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Identifikačné údaje 



 názov územného plánu:  Územný plán zóny lokality č.11 Južné mesto - Kamenné pole 
Liptovský Mikuláš 

 
 názov obce:   Liptovský Mikuláš  kód obce:  510 262 
 
 názov okresu:   Liptovský Mikuláš kód okresu:  505 
    názov kraja:   Žilinský   kód kraja:  5 
 
 vymedzenie riešeného územia zoznamom administratívnych alebo katastrálnych území: 

Priestorové vymedzenie riešeného územia územného plánu 
zóny tvorí územie vymedzené zo severu stredovou prúdnicou toku rieky Váh, zo západu 
telesom  dialničného privádzača do mesta,  z juhu telesom diaľnice D1 a z východu liniou 
vo východnom priečelí obchodného domu TESCO.  
 
 názov orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva územný plán:  

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
 
 názov orgánu, ktorý schválil územný plán:  

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
 
 osoba poverená obstarávaním územného plánu: 
    ING. ARCH.TATIANA BACHTÍKOVÁ, REG. Č.319 



 návrhové obdobie územného plánu:   
20 ROKOV 

 
 dátum spracovania územného plánu:   

AUGUST 2017 


 názov spracovateľa územného plánu:  
ING. ARCH. STANISLAV BARÉNYI, 0302AA 
Priehradná 17,031 01 L. Mikuláš 

 autori urbanistickej koncepcie:  
ING. ARCH. STANISLAV BARÉNYI, 0302AA 

 
doprava:  Ing. Ivan Gábryš 

DOPRAVOPROJEKT  
 
zeleň:       Ing. Nadežda Pospíšilová 
zásobovanie vodou a odkanalizovanie:   Ing. Viera Brestovská 
zásobovanie plynom:     Ing. Miroslav Božek 
zásobovanie el. energiou a telekomunikácie:  Ing. Ján Zvolenský 
 
životné prostredie,ochrana prírody 
a tvorba krajiny, ekologická stabilita:   Ing. Peter Gažík  
 
protipožiarna ochrana:     Ing. Pavol Husarčík CEPOS 
civilná ochrana:      Ing. Z. Bahnová 
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  koeficient stavebného objemu, podiel zelene ) a limity 
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 - prípustnosť architektonického riešenia stavieb  
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  - dopravného pripojenia 
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 - riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a  
  orientácie  
 - protipožiarne opatrenia 
 - protipovodňové opatrenia 

 

i) chránené časti krajiny .................................................................. str.  114 
 
j) etapizácia a vecná a časová kooordinácia uskutočňovania ..... str.  115 
 
- etapizácia obnovy a prestavby a ich cieľová úloha 
- etapizácia výstavby a ich cieľová úloha 
- etapizácia  asanácií a ich cieľová úloha 
- vyhlásenia chránených častí prírody a ich cieľová úloha 
- vyhlásenia ochranných pásiem a ich cieľová úloha 
- zmeny využitia územia a ich cieľová úloha 
 

k) pozemky ....................................................................................... str.  118 
 
na verejnoprospešné stavby 
na stavebnú uzáveru 
na vykonanie asanácie 
 

l/ (7) návrh záväznej časti 
viď. samostatná časť tejto dokumentácie  

 
c) (6) DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
viď. samostatná časť tejto dokumentácie  

 
d) DOKLADOVÁ ČASŤ 
viď. samostatná časť tejto dokumentácie  
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viď. Samostatná časť tejto dokumentácie  
 
a) 
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b) 
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c) 
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(v rozsahu A0) 
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a) (3)  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
  
a) HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY  
 
- vytvoriť územné podmienky pre výstavbu objektov a dobudovanie dopravného a technického 
vybavenia v súlade s platným Územným plánom Mesta Liptovský Mikuláš v znení zmien a 
doplnkov /ďalej ÚPN-Mesta Liptovský Mikuláš/ a v súlade so zákonom č50/1976 Zb. a vyhlášky 
č.55/2001 v aktuálnom znení. 

- stanoviť zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného 
využívania pozemkov, stavieb obytnej výstavby, občianskeho vybavenia, verejného dopravného 
vybavenia a technického vybavenia územia, 

- stanoviť zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a stanoviť 
zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov, 

- určiť pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch a podiel 
možného zastavania a únosnosť využívania územia, 

- navrhnúť súčasne vhodné nezastavané pozemky za stavebné pozemky, vrátane určenia 
pozemkov, ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky, 

- stanoviť zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné 
a technické vybavenie územia, 

- stanoviť zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny, 

- riešiť návrh zelene na jednotlivých pozemkoch a v celkovom riešení územia, 

- určiť vecnú a časovú koordináciu novej výstavby, 

- stanoviť pozemky pre verejnoprospešné stavby, 

 
b) VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

 
V riešenom území nebol riešený Územný plán zóny. Pre predmetnú zónu bola riešená   

v auguste 2005 rchitektonicko – urbanistická štúdia v troch variantách, kde boli vyzvané tri 
riešiteľské kolektívy, vtedy zadanie zahŕňalo celé územie, dnes regulované územie predstavuje 
len západnú časť územia, ktoré bolo riešené v štúdiách. Hlavné ciele riešené v štúdiách boli:  

- návrh funkčného využitia, priestorového usporiadania  a výškového zónovania  
jednotlivých plôch riešeného územia  s funkčným a urbanisticko-architektonickým  
zakomponovaním navrhovanej výstavby nového "obchodného centra"  

- návrh optimálneho dopravného riešenia (hlavnej dopravnej kostry) vrátane statickej , 
pešej a cyklo-dopravy s doriešením dopravných väzieb na jestvujúce a výhľadové trasy mesta s 
návrhom pešieho a motorového premostenia rieky Váh  a zapojením územia do dopravného 
riešenia navrhovanej preložky železničnej trate a stanice (predstaničného priestoru) v súlade s 
konceptom (prieskumné práce a analýzy) spracovávaného Generelu dopravy mesta Liptovský 
Mikuláš.  

 - v návrhu urbanisticko-dopravného riešenia posúdiť (prehodnotiť) smerovanie preložky 
št.cesty 1/18 podľa ÚPN SÚ, vrátane prehodnotenia  výmery a funkčného využitia plochy južne 
od navrhnutej preložky št.cesty 1/18 (plocha UV1) 
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 - peší ťah v pokračovaní pešej lávky cez rieku Váh od ul. Vajanského (jestvujúca 
športovo-rekreačná zóna CMZ ) smerom k navrhovanému obchodno-spoločenskému centru 
(OC)  

 - v súlade s UPN mesta maximálne využiť prírodný fenomén rieky Váh, navrhnúť pešiu  
nábrežnú promenádu v kontakte na obytno-rekreačnú funkciu plôch riešeného územia  pozdĺž 
ľavého brehu rieky Váh  

 -  v návrhu  maximálne zvýrazniť funkciu  z e l e n e , jednak izolačnej (od diaľnice a 
navrhovanej preložky železničnej trate), ale aj v sprievodnej parkovej, vrátane návrhu nového 
mestského parku s prirodzenou väzbou na rieku Váh. Dodržať regulatív min. 30% plôch 
riešeného územia  bude zeleň - "Južné mesto = mesto v zeleni". 

  - rešpektovať plochu starého cintorína v severozápadnej časti územia. Navrhnúť  jeho 
vhodné "zapojenie"  do organizmu riešenej polyfunkčnej zóny.  

 - v návrhu urbanistického riešenia navrhnúť umiestnenie komplexu  športovej haly ( 
nového zimného štadiona ) s príslušnou vybavenosťou a dopravnými plochami   

 - navrhnuť riešenie revitalizácie obytnej osady Hlboké, v prípade návrhu jej vymiestnenia 
- doporučiť náhradnú  lokalitu v rámci ÚPN mesta LM 

Keďže riešená zóna nebola doteraz riešená územným plánom zóny, pre rámcovú 
reguláciu výstavby sa používali záväzné časti územného plánu, kde výstupy z predmetnej štúdie 
poskytovali  základné informácie o možnom vývoji územia najmä v súvislosťou s preložkou 
železnice a štátnej cesty I/18. 

 

c) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM 
 
podklady na preskúmanie súladu návrhu územného plánu 
  
Návrh územného plánu je spracovaný v súlade so schváleným znením Zadania pre spracovanie 
územného plánu zóny, ktorý bol schválený 3.3.2015 Mestským zastupiteľstvom Mesta Liptovský 
Mikuláš uznesením č.09/2015 a v súlade so zákonom č50/1976 Zb. a vyhlášky č.55/2001 
v aktuálnom znení. 

 Východiskom pre riešenie územného plánu zóny č.11 Južné mesto – Kamenné pole  
bola nadradená územnoplánovacia dokumentácia: 

 
ÚPN-Mesta Liptovský Mikuláš, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva MÚ L. 
Mikuláš č. 115/2010 zo dňa 16.12. 2010, v aktuálnom znení neskorších zmien a doplnkov  

Právny stav pre rozhodovanie o využití územia je stanovený v nadradenej dokumentácii, 
ktorým je ÚPN-Mesta Liptovský Mikuláš, v aktuálnom znení neskorších zmien a doplnkov 
Územie zóny č. 11 Južné mesto - Kamenné pole je súčasťou urbanistického obvodu č. 006 Z 
Hôrky- Hložné, Spôsob funkčného využitia územia je tu definovaný v príslušných častiach 
nasledovne: 

 
Obytné územie s prevahou bytových domov 

Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Sprievodná zeleň vodných tokov 

 Navrhovaná zástavba zóny č.11 Južné mesto - Kamenné pole je v súlade s platnou 
územno-plánovacou dokumentáciou. Taktiež sú naplnené požiadavky vyplývajúce zo Zadania 
územného plánu. Kamenné pole  je v návrhu územného plánu navrhované ako polyfunkčná 



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.9 

mestská časť  s vybavenostou mestského až nadmestského významu. Lokalizované sú tu 
zariadenia administratívy, obchodu, služieb verejného stravovania, kultúry, naplnené sú funkcie 
prechodného a trvalého bývania. Požiadavka polyfunkčnosti územia bola korigovaná posilnením 
funkcie bývania s cielom vytvorenia plnohodnotnej urbanistickej štruktúry a celodenného 
aktívneho pohybu a pobytu obyvateľov v území. Z hľadiska ochrany prírody bol maximálne 
rešpektovaný nadregionálny biokoridor rieky Váh. 
 
 
b) vyhodnotenia stanovísk dotknutých orgánov a osôb 
 k zadaniu sa vyjadrili nasledovné orgány a osoby:  
 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva  
so sídlom v Liptovskom Mikuláši ul. Štúrová 36 
zo dňa 02.05.2014 ev.č. 2014/002712/159 

nemá podmienky, vyjadria sa k predloženému ÚPZ 
 

2. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Revolučná 595 Liptovský Mikuláš 
zo dňa 06.05.2014 ev.č. 1548/2014 

nemá podmienky 
 

3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 
Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany Nábrežie I. Krasku č.834/3  
zo dňa 20.05.2014 ev.č. CZ 12660/2014 

vydal nasledovné požiadavky: 

 

 
Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 

4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 
Banská Štiavnica Radničné námestie 8 
zo dňa 28.04.2014 ev.č. 5932/2014 
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odvoláva sa na kompetentosť Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Riaditeľstvo Odštepného 
závodu Piešťany – viď vyššie bod 3. 

 
5. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

Bratislava Mlynská Dolina 1 
zo dňa 05.05.2014 ev.č. 231-901/1535/14 

oznamuje, že v riešenom území: 

 
Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 
6. Dopravný úrad Transport Authority 

Bratislava Letisko M.R.Štefánika  
zo dňa 05.05.2014 ev.č. 231-901/1535/14 

upozorňuje: 

 
Upozornenie bolo v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole 
zohľadnené.  

7. Hydromeliorácie, štátny podnik 
Bratislava Vrakunská 29 
zo dňa 08.04.2014 ev.č. 3001/110/2012 

upozorňuje: 

 
Upozornenie bolo v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole 
zohľadnené. 
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8. Hydromeliorácie, štátny podnik 

Bratislava Vrakunská 29 
zo dňa 23.04.2014 ev.č. 1878-2/120/2014 

   
 
 

9. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
Bratislava Námestie slobody 6 
zo dňa 14.05.2014 ev.č. 14733/2014/B211-SZEÚ/28423 

uvádza: 
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Pripomienkam a požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné 
pole vyhovené.  

 
10. Národná diaľničná spoločnosť a.s. 

Bratislava Mlynské Nivy 45 
zo dňa 16.05.2014 ev.č. 9028/39285/40201/2014 

uvádza: 

 
Podmienkam  je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  
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11. Okresný úrad Liptovský Mikuláš 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Liptovský Mikuláš Námestie osloboditeľov 1 
zo dňa 22.04.2014 ev.č. OU-LM-OCDPK-2014/00460-002 

uvádza: 

 
Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 
12. Slovenská správa ciest 

Bratislava Miletičova 19 
zo dňa 06.05.2014 ev.č. 5327/2014/2320/13679 

uvádza: 
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Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 
13. Železnice Slovenskej republiky  

Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy 
Bratislava Klemensova 8 
zo dňa 28.04.2014 ev.č. 15291/2014/0420-0 

uvádza: 

 
 Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole 
vyhovené.  

 
14. Okresný úrad Žilina 

Odbor opravných prostriedkov referát pôdohospodárstva 
Žilina Ul. A. Kmeťa 17 
zo dňa 21.05.2014 ev.č. OU-ZA-OOP4-2014/0045/KOZ 

uvádza: 

 
 
 

15. SPP- distribúcia a.s. 
Bratislava Mlynské nivy 44/b 
zo dňa 05.05.2014 ev.č. 2014/05/021 

uvádza: 
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Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 
 

16. Krajský pamiatkový úrad Žilina 
pracovisko Ružomberok Nám. Š.N. Hýroša 1 
zo dňa 12.05.2014 ev.č. KPUZA-2014/8648-3/30162 

uvádza: 

 
Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 
17. Okresný úrad Žilina  

Odbor výstavby a bytovej politiky 
Žilina A. Kmeťa 17 
zo dňa 22.04.2014 ev.č. OU-ZA-OVBP1/V/2014/00725/HRI 
sa vyjadril: 
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Požiadavkám je v návrhu ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY č.11 Južné mesto – Kamenné pole vyhovené.  

 
18. Obec Veterná Poruba  

Liptovský Mikuláš 
zo dňa 19.05.2014 ev.č. 176/2014 
nemá požiadavky a pripomienky 

 
 
d) informácie o postupe obstarávania a prerokúvania územného plánu 

    
dátum a číslo uznesenia, ktorým bol schválený platný územný plán mesta Liptovský Mikuláš: 
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 
16.12.2010 s účinnosťou dňom 01.01.2011 
 
dátum a číslo uznesenia o potrebe vypracovania územného plánu zóny lokality č.11 Južné 
mesto – Kamenné pole Liptovský Mikuláš: všeobecné záväzné nariadenie Mesta Liptovský 
Mikuláš č. 115/2010 zo dňa 16.12.2010


dátum začatia a skončenia prerokovávania zadania: od 04.2014 do 05.02.2015 


dátum a číslo uznesenia o schválení zadania územného plánu: uznesenie Mestského 
zastupitelstva mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2015 zo dna 05.02.2015 


   dátum oznámenia o začatí obstarávania územného plánu: 14.04.2014 


uloženie územného plánu: MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
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b) (4) RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 
a) vymedzenie riešeného územia - uvedenie parcelných čísel 
regulovaných pozemkov 

 

Celé riešené územie sa nachádza v zastavanom území obce, celé je obsiahnuté aj v  
platnom ÚPN-MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Riešené územie je súčasťou urbanistického 
obvodu Liptovský Mikuláš UO OO6-Z Hôrky- Hložné, hraničí na východe s Urbanistickými 
obvodmi 001 – O Liptovský Mikuláš – stred, 028-O Vrbica –Nábrežie II, na východe 
s Urbanistickým obvodom 007 –O Palúdzka. Ostatné hranice riešeného územia sú súčasťou 
predmetného urbanistického obvodu. 

 Riešené územie tvorí čast‘ „lokality č.11 Zóna Južné mesto“, pre ktorú je podľa 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 
Článku 4.ods.4.2. pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho 
územia, potrebné zabezpečiť vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, 
územný plán zóny.  

