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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Č. 812021NZN
Záväzná časť
Územného plánu centrálnej mestskej zóny -Západ, Liptovský Mikuláš
-

Zmeny a dopinky č.3

(ďalej len ÚPN CMZ- Západ, Liptovský Mikuláš

-

ZaD 6.3),

ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie Č. BI2004NZN zo dňa 20.5.2004
záväzná Časť územného piánu centrálna mestská Zóna Západ, Liptovský Mikuláš
zmena v platnom znení a ruší sa platnosť všeobecne záväzného nariadenia Č. 712000!
VZN Zo dňa 6.7.2000.
-

-

Čiánok I
Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2004NZN zo dňa 20.5.2004 závazná časť územného
piánu centrálna mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš -zmena v znen[ všeobecne záväz
ného nariadenia Č. 6/2009 zo dňa 3.6.2009 sa mení a doplňa takto:
-

Územný a Časový rozsah platnosti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu centrálna
mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš sa doplňa o text:
Územný rozsah Zmřen a dopinkov č.3 územného plánu centrálnej mestskej zóny Zápád,
Liptovský Mikuláš je územie v k.ú. Liptovský Mikuláš, ohraničené v časti okrajom objektu
bývaiej Hypernovy, okrajom pešieho chodníka pri komunikácii č.l/18, Ul. Hollého a existujúcou
zástavbou tj. podľa grafckej časti regulovaný blok „E‘.
Zmeny a dopinky č.3 územného piánu centrálnej mestskej zóny Západ, Liptovský Mikuláš sú
platné odo dňa účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
a všeobecne záväzného nariadenia č, 8/2021/VZN, schváleného mestským zastupiteľstvom v
Líptovskom Mikuláši ciňa 16.6.2021.
Článok 2
2.1. Regulativy priestorověho usporiadania a funkČného využívania pozemkov a stavieb
Text ods. 2.1 sa vypúšťa a nahrádza sa teXtom, ktorý znie:
Riešené úzeniie ÚPN CMZ Západ, Liptovský Mikuláš a ZaD č.3 sa nachádza podia platného
územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v urbanistickom bloku „zrniešané územie
mestského centra“ a platia preň regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia, stanovené pre tento blok.

22-06-2021
Toto všeob. iáv. nariadenie halo vyvescné dňa
Podpis primátora niesta

2.2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
dopíňajú sa nové odseky, ktoré znejú:
Umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia pre blok »E‘ ÚPN CMZ Zá
pad, Liptovský Mikuláš ZaD č,3 heši výkres č. 03- Dopravná a technická vybavenosť územia.
-

V bloku E dochádza k zmenám v návrhu dynamickej a statickej dopravy.
Blok E
Čisté úžitkové plochy obytné (mimo CMZ)

1 372 m2 I počet bytov 14
1 014 m2

Obchody a služby (v rámci CMZ)
Návrh podzemných parkovisk:

59
125

Návrh parkovísk na teréne:
Návrh parkovísk celkom:

184

Z toho:
-

-

odstavné státia pre byty:

24/100% dlhodobých/

parkoviská pre obchody a služby:

143/11 dlhodobých, 137 krátkodobých

Potreba parkovacích stání pre prístavbu objektu bývalého OC Hypernova SO 01 a SO 02:
14/O dlhodobých, 14 krátkodobých
parkoviská pre obchody a služby:

