
chanizmus resp. dohoda so SSD, a.s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby. 
7. Pri príprave ďalšieho stupňa strategického dokumentu Vám odporúčame vzájomné konzultácie 
vrátane spolupráce medzi spracovateľom UP a SSD, a s. na nižšie uvedenom kontakte. 
8. Vočí tomuto vyjadreniu môžete poslať pripomienky písomne na SSD, a.s. do 14 dní od jeho 
doručenia. V prípade otázok ohľadom žiadosti nás môžete kontaktoval' na informačnej linke 
Stredoslovenskej distribučnej, a.s. 0850 166 007 v pracovných dňoch od 8:00 do 15.00 hodiny. 
Poruchy v dodávke elektriny prijímame na linke 0800159000 - nonstop. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 31, 32 

11. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽiLINA 
Č. KPUZA-2021/16743-2/65525/KUL Ing. arch. Peter Kulašík 09.08.2021 

Krajský pamiatkový úrad Žilina ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový zákon") na základe žiadosti Mesta Liptovský Mikuláš 
Č . MsU/RHA- 2021/5460-01 Bc zo dňa 03.08.2021, v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) a 
v nadväznosti na § 29 ods. 4 pamiatkového zákona vydáva s t a n o v i s k o k územnoplánovacej 
dokumentácii - ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY TRNOVECKA ZÁTOKA, 
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Návrh, apríl 2021. Spracovateľom dokumentácie je Ing. arch. B 
(ďalej len ZaD č.1 ÚPN Z Trnovecká zátoka). K územnoplánovacej dokumentácii Územný plán 
zóny Trnovecká zátoka Uúl 2019) vydal Krajský pamiatkový úrad Žilina stanovisko Č. KPUZA-
2019/21168-2/76493/KUL zo dňa 24.09.2019. Hlavným cieľom riešenia ÚPN Z Trnovecká zátoka 
je potreba získania záväzného územnoplánovacieho dokumentu, ktorý bude podrobnejšie 
stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, 
stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany 
prírody a tvorby životného prostredia. Návrh posudzovanej územnoplánovacej dokumentácie je 
spracovaný v súlade so zadaním, ktoré bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
mesta Liptovský Mikuláš Č. 28/2017 zo dňa 13.04.2017. Zmeny a doplnky sú spracované na 
základe požiadaviek mesta Liptovský Mikuláš. Zmena sa týka preorganizovania priestorového 
usporiadania plôch v ÚPN Z Trnovecká zátoka. Funkčné využitie územia - zmiešané územie s 
prevahou zariadení pre šport a rekreáciu zostáva zachované. Základom priestorovej kompozície je 
sieť zokruhovaných komunikácií, ktorá člení riešené územie na regulované plochy so stanovenou 
výškou zástavby. Riešeným územím je vymedzené územie v katastrálnom území Ráztoky s 
rozlohou 8,138 ha, vyznačené v grafickej prílohe oznámenia o zverejnení a novom prerokovaní 
návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Riešené územie prístupné z komunikácie Č. 11/584 je 
presne vymedzené hranicami konkrétnych parciel a z juhozápadnej strany nadväzuje na vodnú 
plochu nádrže Liptovská Mara. V riešenej časti katastrálneho územia Ráztoky sa nenachádza 
pamiatková zóna, t.j. územie typické historickým sídelným usporiadaním, územie kultúrnej krajiny s 
pamiatkovými hodnotami, resp. územie s archeologickými náleziskami. Po preštudovaní textovej 
časti územnoplánovacej dokumentácie konštatujeme, že požiadavky Krajského pamiatkového 
úradu Žilina, uvedené v citovanom stanovisku Č. KPUZA-2019/21168- 2/76493/KUL zo dňa 
24.09.2019 neboli do dokumentácie zapracované. Predmetná dokumentácia v časti 3.4.2 Limity 
ochrany pamiatkového fondu uvádza: Text ÚPN-Z Tmovecká zátoka v platnom znení sa nemení. 
Krajský pamiatkový úrad Žilina ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÝ pLAN ZÓNY TRNOVECKÁ 
ZÁTOKA - Návrh posúdil a konštatuje, že z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
má k nemu nasledovné vecné a obsahové pripomienky. Krajský pamiatkový úrad Žilina požaduje 
do záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie zapracovať nasledovné: 
Podl'a § 30 ods. 1 pamiatkového zákona každý subjekt je povinný správať sa tak, aby svojím 
konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespôsobil 
nepriaznivé zmeny ich stavu. Podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona 
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v 
prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. 
Nález musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním 
poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokia I' o ňom nerozhodne stavebný úrad po 
dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podl'a § 40 pamiatkového zákona archeologický nález 
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. Pri akejkoľvek stavebnej a inej činnosti na riešenom území, 
pri ktorej dôjde k zásahom do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné 
vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod.) musí byť oslovený Krajský 
pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. V oprávnených prípadoch bude rozhodnutím Krajského 
pamiatkového úradu Žilina uplatnená požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 38 

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom a je stanoviskom pre konanie podľa zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných 
orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 

berie sa na vedomie 
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13. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 
č . 43/2022/SeŽSK-28 Mgr. Alena Sosková 4.2.2022 

.,Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" k.ú. Ráztoky cesta Č. 11/584 
- extravilán mesta Liptovský Mikuláš - ckm 41,105 - 41,205 eDB kum - stanovisko. 