Riešené územie je vymedzené : 

Zo severu, západu a z juhu je ohraničené hranicami „lokality č.11 Zóna Južné mesto 
vyznačenej v grafickej časti platného územného plánu mesta Liptovský Mikuláš a z východnej 
strany líniou vedenou východne od objektu OC TESCO Kamenné pole, Liptovský Mikuláš v 
smere od vodného toku Váh po teleso diaľnice D1. 

Riešené územie zóny Kamenné pole  je rozdelené pre potreby regulácie na funkčne a 
priestorovo homogénne bloky /celky/  a regulačné jednotky - výkres č.02 Vymedzenie 
riešeného územia  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   

Regulačný blok 

Je časť zóny, ktorá je funkčne relatívne jednotná, s ucelenými priestorovými 
súvislosťami. Pre regulačný blok sa stanovuje v textovej a/alebo grafickej podobe: 

 Zásady umiestenie stavieb do zástavby, širšieho celku a krajiny 

 Zásady podrobnejšieho usporiadania stavieb, technického a dopravného vybavenia, 
zelene, využívania pozemkov v priestorových a funkčných súvislostiach  

 Zásady využitia jednotlivých parciel či existujúcich stavieb 

Regulačná jednotka 

Je časť zóny, je súčasťou príslušného regulačného bloku, ako časť, ktorá je funkčne 
jednotná, s ucelenými priestorovými súvislosťami vo vzťahu k územiu zóny ale najmä 
k regulačnému bloku. Pre regulačnú jednotku sa stanovuje v textovej a/alebo grafickej podobe 
to isté čo pre regulačný blok, len podrobnosť môže byť pri jednotlivých regulačných jednotkách 
iná, rovnako aj príslušné regulované parametre. Práve rozdiely medzi funkčnými či 
priestorovými parametrami odčleňujú jednotky medzi sebou. Regulačné jednotky pokrývajú 
príslušný regulačný blok bez zvyšku.  

Pozemok 

Je najmenšia časť riešenej zóny, táto jednotka je regulovaná buď ako súčasť bloku, 
prípadne môže na ňu byť použitý iná regulácia ak na zvyšok bloku. Pozemkami sú súčasné 
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parcely a/alebo stavebné pozemky, ktoré sú vytvorené z viacerých súčasných parciel a/alebo 
ich častí. Stavebné pozemky sú v návrhu zastavané pozemnými a/alebo inžinierskymi stavbami. 

Zóna č.11 Južné mesto – Kamenné pole je rozdelená na 11 regulačných celkov – blokov: 

 Celok „A“ POBREŽIE TOKU 
 Celok „B“ ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 Celok „C“ ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME CINTORÍNA  
 Celok „D“ ÚZEMIE  VÝSTAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 Celok „E“ ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY 
 Celok „F“ ULICA KAMENNÉ POLE 
 Celok „G“ OD JYSK 
 Celok „H“ OBCHODNÉ CENTRUM TESCO 
 Celok „J“ SHOPPING VILLAGE 
 Celok „K“ MERKURY MARKET 
 Celok „L“ OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE 

 
Celok „A“ POBREŽIE TOKU 
Regulačný celok /blok/ nie je členený na regulačné jednotky. 
 
Celok „B“ ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 B1  uzemie  s prevahou obytnej výstavby  

 B2  uzemie v ochrannom pásme cintorína 

 B3 vyhradené územie parkovo upravenej zelene s funkciou sprievodnej zelene vodného 
toku 

Celok „C“ ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME CINTORÍNA 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 C1  Zóna  ochrannom pásme cintorína 

 C2  Cintorín 

 C3  Zeleň 

 Celok „D“ ÚZEMIE  VÝSTAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 D1  Občianska vybavenosť 

 D2  Bytová vystavba s prevahou bytových domov 

Celok „E“ ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 E1  Bytová vybavenosť 

 E2  Bytová vybavenosť 

Celok „F“ ULICA KAMENNÉ POLE 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 F1  OD TREND 

 F2  OD INTERSPORT 
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 F3  OD PROPERTY HOLDING 

 F4  OD MERKUR SLOVAKIA 

 F5  McDONALD 

 F6  CURRUS CAPITAL /plánovaná výstavba/ 

 F7  OD MIKROMEDIA 

 F8  Umyvárka 

Celok „G“ OD JYSK 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 G1  OD JYSK    

 G2  Čerpacia stanica TESCO   

 G3  Občianska vybavenosť   

Celok „H“ OBCHODNÉ CENTRUM TESCO 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 H1 OC TESCO    

 H2  Občianska vybavenosť 

 H3  Občianska vybavenosť- Hotel 

 H4  Parkovací dom so službami 

 H5  OD NAY 

 H6  Občianska vybavenosť    

Celok „J“ SHOPPING VILLAGE 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 J1  OD Shopping Village západ    

 J2  OD Shopping Village stred 

 J3  OD Shopping Village východ 

 J4  park   

Celok „K“ MERKURY MARKET 
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 K1  OD Merkury Market   

 K2  OV Juh - privádzač 

 K3  OV Východ 1. 

 K4  OV Východ 2. 

 K5  melioračný kanál 

 K6  OV Juh 

 K7  OV sever polyfunkcia 

 K8  ochranné pásmo dialnice 
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Celok „L“ OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE  
Regulačný celok /blok/ je členený na nasledovné regulačné jednotky: 
 
 L1  ochranné pásmo diaľnice   

 L2  teleso diaľnice 

  
Hranice zóny č.11  Južné mesto- Kamenné pole, sektorov, celkov a stavebných pozemkov sú 
vyznačené v grafickej časti - výkres č.02 Vymedzenie riešeného územia  viď. Grafická časť 
ÚPN-Z č.11 Kamenné pole.  

Výpis jednotlivých regulovaných pozemkov je spracovaný v tabuľkovej prílohe tabuľka  č.04 
Verejnoprospešné stavby pozemky viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky ). 

 

b) opis riešeného územia 
 
Zóna Kamenné pole je dnes časť mesta, ktoré za posledné roky prechádzalo spolu 

s územím Ráztoky najdramatickejšou zmenou v intenzite využívania. Pôvodne jedinou stavbou 
v riešenom území bol areál pôvodného cintorína, ktorý pri výstavbe dialničného privádzača bol 
uzavretý a dnes beží tlecia doba. Územie je dnes využívané najmä obchodnými prevádzkami, 
s prevahou maloobchodu spotrebného tovaru a potravín. Ako doplnkové funkcie sú zrealizované 
prevádzky verejného stravovania, prevádzky kultúrno-zábavného charakteru nadmestského 
významu. Táto občianska vybavenosť je doplnená o stavby dopravnej infraštruktúry – 
komunikácie, parkoviská, čerpacia stanica pohonných hmôt. Územie je napojené na centrálny 
rozvod pitnej vody, je kopletne odkanalizované do centrálnej čističky odpadových vôd, dažďové 
vody sú parciálne odvedené do recipienta Váh, čiastočne sú odvedené cez vsakovacie objekty 
do podložia. Nezastavané územie dnes slúži ako extenzívne využívaná poľnohospodárska 
pôda, čiastočne ako ochranná a sprievodná zeleň vodných tokov.   
 

 
c) požiadavky vyplývajúce z riešenia a záväzných častí ÚPN O 
  

 Riešené územie ÚPN-Z č.11 Kamenné pole je v súlade s ÚPN-Mesta Liptovský Mikuláš, 
schváleného uznesením mestského zastupiteľstva MÚ L. Mikuláš č. 115/2010zo dňa 16.12. 
2010 

Pri spracovaní ÚPN-Z č.11 Kamenné pole je potrebné rešpektovať nasledovné výstupy z návrhu 
uvedenej ÚPD mesta a jej záväznej časti, týkajúcej sa riešeného územia zóny, ktoré je 
zakotvené vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 
16. 12. 2010.  

Z časti zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia: 

 Návrh s danou lokalitou ráta ako s jedným z najvýznamnejších rozvojových území 
mesta. Svojou polohou na príjazde do mesta, na brehu rieky Váh i v blízkosti budúceho 
prestupného uzla verejnej dopravy, v blízkosti novej železničnej stanice sa stáva prirodzeným 
východiskovým bodom novej mestskej kompozičnej osi sledujúcej významný peší ťah spájajúci 
historické jadro mesta so železničnou stanicou. Napojenie lokality je navrhnuté dvomi 
paralelnými osami, ktoré zabezpečia prepojenie so súčasným centrom mesta.  

 Územie lokality je určené pre umiestnenie zariadení občianskej vybavenosti prevažne 
zameranej na obchodnú vybavenosť a služby, nadväzujúcu na rozvíjajúce sa nákupné centrum 
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Liptov. Pozemky na nábreží Váhu sú určené pre rozvoj polyfunkčného mestského prostredia 
i atraktívnej obytnej zóny. Obytná zástavba je navrhovaná na nábreží Váhu, v odsadenej polohe 
od koridoru diaľničného privádzača a doplnená je pásom parkovo upravenej zelene lemujúcej 
nábrežie. Vzhľadom na atraktivitu lokality návrh uvažuje s možnosťou akcentácie nového 
rozvojového územia lokalizáciou výškových akcentov v novej zástavbe. 

 Z časti stanovenie prípustných, obmedzujúcich a vytyčujúcich podmienok na 
využitie jednotlivých plôch : 

 Územie zóny č. 11 Južné mesto - Kamenné pole je súčasťou urbanistického obvodu č. 
006 Z Hôrky- Hložné, kde z hľadiska funkčného využitia sú navrhnuté plochy s nasledovným 
funkčným využitím, pre ktoré platia následné regulatívy: 

Obytné územie s prevahou bytových domov 

Pre územie je stanovený koeficient zastavanosti 0,25. Výška zástavby je stanovená na šesť 
nadzemných podlaží. 

Funkčné využitie: 

Prevládajúce 

Funkčné využitie formujúce prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou prevažne 
obytných budov a významným podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a 
plôch pre šport a rekreáciu. Minimálny podiel plochy zelene z plochy pozemku je stanovený na 
20 %. 

Najmä: bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia 
- zariadenia obchodu, služieb, školstva, zdravotníctva, kultúry, športu a rekreácie, plochy 
upravenej zelene,... 

Prípustné 

Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia zariadeniami zvyšujúcimi 
jeho polyfunkčnosť bez neprimeraných vplyvov na kvalitu obytného prostredia. 

Najmä: zariadenia občianskej vybavenosti nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné 
prostredie ( administratíva, kultúra, obchod, šport a rekreácia, zariadenia prechodného 
ubytovania a verejného stravovania, zariadenia sociálnej starostlivosti, kostol ... ), zariadenia 
výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie, 
obslužné komunikácie, plochy a objekty statickej, hromadné garáže vhodne začlenené do 
okolitej zástavby, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia. 

Neprípustné 

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

Najmä: rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, zariadenia 
stavebnej výroby, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho 
významu, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu, zariadenia nadradených 
systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva ( 
zberné dvory, zberne druhotných surovín ), špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu 
(heliport, ...), 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, 
...) 
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Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Pre územie je stanovený koeficient zastavanosti 0,50. Výška zástavby je stanovená na štyri 
nadzemné podlažia v južnej časti územia, v severnej časti územia je stanovená na šesť podlaží. 

Funkčné využitie: 

Prevládajúce 

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení 
občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre 
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta. 

Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, 
kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia 
školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy... 

Prípustné 

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci 
charakter a kvalitu prostredia. 

Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami OV 
v existujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné domy v existujúcej 
zástavbe ( so zastúpením rodinných domov ) vhodne začlenené do okolitého prostredia, bytové 
domy v existujúcej zástavbe ( so zastúpením bytových domov ) vhodne začlenené do okolitého 
prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych 
dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej 
vybavenosti, areály obrany štátu, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez 
neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, 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 zohľadňovať nielen územnotechnické 
predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia,  zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace 
pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej 
vybavenosti, ... 

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 občianskej vybavenosti. 

Najmä: rodinné a bytové domy ( mimo objektov v existujúcej zástavbe ) narúšajúce charakter 
okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s 
vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a 
technickej infraštruktúry, 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/, samostatne stojace ČSPH. 

Sprievodná zeleň vodných tokov 

Plochy zelene lemujúce vodné toky a plochy slúžiace ako ochranná a izolačná zeleň vodných 
plôch a tokov, prípadne pre umiestnenie technických zariadení na nich ( s vodohospodárskou, 
dopravnou (pešie lávky,...), energetickou funkciou ). Riešenie a rozsah technických zariadení je 
potrebné stanoviť na základe podrobnejšej dokumentácie. 
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Z časti zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia : 

V súlade s navrhovanou koncepciou funkčného a priestorového usporiadania: 

- preferovať rozvoj polyfunkčných plôch v centre mesta 

- podporovať zvyšovanie kvality poskytovaných služieb z hľadiska uspokojovania potrieb 
účastníkov cestovného ruchu 

- podporovať rozvoj kongresového, konferenčného a služobného turizmu 

- preferovať rozvoj športovo-rekreačných aktivít vo väzbe na existujúce zariadenia 

- podporovať využitie potenciálu pamiatkového stavebného fondu pre účely kultúrnej 
a spoločenskej vybavenosti 

- podporovať vznik menších kultúrno-spoločenských zariadení v obytnom území 

- školské zariadenia rozvíjať prednostne v súčasných areáloch (predškolské zariadenia, 
základné školy, stredné školy, špeciálne školy) vo vzťahu k vývoju počtu obyvateľov 

- podporovať rozvoj vysokého školstva na území mesta Liptovský Mikuláš 

- podporovať rozvoj zariadení sociálnej starostlivosti (zariadení pre seniorov, domovov 
sociálnych služieb, doliečovacích zariadení, domova pre osamelých rodičov, denného 
stacionára,...) vo väzbe na obytné územia 

- základnú občiansku vybavenosť slúžiacu pre obyvateľov mesta situovať v pešej dostupnosti 
obytných území  

- pri lokalizácii zariadení obč. vybavenosti zohľadniť ich nároky na dopravnú obsluhu 

- zariadenia verejnej administratívy a správy lokalizovať s ohľadom na ich jednoduchú 
dostupnosť 

 

Z časti zásady a regulatívy umiestnenia dopravného a technického vybavenia 
územia: 

Doprava 

- podporovať napojenia na medzinárodnú, celoštátnu a regionálnu dopravnú sieť 

- podporovať budovanie zariadení hromadnej dopravy, vzájomné prepojenie a koordináciu 
rozvoja jednotlivých typov hromadnej dopravy 

- prispôsobiť dopravné riešenie novej polohe železničnej trate i stanice 

- zabezpečiť zníženie dopravnej záťaže centra mesta budovaním nových komunikácií 

- podporovať budovanie plôch statickej dopravy s dôrazom na zabezpečenie obsluhy centra 
mesta 

- zabezpečiť vybudovanie komunikačnej siete v zmysle navrhovaného riešenia  

- upresniť tvary križovatiek v podrobnejšej dokumentácii 

- podporovať rozvoj cyklistickej dopravy, budovať cyklotrasy i základnú vybavenosť 
pre cyklistov 

- v prípade výstavby individuálnych garáží posúdiť ich vplyv na okolité, najmä obytné 
prostredie 

 

Vodné hospodárstvo 

- Zásobovanie vodou 
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- zabezpečiť dostatočné kapacity zdrojov pitnej a úžitkovej vody pokrývajúce nároky 
obyvateľov i všetkých zariadení na území mesta 

- zabezpečiť realizáciu zariadení vodovodnej siete  

- zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť 

- Odkanalizovanie  

- podporovať rozširovanie kanalizačnej siete mesta 

- zabezpečiť realizáciu zariadení kanalizačnej siete mesta  

- zabezpečiť stavby centrálnych miestnych záchytných melioračných kanálov na záchyt 
prívalových povrchových vôd podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie 

 

Zásobovanie energiami 

- zásobovanie elektrickou energiou 

- nové transformačné stanice pre obsluhu rozvojových území budovať ako murované 
s kábelovým prívodom uloženým v zemi 

- jestvujúce stĺpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na murované 

- nové VN rozvody v riešenom území navrhovať uložené v zemi 

- sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v novej výstavbe navrhovať uložené 
v zemi. 