-

Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, pešle komunikácie,
atd‘.) je potrebné navrhnút‘ v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. V
súvislosti so statickou dopravou upozorňujeme, že pre riešené územie musí byť zabezpečený
dostatok parkovacích stojisk podIa STN 73 611 0/Z2 už v rámci I. etapy projektu;
Dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov,
výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej pril‘ahlej cestnej slete,
podIa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným pripojením na cesty a
miestne komunikácie vyššieho dopravného významu v súlade s aktuálne platnými STN a
technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN
a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
Pre exístujúce dopravné pripojenia (najmá križovatku ulice Moyzesova s ulicou Hollého), je
potrebné v rámci 2. etapy výstavby spracovať dopravno-kapacitné posúdenie v súlade s STN
736102 a Tp 102. V dopravno-kapacitnom posúdení je potrebné zohl‘adnit aj výhľadový stav
na nasledujúcich 20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky;
V rámci riešenej zóny sa odporúča implementovať prvky elektromobility podľa zákona
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplneni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam 5 Ba Elektro-mobilita);
V blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negativnymi
účinkami dopravy podía vyhlášky Ministerstva zdravotnIctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobností o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a víbrácU a o požiadavkách
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení neskorších milen a
predpisov (ďalej len »vyhláška MZ SR“). Umiestnenie lokalit v pásme s prekročenou prípustnou
hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií neodporúčame. V prípade potreby je nevyhnutné
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú eliminácíu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať
investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatren[ tak, aby zabezpečili
dodržanie pripustných hodnót hluku, infrazvuku a vibrácii podľa vyhlášky MZ SR. Voči
správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizéciu týchto
opatrení, pretože negativne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
Je potrebné zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k pozemnej komunikácii
(a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení obytných stavieb tak, aby
bola zabezpečená eXpozícia obyvatel‘ov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými
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hodnotami ustanovenými vyhláškou MZ SR a vyhláškou č. 237/2009 Zr, ktorou sa mení
a dopIňa vyššie uvedená vyhláška MZ SR;
Pre možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z navrhovaných stavieb je potrebné
vypracovanie hlukovej štúdie, pre konkrétnu okolitú obytnú zástavbu, v ktorej budú ozrejmené
hlukové pomery v danom území a podia výsiedkov hodnotenia navrhnuté protihlukové
opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom prostredí boli v
súlade s vyhláškou MZ SR Č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požíadavkách na objektivÍzáciu híuku, infrazvuku a
vibráci[ v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR Č. 237/2009 Z.z.
2.3. Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov
s určením zastavovacích podmienok
dopÍňa sa nový odsek, ktorý znie:
Blok E
Dotknuté parcely:

p.č. KN C 503/1, 503/3, 588/1, 462, 463/2
katastrálne územie Liptovský Mikuláš

Regulované parcely:
Plocha regulovaných pozemkov v m2:

KN C p.Č. 503/3, 588/1 k. ú. Liptovský Mikuláš
6 655 m2

Zastavovacie podmienky:
2 N.P. (maximálna prípustná výška 7,5 metra,
Podlažnosť:
v prípade 2. nadzemných podlaží na jedno nadzemné podlažie s maximálnou konštrukČnou
výškou 3,75 metra)
Koeficient zastavanosti:
Index podlažnosti:

0,2

Koeficient stavebného objemu:

6,5

0,3

Zastavovacie podmienky pre blok „E“ ZaD č. 3
a) umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku
Rrístavby je nutné umiestníť v severozápadnej časti pozemkov s dostatočným odstupom od
uličnej a stavebnej čiary územřa v zmysle grafickej prílohy výkres č. 04. Pre prístavbu
prestrešeného objektu záhradného centra sa stanovujú maximálne prípustné rozmery: híbka
38 metrov, šírka 11 metrov a výška zastavania maximálne 2. nadzemné podlažia (v zmysle
zastavovacích podmienok s maximálnou prípustnou výškou 7,5 metra) v kontakte s pril‘ahlým
chodníkom a prístupom z eXistujúcej nivelety územia. Odstupová vzdialenosť k hranici
susediacich pozemkov sa stanovuje na minimáine 2 metre.
Pre prístavbu neprestrešeného objektu záhradného centra sa stanovujú maXimálne prípustné
rozmery: híbka 22,4 metrov, šírka 40 metrov a výška zastavanřa maximálne 2. nadzemné
podlažia (v zmysle zastavovacích podmienok s maximálnou prípustnou výškou 7,5 metra)
v kontakte s priľahlým chodníkom a prístupom z eXistujúcej nivelety územia. Odstupová
vzdialenosV k hranici susediacich pozemkov sa stanovuje na minimálne 2 metre.
Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou bude v pripade potreby
prekládky vynútenou investíciou investora.
Vo vzťahu k existujúcim stavbám a plochám zelene, je potrebné tieto pIne rešpektovať
a integrovať pristupové komunikácie do celkového riešenia.
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b) intenzita zastavania
Prístupné a neprístupné druhy stavieb v rámci riešeného územia sa nemenia,
Zariadenia občianskej vybavenosti se budú umiestňovať za týchto podmienok:
a) nebudú mat veľké nároky na technické vybavenie. Predovšetkým sa vylúčia prevádzky
s náročnou vzduchotechnikou, so špeciálnymi nárokmi na čistenie splaškových vád,
ako aj na odvod splodín horenia a pod.;
b) hladina hluku bude vyhovovať akustickým požiadavkám podľa Čl. 4. 2. 4. STN 734301.
Zastavovacie podmienky sú riešené v bode 2.3.
c) prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru
eXistujúcej zástavby
Súčasná architektúra, bez podsadenej časti, ktorá je v kontakte s chodnikom, plochá strecha
nad 2. NP., alebo sedlová strecha za atikou, bez možnosti oplotenia pozemku.
d) opis dopravného a technického riešenia
koncepcia komunikačného systému sa nemeni, v riešenom bloku E sa rieši úpravu statickej
dopravy a následne vybudovanie podzemnej garáže v druhej etape. Fristup do územia je
zachovaný cez svetelne riadenú križovatku Hollého/Moyzesova.
Návrh plách pre statickú dopravu vychádza z priestorových možnosti v CMZ Západ a
požiadaviek na počet jednotlivých druhov státí v zmysle STN 73 6110.
V prvej etape výstavby bude zachované parkovisko, organizácia sa prispásobí výstavbe
a zredukuje sa počet parkovacích miest. Nároky statickej dopravy pre revitalizovaný objekt
budú riešené v zmysle STN 736110.
V druhej etape sa vybuduje podzemná parkovacia garáž. Na jej streche bude zríadený
pobytový a oddychový parčík s prvkami drobnej architektúry a prvkov výustných objektov
komunikačných jadier (výťahy a schodiská). Podzemná garáž sa navrhuje v rámci bloku E.
ÚDAJE O POTREBE VODY
PITNÁ VODA. Nemení sa. Nové objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované z rozvodov
z objektu Hypernova. Podzemná garáž v rámci druhej etapy výstavby bude integrálnou
súčasťou objektu Hypernova, jej dvoch nadzemných podlaží, ktoré budú revitalizované na
obytné podlažia. Z toho důvodu nutné pripojenie bude z rozvodov objektu I-Iypernova (mimo
CMZ).
ÚDAJE O MNOŽSTVE ODPADOVÝCH VÓD
Nemení sa. Nové objekty SO 01 a SO 02 budú zásobované z rozvodov z objektu Hypernova.
Podzemná garáž v rámci druhej etapy výstavby bude integrálnou súčast‘ou objektu Hypernova,
jej dvoch nadzemných podlaží, ktoré budú revitalizované na obytné podlažia. Z toho dövodu
nutné pripojenie bude z rozvodov objektu Hypernova (mimo CMZ).
ZÁSOBOVANJE VODOU
ROZVOD PITNEJ VODY
Súčasný stav: Nemení sa.
Návrh riešenia : Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou SO 01
a SO 02 bude v prípade potreby prekládky vynútenou investíciou ínvestora.
VONKAJŠIA KANALIZÁCIA
Súčasný stav: Nemeni sa.
Navrhované riešenie : Verejné technické vybavenie územia, ktoré bude dotknuté výstavbou
SO 01 a SO 02 bude v prípade potreby prekládky vynútenou investíciou investora.
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SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Nemení sa.
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Nemení sa.
ENERGETIKA
ZásDbovanie plynom
Charakteristika oblasti: Nemení sa.
Stav a riešenie plynofikácie: Nemení sa.
Návrh nových kapacit v riešenom území: Nemení sa.
Popis riešenia návrhu zásobovania plynom: Nemeni sa.
Etapizácia výstavby a regulatívy riešenia: Nemení sa.
Zásobovanie elektrickou energiou
EXistujúci stav: Nemení Sa.
Návrh riešenia : Nemení sa.
Vonkaišie oznamovacie rozvody

—

telefán: Nemení sa.

e) ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieFov a úloh riešenia
Nevyžadujú sa nad rámec schválenej ÚPN CMZ Západ.
2.4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
DopÍňa sa nový odsek, ktorý znie:
Dodržať požiadavky v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 532/2002 Z.z, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie.
2.5. Reguiatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do
pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
DopÍňa sa nový odsek, ktorý znie:
Vzhľadom na blízkosť historického centra je nutné zabezpečiť pamiatkový archeologický
výskum.
2.6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestneni stavby
DopÍňa sa nový text ktorý znie:
Rozhodnutie na umiestnenie stavby sa nevyžaduje na nasledovné stavby:
a) objekt prístavby (SO 01) k bývalému OC Hypernova v riešenom území ZaD č.3 a objekt
záhradného centra (SO 02)
b) plochy dynamickej a statickej dopravy okrem podzemnej garáže so vstupnou a výstupnou
rampou
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c) plochy pešieho pohybu,
d) inžinierske siete vrátane verejného osvetlenia,
e) informačný systém,
v zmysle grafkkej prílohy ZaD č.3, výkresy č. 2,34.
Pre vyššie uvedené stavby ne je možné zlúčiť územné konanie so stavebným konaním.
2.7. Požiadavky na delenie a scefovanie pozemkov- nemenia sa. Nie sú.
2.8. Pozemky na verejnoprospešně stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zasta
vanom území obce: p.č. KN C 462, 463/2, 464/2, 464/3, 503/1, 503/3, 588/1 k.ú. Liptovský
Mikuřáš
2.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb
DOPRAVA
OBSLUŽNÉ KOMUNJKÁCIE VZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A
Dl
PODROBNEJŠEJ PRO.JEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
—

D2
PARKOViSKÁ, PODZEMNÁ GARÁŽ A SPEVNENÉ PLOCHY VZMYSLE
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
D3 PEŠlE TRASY V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA A PODROBNEJŠEJ
PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
—

—

Dotknuté parcely: pč. KN C 462, 463/2, 46412, 46413, 503/1, 503/3, 588/1
kú. Liptovský Mikuláš
ZÁSOBOVANIE VODOU
Vl
VEDENIA VEREJNEJ VODOVODNE.J SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO
RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
-

Dotknuté parcely: p.č. KN C 503/1, 503/3, 588/1 kú. Liptovský Mikuláš
ODKANALIZOVANIE
K1 VEDENIA VEREJNEJ KANALIZAČNEJ SlETE V ZMYSLE NAVRHOVANÉHO
RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
VEDENIA VEREJNEJ DAŽĎOVEJ KANALiZAČNEJ SlETE V ZMYSLE
K2
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA PODROBNEJŠEJ PROJEKTOVEJ DOMUNENTÁCIE
Dotknuté parcely: pč. KN C 463/2, 503/1, 503/3, 588/1 kú. Liptovský Mikuláš
—

—

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
VZMYSLE
OSVETLENIA
VEREJNÉHO
VEDENÍ
VÝSTAVBA
El
DOMUNENTÁCIE
PROJEKTOVEJ
PODROBNEJŠEJ
NAVRHOVANÉHO RIEŠENIAA
—

Dotknuté parcely: p.č. KN C 588/1 k.ú. Liptovský Mikuláš
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Článok 3
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 16.6.2021.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pátnástym dňom Od vyvesenia na
úradnej tabuli.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závazného nariadenia sa mení a dopíňa
všeobecne záväzné nariadenie č812004NZN zo dňa 20.5.2004 záväzná časf územného
plánu centrálna mestská zóna Západ, Liptovský Mikuláš zmena v znení VZN Č. 6/2009
zo dňa 3.6.2009 a ruší sa platnosť všeobecne závazného nariadenia Č. 7/2000/ VZN zo
dňa 6.7.2000.
(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskoni Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský
Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia všeobecne závazného nariadenia č.8/2004NZN zo dňa
20.5.2004 záväzná Časť územného plánu centrálna mestská zóna Západ Liptovský Mikuláš
zniena v zneni VZN Č. 6/2009 zo dňa 3.6.2009 a VZN Č. 8/2021 zo dňa 16.6.2021.
-

-

-

-

Ing.

PhD.
Jáél
pri átor mesta

Príloha č.1 k všeobecne záváznému nariadeniu Č. 812021NZN zo dňa 16.6.2021
Schéma záväzných Častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
zobrazuje zmeny, vyplývajúce zo ZaD č.3

Toto všeob. záv, nariadenie ie účtnné dŘorn
22 -06- 2021
V Lipt. Mikulasi dna
Podpis primátora mosta
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4-07-2021

Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospcšných stavieb Príioha č.1
-

k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 8120211V1N za dňa 16.6.2021
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