V riešenom území sa nachádza cesta II. triedy č. 584 v majetkovej správe se ŽSK. Riešené 
územie bude na cestu Č. 11/584 napojené v stykovej križovatke "Nové Ráztoky'. Navrhovaná 
križovatka na ceste Č. 11/584 sa nar.hádza v meste liptovský Mikuláš, k.ú. Ráztoky. Umiestnenie 
stavby je na pozemkoch p.č. KN e Ráztoky. Na 
napojenie navrhovanej zástavby na cestu Č. II /584 bolo vydané územné rozhoullutie pre navr-
hovateľa M.T.M. Slovakia, s.r.o. a Tatry Mountain resorts, a.s., 

ktoré vydalo mesto Liptovský Mikuláš dňa 2.7.2021 pOd. č.j. 
MsU/UR a SP 2021/1397-6/ EMr. Správca cesty nebude v danej lokalite súhlasil' s priamym 
výjazdom na cestu Č. 11/584 v inom mieste ako v riešenej križovatke" nové Ráztoky'. Žiadame 
zohľadnil' plánovanú trasu cyklochodníka v tejto oblasti. Spracovateľom projektovej dokumentácie 
cyklochodníka okolo L.Mary - úsek L.Ondrašová - L.Trnovec je Dopravoprojekt, a.s., divízia Zvo
len. S návrhom zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka súhlasíme pri 
dodržaní vyššie uvedených podmienok. Neoddeliteľnou súčasl'ou tohto vyjadrenia sú "Všeobecno
záväzné podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe se ŽSK 
pre rok 2022" uvedené v prílohe. Toto vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Ži
linského samosprávneho kraja ako správcu cesty Č. 11/584 a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý 
je jej vlastníkom. 

akceptované pri spracovaní návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka, rešpektovanie stanoviska je uvedené na strane č.31 

16. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditel'ov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č.OU-LM-OeDPK-2021/009284-002 Ing. Jiŕí Wozniakl 12.08.2021 

"Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" - stanovisko. 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný 
orgán Státnej správy podl'a ustanovenia §4 ods. 1 zákona Č . 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení 
§3, ods. 5, písm. g) zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov - cestný zákon, na základe Vášho listu zo dňa 10.08.2021 predkladá nasledovné 
vyjadrenie k návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka."Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, súhlasí s návrhom "Zmeny a 
doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka", za dodržania nasledovných podmienok: 

1. V plnom rozsahu dodržal' stanovisko se ŽSK a 001 ORPZ LM, pre UK a SK. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.31, stanovisko odboru dopravy a regionálneho rozvoja ŽSK k návrhu ZaD č.1 ÚPN 
Z Trnovecká zátoka a 001 OR PZ LM je rešpektované 

2. Pri rozšírení zastavaného územia pri rozvoji obce musia byl' v ďalšom stupni posúdené 
dotknuté pozemné komunikácie (navrhované aj existujúce) vrátane križovatiek v širšom 
území vzhľadom na nárast intenzity dopravy. V prípade. že posúdenie pozemných 
komunikácii nevyhovuje na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu 
obce zahrnúl' aj úpravu týchto pozemných komunikácii v súlade s platnými STN, respektíve 
znížil' plánovanú zástavbu obce, alebo ju časovo obmedzil'. 
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akceptované v návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka v 
zmysle záznamu z rokovania podl'a § 22 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení zo dňa 
18.1.2022 s tým, že územné rozhodnutie na križovatku s cestou Č. 11/584 je už vydané 

3. Žiadame rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie ciest v našej správe, ktoré sa nachádzajú 
v blízkosti predmetného územia, a ich cestné ochranné pásma, ktoré žiadame vyznačiť v 
územnoplánovacej dokumentácii. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
výkresy Č. 3-8 

4. Žiadame v ďalšom postupe navrhnúť dostatočné priestory pre statickú dopravu a to najmä v 
nových lokalitách obytnej zástavby a v lokalitách s rekreačným a športovým využitím. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
výkresy Č. 3-8 

Toto stanovisko nenahrádza povolenia v zmysle zák. Č. 50/1976 Zb., a povolenia a rozhodnutia v 
zmysle zákona Č . 135/1961 Zb. a iných právnych predpisov. 

beríe sa na vedomie 

17. OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULAŠ, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, 
Oddelenie lesného hospodárstva 

Č . OU LM-PL02-2021/010198-002 Ing. Katarina Eliášová 

Stanovisko k návrhu "Zmeny a doplnky c. 1 ÚPZ Trnovecká zátoka" 

20.9.2021 

Listom číslom MsU/RHA-2021.5460-01 -Bc zo dňa 3.8.2021 bolo doručené tunajšiemu úradu oz
námenie o začatí a prerokovaní návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka" a dňa 7.9.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie predloženého návrhu. Podl'a pred
loženého návrhu nedôjde k záberu lesných pozemkov. V mapových podkladoch je vyznačené 
ochranné pásmo lesa, ktoré je v zmysle § 10 zákona NR SR Č. 326/2005 Z. z. o lesoch, v znení 
neskorších predpisov ,tvorené pozemkami vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku, čo 
sú lokality B2 a C1. V týchto lokalitách je plánovaná výstavba rekreačných objektov. Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, orgán Štátnej správy lesného hospodárstva príslušný 
na konanie podlá § 60 ods. 2 písm. bI zákona NR SR Č. 326/2005 Z.z o lesoch v znení neskorších 
predpisov, po preštudovani predloženého návrhu súhlasí s návrhom zmien a doplnkov Č. 1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka za podmienky, že stavby budú umiestnené čo najďalej od 
hranice lesných pozemkov, bude umožnený pristúp do lesov v danej lokalite pre vlastníkov a 
obhospodarovatel'ov za účelom plnenia povinnosti pri obhospodarovaní lesných porastov a bude 
zabezpečená ochrana lesných pozemkov pred poškodením. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka v 
zmysle záznamu z rokovania podl'a § 22 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v platnom znení zo dňa 
18.1.2022 - strana č. 34, k stavbám v ochrannom pásme lesa pri územných a stavebných 
rozhodnutiach je potrebné požiadať o záväzné stanovisko podl'a §10 zákona o lesoch v 
znení neskorších predpisov 

