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

Změny a doplňky č.1 územného plánu pešia zóna v historickej časti města 
Liptovský Mikuláš, 

ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné nariadenie č. 9/1998/VZN zo dňa 
12.11.1998 - závazná časť územného plánu pešia zóna v historickej časti města 

Liptovský Mikuláš. 

Všeobecne závazné nariadenie č.9/1998/VZN zo dňa 12.11.1998 - závazná časť 
územného plánu pešia zóna v historickej časti města Liptovský Mikuláš sa mení a dopíňa 
takto: 

1. Text prvého odstavca sa nahrádza textom: 

„Město Liptovský Mikuláš v zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znění neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb., stavebný 
zákon, v znění neskorších predpisov", 

2. V článku 1 územný a časový rozsah platnosti územného plánu pešia zóna v historickej 
časti města Liptovský Mikuláš sa text druhého odstavca nahrádza nasledovným textom: 

„Územný plán pešia zóna v historickej časti města Liptovský Mikuláš, spracovaný 
Ing. arch. Gézem, Liptovský Mikuláš v roku 1998, je platný odo dňa jeho schválenia", 

3. V článku 2 písm A./ sa text v prvom odstavci nahrádza textom: 

„regulativy funkčného využitia v zmysle platného územného plánu města Liptovský 
Mikuláš", 

4. V článku 2 písm A./ sa text za třetím odstavcom dopíňa slovami:: „v platnom znění", 

5. V článku 2 písm A./ sa text v piatom odstavci nahrádza textom: „regulativy 
priestorového usporiadania - intenzita využitia v jednotlivých blokoch v zmysle platného 
územného plánu města Liptovský Mikuláš", 

6. V článku 2 písm A./ sa text za šiestym odstavcom dopíňa slovami: „v zmysle platného 
územného plánu města Liptovský Mikuláš", 

7. V článku 2 písm. B/ sa za text v druhom odstavci dopíňajú následovně šlová: 
„v platnom znění", 

8. V článku 2 písm. B/ sa za posledný odstavec dóplňa nový odstavec nasledovného 
znenia: 

„pre riešené územie Změnami a doplnkami č.1 územného plánu pešia zóna v historickej 
časti města Liptovský Mikuláš": 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

Č. 4/2016/VZN 

Z á v a z n á  č a s ť  

Článok 1 

2 1 -03- 2010 
Toio vš3ob. záv. narladenis boto vyvesená dňa 



1. REGULATIVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA POZEMKOV A STAVIEB 

a) charakteristika územia: 
typ radovej - blokovej zástavby s jednotnou uličnou čiarou. Bloky rešpektujú 
vlastnické poměry k pozemkom a tiež mierku štruktúry zástavby v centre města. 
Polyfunkčné objekty vytvoria v existujúcej zástavbě uličnú frontu a jádrové územie 
města s najintenzívnejším využitím ploch a pre najvyššiu mieru územnej 
a objektovej polyfunkčnosti, 

b) funkčné využitie : 
regulativy funkčného využitia, vyplývajúce z platného územného plánu města 
Liptovský Mikuláš : 
Zmiešané územie městského centra 
Prevládajúce 
funkčné využitie formujúce typické prostredie městského centra charakteristické 
převážným polyfunkčným parterom objektov orientovaných do veřejných priestorov 
ulic a náměstí, ktoré sú vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou. 
Najma: zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administrativně budovy s 
polyfunkčným parterom, zariadenia veřejného stravovania a přechodného 
ubytovania,... 
Přípustné 
funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi 
polyfunkčný charakter prostredia městského centra ani neznižujúce kvalitu 
veřejného prostredia. 
Najma: zariadenia školstva, zdravotnictva, soc. starostlivosti, rodinné domy 
v existujúcej zástavbě (so zastúpením rodinných domov) vhodné začleněné do 
okolitého prostredia, bytové domy v existujúcej zástavbě (so zastúpením bytových 
domov) vhodné začleněné do okolitého prostredia, výrobných služieb a drobnej 
výroby bez neprimeraných negativných dopadov na okolie, zariadenia pre šport a 
rekreáciu vhodné začleněné do okolitej zástavby, nákupné centrá integrované do 
okolitej zástavby, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné 
komunikácie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže integrované do 
okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem 
heliportu - podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou 
a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohťadnovať nielen územnotechnické 
předpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry 
slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene,... 
Nepřípustné 
funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo 
vplyvmi na okolie negativné vplýva na kvalitu prostredia městského centra 
Najma: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbě) narúšajúce 
charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a pofnohospodárskej výroby, 
zariadenia stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, 
zariadenia občianskej vybavenosti regionálneho významu s vysokými nárokmi na 
dopravnú obsluhu a negativným vplyvom na kvalitu prostredia /vefkoobchodné 
zariadenia, hypermarkety (bigbox)/, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho 
významu narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia nadradených 
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, čerpacie stanice pohonných hmot, 
zariadenia energetiky lokálneho významu bez negativných dopadov na okolité 
prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus,.../, zariadenia 
nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové 
háje, krematóriá/,... 
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c) doplňujúce ustanovenia: 
1. priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negativné 
ovplyvňovať susedné parcely a objekty viac než stanovujú hygienické normy pre 
obytnú zástavbu 
2. respektovat' Všeobecne závazné nariadenie Okresného úřadu v Liptovskom 
Mikuláši č. 4/91 o vyhlášení územia Liptovského Mikuláša za pamiatkovú zónu 
vrátane ochrany pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok 
3. umiestňovať označenia prevádzok obchodným menom je možné iba v parteri 
objektov pamiatkovej zóny, t.j. len v úrovni 1. nadzemného podlažia, reklamné 
stavby nie je přípustné umiestňovať v priečeliach objektov, prifahlých k pešej zóne. 