- elektromerové rozvádzače umiestňovať na hraniciach stavebných pozemkov tak, 
aby boli prístupné z verejných priestorov 

- rozvod verejného osvetlenia komunikácií riešiť ako káblový, uložený v zemi 

- rozvody nízkeho napätia riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350m 

 

- zásobovanie plynom 

- rozširovať mestskú sieť plynovodov tak, aby bolo možné čo najviac existujúcich 
a navrhovaných plôch zásobovať zemným plynom 

 

- zásobovanie teplom 

- podporovať využívanie centrálnych zdrojov tepla 

- podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov palív a energie na území mesta 

   

- pošta a telekomunikácie 

- zvyšovať postupne kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň telekomunikačných služieb. 

- zabezpečiť kvalitu telekomunikačnej siete vhodnú pre prenos dát - postupný presun 
ťažiska telekomunikačných služieb z hlasových na dátové služby 

- v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás 

- zabezpečiť k návrhovému obdobiu podmienky pre min. 150%-nú telefonizáciu bytových 
jednotiek 

- v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s priestorom pre položenie zemnej telefónnej 
siete / metalická alebo optická sieť / ku každému stavebnému objektu 
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Z časti zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt, pre ochranu 
a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny: 

Zásady pre zachovanie kultúrno-historických hodnôt 

- v samotnom území sa nenachádza žiadna časť, ktorá by bola osobitne predmetom 
pamiatkovej ochrany v zmysle zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. 

- pre riešené územie má zásadný plyv najmä historická silueta historického jadra Liptovského 
Mikuláša. Je tvorená dominantným postavením veží kostola sv. Mikuláša, evanjelického 
a vrbického kostola 

Zásady ochrany a tvorby krajiny 

- rešpektovať vymedzené chránené územia prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

- uplatňovať koncepčno-regulačné opatrenia pre zachovanie prevažne prirodzeného charakteru 
tokov územia a požiadavky nutnej revitalizácie sprievodnej zelene 

- dôkladne riešiť problematiku lokalizácie a charakteru plôch zelene, ktoré pomôžu zástavbu 
začleniť do krajiny a eliminovať jej vplyvy na prirodzený prírodný pohľadový horizont v severnom 
smere. Platný ÚPN-MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ráta rovnako s rozvojom obytnej zástavby 
v lokalite Južného mesta, ktorá je navrhnutá južne od Váhu z nadväznosti na zelený koridor 
popri rieke. 

Z časti zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie : 

Pre zlepšenie čistoty ovzdušia je potrebné: 

- pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok používať zariadenia a technológie 
spĺňajúce národné limity a zároveň limity stanovené v environmentálnom práve EÚ  

- používať zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (biopalivo, bioplyn, slnečná 
energia, geotermálna energia,...) 

- podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, 

frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti zaťažených areálov 

Pre zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd je nevyhnutné: 

- zabezpečiť trvalú územnú ochranu CHVO Nízke Tatry 

- venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov, zabezpečiť rekonštrukciu 

a dobudovanie kanalizácií  

Nakladanie s odpadmi  

- pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho 
odpadu 

- zabezpečiť následné využitie alebo nezávadné zneškodnenie problémových látok 

- problémové látky zneškodňovať odbornou organizáciou 

- biologicky rozložiteľné odpady kompostovať 

- dodržiavať POH mesta 

Hluková situácia 
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- zabezpečiť spracovanie hlukových štúdií a akčných plánov na znižovanie hluku pre naplnenie 
požiadaviek platných legislatívnych predpisov 

- v podrobnejších riešeniach zohľadniť pôsobenie hluku i emisnej záťaže z dopravy a v prípade 
potreby navrhnúť protihlukové opatrenia 

- rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, 
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 

 

Z časti vymedzenie zastavaného územia obce : 

Súčasné zastavané územie mesta Liptovský Mikuláš podľa vymedzenia v KN k 1.1.1990 sa 
v návrhu rozširuje o nové rozvojové plochy. 

Súčasná hranica zastavaného územia i jej navrhované rozšírenie sú vyznačené v „Komplexnom 
výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou 
časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami“ . 

 

Z časti vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov  

Ochranné pásma cestných stavieb určuje Zákon 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) § 11 

Ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje Zákon 251/2012 Z.z. o energetike a o 
zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení určuje Zákon 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Limity využitia riešeného územia viažúce sa na ochranu prírodných prvkov 

 
Pobrežné pozemky vodných tokov určuje Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon)§ 49 
 
Oprávnenia pri správe vodných tokov: (2) Pri výkone správy vodného toku a správy vodných 
stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými 
pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 
významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch 
do 5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej 
päty hrádze.  

Chránené územia prírody 

Do riešeného územia zasahujú plochy národného parku Nízke Tatry ich ochrannými pásmami. 
Chránené územia sú vyhlásené sú v zmysle § 17 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.  o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 



Z časti potreba obstarania a schválenia územného plánu zóny : 

Pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia v ťažiskových 
polohách treba následne po schválení Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš zabezpečiť 
vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie (územný plán zóny) pre 
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vymedzené lokality, prípadne zosúladiť (v prípade potreby) platné územné plány zón 
s územným plánom mesta ako ich nadradenou dokumentáciou. 

Riešené územie tvorí čast‘ „lokality č.11 Zóna Južné mesto“, pre ktorú je podľa všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 Článku 
4.ods.4.2. pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja mesta a racionálneho využívania jeho územia 
potrebné zabezpečiť‘ vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, územný 
plán zóny.  

V prípade obstarania územného plánu zóny na pozemkoch, zasahujúcich do vymedzených 
území pre vypracovanie územného plánu zóny je možné, na základe rozhodnutia obstarávateľa, 
tieto územia rozčleniť na viacero samostatných území pre spracovanie ÚPN-Z. 

 

Z časti zoznam verejnoprospešných stavieb : 

Stavby cestných komunikácií 

D1 – cestné komunikácie v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií a obslužné 
komunikácie rozvojových území (vymedzené podrobnejšou dokumentáciou) 

Stavby cyklistickej dopravy 

DC1 – cyklistické chodníky v rozsahu vyhradených území pozemných komunikácií 

Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry 

- Zásobovanie vodou 

V1 - stavby a zariadenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia 
a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

V2 - vedenia verejnej vodovodnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej 
projektovej dokumentácie 

- Odkanalizovanie  

K1 - stavby a zariadenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia 
a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

K2 - vedenia verejnej kanalizačnej siete, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej 
projektovej dokumentácie 

- Zásobovanie elektrickou energiou 

E1 - výstavba a rekonštrukcie zariadení (rozvodne, trafostanice,...) zásobovania elektrickou 
energiou na území mesta, zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu, v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

E2 - výstavba a rekonštrukcie vedení zásobovania elektrickou energiou na území mesta, 
zabezpečujúcich jeho napojenie na elektrickú energiu, v zmysle navrhovaného riešenia 
a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

- Zásobovanie plynom 

P3 - výstavba a rekonštrukcia VTL, STL a NTL plynovodov na území mesta, v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 

- Telekomunikačné a informačné siete 

TK1 - výstavba a rekonštrukcie vedení telekomunikačných sietí na území mesta, v zmysle 
navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
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d) vyhodnotenie limitov využitia územia 

Návrh UPN s danou lokalitou ráta ako s jedným z najvýznamnejších rozvojových území 
mesta. Svojou polohou na príjazde do mesta, na brehu rieky Váh i v blízkosti budúceho 
prestupného uzla verejnej dopravy, v blízkosti novej železničnej stanice sa stáva prirodzeným 
východiskovým bodom novej mestskej kompozičnej osi sledujúcej významný peší ťah spájajúci 
historické jadro mesta so železničnou stanicou.  

Napojenie lokality je navrhnuté dvomi paralelnými osami vedenými, ktoré zabezpečia 
prepojenie so súčasným centrom mesta. Okrem navrhovaného významného dopravného uzla je 
v širšom území lokalizovaný i nemenej významný športovo-rekreačný areál, ktorým je Areál 
vodného slalomu Ondreja Cibáka, poskytujúci možnosti pasívneho i aktívneho športového 
vyžitia s výrazným potenciálom pre ďalší rozvoj.  

geologická charakteristika územia  

Záujmová lokalita je súčasťou pravobrežnej nivy rieky Váh. Lokalitu podľa geomorfologického 
členenia ( Mazúr – Lukniš, Atlas SR – 1980 ) zaraďujeme do oblasti Fatransko-tatranskej, celok 
Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina, oddiel Liptovské nivy. 

Podľa regionálne geologického členenia Západných Karpát ( Vass a kol.1988) je lokalita 
súčasťou jednotiek: 

I.rádu   -  8 Vnútrokarpatský paleogén 

II.rádu  -  8C Liptovská kotlina   

Liptovská kotlina predstavuje rozsiahlu štruktúru, obmedzenú pri jej okraji pozdĺžnymi zlomami. 
Jej výplň tvoria súvrstvia paleogénneho veku, bližšie eocénu, ktoré pokrýva súvrstvie 
kvartérneho veku. 
 
inžiniersko-geologické pomery, vyhodnotenie zakladacích podmienok, 
 
Skúmanú lokalitu možno hodnotiť v zmysle čl.20b) normy STN 73 1001, ako stavenisko s 
jednoduchými základovými pomermi. Súvrstvia sú skoro vodorovne uložené a podzemná 
voda je trvalo mimo dosahu základových konštrukcií. Pozitívom lokality je prítomnosť únosného 
štrkopiesčitého súvrstvia v malej hĺbke pod povrchom terénu. 
 
nezastaviteľné a podmienečne zastaviteľné územia, zosuvné územia 
 
Územia takéhoto charakteru sa v riešenom území nenachádzajú. Výsledky 
inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov 
SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorá je voľne prístupná na Štátnom 
geologickom ústave Dionýza Štúra Bratislava na 
http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atias_st_sv. sú v návrhu zohľadnené.  
Pre spracovanie ďaších stupňov dokumentácie bude jednotlivé parametre vhodné posúdiť a 
overiť geologickým prieskumom. 

 
Seizmicita územia 
 
Podľa „Seizmotektonickej mapy Slovenska“ v STN 73 0036 je skúmaná lokalita súčasťou 
územia s predpokladanou seizmickou intenzitou 6o stupnice MSK-64. Podľa citovanej normy sa 
lokalita nachádza v zdrojovej oblasti seizmického rizika “4“ so základnou hodnotou seizmického 
zrýchlenia ar = 0,3 m.s-2. 
 
Hydrogeológia 
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Z hydrogeologického hľadiska sa dá povedať, že kolektorom podzemnej vody na lokalite , je 
súvrstvie fluviálnych štrkopieskov a pieskov., v ktorých je vytvorená plytká súvislá nádrž 
podzemných vôd, s voľnou hladinou, v hĺbke 2,6 – 3,4 m pod povrchom terénu, čo zodpovedá 
kóte cca 577,61 až 576,80 m n.m. a má tendenciu znižovania smerom k Váhu.  
Maximálne stavy hladiny podzemnej vody sú v mesiacoch marec a august. Minimálne stavy 
hladiny podzemnej vody sú najčastejšie v mesiacoch september, január a február. Ročný rozptyl 
hladín je v priemere okolo 0,5 -1,0 m. Podzemné vody sú v priamej hydrodynamickej závislosti 
na vodných stavoch v rieke Váh. Hydraulické pomery sú ovplyvnené prevádzkovým poriadkom 
vo vodnej nádrži Liptovská Mara. 

Podľa výsledkov chemického rozboru vzorky podzemnej vody vykonanej v rámci inžiniersko-
geologického prieskumu „Liptovský Milkuláš – NAY,  TESCO“ 

sa jedná o základnú výraznú kalcium – bikarbonátovú podzemnú vodu, ktorá   nebude  
agresívna na betónové základové konštrukcie a veľmi nízkou agresivitou na železné materiály 
 
Klimatológia 
 
Podľa klimatického členenia Slovenska leží záujmové územie v klimatickej oblasti mierne teplej, 
okrsku dolinovom, mierne teplom, vlhkom, s chladnou zimou. 
Základné klimatické charakteristiky územia: 

- priemerná teplota v januári ( oC).................................................  -5 až -4 

- priemerná teplota v júli (oC)....................................................... 16 až 18 

- úhrn zrážok za rok (mm)............................................................. 700 až 800 

- úhrn zrážok za vegetačné obdobie (mm).................................... 400 až 500 

- počet dní so zrážkami 1 mm a viac............................................. 120 až 140 

- priemerný počet dní so snehovou prikrývkou............................. 120 až 140 

- priemerné maximum snehovej prikrývky (cm)............................ 25 až 50 
 
- limity využitia prírodných zdrojov 
 
- prírodné zdroje, ktoré by bol záujem využívať nad rozsah využitia poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu sa v riešenom území nenachádzajú, s výnimkou prieskumných území 
termálnych podzemných vôd: 
 prieskumné územie (PÚ) „Demänovská dolina – termálne podzemné vody“ určené pre držiteľa 
prieskumného územia LARNIS, s. r. o., Poprad – Spišská Sobota s platnosťou do 19.10.2015, 

 prieskumné  územie (PÚ) „Palúdzka – Demänová – termálne podzemné vody“ určené pre 
držiteľa prieskumného územia GEO LM, s. r. o., Roveň, Podtureň s platnosťou do 26.06.2017. 

Hranice týchto prieskumných územií sú vyznačené v dokumentácii. 

 
- ochranné pásma 

ochranné pásma pohrebiska  

V riešenom území sa nachádza pohrebisko, jeho ochranné pásmo je stanovené v súlade so 
Zákonom č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve , v zmysle §15 ods. 7 Ochranné pásmo pohrebiska 
je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani 
umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom 
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Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005 
zostanú zachované. 

ochranné pásma diaľníc, ciest a komunikácií  

Slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií mimo územia zastavaného, alebo 
určeného na súvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunikácií určuje šírku ochranných 
pásiem Vyhláška č. 35/1984 Zb. Zákona č.1933/1997 o pozemných komunikáciach (cestný 
zákon) v §15 nasledovne: 

- 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná 
komunikácia, 

- 50 m od osi vozovky cesty I. triedy, 

- 25 m od osi vozovky cesty II. triedy, 

- 20 m od osi vozovky cesty III. triedy, 

- 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie, 
 

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi 
priľahlej vozovky. 

 
V cestných ochranných pásmach je zakázané: 

 a) vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu 
alebo povolenie stavby,  

 b) robiť na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestného ochranného 
pásma úpravy na predĺženie ich životnosti, ak sa počíta s ich budúcim odstránením,  

 c) robiť akékoľvek zemné úpravy, ktorými by sa úroveň terénu znížila alebo zvýšila k 
nivelete vozovky komunikácií,  

 d) zriaďovať skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,  

 e) hospodáriť v lesoch spôsobom odporujúcim zásadám vopred dohodnutým s 
príslušným cestným orgánom, 

 f) v okolí úrovňových krížení ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami a na 
vnútornej strane oblúkov ciest s polomerom 500 metrov a menším tiež vysádzať alebo 
obnovovať stromy alebo vysoké kry a pestovať také kultúry, ktoré by svojím vzrastom a s 
prihliadnutím na úroveň terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu 

V grafickej časti je premietnutý priemet ochranného pásma diaľnice D1. 

 
ochranné pásma dráh 
 
V riešenom území sa nepremietne ochranné pásmo z novobudovanej modernizácie železničnej 
trate. 
 
ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení  
 
Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa 
Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany § 19 : 
- 1, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 
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- 2, 5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm 

Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 

V pásme ochrany je zakázané: 

 a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo 
verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,  

 b) vysádzať trvalé porasty, 

 c) umiestňovať skládky,  

 d) vykonávať terénne úpravy 
 
ochranné pásma energetických zariadení a elektroenergetických zariadení  

Ochranné a bezpečnostné pásma energetických zariadení stanovuje Zákon č.656/2004 Z.z.o 
energetike a o zmene niektorých zákonov. Na ochranu  elektroenergetických zariadení sa podľa 
§36 zákona zriaďujú ochranné pásma v rozsahu : 

Vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia: 

- od 1 kV do 35 kV vrátane  
- pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
- pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,  
- pre zavesené káblové vedenie 1 m 

- od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m 
 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. 
 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením 
je zakázané: 

a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie a skládky,  
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,  
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m 

od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,  
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, e) vykonávať činnosti ohrozujúce 

bezpečnosť osôb a majetku,  
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť 

prevádzky sústavy 
 
Vonkajšieho podzemného elektrického vedenia: 
 
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 
- 3 m pri napätí nad 110 kV 
 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo 
na toto vedenie od krajného kábla 
 
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 
zakázané: 
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a) zriaďovať stavby, 17b) konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať 
osobitne ťažké mechanizmy, 

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia 
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu 
 

Elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia: 

- s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice 

- s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice 

- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení 

Ochranné pásmo murovanej (kioskovej) trafostanice je  1m od obstavanej hranice trafostanice, 
pričom musí byť zabezpečený prístup do trafostanice na výmenu technologických zariadení. 

V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané 
vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a 
bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. 

ochranné pásma plynárenských zariadení  

Na ochranu plynárenských zariadení podľa Zákona č.656/2004 Z.z.o energetike a o zmene 
niektorých zákonov §56 sa zriaďujú ochranné pásma. Ich rozsah je stanovený podľa priemeru 
potrubia v nasledujúcich vzdialenostiach, meraných obojstranne od osi plynovodu alebo od 
pôdorysu iného plynárenského zariadenia: 

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným 
tlakom nižším ako 0, 4 MPa 

- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia 
protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia) 

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo 
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu 
alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os 
plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. 

ochranné pásma elektronických sietí a zariadení  

Na ochranu telekomunikačných vedení (kábelových) sa podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o 
elektronických komunikáciach §68  zriaďuje ochranné pásmo: 

- hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v 
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie 

V ochrannom pásme je zakázané:  

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli 
ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,  
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b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia 
prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb 

ochranné pásma vodných stavieb  

Na ochranu vodných stavieb podľa zákona č.184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (vodný zákon)  

- podľa § 51, ods. 2 môže orgán štátnej vodnej správy určiť pásmo ochrany vodnej stavby (ak 
nejde o verejný vodovod alebo kanalizáciu). Ochrana vodných tokov a zariadení na nich je 
zabezpečená režimom v tzv. pobrežných pozemkoch.  

- podľa § 45, ods. 2 vodného zákona sú pobrežnými pozemkami: 

 pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku 

 do 5 m od brehovej čiary pri drobných vodných tokoch 
 pri ochrannej hrádzi do 10 m od vzdušnej päty hrádze. 

 
chránené územia  
V riešenom území nie sú žiadne chránené územia, ktoré by vyžadovali mimoriadny stupeň 
ochrany. 

 
stavebné uzávery  
V riešenom území nie sú vyhlásené  žiadne stavebné uzávery. 
 
rozhodnutia štátnych orgánov a obcí 
viď bod c) ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM  b) vyhodnotenia stanovísk 
dotknutých orgánov a osôb str. 9 tejto správy. 

 

kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia 

Rozvojové plochy navrhnuté v širšom území južne od koridoru diaľnice D1 mimo samotného 
riešeného územia sú určené pre realizáciu preložky železničnej trate a výstavbu novej 
železničnej stanice. Územie priliehajúce z juhu k plánovanej preložke cesty I/18 by malo zasa 
poskytnúť priestor pre rozvoj výrobno-obslužných areálov.  

Existujúce objekty v území sú väčšinou vykurované zemným plynom, niektoré s využitím 
rekuperácie tepla, prípadne využitím odpadného tepla na ohrev TUV /Tesco/. Objekty majú 
väčšinou tepelnotechnické parametre  priemyselných objektov. Aj v návrhu sa uvažuje 
s použitím zemného plynu na vykurovanie objektova ako hlavného média, pričom použitie 
alternatívnych zdrojov je vítané, okrem bioplynových staníc.  

zásobovanie pitnou vodou Riešené územie nemá vlastné vodné zdroje, je zásobované pitnou 
vodou zo skupinového vodovodu Liptovský Mikuláš.  Celková potreba vody pr územie  jeQd 
prl/deň=635620l/deň.  

odvádzanie a čistenie splaškovych vod Splaškové odpadové vody z mesta a teda aj 
z riešeného územia sú odvádzané do mestskej ČOV umiestnenej na západnom okraji mesta. 
Splaškové odpadové vody k ČOV sú odvádzané ľavobrežnou mestskou stokovou kanalizáciou. 
Cez prečerpávaciu stanicu odpadových vôd Palúdzka sú prečerpávané na druhú stranu rieky 
Váh, do mestskej ČOV.   Celkové nároky na čistenie splaškových vôd pre územie  jeQd 
prl/deň=635620l/deň.  
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odvádzanie dažďových vod Dažďové odpadové vody sú odvádzané samostatnou dažďovou 
kanalizáciou do toku Váh , ktorý preteká západným okrajom riešeného územia. Na dažďových 
stokách budú vybudované retenčné nádrže, ktorými bude regulovaný odtok dažďových vôd 
z územia tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred 
realizáciou navrhovanej zástavby. Preferované bude aj riešenie vsakovania predčistených 
dažďových vúd do podložia.  

zasobovanie zemnym plynom – plynofikacia 
Zásobovanie riešeného územia je z jestvujúcej miestnej distribučnej siete. V návrhu je riešená 
plynofikácia riešeného územia.  Územný plán komplexne rieši  zásobovanie plynom 
v novonavrhovaných rozvojových plochách, pričom sa rešpektuje zákon č. 251/2012 Z. z. - 
ochranné a bezpečnostné pásma. Riešená časť stavby navrhuje systém zásobovania zemným 
plynom pre potreby novo navrhovaného územia. V projektovej dokumentácii je zakreslené 
rozšírenie STL miestnej distribučnej siete.   
 
Elektronické komunikácie - ide o pripojenie z novo vytvorených bodov na chrbtici optickej 
siete vedenej hlavnou trasou existujúcich objektov na Kamennom poli, presné určenie bodov 
bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie po detailnom prejednaní so správcom 
elektronických komunikačných sietí. Objem – kapacita poskytovaných služieb je daný podľa Z.z. 
351/2011 hlava 2 § 50 tzv. Univerzálnou službou, ktorá určuje minimálny súbor služieb pre dané 
subjekty. Predpokladaný počet rozhraní je 807. 

Elektroenergetika  Pri návrhu jednotlivých zón je podstatné určenie zóny, jej skladba 
v zmysle charakteru odberov elektrickej energie a vytvorenie siete napájacích bodov 
v následnosti na pôvodné body v oblasti. Návrh obsahuje kombináciu nových bodov v novo 
vybudovaných sieťach alebo doplnenie pôvodných podľa nárastu odberov v jednotlivých 
zónach. 

obmedzenia vyplývajúce z ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
a lesného pôdneho fondu 

Pri návrhu boli rešpektované nasledovné obmedzenia: 

- riešené územie je ÚPN-Mesta Liptovský Mikuláš navrhované na výstavbu 

- riešené územie nevyžaduje nové zábery poľnohospodárskej pôdy. 

- zabezpečuje sa  ochrana povrchových a podzemných vôd  

- ochrana intravilánu pred povodňami je riešená ochranou proti zatápaniu extravilánovými 
vodami rešpektovaním realizovaných hydromelioračných opatrení - kanál krytý (evid. č. 5304 
043 002) v správe Hydromeliorácie, š. p., ktorý bol vybudovaný v r. 1967 o celkovej dĺžke 0,380 
km v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Ploštín“ a vytvorením retečnej plochy 

Pri riešení sa vychádza zo skutočnosti, že riešené územie je ÚPN-Mesta L. Mikuláš (v platnom 
znení zmien a doplnkov) navrhované na výstavbu a riešené územie nevyžaduje nové zábery 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie nad rozsah platnej územnoplánovacej 
dokumentácie vyššieho typu.. 

 
obmedzenia vyplývajúce z ochrany prírody a krajiny 

Životné prostredie je k dnešnému dňu kvalitné bez mimoriadnych rušivých vplyvov či 
záťažových faktorov.  

Z blízkych miestnych zdrojov môže mať na riešené územie vplyv blízkosť diaľnice. Hluk je 
reálnejším zdrojom zhoršenia kvality životného prostredia v riešenom území. Jeho hlavným 
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zdrojom je diaľnica D1 na južnom okraji zóny. Ako potenciálny zdroj hluku možno považovať 
v budúcnosti aj železničnú trať, ktorá sa v rámci rekonštrukcie má presunúť tesne za diaľnicu.  

Hlavným problémom predmetného územia je tvorba čiernych skládok odpadu a znečisťovanie 
odpadom jednak sprievodnej zelene vodných tokov ako aj samotných vodných tokov. Tieto 
čierne skládky vznikajú najmä z priľahlej osady Hlboké, ktorá je síce mimo riešené územie, no 
má podstatný vplyv na demografický vývoj predmetného urbanistického obvodu, s dosahom na 
celé mesto. Pre ich minimalizáciu je potrebné zvýšiť najmä kontrolnú činnosť. Nové existujúce 
objekty majú vyriešený zber a vo väčšine aj separáciu odpadov, vrátane ochrany zberných 
miest. Práve separácia odpadu, vytvorenie priestorových  podmienok  /zberných miest / musí 
byť pri budúcej výstavbe dôsledne dodržiavané. 

Ako problém je možné vnímať vysoké percento spevnených plôch a jeho vplyv na prehrievanie 
územia. Rovnako za problém je možné považovať prirýchly odtok dažďovej vody z územia, bez 
retenčných opatrení a z malou mierou využívania vsaku čistej vody do podložia. Napriek vysokej 
miere zaťaženia územia automobilovou dopravou je riziko znečistenia ropnými látkami pomerne 
nízke, jednotlivé objekty majú vyriešené odlučovače ropných látok, rovnako aj ich čistenie 
a kontrolu. 

V území sa nachádza plocha sprievodnej zelene vodného a ostatných prírodných prvkov 
spadajúca pod legislatívnu ochranu prírody a krajiny ako nadregionálny hydrický biokoridor. 

V území  je zeleň zastúpená v podobe sprievodnej zelene toku, ktorý bude regulovaný ako 
vyhradená parková zeleň. 

Plochy zelene sú na rastlom teréne, s definovaným druhovým zložením a zastupením vzrastlých 
stromov, krov a iných vegetačných prvkov. 

Starostlivosť o životné prostredie 

Hovoriť o zachovaní ekologickej rovnováhy nemá v rámci daného územia ten pravý význam, 
keďže sa po realizácii návrhu bude jednať o silne urbanizované prostredie. Preto bude potrebné 
sústrediť sa na doplnkové funkcie prírodných prvkov, ktoré môžu toto urbanizované územie 
aspoň čiastočne z ekologického hľadiska vylepšiť – napr. zahrnutím výsadieb funkčnej zelene 
na miesta, kde to len trochu bude možné.  

Okrem nezastavaných plôch budovami a komunikáciami je vhodné uvažovať o rozčlenení 
veľkoplošných parkovacích miest aspoň minimálnymi pruhmi s výsadbou rastlín.  

Keďže sa jedná o intravilán mesta bude z hľadiska drevinového zloženia prioritou prispôsobiť sa 
priestoru, ktorý na zeleň zostane k dispozícii. Návrh počíta s rozmerovo aj odolnostne vhodnými 
drevinami pre daný účel aj priestor.  

V každom prípade treba však dať príslušné miesto aj domácim druhom drevín a ich kultivarom. 

Koeficient vegetačných plôch občianskej vybavenosti sa pohybuje od 0,10 a bytovej od 0,20. 
Dôležitá je však aj dostupnosť plôch verejnej zelene, kde maximálna vzdialenosť parkovo 
upravenej plochy v regulačnej jednotke "A" pozdĺž pobrežnej promenády okolo rieky Váh pre 
obyvateľov území bytovej výstavby  regulačných jednotkách "B" a "D" do 200 m.  

Ďalšími menšími parkovo upravenými plochami sú odčlenené bloky občianskej vybavenosti. 
Významnejšou z nich  je navrhovaná parková plocha E7 v regulačnej jednotke "J4" pri 
melioračnom kanáli, ktorá naväzuje na parkovú plochu E8 v regulačnej jednotke "K8" v 
ochrannom pásme melioračného kanála a vyúsťuje do verejnej zelene E9 v ochrannom pásme 
diaľnice a diaľničného privádzača. V severovýchodnej a juhozápadnej časti zóny tak vytvárajú 
plochy verejne prístupnej zelene možnosť vytvorenia prerušovanej líniovej vegetácie, ktorá je  
rozdelená regululačným blokom "B" a obslužnými komunikáciami, ktoré sú ukončené 
významnou plochou verejnej zelene v regulačnom bloku "L". 
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obmedzenia vyplývajúce z ochrany kultúrnych pamiatok 
 

v území sa nenachádzajú žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky, ani ich ochranné pásma.  
Realizáciou stavieb v zmysle tohto dokumentu sa nezasiahne ani chránených pohľadov v rámci 
sídelného útvaru. 
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e) urbanistická koncepcia 
 Urbanistická koncepcia sa rozvíja jednak okolo existujúcej komunikačnej osi 
z diaľničného privádzača na budúcu želežničné stanicu, no snahou bolo aby sa akcentovalo 
južné nábrežie Váhu tak, aby sa stalo plnohodnotnou súčasťou mesta. Prioritou bolo tiež 
zabezpečenie kontinuity rozvoja jednak riešeného územia, ale aj území v širšom zábere. 
Koncepcia bola zvolená na akceptácii intenzívneho rozvoja, ktorý bol regulovaný len platným 
ÚPN M- Liptovský Mikuláš v snahe začleniť územie do pôvodne plánovanej koncepcie Južného 
mesta. Hlavným prvkom bola snaha o dosiahnutie polyfunkčnosti riešeného územia, ktorá 
zabezpečí okrem iných faktorov cez kontinuálnu prítomnosť človeka kvalitu a bezpečnosť 
prostredia, kde intenzita využitia pozemkov bude odklonená od využitia prostredníctvom 
individuálnej automobilovej dopravy k pešiemu pohybu a cyklodoprave. Podrobnejšie viď výkres 
č. 03 Komplexný urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole.   
 
riešenie pre bytovú výstavbu 
 
Bytová výstavba je navrhnutá jednak na koncepcii vytvorenia „polosúkromného“ bývania -
obytného dvora, tj modelu kde niekoľko obytných domov má vytvorený poloverejný komunitný 
priestor vymedzený fyzicky – buď zástavbou alebo oplotením, čím je garantovaná kvalita 
obytného prostredia a tiež bezpečnosť byvateľov kondomínia. Tento model má aj 
v urbanistickom organizme Liptovského Mikuláša historické opodstatnenie, sú takéto štruktúry 
z rôznych historických období úspešne zažité a vyhľadávané. Takto je riešený  celok „E“ -
ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY, aj regulačná jednotka „D2“- BYTOVÁ VYSTAVBA 
S PREVAHOU BYTOVÝCH DOMOV  

 
Druhý princíp je využívaný pri objektoch s prevahou občianskej vybavenosti, kde bývanie by 
malo byť len doplnkovou funkciou. Kde je uvažované, že rozsah súkromných či polosúkromných 
spoločných priestorov bude minimálny, kde vytvorenie polyfunkčných objektov v blokovej 
zástavbe vytvorí kvalitné mestské prostredie pri vysokej intenzite využitia pozemkov. Pridanou 
hodnotou pre bývanie by mala byť dostupnosť služieb a pracovných príležitostí, jednoduché 
komunikačné pripojenie a diaľkové výhľady. Podrobnejšie viď výkres č. 03 Komplexný 
urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole.   

 
Pre výpočet predpokladaného počtu bytov a počtu obyvateľov boli použité štatistické údaje 
v predpokladanom strednodobom výhľade - tabuľka  č.08 Bytový fond - návrh viď. Textová 
časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 
riešenie pre občiansku vybavenosť 
 
Občianska vybavenosť je dnes nosnou funkciou v území, ako prevažujúca funkcia je uvažovaná 
aj v tejto návrhovej etape. Zjavuje sa vo všetkých regulačných blokoch, s rôznou intenzitou, 
spôsobom zástavby aj vhodnou funkciou. Podrobnejšie to je popísané v záväznej časti.  
 