18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš 

Č . 2019/01071-02/197- MUDr.Hudák 13.8.2021 

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO 
Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný 
podľa § 3 ods. 1 písm. cl v spojení s prílohou Č . 1, bod 18 zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
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podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon Č. 355/2007 Z. z.) vo vf'r.i oosúdenia návrhu žiadateľa Mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, k návrhu Zmeny a doplnky Č. 1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš, podľa § 6 ods. 3 písm. gIa § 13 
ods. 3 písm. blzákona Č. 355/2007 Z. z. vydáva toto z á v ä z n é s t a n o v i s k o : 
s ú h I a s í s návrhom žiadateľa Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 
k návrhu Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš. 
Od ô vod n e nie Dňa 09.08.2021 podal žiadateľ Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 
Liptovský Mikuláš, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
(RUVZ) žiadosť o prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka, k.ú Liptovský Mikuláš. V predchádzajúcich konaniach RÚVZ vydal pre Mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, záväzné stanovisko k územnému plánu Územný plán 
zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš, pod Č. 2018/00488-02/074-MUDr.Hudák, zo dňa 
1.3.2018, stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Územný plán zóny Trnovecká 
zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš, pod Č. 2018/002171/137-MUDr.Hudák, zo dňa 03.04.2018 a 
záväzné stanovisko pod Č. 2019.01710-02/374-MUDr.Hudák, dňa 01.10.2019, k územnému plánu 
Územný plán zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš. Obstaraním ÚPN-Z ZaD č.1 
Trnovecká zátoka mesto získa záväzný územnoplánovací dokument, ktorý bude podrobnejšie 
stanovovať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, 
stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia pri rešpektovaní zásad ochrany 
prírody a tvorby životného prostredia. Zmeny a doplnky sú spracované na základe požiadaviek 
mesta Liptovský Mikuláš. Zmena sa týka preorganizovania priestorového usporiadania plôch v 
ÚPN-Z Trnovecká zátoka, funkčné využitie územia - zmiešané územie s prevahou zariadení pre 
šport a rekreáciu ostáva zachované. Rozloha riešeného územia je 8,1386 ha. Nachádza sa v 
nadmorskej výške \ rozmedzí 572 až 578 m.n.m. Riešené územie je prístupné z cesty II. triedy Č. 
584. V riešenom území došlo k preparcelovaniu pozemkov. novovzniknuté parcely boli odčlenené 
z parciel uvedených v Zadaní UPN-Z Trnovecká zátoka. Riešené územie sa bude v budúcnosti 
rozvíjať ako plocha pre rekreáciu formou individuálnych rekreačných objektov s prihliadnutím na 
prepojenie navrhovanej zástavby, vodnej plochy a miestneho biokoridora, ktorý lemuje pobrežie 
vodnej plochy. Koncepcia rozvoja riešeného územia prihliada na budúce možné rozširovanie 
rekreačného územia v zmysle platného ÚPN-O Liptovský Mikuláš. Organizačno-priestorové 
usporiadame územia sa mení. pričom funkčné využitie územia, ktoré je určené ako zmiešané 
územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu je zachované. ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká 
zátoka rieši návrh územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu a s tým súvisiaci návrh 
dopravnej obsluhy územia a návrh verejného technického vybavenia. Riešené územie je rozdelené 
do štyroch sektorov s označením A. B, C. D. Bývanie a občianska vybavenosť sa v návrhu UPN-Z 
ZaD č.1 Trnovecká zátoka nerieši Predmetom je návrh rekreácie formou individuálnych 
rekreačných objektov a riešenie dopravnej obsluhy navrhovanej lokalít) s rekreačným využitím. 
Navrhovaný súbor stavieb sa dopravne napája na cestu Č. 11/584 v mieste jestvujúcej križovatky. 
Dopravné napojenie súboru vyvolá úpravy existujúcej križovatky t.j. vybudovanie pruhov pre 
odbočenie vravo. Dopravná obsluha územia bude umožnené navrhovanými prístupovými 
komunikáciami napojenými na cestu III 584. Navrhované komunikácie sú v dokumentácií 
označené abecedne ako "Komunikácia vetva A až S". Parkovanie a odstavovanie vozidiel v 
riešenej lokalite bude umožnené na spevnených plochách budovaných na pozemkoch 
prislúchajúcich k jednotlivým rekreačným objektom. Zdrojom pitnej vody pre celú riešenú lokalitu 
bude vŕtaná studňa Vŕtaná studňa bude dispozičné umiestnená v strede celého neseného územia, 
kde je podľa hydrogeologického prieskumu predpoklad na veľký zdroj pitnej vody. V oblasti 
umiestnenia vŕtanej studne bude vyhlásené minimálne ochranné pásmo I. stupňa vodného zdroja 
a to je 10m na každú stranu od vŕtanej studne. Priestor okolo studne bude oplotený, aby nebol 
možný prístup verejnosti. Vodojem sa navrhuje v blízkosti navrhovanej studne. Momentálne sa 
navrhuje vodojem o objeme 2 x 50 m3, každá komora vodojemu bude fungovať prevádzkovo 
samostatne. Vodojem sa navrhuje z (HD-PE materiálu, priemeru 2.4 m. dižky cca 11 m. Potrubné 
rozvody z vodojemu budú vyvedené a medzi sebou prepojené v armatúrnej šachte. Voda zvŕtanej 
studne bude prečerpávaná cez armatúrnu šachtu do vodojemu. Meranie skutočne odobraného 
množstva bude v armatúrnej komore. Čistenie vody bude zabezpečené cez UV lampu - dodatočné 
chemické hospodárstvo. Priestor okolo komôr vodojemu bude oplotený, aby nebol možný prístup 
verejnosti. Z armatúrnej šachty bude začínať nový vodovod do celej riešenej lokality. 
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Nový vodovod bude dimenzie DN 100, materiálu HD-PE. Voda bude do vodovodu dodávaná z 
novo- navrhovaného vodojemu a tlak vody bude zabezpečovať nová automatická tlaková stanica, 
ktorá bude umiestnená v armatúrnej šachte. Splaškové vody z celej riešenej lokality budú 
odvádzané sústavou kanalizačných stôk do takmer najnižšieho miesta v riešenom území. V tomto 
mieste bude osadená nová čerpacia stanica splaškových vôd s akumulačnou nádržou na 
splaškové vody. V tomto mieste sa navrhuje osadenie čerpacej stanice splaškových vôd. 
Splaškové vody sa budú prečerpávať do veľkoobjemovej žumpy, ktorá sa navrhuje umiestniť pri 
existujúcej štátnej ceste. Pred čerpacou stanicou splaškových vôd bude osadená ešte akumulačná 
nádrž na splaškové vody s miešadlom. Priestor okolo čerpacej stanice splaškových vôd bude 
oplotený, aby nebol možný prístup verejnosti. Veľkoobjemová žumpa s objemom 80 m3 sa bude 
nachádzať na pozemku investora, pri existujúcej štátnej ceste. Bude slúžiť na krátkodobé 
"uskladnenie" splaškových odpadových vôd z riešenej lokality. Veľkoobjemová žumpa sa bude 
skladať z dvoch veľkých železobetónových nádrží, ktoré budú umiestnené vedra seba, medzi 
sebou budú vzájomne prepojené potrubím. Vedľa tejto veľkoobjemovej žumpy sa bude nachádzať 
samostatný odstavný pruh pre fekálne vozidlo, ktoré bude odčerpávať tieto vody a odvážať ich do 
príslušnej ČOV. Zvolenie tohto miesta na umiestnenie veľkoobjemovej žumpy bolo z dôvodu 
dobrého dopravného napojenia. 
Prí realizácií Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, je potrebné zohľadniť 
z hradiska ochrany verejného zdravia nasledovné požíadavky: 
Zásobovanie pítnou vodou musí byť zabezpečené z vodného zdroja, ktorý zabezpečí dostatočné 
množstvo pítnej vody vyhovujúcej kvality, ktorá bude splňať požiadavky zdravotnej bezpečnosti a 
limíty ukazovateľov kvality pitnej vody v súlade s vyhláškou MZ SR Č. 247/2017 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a 
manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. V prípade využívania 
navrhnutého vodného zdroja bude potrebné požiadať RÚVZ o vydanie záväzného stanoviska k 
návrhu na využívanie vodného zdroja na zásobovanie pitnou vodou, súčasťou žiadosti musí byť 
návrh na určenie ochranného pásma, návrh na úpravu pitnej vody ( § 13, ods. 3, písm. e), zákona 
NR SR Č. 355/2007 Z. z.). Podklady k posúdeniu návrhu Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu 
zóny Trnovecká zátoka, boli získané zo stránky www.mikulas.sk. Uvedený návrh k návrhu Zmeny 
a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, k.ú. Liptovský Mikuláš, bol posúdený v 
súlade so zák. Č. 355/2007 Z.z. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 39 