2. REGULATÍVY UMIESTNENIA VEŘEJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA 

a) umiestnenie veřejného dopravného a technického vybavenia podia výkresu 
č.3a - výkres verejnej dopravnej vybavenosti a 3b - výkres verejnej technickej 
vybavenosti, 

b) dopravné napojenie realizovat' napojením na jestvujúcu miestnu obslužnú 
komunikáciu ústiacu na Tranovského ulicu vnútroblokovou komunikáciou C3 
s parametrami MO 5,5/30 s obojstranným chodníkom šířky 1,5 m a 2,0 m , 

c) navrhnutá obslužná komunikácia bude koncová s T otočkou, s kolmými 
parkovacími plochami statickej dopravy, z tejto komunikácie budú situované 
vjazdy účelovými komunikáciami do jednotlivých vnútroblokov na spevnené 
plochy, kde sú tiež navrhnuté plochy statickej dopravy, 

d) sklon navrhovaných komunikácií prispósobiť terénu v riešenej lokalitě, 
e) vytvořené nádvoria budú na teréne napojené podjazdmi na mestskú obslužnú 

komunikáciu a spevnené plochy pre pohyb chodcov, statická doprava bude 
podpořená vytvořením parkovísk a spevnených ploch v úrovni terénu okolo 
mestskej komunikácie, 

f) veřejné technické vybavenie je trasované v smere komunikácie váčšinou pod 
telesom cesty alebo chodníka, 

g) k vodovodným a kanalizačným potrubiam, ktoré majů byť umiestnené 
v plánovaných peších pasážach musí byť zabezpečený bezproblémový přístup 
s příslušnou mechanizáciou (kopacie mechanizmy, nákladné automobily) na 
zabezpečenie spoíahlivej funkcie vodovodu a kanalizácie (údržba, opravy...), 

h) trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA, napojenie nových odběrných 
miest je možné, len z trafostanic vo vlastníctve Stredoslovenskej energetiky 
a.s. (ďalej len SSE-D, a.s.), 

i) nízké napátie - rozvody riešiť ako zemné káblové, dížka výbežkov od zdroja 
max.350 m, nové odběrné miesta je možné napojit' len zo zariadenia SSE-D, 
a.s., 

j) pri výstavbě dodržať ochranné pásmo od existujúcich podzemných aj 
nadzemných vedení v správě SSE-D, a.s., 

k) v případe požiadavky na překládku energetických zariadení je potřebné tieto 
riešiť vzmysle zákona č.251/2012 Z.z. § 45 „Přeložka elektroenergetického 
rozvodného zariadenia", v ktorom sa uvádza: přeložkou elektroenergetického 
rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých 
prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo změna jeho trasy, 
náklady na přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný 
uhradit' ten, kto potřebu přeložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického 
rozvodného zariadenia a ten, kto potřebu přeložky vyvolal, nedohodnú inak, 
přeložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonává 
prevádzkovateí sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávněná 
osoba, vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa přeložkou 
nemení, 
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I) SSE-D, a.s. ako majitel' energetického zariadenia si vyhradzuje právo 
schválenia spósobu, termínu přeložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. 
Toto schválenie musí byť vykonané minimálně 60 dní pred plánovaným 
termínom přeložky. Pre financovanie elektroenergetických zariadení 
potřebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSE-
D, a.s. v zmysle platnej legislativy v čase výstavby. Ďalší stupeň projektovej 
dokumentácie, zohíadňujúci vyššie uvedené pripomienky, předložit' na 
odsúhlasenie SSE-D, a.s., 

m) dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich plynárenských 
zariadení Slovenského plynárenského podniku (ďalej len SPP - distribúcia, 
a.s.) v zmysle zákona 251/2012 Z.z., podrobnejšie stupně dokumentácie 
předložit' na odsúhlasenie SPP - distribúcia, a.s. 
Ďalšie požiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských zariadení sú 
stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach platných legislativ 
a příslušných noriem , 

n) akceptovat' plánované rozšírenie metropolitnej optickej siete (MOS), rozšírenie 
je plánované zo šachty na ul. Tranovského kzadným traktom polyfunkčných 
a obytných domov na západnej straně Námestia osloboditelov a zo severnej 
strany ul. 1. mája. 

3.REGULATIVY UMIESTNENIA STAVIEB NA JEDNOTLIVÝCH POZEMKOCH, 
URBÁNNYCH PRIESTOROV S URČENÍM ZASTAVOVACÍCH PODMIENOK 

a) 
Celková plocha riešeného územia (ha): 
Celková plocha regulovaného územia (C1+C2+C3) 
Koeficient maximálnej zastavanosti celkovej plochy riešeného územia: 
Maximálna výška zástavby celkovej plochy riešeného územia: 
Celková zastavaná plocha: 
Úroveň upraveného terénu: 
Definícia úrovně ±0,000: 

3,7418 
0,9180 
0,80 
3 NP 

0,3712 
576,50 m.n.m 

Index podlažných ploch: 

úroveň podlahy 1. NP maximálně 0,5 m a minimálně 0,2 m 
nad úrovňou upraveného terénu 

0,5 

Označenie 
Objektu 

Max. 
zastavaná 
plocha 
(m2) 