Ťažiskom územia z hľadiska občianskej vybavenosti by mal ostať blok „H“-obchodné centrum 
Tesco, kde rozvoj najmä rozvoj regulačných jednotiek „H1“, „H2“ a „H3“ mal smerovať 
k vytvoreniu obchodno-zábavného centra nadregionálneho významu, ktorý bude aj priestrovo 
akcentovaný objektom hotela – regulačná jednotka „H3“. Výhľadovo by práve toto centrum malo 
vytvárať aj zázemie pre multifunkčné športové vybavenie – nový zimný štadion, ktorý bol 
uvažovaný  mimo územia dnešnej zóny. 
 
Špecifikom by mala byť podpora sofistikovanej neexhalujúcej výroby, ktorá nie je síce 
občianskou vybavenosťou, ale pre túto konkrétnu zónu je maximálne vhodná, najmä v blokoch 
„G“ - OD JYSK, „J“- SHOPPING VILLAGE, „K“ - MERKURY MARKET a podmienečne aj v bloku 
„L“- OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE. Prevádzky tzv. kreatívneho priemyslu sú vhodné v celom 
riešenom území, okrem blokov „A“ POBREŽIE TOKU,  „C“ ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME 
CINTORÍNA  a regulačnej jednotky „J4" PARK. Podrobnejšie viď výkres č. 03 Komplexný 
urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole.   
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Pre výpočet predpokladaného počtu účelových jednotiek OV  - tabuľka  č.09 Občianska 
vybavenosť - návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 
 
riešenie pre verejnú dopravu 
 
Návrh riešenia širších dopravných nadväzností na nadradenú dopravnú sieť 

Zóna Kamenné pole sa nachádza na južnom okraji mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je sídlom 
okresu, patrí medzi nadregionálne centrá turizmu a súčasne leží na hlavnom multimodálnom 
dopravnom koridore č.Va medzinárodného významu v smere západ – východ. 
 

Z hľadiska regionálnych a sídelných dopravných vzťahov existujú okrem bezprostredných 
väzieb na priľahlé časti Liptovského Mikuláša –  Palúdzka, Staré mesto CMZ, Nábrežie, Vrbica, 
Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice, silné väzby aj na ostatnú časť mesta a okolité obce, 
vrátane Demänovskej doliny a rekreačnej oblasti Liptovská Mara, pre ktoré riešená časť už 
v súčasnosti poskytuje obchodné a spoločensko-kultúrne zázemie. 

 

Diaľničná, cestná sieť a miestne komunikácie 
 

Nadradenú sieť pozemných komunikácií v rámci širších vzťahov tvorí diaľnica D1 a cesta I. 
triedy č.18. Diaľnica D1, ktorá je súčasťou transeurópskych dopravných koridorov a európskeho 
ťahu E50, ohraničuje riešené územie z južnej strany. Cesta I/18,  zaradená do medzinárodného 
cestného ťahu E-75, tvorí prieťah mestom v smere východ –  západ a je situovaná za riekou 
Váh, severne od riešeného územia. Cestné prepojenie medzi diaľničnou križovatkou Liptovský 
Mikuláš (okružná križovatka – rondel) a cestou I/18 zabezpečuje privádzač vedený v polohe 
cesty II/584, ktorá spája Demänovskú dolinu s oblasťou severného brehu Liptovskej Mary. 
Diaľničný privádzač ohraničuje riešené územia zo západnej strany. Východne od riešeného 
územia je situovaná cesta III/2333 (pôvodne III/0180130), cez ktorú sú pripojené na c I/18 obce 
Iľanovo a Ploštín.  
 
Sieť miestnych komunikácií tvoria miestne komunikácie I.-IV. triedy s celkovou dĺžkou viac ako 
95 km. 

 
V širšom okolí zóny Kamenné pole sa nachádzajú miestne obslužné komunikácie: 
 

ulica kategória funkčná trieda    trieda  MK poloha –         
územný obvod 

poznámka 

Demänovská cesta MO 8/50 C2 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Poľnohospodárska MOK 6,5/40 C2 II. Demänová južne za diaľnicou D1 

Vrlíkova MZ 9/50 B2 I. C III/2333 
s premostením cez rieku 
Váh 

Pltnícka MO 8/40 C3 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Nabrežie J. Kráľa MO 8/40 C3 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Belopotockého MO 8/50 C2 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Vajanského MO 8/40 C3 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

 
Z hľadiska väzieb na priľahlú dopravnú sieť, v obvode zóny v súlade s ÚPN mesta Liptovský 
Mikuláš, hlavný prístup do zóny Kamenné pole bude naďalej orientovaný z cesty II/584 po ulici 
Kamenné pole. Z dôvodu flexibility dopravného a komunikačného systému v nadväznosti na 
existujúcu cestnú infraštruktúru bude potrebné ďalšie prepojenie navrhovanej komunikačnej 
siete riešeného územia s komunikáciami mestskej časti Palúdzka cez Demänovskú ulicu popod 
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privádzač diaľnice D1. Výhľadovo s postupnou plánovanou dostavbou „Južného mesta“ bude 
potrebné dobudovať dopravné prepojenia východným smerom k ceste III/2333 a do centra 
mesta. 

 
Na území mesta, ale i v širšom území mesta je progresívne využívaná cyklistická doprava. 
Z pohľadu riešeného územia v súčasnosti pre dopravné účely (nákup, práca, zábava) absentuje 
cyklistická trasa na južnom nábreží Váhu. Na severnej strane Váhu je vedená novovybudovaná 
cyklotrasa v úseku od sídliska Podbreziny po križovatku pri hoteli Jánošík. Uvedená trasa, ktorá 
slúži na športové, rekreačné i dopravné účely nemá zatiaľ priame prepojenie do riešenej zóny. 
V širšom okolí sú v dotyku s mestom vedené  registrované cyklomagistrály Liptovská, 
Podtatranská a okolo Liptovskej Mary.  

 
Okrem dobudovania cyklistickej infraštruktúry vo vnútri zóny je potrebné doplniť komunikačné 
pripojenie riešeného územia pre cyklistov popod most na  privádzači na ul. Demänovskú, 
cyklistický chodník pozdĺž ľavého brehu Váhu v línii Palúdzka - Areál vodného slalomu Ondreja 
Cibáka a výhľadovo mostné prepojenie ponad rieku Váh na cyklotrasu na pravom brehu Váhu. 

 
Prístup pre pešiu premávku do zóny Kamenné pole je v súčasnosti vedený po samostatnom 
chodníku z mestskej časti  Palúdzka popod most na privádzači pri Váhu orientovaný  južným 
smerom k OD Mikromedia a OD Koberce TREND na ul. Kamenné pole. Na uvedený chodník  
v severo-západnej časti územia sa pripájana spojovací úsek chodníka pre peších vedený 
z mosta ponad Váh CII/584, ktorý v súčasnosti zabezpečuje najkratší prístup do centra mesta. 
Provizórny peší chodník spája seero-východne situovanú osadu Hlboké s pešími chodníkmi na 
Kamennom poli. Bezprostredný prístup k existujúcim objektom v zóne zabezpečuje sieť peších 
chodníkov a plôch vedených zväčša po obvode zástavby. 

 
Z hľadiska návrhu pešieho pripojenia riešeného územia vo väzbe na priľahlé územie v obvode 
zóny je potrebné zrekonštruovať jestvujúce samostatné chodníky a v súbehu s navrhovanými 
trasami cyklistických chodníkov a cestičiek doplniť sieť nemotoristických komunikácií novými 
chodníkmi pre peších.  

 

Železničná doprava 
 

Mesto leží na hlavnej magistrálnej železničnej trati č.180, Žilina  - Košice vnútroštátneho aj 
medzinárodného významu. Trať je zaradená do siete AGC/AGCTC. Na železničnej stanici 
zastavujú všetky rýchliky aj IC/EC vlaky. Dostupnosť železničnou dopravou do Žiliny je 83 km. 

 
Zásadnú zmenu dopravných vzťahov v meste  vyvolá v modernizácia železničnej trate na 
traťovú rýchlosť 160 km/h a tej súvislosti pripravovaná preložka železnice do novej polohy 
v súbehu s diaľnicou D1 z jej južnej strany.  
 
V súčasnosti je vypracovaná DSP a prebieha stavebné konanie (spracovateľom projektovej 
dokumentácie pre ŽSR je spoločnosť REMING CONSULT a.s., Bratislava). Zahájenie realizácie 
preložky železničnej trate pri Liptovskom Mikuláši sa predpokladá začiatkom roku 2017. 
S preložkou železničnej trate súvisí aj vybudovanie novej železničnej a autobusovej stanice 
juhovýchodne od riešeného územia a prestavba súvisiacej komunikačnej siete v súlade s ÚPN 
mesta Liptovský Mikuláš. 

 

Vodná doprava 
 

Severne od riešenej zóny preteká mestom rieka Váh, ktorá v priľahlom úseku poskytuje zázemie 
pre individuálne vodácke aktivity, prevažne športového charakteru (kanoe, kajaky, rafty). 
Východne od Kamenného poľa sa nachádza Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka. Sezónna 
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lodná doprava motorovými loďami ako aj vodné športové aktivity sú orientované na priehradu 
Liptovská Mara.  

 

Letecká doprava 
 

Najbližšie letiská sú v Poprade (40 minút jazdy autom) a v Žiline (60 minút jazdy autom). 
Heliport Liptov pre rekreačné využitie je situovaný v priemyselnej zóne vo východnej časti mesta 
účely a východne od Aquaparku Tatralandia pri Liptovskej Mare.   
 
Lyžiarske vleky a lanové dráhy  

 
Liptovský Mikuláš a jeho okolie je centrom zimnej rekreácie. Z riešenej zóny je cez existujúcu 
cestnú sieť veľmi dobrý prístup do najvýznamnejšej lokality  - Demänovská dolina ako 
aj blízkych stredísk Závažná Poruba, Liptovský Ján  a Pavčina Lehota. 

 

Dostupnosť územia 
 

Zóna Kamenné pole je dostupná pre automobilovú dopravu z privádzača (c II/584) a jeho 
prostredníctvom z priľahlej diaľničnej a ostatnej cestnej siete. 
 
Súčasná železničná a autobusová stanica je vzdialená po miestnych komunikáciách 1,7 km. Po 
preložke železničnej trate bude dostupnosť po dobudovanej cestnej sieti od okraja zóny do 700 
m. MHD má zastávku priamo v riešenej zóne. 
 
Pre pešiu a cyklistickú dopravu z CMZ mesta cez most pri hoteli Jánošík je dostupná 
vzdialenosť 1,5 km, resp. po moste cez Váh na privádzači 1,3 km. 

 
Základné princípy riešenia dopravnej infraštruktúry so zvláštnym zreteľom na trasy nadradenej 
dopravnej infraštruktúry stanovuje pre zónu Kamenné pole ÚPN mesta Liptovský Mikuláš. 

 
Z hľadiska väzieb na nadradenú dopravnú sieť je pre návrh dopravnej infraštruktúry zóny 
Kamenné pole rozhodujúce existujúce komunikačné pripojenie cez obslužnú komunikáciu 
Kamenné pole MO 9/40-C1, ktorá sa pripája na privádzač (cestu II/584) a prostredníctvom neho  
na diaľnicu D1, ostatnú cestnú sieť i sieť miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš. 
Z hľadiska ďalšieho dopravného prepojenia je dôležitou poloha Demänovskej cesty na priľahlom 
okraji miestnej časti Palúdzka, ktorá je dostupná z predmetnej zóny popod existujúci most na 
privádzači. 

 
Pre pešiu a cyklistickú dopravu zostáva orientácia na existujúce prístupy a trasy. Pre cyklistickú 
i pešiu premávku zo strany m.č. Palúdzka je dôležité mimoúrovňové pripojenie popod privádzač 
od Demänovskej cesty. Výhľadovo  v súlade s ÚPN  je potrebné zabezpečiť nový prístup do 
riešenej zóny z centra  mesta cez cyklopešiu lávku ponad rieku Váh z Vajanského ulice. 

Návrh systému dopravnej obsluhy územia vo väzbe na navrhované funkčné členenie územia 

V rámci ÚGD  a následne v ÚPN mesta bola navrhnutá nová dopravná koncepcia, ktorá vo 
svojom cieľovom horizonte uvažuje s prestavbou dopravného systému, vymiestnením cesty /18 
na južný okraj mesta a premiestnením železničnej a autobusovej stanice do novej miestnej časti 
„Južné mesto“, ktorého súčasťou sa stane aj zóna Kamenné pole. V súlade s uvedenou 
dokumentáciou je navrhnutá aj dopravná obsluha riešeného územia, ktorá využíva existujúce  
kapacity a dopĺňa ich v interakcii s plánovanou urbanizáciou a  využitím územia o novú 
dopravnú infraštruktúru. Podrobnejšie - výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť 
ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   

 

Navrhovanú dopravnú obsluhu riešeného územia vo všeobecnosti zabezpečujú nasledovné 
subsystémy: 
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 automobilová doprava 
 hromadná autobusová doprava 
 cyklistická doprava  
 pešia doprava  
 statická doprava 

Cestná automobilová doprava 

Súčasnú komunikačnú sieť riešeného územia tvorí hlavná obslužná komunikácia ul. Kamenné 
pole kategórie MO 9/40, funkčnej triedy (FT) C1, ktorá sa pripája v svetelne riadenej priesečnej 
križovatke na privádzač diaľnice D1 a na protiľahlej strane je slepo ukončená pri OD TESCO. 
Prostredníctvom nej sa na priľahlú dopravnú sieť pripájajú obslužné komunikácie kategórie MO 
8/30,40, FT C3, ktoré zabezpečujú bezprostrednú obsluhu objektov, dopravných plôch 
a zariadení zóny. 

Vo vzťahu k navrhovanému členeniu a funkčnému využitiu územia obslužná komunikácia 
pripojená na privádzač zostane hlavnou dopravnou osou zóny Kamenné pole, pričom na 
východnej hranici riešeného územia sa pripojí do pripravovanej okružnej križovatky  pri OD 
TESCO s výhľadovým pokračovaním v smere na budúcu železničnú stanicu (podľa PD spol. 
REMING CONSULT a.s.). Pripojenie existujúcich obslužných komunikácií a priame dopravné 
pripojenie dopravných plôch v obvode uvedenej komunikácie sa ponechá v súlade s existujúcim 
stavom, príp. sa doplní dopravnými, organizačnými a regulačnými opatreniami s cieľom 
minimalizovať kolízne miesta zo strany pripájajúcich sa komunikácií.  

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti, bezpečnosti a dopravnej výkonnosti komunikačného 
systému zóny je potrebné doplniť ďalšie pripojenie zóny z ul. Demänovská cesta na východnom 
okraji m.č. Palúdzka popod existujúci 3-poľový most na privádzači. Navrhovaná obslužná 
komunikácia vedená ďalej okruhom na južnej strane a následne po východnej hranici riešeného 
územia sa pripojí na novonavrhovanú okružnú križovatku pri OD TESCO. Na uvedenú obslužnú 
komunikáciu sa pripojí komunikačný systém obslužných komunikácií zabezpečujúcich priamu 
obsluhu novej i existujúcej obchodnej vybavenosti južnej časti zóny.   

 
Na severnej strane zóny Kamenné pole sa vybuduje po hranici zastavavaného územia obslužná 
komunikácia vedená od okružnej križovatky pri OD TESCO s ukončením na západnom okraji 
územia pod privádzačom diaľnice D1. Na uvedenú komunikáciu sa pripoja obslužné 
komunikácie zabezpečujúce priamu obsluhu obytných blokov situovaných južne od novej 
komunikácie. 