19.1 OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULAŠ, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽiVOTNE PROS
STREDIE 

č.OU-LM-OSZP-2021/009461-002 Ing. Liptáková 22.9.2021 

Vec: Zmeny a doplnky Č . 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka - stanovisko. 
Listom Č. MsURHA-2021/5460-01-Bc zo dňa 03.08.2021 doručeným na Okresný úrad Liptovský 
Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 10.08.2021 ste 
požiadali o vydanie stanoviska k predloženému návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu 
zóny Trnovecká zátoka". Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka sa týkajú 
preorganizovania priestorového usporiadania plôch. Funkčné využitie územia - zmiešané územie s 
prevahou zariadení pre športovú rekreáciu ostáva zachované. Zdrojom pitnej vody pre celú riešenú 
lokalitu bude vŕta ná studňa umíestnená v strede riešeného územia vrátane vybudovania vodojemu 
2 x 50 m3 a armatúmej šachty. Splašková kanalizácia bude pozostávať z gravitačného a tlakového 
potrubia s akumuláciou odpadových vôd v žumpe s objemom 80 m3. Vody z povrchového odtoku z 
komunikácií budú odvádzané prostredníctvom uličných vpustí do vsakovacieho zariadenia 
nachádzajúceho sa pri každej uličnej vpusti. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy nemá k 
návrhu: "Zmeny a doplnky Č . 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" - zásadné pripomienky. 
Upozorňujeme na potrebu urýchleného riešenia spôsobu odkanalizovania predmetnej lokality 
napojením na verejnú kanalizáciu s čistením odpadových vôd v ČOV. S odvádzaním splaškových 
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odpadových vôd z predmetnej lokality s ich akumuláciou v žumpe a vývozom na ČOV Liptovský 
Mikuláš je možné súhlasiť len ako s dočasným riešenim. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 33 

19.2.1. OKRESNY ÚRAD LIPTOVSKY MIKULAS, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
ŠSOPaK, Vrbická 1993, 033 01 Liptovský Mikuláš 

Č . OU-LM-OSZP-2021/009280-004 Ing. Rysuľová 30.9.2021 

Návrh - Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" v k.ú. Ráztoky - záväzné 
stanovisko k zmene územnoplánovacei dokumentácie. 
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie. úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, dáva v 
zmysle §-u 9 ods.1 písm. a) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. nasledovné 
záväzné stanovisko k zmene územnoplánovacej dokumentácie: orgán štátnej správy ochrany 
prírody a krajiny nem á nám i et k y voči zmene územnoplánovacej dokumentácie pre návrh -
Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Tmovecká zátoka v k Ú. Ráztoky obec Liptovský 
Tmovec, na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. E! 