Koeficient 
max. 
zastavanosti 
(vzťahuje sa 
na 
regulovaný 
blok C1) 

Index 
minimálnej 
ozelenej 
plochy 

Maximálna 
podlažnosť 
(od 
±0,000) 

Koeficient 
stavebného 
objemu 
(m3) 

Maximálna a 
minimálna 
výška římsy 
objektu 

Koeficient 
max. 
zastavanosti 
(vzťahuje sa 
na 
regulovaný 
blok C1) 

2 700 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 
3 515 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 
4 300 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 
5 520 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 
6 465 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 
7 180 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 
8 120 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 

*Maximálna a minimálna výška římsy objektu - v zmysle grafickej časti 
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regulovaný bio < s označením C2 
Označenie 
Objektu 

Max 
zastavaná 
plocha 
(m2) 

Koeficient 
max. 
zastavanosti 
(vzťahuje sa 
na 
regulovaný 
blok C2) 

Index 
minimálnej 
ozelenej 
plochy 

Maximálna 
podlažnosť 
(od 
±0,000) 

Koeficient 
stavebného 
objemu 
(m3) 

Maximálna a 
minimálna 
výška římsy 
objektu (m) 

1 340 0,80 0,05 3 10 min.9/max.11 

reg ulovaný blok s označením C3 
Označenie 
Objektu 

Max 
zastavaná 
plocha 
(m2) 

Koeficient 
max. 
zastavanosti 
(vzťahuje sa 
na 
regulovaný 
blok C3) 

Index 
minimálnej 
ozelenej 
plochy 

Maximálna 
podlažnosť 
(od 
±0,000) 

Koeficient 
stavebného 
objemu 
(m3) 

Maximálna 
a minimálna 
výška římsy 
objektu (m) 

9 100 0,80 0,05 2 6 min.5/max.7 
10 170 0,80 0,05 2 6 min.5/max.7 

Zastavaná plocha je stanovená koeficientom maximálnej zastavanosti v rámci 
jednotlivého regulovaného bloku C1, C2, C3 podia grafickej časti. V rámci regulovaných 
blokov sú definované objekty s označním 1 až 10, ktorých objemovo-hmotová skladba je 
závazná podia grafickej časti ( výkres č. 2, 4 a 5) 
Koeficient zastavanosti je poměr medzi plochou zastavanou stavbami a plochou 
pozemku. 
Koeficient stavebného objemu udává, kofko m3 stavby je přípustných umiestniť na 1 m2 

plochy pozemku. 

b) ZÁVAZNÉ PRINCÍPY ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA OBJEKTOV: 

1. dodržať záváznú uličnú čiaru pre 1 .NP podia grafickej časti (výkres č. 4 a 5), 
2. dodržať stanovenú maximálnu a minimálnu výšku římsy: 

objekty 1 až 8- římsa střechy min. 9, max. 11 m na úrovňou ±0,000 
(±0,000 =úroveň podlahy 1.NP), 
objekty 9 a 10 - římsa střechy min. 5, max. 7 m na úrovňou ±0,000 
(±0,000  =  ú r o v e ň  p o d l a h y  1  . N P )  v  z m y s l e  g r a f i c k e j  č a s t i  ( v ý k r e s  č .  4  a  5 ) ,  

3. dodržať umiestnenie arkierov, arkiere sú definované uličnou čiarou pre 2.NP 
a 3.NP s možnosťou ustúpenia, s vyjádřením směru a maximálneho ustúpenia 
v metroch, v zmysle grafickej časti (výkres č. 4 a 5), 

4. rešpektovať maximálně navrhované plošné vymedzenie pódorysnej schémy 
(v grafickej časti označené ako „hranica a označenie navrhovaných objektov" -
výkres č. 2, 3a, 3b, 4, 5) , 

5. rešpektovať hmotovo-objemovú skladbu v rámci stanovených uličných číar pre 
1.NP a vyššie podlažia (výkres č. 2, 4, 5), 

6. rešpektovať umiestnenie priechodov -peších pasáží v zmysle grafickej časti -
výkres č. 2, 3a, 3b, 4, 5, 

7. rešpektovať koncept štruktúry mierky městského centra - v nadváznosti na 
hmotové a výškové usporiadanie historickej zástavby rešpektovať navrhované 
prevádzkové a funkčně prepojenia (pešie pasáže a prejazdy) medzi Náměstím 
osloboditeiov, záhradou Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a spoločensko-
kultúrnym priestorom na Tranovského ulici podia výkresu č.2 výkres priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou závaznou časťou 
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riešenia a verejnoprospešnými stavbami a výkresu č.3a - výkres verejnej 
dopravnej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok, 

8. od novej zástavby na plochách narušených urbanistických priestorov očakávať 
kontext s historickou urbanistickou štruktúrou a uzatvorenie blokov - kompaktně 
domoradie, 

9. na přízemí je uličná fasáda definovaná vjazdmi do vnútroblokov, zvýšeným 
parterom občianskej vybavenosti, s možnosťou presahov formou arkierov na 
druhom a treťom nadzemnom podlaží podia výkresu č.2, 3a, 4, 5 grafickej časti, 

10. oplotenie ploch zelene v okolí Liptovskej galérie P. M. Bohúňa realizovat' 
v kovovom převedení do výšky max. 1,5m. s murovaným soklom do výšky 0,4 m 
a murovanými stfpikmi, 

11. označené vstupy na územie vzmysle grafickej časti rešpektovať, realizovat' ako 
uzatvárateťné brány, 