 
Štruktúru miestnych komunikácií vo vnútri zóny budú v súlade s uvedeným dopravným 
systémom a funkčným využitím územia tvoriť navrhované obslužné komunikácie kategórie: 

-  funkčnej triedy C2 v kategórii MO 8/40  
-  funkčnej triedy C3 v kategórií MO7,5/30,  MO7/30  
 

Vo vnútri blokov a obchodných areálov bude uvedená štruktúra komunikácií doplnená 
vnútroblokovými a vnútroareálovými účelovými komunikáciami pre priamy prístup dopravnej 
obsluhy objektov, prevažne nákladnej dopravy pre vykládku a prekládku tovarov, ako aj pre 
prístup na dopravné plochy statickej dopravy. 

 
Priestorové usporiadanie a návrhové parametre navrhovaných komunikácií sa uvažuje v súlade 
s STN 73 6110/O1, Z2 Projektovanie miestnych komunikácií. 

 
V rámci navrhovanej dopravnej infraštruktúry riešeného územia sa navrhujú úrovňové 
križovatky, z toho sú 2 okružné križovatky. Ostatné sú neriadené priesečné, alebo stykové 
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križovatky. Priestorové usporiadanie a parametre križovatiek sa navrhujú v súlade s STN 
736102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách. 

 
Štvorramenná okružná križovatka s vonkajším priemerom min. 33 m je navrhovaná vna SV 
okraji územia na spojnici ulíc, Ďumbierska, Kriváňska (- pracovné názvy komunikácií) a ul. 
Kamenné pole (s pokračovaním v smere na budúcu stanicu ŽSR). Križovatka je navrhovaná pre 
všetky druhy dopravy, vrátane MAD. Po obvode križovatky je vedená cyklistická a pešia 
premávka. 

 
Druhá štvorramenná okružná križovatka je navrhovaná na západnom okraji územia v spojnici 
ulíc Chočská, Derešská, Chabencová (- pracovné názvy komunikácií) a zabezpečuje distribúciu 
dopravy vedenú z mestskej časti Palúdzka pod mostom na c II/584. Vonkajší priemer okružného 
pásu je navrhnutý 35 m. Zo severnej strany križovatky je vedená cyklopešia trasa z Palúdzky do 
Kamenného poľa. Parametre križovatky zohľadňujú skladbu dopravného prúdu všetkých druhov 
dopravy, vrátane MAD.  
 
Podrobnejšie výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole, tabuľka  č.06 Návrh hlavných verejných dopravných stavieb  a tabuľka č.07 Plochy 
dopravnej infaštruktúry - návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )

 
Hromadná autobusová doprava 
  
Cestná hromadná doprava v Liptovskom Mikuláši je zabezpečovaná prevažne závodom SAD 
LIORBUS so sídlom v Ružomberku. V súčasnosti dopravnú obsluhu zabezpečujú linkové 
autobusy MAD č. 5 (Bodice, Autobusová stanica), 11 (Podbreziny, Autobusová stanica, 
Palúdzka) a 14 (Podbreziny) so zastávkou pred OD Merkur. Vzhľadom k flexibilite organizácie 
cestnej hromadnej dopravy je možné štruktúru liniek upraviť podľa aktuálnych potrieb. So 
zmenou polohy železničnej a autobusovej stanice vznikne aj potreba nového linkovania MAD a 
prímestskej dopravy.   

  
V návrhu dopravného systému zóny sa uvažuje so zmenou usporiadania zastávky v súlade s 
STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky (presunutie zastávky z južnej 
strany ul. Kamenné pole na severnú stranu pri OD TESCO) a doplnením obojstrannej zastávky 
na ul. Ďumbiersku (- pracovný názvov komunikácie) na východnom okraji zóny. Využitie 
zastávky je podmienené plánovanou dostavbou zóny v  jej juhovýchodnom kvadrante, ako aj 
ďalšou urbanizáciou územia „Južného mesta“.   
 
Prístupy pre autobusy MHD sa navrhujú z privádzača a z Demänovskej cesty. Vedenie 
linkových autobusov je uvažované v súčasnej trase po obslužnej komunikácii FT C1 od 
privádzača smerom k OD TESCO, s využitím okružnej križovatky na jej konci ako obratiska, 
resp. pokračovaním po okružnej trase  po obslužnej komunikácii FT C2 na východnom okraji 
zóny, potom popri OD Merkury Market k okružnej križovatke na západnom okraji zóny a ďalej 
popod privádzač na Demänovskú cestu smerom do mestskej časti Palúdzka. 
 
Podrobnejšie výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole, tabuľka  č.06 Návrh hlavných verejných dopravných stavieb  a tabuľka č.07 Plochy 
dopravnej infaštruktúry - návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 
Cyklistická doprava  

 
Návrh riešenia dopravy v súlade s dostavbou zóny Kamenné pole uvažuje s doplnením 
cyklistických komunikácií, ktoré v súčasnosti absentujú v jej dopravnej infraštruktúre.  Návrh 
štruktúry cyklistických komunikácií je orientovaný s ohľadom na zdroje a ciele cyklistickej 
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dopravy, ako aj vo vzťahu na účel a využitie týchto komunikácií, s dôrazom na bezpečnosť 
premávky.   
  
Dopravný charakter majú trasy orientované za prácou a na nákupmi. V súlade s TP 07/2014 
Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry sú cyklistické komunikácie (CYK) navrhnuté pre úroveň 
F1, resp. F2. Tieto vytvárajú základnú sieť komunikácií súhlasne s orientáciou zástavby v smere 
východ-západ a sever-juh: 
 
  -  západná trasa: obojsmerný cyklochodník od podjazdu pod privádzačom zo SZ nárožia 
zóny, popri cintoríne, cez blok navrhovanej bytovej výstavby, pomedzi predajne TREND 
a Mikromedia, cez priesečnú križovatku hlavnej obslužnej komunikácie južne od predajne 
Interšport, oddelene od obslužnej komunikácie a plôch statickej dopravy smerom k západnej 
strane OD NAY a v priamom pokračovaní s pripojením na priečne vedenú cyklotrasu severne od 
areálu Sorávie. Trasa zabezpečuje dopravné prepojenie zóny v smere na Staré mesto, 
Ondrašovú a rekreačnú oblasť Liptovskej Mary. 
 
-  východná trasa: obojsmerný cyklochodník začína na nábrežnej cyklotrase na južnom 
brehu Váhu, prechádza zo západnej strany po obvode okružnej križovatky na hlavnej obslužnej 
komunikácii zóny a ďalej vedie vo voľnom súbehu s melioračným kanálom južným smerom po 
východnom strane zóny na jej južný okraj, odkiaľ bude výhľadovo pokračovať východným 
smerom. V súlade s UPN mesta sa uvažuje v smere navrhovanej trasy s vybudovaním novej 
cyklopešej lávky ponad rieku Váh čím vznikne cyklistické prepojenie medzi riešenou zónu 
a CMZ mesta cez ul. Vajanského, vrátane cyklistickej infraštruktúry mesta na pravom brehu 
Váhu. 
 
-  južná trasa: obojsmerný chodník začína na Demänovskej ceste, prechádza popod 
privádzač v krajnom mostnom poli, po obvode okružnej križovatky na ul. Chočskej (- pracovný 
názvov komunikácie) z jej severnej strany a ďalej vedie v prieluke zástavby severne od areálu 
Sorávie a južne od RGB Liptov, s pripojením pri melioračnom kanáli na východnú trasu. 
Cyklistická trasa zabezpečuje prepojenie riešenej zóny z mestskej časti Palúdzka. 
 
-  centrálna trasa: využíva koridor hlavnej komunikácie ul. Kamenné pole, pričom 
cyklistická doprava je vedená od križovatky pri Interšporte po okružnú križovatku na východnej 
strane zóny na samostatných jednosmerných cyklistických pruhoch oddelených od priľahlej 
cestnej komunikácie a dopravných plôch. Cyklistická trasa prepája v strede riešeného územia 
navrhované trasy pre cyklistov a vo väzbe na jestvujúce plochy a chodníky pre nemotorovú 
dopravu zabezpečuje distribúciu a prístupy cyklistickej dopravy k priľahlým objektom. Výhľadovo 
bude trasa pokračovať východným smerom k budúcej železničnej stanici. 
 
-  severná trasa: s využitím pre športovo-rekreačné účely je na ľavom brehu Váhu vedený 
cyklistický chodník, ktorý je vedený od podjazdu pod privádzačom na západnej strane smerom 
na východ k Areálu vodných športov Ondreja Cibáka. Cez výhľadovú lávku ponad rieku Váh sa 
trasa prepojí s existujúcim cyklochodníkom vedenom po opačnom brehu Váhu.  
 

V korešpondencii s dobudovaním cyklistickej infraštruktúry bude účelné v zóne uvažovať 
s doplnením technickej infraštruktúry a vybavením pre cyklistov. Požičovne, servis  a opravovne 
bicyklov je najlepšie umiestniť na hlavných cyklistických trasách na vstupoch do zástavby. 
Umiestnenie uvedených objektov je možné vo väzbe  na príp. priestory turistických kancelárií, 
hotel, alebo môžu byť prevádzkované samostatne podnikateľskými subjektmi.  
 
V severnej časti územia na nábreží Váhu je vhodné zriadiť odpočívadlo pre cyklistov,  pre 
posedenie, oddych s vybavením  mobiliárom, príp. obslužným zariadením (bufet, hygienické 
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zariadenie). Odpočívadlo so stolom a stoličkami je vhodné zastrešiť, vybaviť mapou, stojanom 
na bicykle a košmi na odpadky. 

  
Podrobnejšie výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole, tabuľka  č.06 Návrh hlavných verejných dopravných stavieb  a tabuľka č.07 Plochy 
dopravnej infaštruktúry - návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 
Pešia  doprava  
 
Pešia doprava tvorí významný podiel zo všetkých druhov dopravy v zóne a zabezpečuje priamu 
obsluhu objektov. 

 
Základnú sieť vytvárajú v riešenom území existujúce chodníky a plochy pre peších vedené po 
obvode zástavby a sprístupňujúce dopravné plochy statickej dopravy a zastávky MHD. Táto 
infraštruktúra sa doplní novými chodníkmi po stranách novobudovaných obslužných 
komunikácií, obvode predajno-obchodných, kultúrno-spoločenských areálov a obytných blokov. 
Nové samostatné pešie trasy a chodníky sú vedené v súbehu s uvedenými navrhovanými 
cyklistickými trasami. Pešie chodníky, plochy a ihriská, ich vybavenie vrátane mobiliáru, vo 
vnútri navrhovaných blokov obytnej zástavby a areálov občianskej vybavenosti budú predmetom 
podrobného riešenia súvisiacej projektovej dokumentácie.  

 
Pešie spojenie cez rieku Váh sa realizuje cez existujúce cestné mosty na privádzači, ul. 
Palúčanskej a ul. Vrlíkovej, ktoré sú po oboch stranách vozovky vybavené chodníkmi. Z 
nábrežia Janka Kráľa viedla v minulosti pešia lávka, ktorá sa  v súlade s ÚPN mesta plánuje 
obnoviť v predĺžení ul. Vajanského v rámci výstavby „Južného mesta“. 
 
Podrobnejšie výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole, tabuľka  č.06 Návrh hlavných verejných dopravných stavieb  a tabuľka č.07 Plochy 
dopravnej infaštruktúry - návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 
Statická doprava  
 
Riešenie návrhu statickej dopravy vychádzalo z troch základných okruhov: 

-  zhodnotenia bilancií jestvujúceho stavu statickej dopravy  
-  určenia nárokov na statickú dopravu obyvateľov  
-  určenia nárokov na statickú dopravu, ktorá vznikne vplyvom nových aktivít v území  

 
Z hľadiska bilancie existujúcich plôch statickej dopravy tieto v dostatočnej miere pokrývajú 
nároky  súčasných aktivít v danom území. Výpočet nových nárokov vychádza z  STN 73 6110 
„Projektovanie miestnych komunikácií“ ( zmena Z2,  2/2015), kde celkové nároky na odstavné a 
parkovacie státia sú stanovené podľa vzorca: 

 
N = N1 + N2 = Oo.ka + Po . ka. kv . kp . kd,   kde: 
 

N  ........... celkové nároky statickej dopravy pre jednotlivé objekty 
Oo  ...........základný počet odstavných státí pri stupni automobilizácie 1 : 2,25 ( tab.č. 20 ) 
Po ........... základný počet parkovacích státí ( tab. č. 20 ) 
ka  ........... súčiniteľ vplyvu stupňa automobilizácie , ka=1,1 
kv   ........... súčiniteľ vplyvu veľkosti obce – 1,0 (zohľadnený rekreačný charakter územia) 
kp  ........... regulačný koeficient mestskej polohy – 0,8 (ostané územie, obchodné centrá) 
kd  .......... súčiniteľ deľby prepravnej práce IAD:ostatná doprava (45:55) – 1,3  

 
Nároky na statickú dopravu boli posudzované zvlášť pre jednotlivé funkcie objektov a následne 
zosumarizované podľa zonácie jednotlivých blokov a sektorov. Náplň a funkčné využitie objektu 
vychádzali z údajov o rozvojových zámeroch a funkčnom využití jednotlivých objektov . 
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Nároky na statickú dopravu boli v zmysle STN 736110 rozdelené podľa dĺžky parkovania na: 
-  odstavovanie vozidiel  
-  parkovanie krátkodobé - do 2 hod. 
-  parkovanie dlhodobé – nad 2 hod 

 

Určenie nárokov na statickú dopravu – odstavovanie vozidiel - obyvateľov vychádza z 
výhľadového počtu obyvateľov v jednotlivých urbanistických blokoch a funkčného využitia plôch 
pre obchod a služby. Základným údajom bol počet obyvateľov v bytových domoch, údajov o 
počte zamestnancov, návštevníkov, ploche predajných plôch, počtu lôžok v ubytovacích 
zariadeniach a pod., pričom údaje pre obchod a služby majú veľmi premenlivý charakter. 
 
 Pri umiestňovaní zariadení najmä obchodu a služieb treba požadovať zabezpečenie 
dostatočného počtu parkovacích miest. V riešení sa predpokladá, že zabezpečenie odstavných 
a parkovacích státí v urbanistických blokoch sa rieši prioritne na vlastných pozemkoch 
jednotlivých objektov a zariadení. 

 
Deficit nárokov na odstavovanie a parkovanie vozidiel na parteri je možné v prvom rade riešiť 
organizovaním odstavovania vozidiel v uličnom priestore parkovaním na komunikáciách 
funkčnej triedy C2 a C3. Zároveň je potrebné dodržiavať pri novej výstavbe a vytváraní nových 
funkčných plôch podmienku budovania odstavných a parkovacích miest mimo uličného priestoru 
na vlastných pozemkoch respektíve zabezpečovať mimoúrovňové parkovanie. 
 
 Výsledné riešenie deficitu plôch statickej dopravy je potrebné zamerať na budovanie 
parkovacích garáží v rámci intenzifikácie využívania plôch zastavaného územia mesta. 

 
Pre existujúce zariadenia a objekty obchodnej a občianskej vybavenosti územia sú zriadené 
parkovacie a odstavné státia s celkovou kapacitou 924 stojísk. Uvedená kapacita aj s využitím 
vzájomnej zastupiteľnosti pokrýva súčasné potreby. 

 
V rámci navrhovanej dostavby územia sa existujúce stojiská plôch statickej dopravy sa upravia 
len v malom rozsahu: 

- z dôvodu zabezpečenia priebežných chodníkov pre cyklistov a peších sa zreorganizuje 
parkovisko osobných automobilov pri objekte McDonald a zruší sa státie pre 2 autobusy na 
hlavnej komunikácii  

- v rámci intenzifikácie využitia územia sa navrhuje na ploche súčasného parkoviska 
v regulačnej jednotke "H4" pri OD NAY nová občianska vybavenosť s parkovacou garážou, 
ktorá rozšíri kapacitu pôvodného parkoviska o nové plochy pre statickú dopravu 

 
Pre navrhované navrhované využitie územia bude potrebné zriadiť nové plochy pre odstavné 
a parkovacie státie motorových vozidiel. Časť týchto plôch je situovaná na parkovacích 
plochách pozdĺž obslužných komunikácií, resp. vnútroblokov. Zostávajúca časť odstavných 
a parkovacích plôch v závislosti od nárokov funkčného využitia územia, charakteru zástavby 
a resp. limitov disponibilných plôch v jednotlivých lokalitách a blokoch zóny je orientovaná do 
podzemných i nadzemných garáží s tým, že nároky statickej dopravy sa eliminujú prioritne 
v mieste ich zdroja.   
 