, 04/2021. Riešené územie sa nachádza na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská 
Mara v k.ú. Ráztoky, na ľavej strane št. cesty Č. 11/584 v smere do obce Liptovský Tmovec. Ide o 
lokalitu, ktorá leží v západnej časti celkového územia riešeného v schválenom územnom pláne 
Mesta Liptovský Mikuláš v znení Zmien a doplnkov - lokalita Č. 17- územie zaradené medzi 
zmiešané územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu. Záujmová lokalita sa nachádza v 
území, v ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a 
krajiny (§ 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto 
zákona). Riešená lokalita nie je umiestnená v chránených územiach sústavy Natura 2000 
(chránené vtáčie územie - SKCHVU, územie európskeho významu - SKUEV), ani v žiadnom 
maloplošnom chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme. Podľa Regionálneho územného 
systému ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš sa v tejto časti k. Ú. Ráztoky nachádza 
Liptovská Mara s pásom lesných porastov okolo vodného diela, ktoré sú súčasťou hydrického 
biokoridoru regionálneho významu Váh. Tieto lesné porasty zaradené do kategórie lesa - ochranný 
les v súčasnosti prestavuje zónu kľudu poskytujúcu úkrytové a migračné možnosti pre živočíchy a 
hniezdne podmienky pre vtáctvo. Dôvodom zachovania týchto príbrežných zón s lesnými 
porastami ako nezastavaných území je ich vysoká ekostabilizačná funkcia, no predovšetkým ich 
protierózna, brehoochranná a protizosuvná funkcia. Z pohľadu záujmov chránených zákonom o 
ochrane prírody a krajiny správny orgán sa stotožňuje so stanoviskom ŠOP SR S-TANAP pod č 
TANAP 945-001/2021 zo dňa 06.09.2021 (v prílohe). 
Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a nenahrádza súhlas ani povolenie v zmysle zákona 
Č. 71/1967 Zb v znení neskorších predpisov - správny poriadok ani súhlas zmysle zákona 
Č. 50 1976 Zb. v znení neskorších predpisov - stavebný zákon. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 9,10 - návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka bol 
dorokovaný v zmysle záznamu z rokovania podl'a § 22 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v plat
nom znení zo dňa 18.1.2022 a 2.2.2022 a stanovísk SOP SR S TANAP Č. TANAP/945-
007/2021/02 zo dňa 14.1.2022 a Č. TANAP/945-009/2021/02 zo dňa 30.1.2022, ktoré sú 
prílohou tohto záznamu, návrh Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka bol dohodnutý s dotknutými orgánmi 
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19.2.2. OKRESNY ÚRAD LIPTOVSKY MIKULAŠ, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
ŠSOPaK, Vrbická 1993, 033 01 Liptovský Mikuláš 

Č. OU-LM-OSZP-2022/002542-005 Ing. Varga 27.1.2022 

Vec 
"Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" v k.ú. Ráztoky 
- záväzné stanovisko orgánu ochrany pri rody podl'a § 9 ods.1 pism. a) zákona Č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny 

Okresný úrad Liptovský Míkuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prirody a krajiny, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 
zákona Č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe 
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 pism. d) zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírodv") k žiadosti: Mesto Liptovský 
Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, i<torá bola doručená dňa 
09.08.2021, vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, nasledovné záväzné 
stanovisko: 

Predmetom žiadosti o stanovisko je žiadosť k zmene územnoplánovacej dokumentácie pre 
Návrh - Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka v k.ú. Ráztoky obec 
Liptov!lklÍ Trnovp.r. na základe predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. 
B 1,04/2021. Riešené územie sa nachádza na severnom brehu vodnej nádrže 
Liptovská Mara v k.ú. Ráztoky, na ľavej strane št. cesty 11/584 v smere do obce Liptovský Trnovec. 
Ide o lokalitu, ktorá leží v západnej časti celkového územia riešeného vo schválenom územnom 
pláne Mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov - lokalita Č. 17 - územie zaradené medzi 
zmiešané územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu. Urbanistická koncepcia 
predmetného územia je riešená ako funkčné využitie územia v jednotlivých sektoroch, pre ktoré sú 
stanovené konkrétne požiadavky dominantného, prípustného a neprípustného využitia jednotlivých 
pozemkov. Zmena v návrhu ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka sa týka preorganizovania 
priestorového usporiadania plôch v ÚPN-Z Trnovecká zátoka, funkčné využitie územia (zmiešané 
územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu) ostáva zachované. V riešenom území došlo k 
preparcelovaniu pozemkov, novovzniknuté parcely boli odčlenené z parciel uvedených vZadani 
ÚPN-Z Trnovecká zátoka. Organizačno-priestorové usporiadanie sa meni v zmysle návrhu 
grafickej časti ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka. ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká zátoka rieši návrh 
územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu a s tým súvisiaci návrh dopravnej obsluhy 
územia a návrh verejného technického vybavenia. Riešené územie je rozdelené do štyroch 
sektorov s označením A, B, C, D. Navrhovaný súbor stavieb sa dopravne napája na cestu Č. 11/584 
v mieste jestvujúcej križovatky. 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny konštatuje, že záujmová 
lokalita sa nachádza v území, v ktorom podľa zákona o ochrane pri rody platí prvý stupeň územnej 
ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zneni 
neskoršich predpisov, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa 
druhej časti tohto zákona). Riešená lokalita nie je umiestnená v chránených územiach sústavy 
Natura 2000 (chránené vtáčie územie - SKCHVU, územie európskeho významu - SKUEV), ani v 
žiadnom maloplošnom chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme. Podľa Regionálneho 
územného systému ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš sa v tejto časti k. Ú. Ráztoky 
nachádza Liptovská Mara s pásom lesných porastov okolo vodného diela, ktoré sú súčasťou 
hydrického biokoridoru regionálneho významu Váh. Tieto lesné porasty zaradené do kategórie lesa 
- ochranný les v súčasnosti prestavuje zónu kľudu poskytujúcu úkrytové a migračné možnosti pre 
živočíchy a hniezdne podmienky pre vtáctvo. Dôvodom zachovania týchto pobrežných zón s 
lesnými porastami ako nezastavaných územi je ich vysoká ekostabilizačná funkcia, no 
predovšetkým ich protierózna, brehoochranná a protizosuvná funkcia. 
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Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny odporúča minimalizoval' 
zásahy do prirodzenej podoby existujúceho terénu a plynulého začlenenia výstavby do ostatnej 
krajiny. Odporúčame vylúčil' výstavbu majúcu charakter rodinných domova bytových domov, 
zachoval' maximálnu zastavanosI' 15%, veľkosI' stavieb nepresiahne merítko individuálnej 
rekreačnej zástavby a aj miera ozelenenia územia bude primeraná rekreačnej funkcii 20%. 