12. oplotenie pozemkov v regulovanom území realizovat' v murovano - kovovom 
převedení do výšky max. 1,2 m nad úroveň terénu, 

13. v jednotlivých vnútorných dvoroch alebo pasážach je potřebná nadváznosť na 
póvodné výšky říms, tiež možnost' ustupujúceho podlažia alebo podkrovia , 

14. všeobecné požiadavky na zachovanie, údržbu a regeneráciu prvkov uličného 
interiéru a uličného parteru vzmysle bodu H 1.5 dokumentu „Pamiatková zóna 
města Liptovský Mikuláš - zásady ochrany pamiatkového územia" (ďalej len 
zásady), ktorý je platný od 28.3.2014: 
14.1. pri regenerácii objektov s narušenou autenticitou a integritou je přípustné 
uplatnenie kvalitného novotvaru bez historizujúceho tvaroslovia; kontextuálny 
alebo kontrastný novotvar bude prezentovaný súčasnými architektonickými 
výrazovými prostriedkami, súčasnou konštrukciou, tvaroslovím a materiálmi, 
14.2. tvar a sklon střechy a orientáciu hrebeňa pamiatkového fondu zachovat'; 
strešné konštrukcie na novostavbách situovaných v pamiatkovej zóne riešiť 
v kontinuitě stavebných a architektonických zvyklostí sídla a regiónu, 
14.3. pre regeneráciu prvkov uličného interiéru a uličného parteru platí všeobecná 
požiadavka: regenerovat' všade tam, kde autenticita a integrita je čiastočne 
narušená, mení sa význam priestoru a jeho využitie; nové prvky riešiť bez 
historizujúcich reminiscencií, prvkami, ktoré obohatia prostredia o nové kvality -
realizácia novotvaru ako novej kultúrnej vrstvy zodpovedajúcej obdobiu svojho 
vzniku. 

4. URČENIE NEVYHNUTNEJ VYBAVENOSTI STAVIEB 

a) blok C1 hlavně zadné trakty domov Náměstí osloboditefov sprístupniť 
komunikáciou pri záhradě Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a viesť súbežne 
s Náměstím osloboditefov, jedná sa o vnútrozónovú komunikáciou C3 
s parametrami MO 5,5/30 s obojstranným chodníkom šířky 1,5 m a 2,0 m, 
navrhnutá obslužná komunikácia je koncová s T otočkou, s kolmými parkovacími 
plochami statickej dopravy, z tejto komunikácie sú situované vjazdy účelovými 
komunikáciami do jednotlivých vnútroblokov na spevnene plochy, kde sú tiež 
navrhnuté plochy statickej dopravy, 

b) stavebné riešenie domov bude také, aby boli v plnom rozsahu splněné požiadavky 
čl. 4.2. STN 73 4301 o hygienických, ekologických a fyzikálno-technických 
požiadavkách na vnútorné prostredie - predovšetkým na preslnenie a osvetlenie, 
vetranie, tepelnotechnické a akustické požiadavky, 

c) možnost' riešiť vlastně potřeby na parkovanie a garážovanie na vlastnom pozemku 
aj v podzemnom podlaží, (předpoklad výstavby jedného podzemného podlažia), 

d) požiadavky z hradiska ochrany veřejného zdravia: zohfadniť vplyv pósobenia hluku 
z dopravy (parkoviská, miestne komunikácie) na existujúcu obytnú zástavbu, 
v případe výstavby nových ubytovacích jednotiek je potřebné plánovanú výstavbu 
preveriť hlukovou štúdiou a pri zistení nepriaznivých výsledkov navrhnúť 
protihlukové opatrenia, zohfadniť vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích 
ploch na existujúcu okolitú obytnú zástavbu a na ubytovacie zariadenia, zohfadniť 
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možné negativné ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a připadne 
navrhnutých stavieb vypracováním hlukovej štúdie pre konkrétnu stavbu a lokalitu, 
v ktorej budú ozrejmené hlukové poměry v danom území a podl'a výsledkov 
hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby 
hlukové poměry v obytnom a rekreačnom prostředí boli v súlade v vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o přípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostředí v znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky 
č.237/2009 Z.z., v případe výstavby zariadení, ktorých činnost' móže byť spojená 
s hudobnou produkciou umiestniť ich tak, aby ich činnost' neovplyvňovala 
nepriaznivo okolie, najma obytnú zástavbu hlukom a svetlom. 

5. REGULATIVY ZAČLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ ZÁSTAVBY, 
PAMIATKOVÝCH REZERVÁCIÍ, DO PAMIATKOVÝCH ZÓN A DO OSTATNEJ 
KRAJINY 

a) v riešenom území pešej zóny sa nachádza pamiatková zóna vyhlášená 
všeobecne závazným nariadením Okresného úřadu v Liptovskom Mikuláši 
č. 4/91 zo dňa 16.9.1991 podia § 6 zákona SNR č. 27/87 Zb. o štátnej 
pamiatkovej starostlivosti, nariadenie vo svojej textovej časti stanovuje hranice 
pamiatkovej zóny, predmet ochrany, stanovuje podmienky pre starostlivost', 
riadenie územného rozvoja, zachovanie a využitie kultúrnych hodnot 
pamiatkovej zóny, 

b) predmetom ochrany podia uvedeného nariadenia v pamiatkovej zóne je najma 
dodržať: 
1. půdorysné usporiadanie pamiatkovej zóny a pamiatkových súborov, 

vymedzené hranicou a ochranným pásmom, 
2. historickú siluetu tvorenú výraznými dominantami sakrálnych a veřejných 

stavieb, 
3. umelecko - historické a architektonické hodnoty kultúrnych pamiatok, 

objektov navrhovaných na vyhlásenie za kultúrne pamiatky a objektov 
dotvárajúcich charakter pamiatkovej zóny, 