V rámci budúceho využitia územia sa navrhuje s cieľovou dostavbou 1 882 parkovacích miest 
pre krátkodobé i odstavné státie, z toho sa predpokladá s kapacitou 588 miest v rámci parkovísk 
a 1 294 miest v podzemných i nadzemných garážach.  

 
Štruktúra a kapacitné nároky v rámci jednotlivých urbanistických blokov a okrskov zóny sú 
dokumentované v tabuľke tabuľke č.05 Statická doprava - návrh viď. Textová časť C - 
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Doplňujúce údaje ( tabuľky ) a výkrese č.04 Dopravná infraštruktúra  viď. Grafická časť ÚPN-Z 
č.11 Kamenné pole   
 
Dodržanie dochádzkových vzdialeností, vzájomných funkčných väzieb a väzieb na dopravu a 
dopravné zariadenia 

Riešené územie je v súčasnosti dostupné pre cestnú dopravu zo západnej strany z diaľničného 
privádzača po hlavnej obslužnej komunikácii ul. Kamenné pole kategórie MO 9/40-C1. Uvedené 
dopravné prepojenie sa navrhuje doplniť rovnako zo západnej strany riešeného územia novou 
komunikáciou ul. Chočská, Derešská, Ďumbierska (- pracovné názvy komunikácií) kategórie 
MO 8/40-C2 z Demänovskej cesty. Výhľadovo sa zóna prepojí zo sieťou miestnych komunikácií 
„Južného mesta“ z východnej strany v pokračovaní ul. Kamenné pole cez okružnú križovatku.  

 
Dostupnosť novej zástavby je zabezpečená po novonavrhovaných komunikáciách FT C2 a C3. 
Dopravné zariadenia v zóne reprezentujú autobusové zastávky MHD, čerpacia stanica PHL, 
autoumyváreň, plochy statickej dopravy a garáže. 

 
Dostupnosť hromadnej dopravy (5 min. izochróma časovej dostupnosti so vzd. do 500 m) 
v rámci riešenej zóny je zabezpečená centrálnou polohou upravenej autobusovej zastávky 
situovanej na ul. Kamenné pole.  Pre zlepšenie dostupnosti v rámci dostavby zóny na jej 
východnej a južnej strane sa navrhuje umiestnenie obojstrannej autobusovej zastávky na ul. 
Ďumbierskej (- pracovný názov komunikácie).  

 
ČSPL TESCO je situovaná na západnej strane zóny a prístup je zabezpečený po existujúcej 
komunikácii MO 8/40-C3 ul. Poľanskej (- pracovný názov komunikácie). 

 
Plochy statickej dopravy a vstupy do nových garáží je zabezpečený po existujúcich i nových 
komunikáciách. 

 
Dostupnosť, ako aj priamy prístup k existujúcim i navrhovaným objektom pre nemotoristickú 
dopravu zabezpečia navrhované cyklistické a pešie chodníky. Uvedenú dopravnú infraštruktúru 
je potrebné v rámci navrhnutých plôch doplniť o zriadenie parkovacích stojanov pre bicykle 
a obslužné zariadenia (servis, občerstvenie).  

Podrobnejšie výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole. 
 
Návrh a zdôvodnenie funkčného triedenia, kategorizácie a kapacít dopravných ciest všetkého 
druhu 

Usporiadanie cestnej infraštruktúry a triedenie miestnych komunikácií v rámci zóny je 
podmienené funkčným členením územia a jednotlivých blokov. Základné dopravné pripojenie 
zóny je v súlade s existujúcim stavom a ÚPN sídelného útvaru orientované z diaľničného 
privádzača, resp. cesty II/584.  

 
Základnú dopravnú os riešeného územia tvorí existujúca, v súčasnosti slepo ukončená miestna 
obslužná komunikácia funkčnej triedy C1 kategórie MO 9/40. V návrhu dopravnej infraštruktúry 
zóny Kamenné pole sa uvažuje s vybudovaním 4-ramennej okružnej križovatky na uvedenej 
komunikácii na východnom okraji riešeného územia. S budúcou dostavbou Južného mesta vo 
väzbe na preložku železničnej trate Žilina – Košice bude komunikácia dobudovaná po novú 
železničnú  a autobusovú stanicu. Na uvedenú komunikáciu sa pripájajú priamo účelové 
komunikácie parkovísk, existujúce objekty,  obslužná komunikácia MO 8/40-C3 ul. Poľanská (- 
pracovný názov komunikácie) vedená k obchodnému centru Merkury Market a obslužná 
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komunikácia ul. Baníkovská (- pracovný názov komunikácie) s prepojením na ul. Salatínsku (- 
pracovný názov komunikácie), ktoré sprístupňujú objekty OD Koberce Trend a Mikromedia, ako 
aj prístup k zadným traktom OD  INTERSPORT, PROPERTY HOLDING a MERKUR SLOVAKIA. 

 
Sekundárne dopravné pripojenie zóny na komunikačný systém mesta je navrhované cez  
obslužnú komunikáciu MO 8/40-C2 vedenú z Demänovskej cesty v mestskej časti Palúdzka, 
popod privádzač, popri OD Merkury Market, východným okrajom zóny do navrhovanej okružnej 
križovatky východne od OD Tesco. Uvedená komunikácia plní funkciu medzi i vnútro zonálneho 
dopravného prepojenia, ako aj zabezpečuje priamu obsluhu objektov v jej blízkosti. Súčasne sa 
s dostavbou a využitím územia v jej obvode uvažuje po nej s vedením linkovej autobusovej 
dopravy.  

 
Na komunikácie funkčnej triedy C1 a C2 sa pripája doplnková cestná sieť miestnych 
obojsmerných dvojpruhových komunikácií funkčnej triedy C3 navrhnutých v kategóriách MO 
7,0/30; 7,5/30 a 8,0/40. Uvedené komunikácie zabezpečujú prístup k jednotlivým areálom i 
objektom občianskej vybavenosti a bytovej zástavby. Z komunikácií funkčnej triedy C3 
najvýznamnejšou je obslužná komunikácia MO 8/40-C3 ul. Kriváňska (- pracovný názov 
komunikácie) vedená od okružnej križovatky pri OD TESCO po severnom okraji riešeného 
územia. Na ul. Kriváňsku (- pracovný názov komunikácie) budú pripojené obslužné komunikácie 
sprístupňujúce vnútrobloky bytovej zástavby situované na jej južnej strane. 
V súlade s funkčným členením dopravne najzaťaženejšou komunikáciou je súčasná hlavná 
dopravná os, na ktorej v zmysle ÚPN mesta je uvažované s výhľadovým dopravným zaťažením 
do r. 2030 s 7 185 voz/24 hod (špičková hodina 575 voz/hod). Vzhľadom uvedenú výhľadovú 
kapacitu, polohu, funkciu komunikácie a jej väzbu na priľahlú zástavbu, dopravné zariadenia, 
križujúce cestné, pešie a cyklistické komunikácie bude nutné pri dostavbe Južného mesta 
dopravnými opatreniami riešiť organizáciu dopravy s cieľom regulovať dopravné zaťaženie na 
ul. Kamenné pole. Jedná sa predovšetkým o minimalizáciu, príp. zamedzenie prejazdu 
nežiadúcej tranzitnej dopravy cez územie zóny Kamenné pole a minimalizovať križujúce 
dopravné prúdy na nej ( napr. zjednosmernenie ulíc, resp. ich častí, umožnením vjazdov 
a prejazdov a pod.). Limitujúcim faktorom je aj dopravné pripojenie ul. Kamenné pole na 
dopravne silne zaťaženú cestu II/584 v svetelne riadenej križovatke. Pre možnosť stavebných 
úprav v križovatke zo strany riešenej zóny je po stranách ul. Kamenné pole zachovaná stavebná 
rezerva. 

 
Návrh funkčného triedenia a kategorizácie dopravných kapacít riešeného územia je 
dokumentovaný vo výkrese č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole, v tabuľke  č.06 Návrh hlavných verejných dopravných stavieb  a v tabuľke 
č.07 Plochy dopravnej infaštruktúry - návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje (tabuľky)


Návrh potrebných kapacít dopravných zariadení a vybavenia územia, porovnanie s potrebami 
podľa platných štandardov     

Stanovenie potrebných kapacít dopravných zariadení statickej dopravy vychádza z kapacít 
jednotlivých funkcií (zariadení) v riešenom území v súlade so súvisiacimi technickými predpismi. 
Štruktúru dopravných zariadení v zóne Kamenné pole tvoria existujúce i navrhované parkoviská 
pre parkovacie a odstavné státie, zastávky autobusov, odstavné a parkovacie garáže 
v jednotlivých objektoch a blokoch, čerpacia stanica PL TESCO a autoumyváreň. 

 
V súčasnosti je v prevádzke na ul. Poľanskej (- pracovný názov komunikácie) čerpacia 

stanica PL TESCO, ktorá svojou polohou (na okraji zóny mimo obytnej zástavby), prístupom 
(blízkosti hlavnej komunikácie na vstupe do zóny) a kapacitou (8 stojanov) postačuje súčasným 
i výhľadovým nárokom. 
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V súčasnosti sa pripravuje realizácia autoumyvárne, ktorá bude situovaná na západnom 
okraji zóny s prístupom z ulice Salatínskej (- pracovný názov komunikácie). Umyváreň bude 
poskytovať služby pre súčasných návštevníkov zóny a neskôr zázemie pre navrhovanú bytovú 
zástavbu v jej blízkosti. 

 
Dopravná obsluha zóny v súčasnosti i v budúcnosti je zabezpečovaná MAD. Pre linkové 

autobusy sú v zóne situované 2 obojstranné autobusové zastávky. Jestvujúca zastávka  na ul. 
Kamenné pole, ktorej usporiadanie sa upraví v súlade s STN 73 6425, zabezpečuje v rámci 
dostupnosti nároky celého územia zóny. Pre zlepšenie dopravnej obsluhy v súvislosti 
s dostavbou južných sektorov ako aj rozvojom východných častí „Južného mesta“ je navrhnutá 
zastávka na ul. Ďumbierskej (- pracovný názov komunikácie). 

 
Štruktúru dopravných zariadení v zóne dopĺňajú existujúce i novo navrhované plochy pre 

statickú dopravu. Parkovacie plochy sú navrhované pozdĺž obslužných komunikácií FT C3, resp. 
vo vnútri areálov a obytných blokov. Previs nárokov parkovacích miest z hľadiska potrieb 
funkčného využitia územia je uvažované eliminovať v rámci parkovacích a odstavných staní 
v garážach jednotlivých nových objektov. Celkovo v zóne na základe limitov funkčného využitia 
disponibilných plôch v území sa uvažuje s 1 512 miestami státí na parkoviskách situovaných na 
parteri v úrovni terénu a 1 294 parkovacími miestami v parkovacích, odstavných a radových 
garážach súvisiacich pozemných objektov. 

 
Návrh a bilancia stojísk statickej dopravy pre jednotlivé bloky je dokumentovaná - výkres č.04 
Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, tabuľka  č.06 Návrh 
hlavných verejných dopravných stavieb  a tabuľka č.07 Plochy dopravnej infaštruktúry - 
návrh viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje ( tabuľky )

 
 
riešenie pre technickú vybavenosť 
 
zásobovanie pitnou vodou - východisková situácia: 

Vodné zdroje. 

Riešené územie nemá vlastné vodné zdroje, je zásobované pitnou vodou zo skupinového 
vodovodu Liptovský Mikuláš, ktorý je systémom vodných zdrojov, vodojemov, čerpacích staníc, 
úpravní vody a potrubných rozvodov zásobujúci mesto Liptovský Mikuláš a okolité obce. 

Vodné zdroje pre mesto Liptovský Mikuláš sa nachádzajú za hranicami mesta: 

- Vodný zdroj Vyvieračka Demänovská dolina 140 l/s 
- Vodný zdroj Liptovská Porúbka                       49,6 l/s 
- Vodný zdroj L.Porúbka – Kráľova Lehota        95,9 l/s 
- Vodný zdroj Kamenistá                                    41,7 l/s 

 

Podľa zhodnotenia v územnom pláne mesta porovnaním súčasných kapacít vodných zdrojov ( 
300 l/s) a požadovaného maximálneho denného prietoku pri realizácii všetkých plánovaných 
zámerov ( 264 l/s,  UO Hložné 12,7 l/s) , potreba nových vodných zdrojov pre mesto a teda aj 
pre riešené územie nie je a nebude z kapacitných dôvodov nevyhnutná. 

Akumulačné priestory. 

Riešené územie je zásobované pitnou vodou z akumulačných priestorov mesta – vodojemy 
Belanské I.tlakové pásmo: 2 x 3000 m3   635,6 / 630,6 m n.m. 

                                                            2 x 1500 m3  635,6 / 630,10 m n.m. 
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                                                            2 x 500 m3    635,6 / 631,80 m n.m. 

Akumulačný priestor je dostatočný aj pre uvažované zámery v riešenom území. 

Zásobovanie pitnou vodou prevádzok a obchodných zariadení v území. 

Jednotlivé existujúce obchodné zariadenia a prevádzky sú zásobované vodou z verejného 
vodovodu. Na verejný vodovod sú napojení cez vodovodné prípojky s meraním spotreby vody 
vodomerom vo vodomerných šachtách.  

Vodovodná sieť. 

Juhozápadným okrajom riešeného územia prechádzajú dva verejné zásobovacie vodovodné 
potrubia z vodojemu Belianske do mesta: 

DN500 – oceľ a DN200 – liatina.  

Zo zásobovacieho potrubia DN200 je zásobovaná aj existujúca zástavba obchodov 
a obchodných domov na riešenom území. 

Na zásobný rad DN200 LT sú v súčasnosti napojené dva verejné vodovodné rady: 

DN100 v blízkosti OD Merkury Market, ktorý prechádza naprieč územím zo západu na východ. 
Ukončený je podzemným hydrantom DN80 na okraji pozemku Merkury Marketu pre budúce 
napojenie zástavby na pozemkoch za Merkury Marketom. 

Z tohto radu má v súčasnosti vybudovanú vodovodnú prípojku OD Merkury Market. 

Druhý vodovodný rad DN150  a 100 , napojený na zásobovacie potrubie DN200 zásobuje pitnou 
vodou hypermarket Tesco a obchody a obchodné domy okolo neho. 

Jednotlivé nehnuteľnosti sú na verejný vodovod napojené cez vodovodné prípojky s meraním vo 
vodomerných šachtách. 

Na verejnej vodovodnej sieti sú osadené nadzemné a podzemné požiarne hydranty. 

OD Tesco a Merkury Market majú vybudované vlastné požiarne nádrže s vlastným požiarnym 
rozvodom ( Tesco DN100). 

Tlakové pásma. 

Celé riešené územie  je zásobované pitnou vodou v 1.tlakovom pásme. 

zásobovanie pitnou vodou - návrh riešenia: 

Výpočet potreby pitnej vody. 

Pri výpočte sme vychádzali z „Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z., ktorou sa stanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Príloha č.1. 

Odberateľ Počet 

obyv./ 

zam 

Špecif. potreba 

vody l/os.deň 
+potreba obč.a 
tech.vybav. 

Qd pr 

l/deň 

Qd max 

l/deň 

Qh 

l/hod 

Qh 

l/s 

B  Územie zmieš. 
obč.vyb. 

  4760 6188 605 0,17 
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B1  Úz.s prevahou 
bytovej výstavby 

22 / 2 135/60 + 65 4520 5876 535 0,15 

B2  Úz. v ochr. pásme 
cintorína 

0/2 0/60 120 156 35 0,01 

B3 zeleň 0/2 0/60 120 156 35 0,01 

C1  Úz. v ochr. pásme 
cintorína 

0/2 0/60 120 156 35 0,01 

D  Úz.výstavby 
obč.vybavenosti. 