Na základe vyššie uvedených skutočností, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starosllivosti 
o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z hľadiska záujmov ochrany 
prírody a krajiny, na základe odborných stanovísk Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, 
Správy Tatranského národného parku Č. TANAP/945-003/2021 zo dňa 06.09.2021 a Č. 
TANAP/945-007/2021 zo dňa 14.01.2022 odporúča prijatie zmeny územnoplánovacej dokumen
tácie pre návrh "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" v k.ú. Ráztoky. 

Toto stanovisko nahrádza stanovisko Č. OU-LM-OSZP-2021/009280-004 zo dňa 30.09.2021. 
Záväzné stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas 

orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zákona Č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ale je záväzným stanoviskom podľa 
§ 140b zák. Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

berie sa na vedomie 

19.3 OKRESNY ÚRAD LIPTOVSKY MIKULAŠ, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek ŠSOO, Vrbická 1993, 033 01 Liptovský Mikuláš 

Č. OU-LM-OSZP-2021/009243-002 Ing. Petrášová 22.9.2021 

Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Tmovecká zátoka - oznámenie o zverejnení a 
prerokovani návrhu - stanovisko. 
Dňa 09.08.2021 bola na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy ochrany ovzdušia doručená Vaša žiadosI' o stanovisko k oznámeniu o 
zverejnení a prerokovaní návrhu. Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka 
(ďalej len "návrh") vypracovaný na základe požiadaviek Mesta Liptovský Mikuláš. Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia 
Vám k predmetnému návrhu vydáva nasledovné stanovisko; Okresný úrad Liptovský Mikuláš, 
odbor starosllivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia požaduje pri 
navrhovaní vykurovania rekreačných domov v predmetnej lokalite zohľadnil' environmentálne 
hľadisko projektovaním vyspelej vykurovacej techniky s dôrazom na vysokú energetickú 
hospodárnosl', ekologickosI' a nízku energetickú náročnosI' s cieľom minimalizoval' emisie z 
vykurovania a súčasne požaduje, aby neboli v predmetnej lokalite ako doplnkové zdroje tepla 
projektované krby na pevné palivo s ohľadom na ciel' v kvalite ovzdušia definovaný v § 5 ods. 1 
zákona Č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskoršich predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší"), t.j . 
udržal' kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita a zlepšil' kvalitu ovzdušia v miestach, kde 
kvalita ovzdušia nie je dobrá a národné záväzky znižovania emisií v zmysle § 4a a prílohy Č. 1b 
časl' 1 bk zákonu o ovzduší. Nakoľko sa v zmysle zverejneného návrhu v predmetnej lokalite 
uvažuje s výstavbou cca 109 rekreačných domov, Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor 
starosllivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia požaduje predloženie 
rozptylovej štúdie. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č. 37, doplnkové zdroje tepla - krby na pevné palivo budú povoľované na základe 
rozptylovej štúdie v zmysle záznamu z rokovania podľa § 22 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v 
platnom znení zo dňa 18.1.2022 
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19.4. OKRESNY ÚRAD LIPTOVSKY MIKULAŠ, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbická 1993, 033 01 Liptovský Mikuláš 

č.OU-LM-OSZP-2021/009267-002-MA Ing. Matejková 16.8.2021 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš. odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva nemá závažné pripomienky k predloženému návrhu "Zmeny a doplnky 
Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka". Podľa § 99 ods.2 zákona NR SR Č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vyjadrenia, 
ktoré sú výsledkom konaní. uvedených v § 99 ods.1 pism. b) "zákona o odpadoch", v pripadoch 
konania podľa osobitného predpisu považujú za záväzné stanovisko. 

berie sa na vedomie 

20. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditel'ov 1, 
031 01 Liptovský Mikuláš 

č.OU-LM-OKR-2021/009298-002 Ing. Psotka 11.08.2021 

Záväzné stanovisko k návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zónv Trnovecká zátoka" 
- zaslanie 
V zmysle § 140a zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisova nadväzujúcich vyhlášok, v súlade s § 6, ods. 1, písm. g) a § 14, ods. 2 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov, Okresný úrad Liptovský Mikuláš vydáva z á v ä z n é s t a n o v i s k o k 
návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 Územného plánu zóny Trnovecká zátoka Liptovský Mikuláš" z 
hľadiska civilnej ochrany vyplývajúcich z ustanovení zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v zneni neskoršich predpisov a vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnolechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Liptovský Mikuláš z hľadiska civilnej ochrany 
nemá pripomienky a súhlasí s návrhom územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č.1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš". 

berie sa na vedomie 

22. Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 852 11 Bratislava 
č.0441/082021/DPSMK Ing. Vincent Bukovinský 30.8.2021 

Vyjadrenie k: Z men yad o pln k y č.1 Ú P N zón y : 

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské nivy 44/b, Bratislava. IČO: 35910739 (ďalej 
aj ako ,.SPP-D") , ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z.z., 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, týmto 
zároveň ako dotknutý orgán podľa ustanovení zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorši ch predpisov, podáva nasledovné 
vyjadrenie. K zmenám a doplnkom č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Liptovský Mikuláš 
nemáme pripomienky za podmienok rešpektovania ochranných a bezpečnostných pásiem 
plynárenských zariadení vyplývajúcich z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 32 