4. významné plochy zelene vhodné dotvárajúce historické prostredie 
pamiatkovej zóny, 

c) pre starostlivost', riadenie územného rozvoja a zachovanie a využitie kultúrnych 
hodnot pamiatkovej zóny sú určené v uvedenom nariadení nasledujúce 
podmienky: 

1. zachovat' celistvost' urbanistickej štruktúry historického jadra, 
2. zachovat' charakteristickú historickú siluetu pamiatkovej zóny, 
3. všetky kultúrne pamiatky a objekty dotvárajúce prostredie pamiatkovej zóny 

zachovat', regenerovat', udržovat' a využívat' spósobom odpovedajúcim ich 
umelecko- historickej a architektonickej hodnotě, 

4. udržovat' a primerane uchovat' vonkajší vzhFad nechráněných objektov, 
5. pri novej výstavbě a dostavbě v prielukách a dvorných traktoch v historickom jadre 

zachovat' typické uličné čiary, rešpektovať použitie klasických stavebných 
technologií, prispósobiť tvar striech zošikmením strešných ploch vo vnútroblokoch 
a výškovo prispósobiť historickej zástavbě pamiatkovej zóny, 

6. vo zvýšenej miere využívat'jestvujúci stavebný fond pre bytové účely, 
7. zachovat' hodnotnú existujúcu zeleň, skupiny stromov a solitéry vhodné dotvárajúce 

prostredie pamiatkovej zóny, 
8. úpravy kultúrnych pamiatok, objektov dotvárajúcich prostredie a charakter 

pamiatkovej zóny a zásahy do priestorovej a hmotovej skladby pamiatkovej zóny 
realizovat' len v súlade s uvedenými podmienkami a na základe závazného 
stanoviska příslušného orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktoré sa opiera 
o posudok príslušnej odbornej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti, 
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d) ďalšie podmienky ochrany pamiatkového územia spresňuje dokument 
„Pamiatková zóna města Liptovský Mikuláš - zásady ochrany pamiatkového 
územia", ktorý je platný od 28.3.2014, vypracovaný Krajským pamiatkovým 
úradom v Žilině v zmysle § 29 ods.2 pamiatkového zákona, 

e) všeobecné požiadavky na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického 
pódorysu a parcelácie v zmysle bodu H 1.2 dokumentu „Pamiatková zóna města 
Liptovský Mikuláš - zásady ochrany pamiatkového územia" (ďalej len zásady), 
ktorý je platný od 28.3.2014: 

1. pri akýchkofvek zámeroch obnovy v historickom prostředí vychádzať 
z princípov sanačnej regenerácie (spočívajúci v záchraně historického fondu 
s využitím metód slohovej rekonštrukcie, resp. náznakovej slohovej 
rekonštrukcie, pri obnově jednotlivých architektúr sa uplatňujú predovšetkým 
syntetické metody odvodené od celkového poznania preukázaného 
pamiatkovým výskumom s rešpektovaním všetkých hodnotných kultúrnych 
vrstiev, 

2. v záujme ochrany urbanistických hodnot sídla zachovat' ich autenticitu 
a integritu bez rušivých zásahov, nemeniť parceláciu oproti výslednému 
historickému stavu, 

3. pri tvorbě v historickom prostředí uplatnit' na základe dokladného poznania 
prostredia a stanovenia kritérií ochrany a obnovy jednu z piatich metód 
pamiatkovej obnovy (konzervačnú metodu, slohovo-analytickú metodu, 
analytická metodu, metodu náznakovej rekonštrukcie, resp. metodu novotvaru 
v historickom prostředí), 

f) požiadavky na zachovanie a ochranu historickej pódorysnej schémy, veřejných . 
priestranstiev, náměstí, hlavných a vedtajších uličných priestorov, uličných čiar . 
v zmysle bodu H 1.2.1 zásad: 

1. zachovat', udržiavať a regenerovat' historický pódorys pešej zóny 
s centrálnym náměstím vymedzenými stavebnými blokmi, stavebnými 
objektmi v jednotlivých blokoch, historicky nezastávanými priestormi 
a pozemkami, 

2. zachovat', udržiavať a regenerovat' princip historickej parcelácie (tvar, 
vel'kosť a orientáciu parciel) jednotlivých blokov mestskej zástavby lemujúcich 
námestie, 

3. rehabilitácia ploch po asanácii alebo dožití obytných a hospodářských budov 
v híbke zástavby jednotlivých blokov námestia a ulic je přípustná pri 
zachovaní historického pódorysu sídla a historickej parcelácie. 

g) požiadavky na reguláciu novej zástavby a určenie a riešenie nových ploch 
v zmysle bodu H 1.2.2 zásad: 

1. pri umiestňovaní stavieb (radová zástavba, solitér) vychádzať z historickej 
pódorysnej schémy konkrétnej časti pamiatkového územia, 

2. pri urbanistickej regenerácii zachovat' historická parceláciu (historické 
katastrálně mapy), 

3. šírkam parcelácie podriadiť urbanistická štruktúru, mierku a proporcionalitu 
prípadnej novej zástavby, 

4. nová zástavba na rezervných plochách - v narušených urbanistických 
priestoroch bude rešpektovať a zachovávat' pamiatkové hodnoty okolitých 
nehnutefností a priestorov. 

h) požiadavky na zachovanie, údržbu a regeneráciu prírodných hodnot- plochy 
ostatnej zelene s pamiatkovou hodnotou, připadne inou kvalitou - záhrady 
meštianskych a remeselníckych domov blokovej zástavby námestia v žádných 
traktoch parciel ako i záhrada pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa: 

1. rešpektovať, zachovávat' a rehabilitovat' uvedené plochy zelene ako 
integrálnu súčasť vyvinutej urbanistickej štruktúry, 

2. přípustná je i čiastočná rehabilitácia zaniknutej póvodnej zástavby , 
3. záhrada pri galérii si zachová svoj póvodný charakter a účel, 
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i) všeobecné požiadavky na zachovanie, údržbu a regeneráciu archeologických 
nálezísk: 

1. nakofko nie je možné vylúčiť přítomnost' doposial' neznámých 
archeologických nálezov/nálezísk v predmetnom pamiatkovom území, je 
nevyhnutné pri akomkoívek zámere úpravy nehnutel'ností, kedy súčasťou 
stavebných prác budú aj zemné a výkopové práce požiadať o vyjadrenie Krajský 
pamiatkový úrad Žilina, ktorý určí podmienky, za akých je možné výkopové 
práce realizovat', 

j) požiadavky z hradiska ochrany archeologického dedičstva: všetkým stavebným 
prácam v riešenom území vyžadujúcim výkopové/zemné práce musí predchádzať 
předstihový, připadne záchranný archeologický výskům, o ktorom rozhodne 
Krajský pamiatkový úrad Žilina v rozhodnutí k záměru úpravy nehnuteínosti 
v pamiatkovom území a stanoví podmienky jeho realizácie. Krajský pamiatkový 
úrad Žilina považuje archeologický výskům za nevyhnutnú formu záchrany 
potencionálnych archeologických nálezov a nálezových súvislostí. Krajský 
pamiatkový úrad Žilina určí a vyšpecifikuje podmienky vykonania archeologického 
výskumu na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie v rámci 
územného a stavebného konania s dórazom na individuálny přístup ku každej 
konkrétnej stavebnej činnosti. Osobitnú ochranu z pohíadu štátnej pamiatkovej 
starostlivosti majů zabezpečenú objekty zapísané v Štátnom zozname pamiatkovo 
chráněných objektov podia kategorie ochrany, 

k) požiadavky usmerňovania rozvoja napojenia vzniknutej oddychovej zóny pri 
záhradě Liptovskej galérie P.M. Bohúňa na pešiu zónu Námestia osloboditeíov: 

1. osvetlenie 
nutné zvolit' osvetíovacie telesá zodpovedajúce výške parteru, maximálně 5 
metrov nad upraveným terénom alebo spevnenou plochou, 

2. městský mobiliár 
jedná sa o prvky drobnej architektúry, mierka riešenia Zmien a doplnkov č.1 
územného plánu zóny nedovoíuje podrobné riešiť umiestnenie jednotlivých prvkov, 
preto je nutné sa sústrediť na vytypovanie hlavnej plochy a regulativ, ktoré sú 
nutné pri návrhu ďalšieho využitia mininámestia pri záhradě galérie a peších ťahov 
na pešiu zónu, výtvarné a dizajnovo bude městský mobiliár nadvázovať na už 
realizovaný na pešej zóne, 

3. zeleň 
funkčné plochy zelene sú osobitnou časťou urbanistického návrhu, architektonické 
požiadavky na dizajn zelene sú koncipované na zodpovedajúcu veíkosť vzrastlej 
zelene, ktorá nemá přesahovat' v dospělosti podstatné výšku parteru, 

4. informačný systém 
organizovanie pohybu hlavně návštevníkov a turistov pomocou prvkov infosystému 
je žiadúce, do systému informovanosti patria i plochy na reklamu. Umiestňovanie 
týchto prvkov musí zodpovedať mierke prostredia, do ktorého sa navrhujú a budú 
výtvarné a dizajnovo nadvázovať na realizovaný veřejný mobiliár na pešej zóne. 
Regulativ umiestňovania označenia prevádzok obchodným menom v parteri 
objektov je opodstatněný hlavně z hradiska pamiatkovej zóny, ktorá zaberá plochu 
riešeného územia. Nepřípustné sú billboardy, bigboardy, stojace nosiče a banery 
nad 2,5m2. Stojace nosiče a banery sú výnimočnne přípustné počas konania 
příležitostných událostí (kultúrne a spoločenské podujatia, oslavy, jarmok...). 
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6. URČENIE STAVIEB, NA KTORÉ SA NEVYŽADUJE ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ 
STAVBY 

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na: 
a) mestskú prístupovú komunikáciu, 
b) pešie trasy, 
c) inžinierske siete vrátane veřejného osvetlenia, 
d) informačný systém, 

v zmysle grafickej přílohy výkresy č. 2, 3a ,3b, 

Pre vyššie uvedené stavby nie je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konáním. 
Pri výstavbě v blokoch C1, C2, C3 v zmysle výkresu č. 2 je možné zlúčiť rozhodnutie 
o umiestnení stavby so stavebným povolením. (Stavby, ktorých podmienky na 
umiestnenie podrobné rieši územný plán zóny.). 