Plynofikáciu navrhovaného územia požadujeme riešiť koncepčne v súlade s podmienkami, 
vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisova na základe podmienok a vyjadrení 
SPP-O, ako prevádzkovateľa siete. 
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akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 32 

V pripade požiadavky na uskutočnenie preložky existujúcich plynárenských zariadeni prevádz
kovaných SPP-O. je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-O, ktoré možnosť realizácie 
preložky posúdi a stanovi konkrétne podmienky jej realizácie. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana č.32 

Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov, zriaďovať stavby v 
ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v 
ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa siete a za podmienok nim určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie 
stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo 
iná dokumentácia stavieb, drobných stavieb, informačných. propagačných alebo reklamných 
zariadeni, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác. sa posudzuje individuálne na 
základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sidle SPP-O: -

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 32 

Agendu, týkajúcu sa plynárenských zariadeni prevádzkovaných SPP-O v súvislosti s procesom 
tvorby územnoplánovacej dokumentácie vybavuje: SPP - distribúcia. a.s. oddelenie stratégie siete 
- koncepcia a hvdraulika MS, SPP - O, Bratislava ,pracovisko 
Poprad 

berie sa na vedomie 

o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadeni prevádzkovaných SPP-O (plynovodov, 
pripojok, regulačných stanic, regulačných zostáv, zariadeni katódovej ochrany, elektrických káblov 
atď.) je možné požiadať na adrese: SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, 

pracovisko Liptovský Mikuláš. Podrobnosti týkajúce sa postupu pri vYtýčen i 
plynárenských sietí a podmienky, za akých je táto služba poskytovaná, sú zverejnené na webovom 
sidle SPP-O: 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 32, 33 

Toto vyjadrenie slúži iba pre účely spracovania územného plánu zóny Trnovecká zátoka, nie je 
súhlasným vyjadrenim SPP-O k technickému riešeniu navrhovaných plynárenských zariadeni, ani 
nie je súhlasným vyjadrenim SPP-O k uskutočneniu stavieb v riešenom území. 

berie sa na vedomie 

23. LIPTOVSKA VOOARENSKA SPOLOCNOSŤ, a.s. Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský 
Mikuláš 

č. 6668/2021/ES Ing.Sloviková 9.9.2021 

Vec: Oznámenie o zverejneni a prerokovani návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny 
Trnovecká zátoka" - stanovisko 

V súvislosti s oznámenim o predloženi návrhu "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu Trnovecká 
zátoka" za účelom zverejnenia a verejného prerokovania podávame k predmetnému návrhu 
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nasledujúce stanovisko: Pretože v súčasnosti nie je v blízkosti riešeného územia vybudovaný 
verejný vodovod ani verejná kanalizácia v správe LVS, a.s., nemáme k navrhovanému spôsobu 
zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania splaškových odpadových vôd (vybudovanie 
vlastného vodného zdroja, vodojemu, areálových rozvodov vody a splaškovej kanalizácie, žumpy a 
pod.) pripomienky. Upozorňujeme, že výstavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v tejto 
lokalite nie je zaradená v investičnom pláne na najbližšie roky a ani v dlhodobom pláne výstavby 
LVS, a.s. 

berie sa na vedomie 

31. Národné pol'nohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a 
ochrany pôdy, Mládežnicka 36, 974 04 Banská Bystrica 

Č. 1103/2021-0107 Ing. Pál ková zo dňa 13.9.2021 

Poskytnutie grafických podkladov BPEJ - potvrdenie 
Dňa 09.08.2021 sme dostali od mesta Liptovský Mikuláš, žiadosť o poskytnutie grafických 

podkladov BP EJ vo vektorovom formáte, pre potreby vyhotovenia Zmien a doplnkov Č. územného 
plánu zóny Trnovecká zátoka, v katastrálnom územi Ráztoky. Národné pol'nohospodárske a 
potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko v 
Banskej Bystrici potvrdzuje vyhotovenie grafického podkladu kódov bonitovaných pôdno
ekologických jednotiek (BPEJ), vodných plôch (V), lesných plôch (L) a ostatnej plochy (O) pre 
spracovanie Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, v rozsahu celej obce 
s využitím nasledovných podkladov: Geografický informačný systém o pôde VÚPOP, Súbor s 
údajmi o BPEJ pre žiadané územie bol zaslaný dňa 10.09.2021 na mail: 

Upozornenie: Hranice vodných, lesných a ostatných plôch nie sú aktuálne. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka 
- strana 26, doplňujúce údaje 

32. 
HYDROMELlORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
Č. 5228-0/120/2021 Ing. Lazanová 30.08.2021 

Vec: 
"Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka - vyjadrenie 
Listom zo dňa 03.08.2021 sme obdržali oznámenie o zverejneni a prerokovani návrhu ".Zmeny a 
doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" a Vašu žiadosť o vyjadrenie k návrhu "Zmien 
a doplnkov č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" v k ú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš. 
Vyjadrenie bude podkladom k schváleniu návrhu .Zmien a doplnkov č.1 územného plánu zóny 
Trnovecká zátoka" v zmysle ust. § 14 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v úplnom znení a zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v úplnom znení. Rozloha riešeného územia je 8,1386 ha. Nachádza sa v 
nadmorskej výške v rozmedzí 572 až 578 m.n .m. Riešené územie je prístupné z cesty II. triedy 
Č. 584. V riešenom území došlo k preparcelovaniu pozemkov, novovzniknuté parcely boli 
odčlenené z parciel uvedených v Zadaní ÚPN-Z Trnovecká zátoka. ZaD č.1 ÚPN-Z Trnovecká 
zátoka rieši návrh územia s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu a s tým súvisiaci návrh 
dopravnej obsluhy územia a návrh verejného technického vybavenia. Riešené územie je rozdelené 
do štyroch sektorov s označením A. B. C. D. Riešené územie sa rozprestiera medzi cestou II. 
triedy Č. 584 a severným brehom vodného diela Liptovská Mara. Navrhované komunikácie tvoria 
obslužno-dopravnú kostru územia a umožňujú aj prístup k brehu vodného diela. V jednotlivých 
blokoch je navrhovaná individuálna rekreačná zástavba. Funkčné označenie regulovanej plochy; 
A1, A2 - vyhradené územie rekreačnej zástavby B1 . B2 · vyhradené územie rekreačnej zástavby, 
C1 - vyhradené územie rekreačnej zástavby D1 - vyhradené územie rekreačnej zástavby, TI -
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vyhradené územie sieli technickej infraštruktúry, DO - vyhradené územie pozemných komunikácií 
a sieti technickej infraštruktúry, ZO - ochranná zeleň, ZV - vyhradená zeleň. 