7. POŽIADAVKY NA DELENIE A SCELOVANIE POZEMKOV 

Podmienkou pre reguláciu územia je vyriešenie vlastnických vzťahov a záměny 
pozemkov súkromných vlastníkov s mestom Liptovský Mikuláš pre pripravenie parciel pre 
výstavbu dopravnej a technickej infraštruktúry a tiež možnost' začať legislativně konania 
spojené s výstavbou jednotlivých objektov. 

9. V článku 3 ods.1 sa na koniec textu dopíňa nasledovný text: „so změnou v 
riešenom území Změnami a doplnkami č.1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej 
časti města Liptovský Mikuláš podl'a článku 3 ods.3 tohto všeobecne závazného 
nariadenia, zoznamu verejnoprospešných stavieb a schémy závazných častí riešenia a 
verejnoprospešných stavieb, uvedených v tomto všeobecne záváznom nariadení". 

10. V článku 3 ods. 2 sa na koniec textu dopíňa nasledovný text: „so změnou v 
riešenom území Změnami a doplnkami č.1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej 
časti města Liptovský Mikuláš podl'a článku 3 ods.3 tohto všeobecne závazného 
nariadenia, zoznamu verejnoprospešných stavieb a schémy závazných častí riešenia 
verejnoprospešných stavieb, uvedených v tomto všeobecne záváznom nariadení". 

11. V článku 3 ods. 3 sa na koniec textu dopíňa nasledovný text: „so změnou v 
riešenom území Změnami a doplnkami č.1 územného plánu PEŠIA ZÓNA v historickej 
časti města Liptovský Mikuláš " následovně : 
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POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A NA VYKONANIE ASANÁCIE V 
RIEŠENOM ZASTAVANOM ÚZEMÍ MĚSTA 

Zoznam pozemkov určených pre výstavbu mestskej komunikácie, chodníkov a technickej 
infraštruktúry : 

Parcelačné číslo : Vlastník: 
151/3 Město Liptovský Mikuláš 
150/2 Město Liptovský Mikuláš 
150/3 Město Liptovský Mikuláš 
148/1 Město Liptovský Mikuláš 
145/1 Město Liptovský Mikuláš 
141 Cupka 
139 Město Liptovský Mikuláš 
137/1 Stamberská, Steiner, Stamberský 
135 Město Liptovský Mikuláš 
133/1 Hubka, Hubková 
129/5 Město Liptovský Mikuláš 
127/2 Stasselova, Hlavsa, Polonyová 
128/2 Hlavsa, Hlavsová, Koláriková, SPF 

Zoznam pozemkov určených pre výstavbu peších pasáží: 

Parcelačné číslo : Vlastník: 

145/5 Město Liptovský Mikuláš 
141 Cupka 
139 Město Liptovský Mikuláš 
137/1 Stamberská, Steiner, Stamberský 
135 Město Liptovský Mikuláš 
131/1 Pronima s.r.o. 
129/1 Michalík, Michalík 
127/1 Stasselova, Hlavsa, Polonyová 

12. V článku 3 Asanačně opatrenia sa nahrádza text bodu 3 textom nasledovného 
znenia: v riešenom území Změnami a doplnkami č.1 územného plánu PEŠIA ZÓNA 
v historickej časti města Liptovský Mikuláš je : 

zoznam budov určených na asanáciu : 

Parcelačné číslo : Vlastník: 
153 PR Invest 
145/5 Město Liptovský Mikuláš 
147/3 Město Liptovský Mikuláš 
145/3 Město Liptovský Mikuláš 
136/4 Stamberský 
136/8 Město Lipt.Mikuláš, Stamberská,Steiner, 

Štamberský 
136/9 Město Liptovský Mikuláš 
134/9 Město Liptovský Mikuláš 
134/8 Město Liptovský Mikuláš 
121 Balažová 
122 Hlavsa, Polonyová 
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123 Stasselova, Hlavsa, Polonyová 
124/1 Puška, Pušková 
124/2 Město Liptovský Mikuláš, Šimková, 

Kazíková, SPF 
125 Hlavsa, Hlavsová, Koláriková, SPF 

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVÍEB 

a) Vymedzenie verejnoprospešných stavieb: 
1. přístupové a obslužné komunikácie poďa graf. časti - výkres č. 3a, 
2. trasy vyznačených peších ťahov - pasáží podia graf. časti - výkres č. 2 a 3a, 
3. siete technickej infraštruktúry a technické vybavenie územia podia grafickej časti -

výkres č.3b, 
b) Zoznam verejnoprospešných stavieb v zmysle grafickej časti: 
1. stavby a zariadenia statickej dopravy, 
2. stavby a zariadenia dynamickej dopravy, 
3. stavby a zariadenia el. rozvodnej siete, 
4. vedenia el. rozvodnej siete, 
5. vedenia verejnej kanalizačnej siete, 
6. vedenia verejnej vodovodnej siete, 
7. vedenia plynovej rozvodnej siete, 
8. vedenia telekomunikačnej siete. 

Vo verejnoprospešných stavbách sú uvádzané i verejne přístupné pasáže ako 
přechody veřejného záujmu cez jednotlivé bloky v riešenom území. Z funkčného htadiska 
sú to plochy peších komunikácií, verejne přístupných pre návštevníkov. Uvedený zoznam 
třeba brať ako minimálny s tým, že přechod cez svoj pozemok z dóvodu komerčného 
využitia žádných traktov ktoréhokoivek pozemku móže zriadiť každý majitel' nehnuteinosti. 

SCHÉMA ZÁVÁZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

V riešenom území Změnami a doplnkami č.1 územného plánu pešia zóna 
v historickej časti města Liptovský Mikuláš je přílohou č.1 tohto všeobecne závazného 
nariadenia." 

13. V článku 4 sa za prvý odstavec doplňa druhý odstavec nasledovného znenia:,, Změny 
a doplňky č.1 územného plánu pešia zóna v historickej časti města Liptovský Mikuláš " sú 
uložené na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský 
Mikuláš, na útvare hlavného architekta, na odbore územného rozhodovania a stavebného 
poriadku a na Okresnom úřade Žiilna, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 
územného plánovania, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina" . 
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Článok 2 

Závěrečné ustanovenia 

(1) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne 
záváznom nariadení dňa 17.3.2016. 

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

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

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závazného nariadenia sa mení a 
dopíňa Všeobecne závazné nariadenie Č.9/1998/VZN zo dňa 12.11.1998, ktorým 
bola vyhlášená závazná časť územného plánu pešia zóna v historickej časti města 
Liptovský Mikuláš. 

(5) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města 
Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne závazného nariadenia 
č.9/1998/ VZN zo dňa 12.11.1998 - závazná časť územného plánu pešia zóna 
v historickej časti města Liptovský Mikuláš v znění Všeobecne závazného 
nariadenia Č.4/2016/VZN zo dňa 17.3.2016, účinného od 5.4.2016. 

(6) Změny a doplňky č.1 územného plánu pešia zóna v historickej časti města 
Liptovský Mikuláš sú uložené na Mestskom úřade Liptovský Mikuláš, Štúrova 
1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, na útvare hlavného architekta, na odbore 
územného rozhodovania a stavebného poriadku a na Okresnom úřade Žiilna, 
odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania, A. Kmeťa 17, 
010 01 Žilina. 

'ÍS^vY ,. 

'$ M  ̂ÉÉ 61 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor města 

PŘÍLOHA C. 1 k Všeobecne závaznému nariadeniu č.4 /2016/ VZN zo dňa 17.3.2016 

Schéma závazných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

pre riešené územie Změnami a doplnkami č.1 územného plánu pešia zóna v historickej 
časti města Liptovský Mikuláš 

- 5 -04- 2016 
Tolo všecb. zav. nariadenie je účinné dňom 

2 1 -03- 201 V Lip!. Mikuláši dňa: 

13 Podpis primátora města: 



mmi 

1~~ ] 1 

Hranica riešeného územia 

Hranica pozemku 

Hranica regulovaného územia 

Hranica pamiatkového územia 

] Hranica ZaD č.3 ÚPN-0 Liptovský Mikuláš 

I l#SS 

ZÁVAZNÉ REGLATÍVY FUNKCNÉHOVYUŽITIA ÚZEMIA 
Stavby - stavebné objekty trvalého 
charakteru umiestnené na parcelách 
Zmiešané územie městského centra 

Obslužná komunikácia C3 MO 5,5/30 
plochy statickej dopravy (D1) 
Plochy statickej dopravy 
Plochy pešieho pohybu, 
spevnené plochy a nádvoria 
Priechod - pešie tahy 

Plochy zelene 
Asanácia objektov v nevyhovujúcom 
stavebno-technickom stave 

ir 

:e 
ZÁVAZNÉ ČASTI RIEŠENIA 

| 3.NP. | Maximálna výška zástavby 

| °,8o | Maximálny koeficient zastavaností 

J i Cf 
ir© 

Hranica a označenie 
regulovaných blokov (C1 ,C2,C3j 
Hranica a označenie navrhovaných objektov 
- kótami sú označené maximálně mozne 
pódorysné rozměry objektov 

11 | Závazná uličná čiara pre 1NP 
Uličná čiara pre 2NP a 3NP 
s možnosfou ustúpenia, 
s vyjádřením směru 
a maximálneho ustúpenia v metroch 

IEEEE3 
Výškový regulativ minimálnej 
a maximálnej výšky římsy objektu 

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV 

Výstavba a dostavba polyfunkčného objektu po 
asanácii objektu 

^pj Výstavba polyfunkčného objektu 
po asanácii s priechodom do vnútomých 
dvorov podia návrhu 

(3^ Výstavba existujúceho polyfunkčného objektu 
po asanácii s priechodom do vnútomých 
dvorov podia návrhu 

Dostavba existujúceho objektu formou priechodnej 
polyfunkčnej pasáže 

(iP Výstavba polyfunkčného objektu 
po asanácii s priechodmi do vnútomých 
dvorov podia návrhu 

^T|l Výstavba polyfunkčného objektu 
po asanácii s priechodmi do vnútomých 
dvorov podia návrhu 

© Výstavba polyfunkčného objektu s priechodmi do 
vnútomých dvorov podia návrhu 

^ Výstavba polyfunkčného objektu s priechodmi do 
vnútomých dvorov podia návrhu 

® Výstavba polyfunkčného objektu prislúchajúcemu 
k oddychovej zóne 

© Výstavba polyfunkčného objektu prislúchajúcemu 
k oddychovej zóne 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 
Mj stavby a zariadenia statickej dopravy 

(2) stavby a zariadenia dynamickej dopravy 

(T) stavby a zariadenia el. rozvodnej siete 

(7) vedenia el. rozvodnej siete 

(5}vedenia verejnej kanalizačnejsiete 

§vedenia verejnej vodovodnej siete 

vedenia plynovej rozvodnej siete 

vedenia telekomunikačnoj siete 

1 Návrh líniovei vereinoprospešnej 
I stavby bez určenia druhu 

příloha č. 1 - Schéma závazných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 