SUMÁRNA TABUĽKA REGULÁCIE 

Označenie sektoru 
A 
B 
C 
D 

výmera (ha) 
1,8826 
3,56650 
1,224 
1,4285 

označenie regulovanej plochy 
A1,A2 
B1,B2 
C1 
C2 

označenie parcely 
85-106106-109 
42-62,72-84,110 
1-27 
29-41 

Po preverení dokumentácie na internetovej stránke a dostupných mapových podkladov Vám 
oznamujeme, že v rámci ZaD Č . 1 UPN Z Trnovená zátoka k.ú. Ráztoky neevidujeme žiadne 
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p. Na časti zóny k.ú Ráztoky je 
vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám 
neznámeho vlastníka. V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 :5000 s orientačným vyznačením 
drenáže a riešeného územia zóny Trnovecká zátoka. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od 
dátumu vyhotovenia. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 

strana č.10 výkres Č.S 

34. Obec Pavčina Lehota - Obecný úrad Pavčina Lehota č.71, PSČ 031 01 
k spisu Č. MsÚ/ RHA-2021/5460-01-Bc zo dňa 6.9.2021 

Vec oznámenie a prerokovani návrh a "Zmeny a doplnky Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka" - odpoveď. Oznamujeme Vám, že uvedený materiál bol na úradnej tabuli vyvesený v 
termíne od 16. 08. 2021 do 06. 09. 2021. K predmetnému materiálu neboli podané žiadne 
pripomienky. 

berie sa na vedomie 

39. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši 
ORPZ-LM-ODI-24-003/2022 kpt. Mgr. Radoslav Culák 24.1.2022 

Zmena a doplnok č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka vyjadrenie: 

Na základe vašej žiadosti vám v zmysle § 2 ods.1, pism. j) a § 3 zákona Č. 171/1993 Z.z. o poli
cajnom zbore v znení neskorších predpisov zasielame nasledovné vyjadrenie Okresného dop
ravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši. Okresný 
dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši na základe predloženej 
projektovej dokumentácie a po vyhodnotení možného vplyvu na bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky záväzne súhlasí s návrhom "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká 
zátoka", k. ú. Ráztoky, okr. Liptovský Mikuláš za podmienok vyplývajúcich zo stanoviska Okres
ného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši Č. ORPZ-LM-ODI-
95-146/2018 zo dňa 06.11.2018, nakoľko zmena č . 1 má len podrobnejšie stanovovať zásady 
a regulalivy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a križovatka na ceste 
Č. 11/584, okr. Liptovský Mikuláš je predmetom samostatného povolenia, na ktorú už bolo vydané 
územné rozhodnutie. K ďalšiemu stupňu dokumentácie zóny Trnovecká zátoka: 

je potrebné v plnej miere rešpektovať stanovisko SCŽSK detašované pracovisko Liptovský 
Mikuláš, vzťahujúce sa k ceste Č . 11/584, 
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požadujeme spracoval' projekt orgamzacle dopravy (vypracovaný odborne spôsobilou 
osobou v zmysle platných noriem a technických predpisov) dotknutého územia s dočasným 
dopravným značením počas realizácie stavebných prác a projekt organizácie dopravy s 
trvalým dopravným značením, ktoré budú predložené na posúdenie. Taktiež je nutné 
predložil' na posúdenie projekty napojenia navrhovaných komunikácii, vypracované 
autorizovaným projektantom (odborne spôsobilou osobou) v zmysle platných noriem 
a technických predpisov, v ktorých bude zohľadnená aj intenzíta a výhl'adová intenzíta 
cestnej dopravy na ceste Č. 11/584 (riešenie zaraďovacích a odbočovacich pruhov). 
aDI Liptovský Mikuláš si vyhradzuje práva stanovil' dodatočné podmienky, alebo uložené 
podmienky zmenil', ak si to vyžiada bezpečnosI' a plynulosI' cestnej premávky, alebo ve
rejný záujem. 

akceptované v návrhu Zmien a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka, 
strana Č. 31 

Dotknuté orgány, právnické a fyzické osoby, uvedené v rozdeľovníku oznámenia o prerokovaní 
návrhu "Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka" pod číslom 
5,9,10,12,14,15,21,24-30,33,35-38 nezaslali k predkladanému návrhu stanovisko. 

Podľa §22 ods.5 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní sa stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, sú obce, samosprávne kraje a dotknuté orgány povinné 
oznámiť svoje stanoviská k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa, keď o 
ňom boli upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že 
nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

Na vyhodnotení pripomienok spolupracovali: 
obstarávateľ - mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci so spracovateľom Zmien a doplnkov Č. 1 
územného plánu zóny Trnovecká zátoka, Ing. arch. a. Bó a kol., v zmysle záverov 
rokovania podľa § 22 ods. 4 zákona Č. 50/1976 Zb. v zneni neskorslcllp,edpisov zo dňa 18.1.2022 
a 2.2.2022 - dohoda s dotknutými orgánmi v súvislosti s obdržanými stanoviskami k návrhu Zmien 
a doplnkov Č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka 
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