  126510 164463 14669 4,06 

D1 Obč. vybavenosť 70/20 145/60 + 65 15900 20670 2023 0,56 

D2 bytová vybav. 525/6 145/60 + 65 110610 143793 12646 3,5 

E  Úz.bytovej výstavby   327020 425126 37327 10,36 

E1 bytová vybavenosť 706/6 145/60 + 65 151520 196976 17300 4,8 

E2 bytová vybavenosť 834/6 145/60 + 65 175500 228150 20027 5,56 

F ulica Kamenné pole   77200 100360 10389 2,83 

F1 OD Trend 

 

58/12 135/60 + 65 12320 16016 1530 0,4 

F2 OD Intersport  15/8 135/60 + 65 3480  4524 482 0,13 

F3 OD Property Holding 129/12 135/60 + 65 26520 34476 3145 0,87 

F4 OD Merkur Slovakia 9/5 135/60 + 65 2100 2730 292 0,08 

F5 McDonald 48/18 135/60 + 65 10860 14118 1460 0,4 

F6 Currus Capital 65/20 135/60 + 65 14200 18460 1830 0,5 

F7 OD Mikromedia 17/12 135/60 + 65 4120 5356 597 0,16 

F8 Umyvárka 0/10 0/60 + 3000l/d 3600 4680 1053 0,29 

G JYSK   3300 4290 965 0,27 

G1 OD JYSK 0/20 0/60 1200 1560 351 0,1 

G2 ČS Tesco 0/20 0/60 1200 1560 351 0,1 

G3 Obč.vybavenosť 0/15 0/60 900 1170 263 0,07 

H obch.centrum Tesco   31450 40885 4518 1,25 

H1 OS Tesco 0/150 0/60 2 sm 4700 6110 1375 0,38 

H2 obč.vybavenosť 0/25 0/60  2 sm 750 975 219 0,06 

H3 Hotel 160/25 150l/lôžko  /60 3 
sm 

24500 31850 2486 0,7 



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.51 

H4 obč.vybavenosť 0/15 0/60  2 sm 450 585 131 0,03 

H5 OD Nay 0/25 0/60  2 sm 750 975 219 0,06 

H6 Obč.vybavenosť 0/10 0/60  2 sm 300 390 88 0,02 

J Shopping village   14460 18798 2191 0,61 

J1 OD Shopping Village 
západ 

0/20 0/60 2 sm 600 780 175 0,05 

J2 OD Shopping Village 
stred 

0/45 0/60  2 sm 1380 1794 403 0,11 

J3 OD Shopping Village 
východ 

57/35 135/60 + 65 12480 16224 1613 0,45 

K Merkury Market   50560 65728 6385 1,76 

K1 OD Merkury Market 0/30 0/60 2 sm 900 1170 190 0,05 

K2 OV juh 0/12 0/60 2 sm 360 468 105 0,03 

K3 OV východ 66/18 135/60 +65 2 sm 13740 17862 1659 0,46 

K4 OV východ 80/18 135/60 +65 2 sm 16540 21502 1978 0,55 

K6 OV juh 6/35 135/60 + 65 2 sm 2280 2964 452 0,12 

K7 OV sever 81/18 135/60 + 65  16740 21762 2001 0,55 

L1 Ochr.pásmo 
diaľnice 

0/4 0/60 240 312 70 0,02 

CELKOM:   635620 826306 77154 21,34 

 

Špecifická potreba vody pre obyvateľov: 

145 l/os.deň – pre hromadnú bytovú zástavu 

135l/os.deň – pre byty  v polyfunkcii ( nad obchodnými priestormi) 

Špecifická potreba vody pre zamestnancov: 

60 l/zam.smena – obchody, administratíva 

Špecifická potreba vody pre občiansku vybavenosť: 

65 l/os.deň 

Koeficient dennej nerovnomernosti kd = 1,3 

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 

kh= 2,1 pre hromadnú bytovú výstavbu a ostatné byty 

kh= 1,8 pre ostatné  

Vodné zdroje. 

Riešené územie nemá vlastné vodné zdroje, je zásobované pitnou vodou zo skupinového 
vodovodu Liptovský Mikuláš, ktorého vodné zdroje o celkovej kapacite 327,2 l/s podľa 
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zhodnotenia v územnom pláne mesta  potreba nových vodných zdrojov pre mesto a teda aj pre 
riešené územie nie je a nebude z kapacitných dôvodov nevyhnutná. 

Akumulačné priestory. 

Pri posúdení potrebnej akumulácie sme vychádzali z podmienky STN EN 736650, kde 
akumulácia pre sídlo musí tvoriť 60 – 100% maximálnej dennej potreby vody. Riešené územie 
Kamenné pole pri úplnom využití územia bude potrebovať akumuláciu 500 m3. Kamenné pole 
využíva a bude využívať aj pri využití celého riešeného územia spoločné akumulačné priestory 
pre mesto Liptovský Mikuláš - vodojemy Belanské I.tlakové pásmo: 2 x 3000 m3   635,6 / 630,6 
m n.m. 

                                                           2 x 1500 m3  635,6 / 630,10 m n.m. 

                                                           2 x 500 m3    635,6 / 631,80 m n.m. 

Akumulačný priestor je dostatočný aj pre uvažované zámery v riešenom území. 

Tlakové pásma. 

Územie bude zásobované pitnou vodou v jednom tlakovom pásme ( 1. Tlakové pásmo) 
s podmienkou maximálnej výšky zástavby do 6 N.P. 

Vodovodná sieť. 

Plné využitie riešeného územia z hľadiska zásobovania pitnou vodou bytovej výstavby 
a občianskej vybavenosti základnej a vyššej si vyžaduje: 

- Zokruhovať vodovodný systém v riešenom území , ktorý je napojený na zásobný 
vodovodný rad DN200 na južnom okraji územia,  prepojením na zásobovacie potrubie DN350. 
Toto potrubie je vedené na východ od riešeného územia. Po napojení na toto zásobovacie 
potrubie bude na zokruhovanom potrubí vybudovaná  vodomerná šachta s meraním spotreby 
vody odchádzajúcej do riešeného územia. 
 
- V území od línie OD JYSK, NAY,TESCO na sever vybudovať hlavný zásobovací 
vodovodný okruh DN150, ktorý sa napojí za OD JYSK na existujúci verejný vodovod DN150. 
Jeho trasa je navrhovaná západným okrajom riešeného územia, v súbehu s existujúcou 
splaškovou stokou, cez územia G2, F7, D1. Na konci D1 zmení  smer doprava a prechádza 
okrajom  území E1, E2. V F6 sa prepojí s existujúcim vodovodom DN150 a popri okružnej 
križovatke bude vedený k zásobnému radu DN350, kde sa trasa zaokruhuje. 
 
- Časť existujúceho potrubia DN150 sa z územia H2 a H3 preložiť na ich hranicu 
s územím J3,J4 a za komunikáciu na východnom okraji riešeného územia 
 
- Pozdĺž komunikácie na východnom okraji riešeného územia vybudovať vodovodný rad 
DN100 a prepojiť ho s existujúcim radom DN200 na južnom okraji územia a preloženým radom 
DN150 pri H3. 
 
- Na tento nový rad prepojiť existujúci vodovodný rad na konci územia K1. 
- V novonavrhovaných územiach dobudovať uličné vodovodné rady DN100, na okrajoch 
území prepojiť s existujúcimi vodovodnými radmi 
 
- Rešpektovať ochranné pásma existujúcich aj novonavrhovaných vodovodných potrubí 
a to 1,5m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia do priemeru 500  
 

Špecifikácia vyvolaných a podmieňujúcich investícií. 

Vyvolaná investícia:  
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- preložka časti existujúceho potrubia DN150 z územia H2 a H3 určeného na zástavbu  
pod cyklistický chodník medzi územiami H2 a J3 a J4  a na východnej strane za navrhovanú 
komunikáciu , ktorá prechádza východným okrajom riešeného územia. Predpokladaná dĺžka 
350 – 400m. 
 

Podmieňujúca investícia: 

- Prepojenie novonavrhovaného vodovodného okruhu DN150 s existujúcim zásobným 
vodovodným radom DN350 , ktorý sa nachádza na východ od riešeného územia. 
Predpokladaná dĺžka prepoja od hranice riešeného územia 120m. 
 
Podrobnejšie výkres č.06 Vodné hospodárstvo viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, 
tabuľka  č.17 Potreby vody - obyvateľstvo návrh  viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje 
(tabuľky).
 
odvádzanie splaškových vôd – kanalizačný systém - východisková situácia  
 
V riešenom území je vybudovaná delená kanalizačná sieť. Splaškové odpadové vody sú 
odvádzané do mestskej stokovej siete s čistením v mestskej čistiarni odpadových vôd.  
 

Splašková kanalizačná sieť. 

Okrajom riešeného územia z juhu na sever prechádza verejná kanalizačná stoka DN400 
a DN500 , ktorá začína v Demänovskej doline ako stoka jednotnej kanalizácie. Do riešeného 
územia vstupuje od diaľnice ako DN400 PVC po zjazd z diaľničného kruhového objazdu , potom 
za zjazdom  až po napojenie sa mestskú stokovú sieť na severnom okraji riešeného územia ako 
DN500 BET. Stoka prechádza západným okrajom riešeného územia v súbehu s verejnými 
vodovodnými zásobnými radmi DN200 a 500.  Stoka je položená v sklone cca: DN400 – 7 až 
12%0  ( kapacita cca 200 – 250 l/s), DN500 – 9%0 ( kapacita cca 420 l/s).  

Severným okrajom riešeného územia v chodníku popri toku Váh je vedená  splašková 
kanalizačná stoka, ktorá odvádza splaškové odpadové vody z čerpacej stanice odpadových vôd 
v Hlbokom. 

Skutočná produkcia splaškových odpadových vôd z riešeného územia ( priemer z rokov 2012 až 
2014): 

Qspl - ročné = 7565,6 m3/rok 

Čistenie odpadových vôd. 

Splaškové odpadové vody z mesta a teda aj z riešeného územia sú odvádzané do mestskej 
ČOV umiestnenej na západnom okraji mesta. Splaškové odpadové vody k ČOV sú odvádzané 
ľavobrežnou mestskou stokovou kanalizáciou. Cez prečerpávaciu stanicu odpadových vôd 
Palúdzka sú prečerpávané na druhú stranu rieky Váh, do mestskej ČOV.    

Smerný územný plán mesta uvažuje vo výhľade s nárastom produkcie odpadových vôd, so 
zvyšujúcimi sa požiadavkami na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a teda s rozširovaním 
a modernizáciou ČOV v rámci areálu. 

ČOV je mechanicko-biologická s kompletným kalovým hospodárstvom so základnými 
parametrami: 

Kapacita: 711,4 l/s 

Limit na vypúšťanie vyčistených o.v.: 600 l/s 
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Priemerný prítok v roku: 418,3 l/s 

Kvalita odpadových vôd na odtoku v BSK5: 9,9 mg/l 

                                                         v CHSK: 42,4 mg/l 

                                                         v NL : 17,3 mg/l    

EO projektovaní: 619 096 

EO skutoční: 217 337  
 
odvadzanie splaškovych vod – kanalizačny system - návrh riešenia  
 
Výpočet produkcie splaškových odpadových vôd. 
Pri výpočte sme vychádzali z „Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z., ktorou sa stanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií, Príloha č.1 a STN EN 756101  

Odberateľ Počet 

obyv./ 

zam 

Špecif. potreba 

vody l/os.deň 
+potreba obč.a 
tech.vybav. 

Qd pr 

l/deň 

Qd max 

l/deň 

Qh 

l/hod 

Qh 

l/s 

B  Územie zmieš. 
obč.vyb. 

kh=7,2  4760 6188 2136 0,58 

B1  Úz.s prevahou 
bytovej výstavby 

22 / 2 135/60 + 65 4520 5876 1856 0,5 

B2  Úz. v ochr. pásme 
cintorína 

0/2 0/60 120 156 140 0,04 

B3 zeleň 0/2 0/60 120 156 140 0,04 

C1  Úz. v ochr. pásme 
cintorína 

kh=7,2 

0/2 

0/60 120 156 140 0,04 

D  Úz.výstavby 
obč.vybavenosti. 

kh=6,3 

kh=3 

 126510 164463 24336 6,7 

D1 Obč. vybavenosť 70/20 145/60 + 65 15900 20670 6245 1,7 

D2 bytová vybav. 525/6 145/60 + 65 110610 143793 18091 5 

E  Úz.bytovej výstavby kh=3  327020 425126 53375 14,9 

E1 bytová vybavenosť 706/6 145/60 + 65 151520 196976 24739 6,9 

E2 bytová vybavenosť 834/6 145/60 + 65 175500 228150 28636 8 

F ulica Kamenné pole kh=3  77200 100360 15468 4,1 

F1 OD Trend 58/12 135/60 + 65 12320 16016 2236 0,6 
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F2 OD Intersport  15/8 135/60 + 65 3480  4524 721 0,02 

F3 OD Property Holding 129/12 135/60 + 65 26520 34476 4543 1,26 

F4 OD Merkur Slovakia 9/5 135/60 + 65 2100 2730 439 0,12 

F5 McDonald 48/18 135/60 + 65 10860 14118 2174 0,6 

F6 Currus Capital 65/20 135/60 + 65 14200 18460 2697 0,75 

F7 OD Mikromedia 17/12 135/60 + 65 4120 5356 903 0,25 

F8 Umyvárka 0/10 0/60 + 3000l/d 3600 4680 1755 0,5 

G JYSK kh=4,4  3300 4290 2359 0,66 

G1 OD JYSK 0/20 0/60 1200 1560 858 0,24 

G2 ČS Tesco 0/20 0/60 1200 1560 858 0,24 

G3 Obč.vybavenosť 0/15 0/60 900 1170 643 0,18 

H obch.centrum Tesco   31450 40885 8043 2,23 

H1 OS Tesco kh=3 0/150 0/60 2 sm 4700 6110 2291 0,63 

H2 obč.vybavenosť 
kh=4,4 

0/25 0/60  2 sm 750 975 536 0,15 

H3 Hotel kh=3 160/25 150l/lôžko  /60 3 
sm 

24500 31850 4144 1,15 

H4 obč.vybavenosť 
kh=4,4 

0/15 0/60  2 sm 450 585 322 0,09 

H5 OD Nay kh=4,4 0/25 0/60  2 sm 750 975 536 0,15 

H6 Obč.vybavenosť 0/10 0/60  2 sm 300 390 214 0,06 

kh=4,4       

J Shopping village kh=4,4  14460 18798 4905 1,36 

J1 OD Shopping Village 
západ 

0/20 0/60 2 sm 600 780 429 0,12 

J2 OD Shopping Village 
stred 

0/45 0/60  2 sm 1380 1794 987 0,27 

J3 OD Shopping Village 
východ 

57/35 135/60 + 65 12480 16224 3489 0,97 

K Merkury Market kh=4  50560 65728 12671 3,51 

K1 OD Merkury Market 0/30 0/60 2 sm 900 1170 585 0,16 

K2 OV juh 0/12 0/60 2 sm 360 468 234 0,06 

K3 OV východ 66/18 135/60 +65 2 sm 13740 17862 3211 0,89 

K4 OV východ 80/18 135/60 +65 2 sm 16540 21502 3818 1,06 
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K6 OV juh 6/35 135/60 + 65 2 sm 2280 2964 962 0,27 

K7 OV sever 81/18 135/60 + 65  16740 21762 3861 1,07 

L1 Ochr.pásmo 
diaľnice 

0/4 0/60 240 312 156 0,04 

CELKOM:   635620 826306 123589 30,61 

 

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 

kh= v závislosti od počtu obyvateľov v príslušnej zbernej ploche oblasti stoky ( STN EN756101 
tab.1)  

Návrh a zdôvodnenie systému odvádzania splaškových  odpadových vôd. 

Západným okrajom riešeného územia z juhu na sever prechádza verejná kanalizačná stoka 
DN400, 500, do ktorej sú zaústené splaškové odpadové vody z existujúcich objektov v území. 
Do tejto stoky budú zaústené aj splaškové odpadové vody z objektov  v novonavrhovaných 
častiach riešeného územia, ktorými stoka prechádza. Severným okrajom riešeného územia 
prechádza jestvujúca splašková stoka DN300, do ktorej budú zaústené objekty z nových blokov 
v severnej časti riešeného územia. 

Bloky  K 

Existujúce objekty K1 sú odkanalizované samostatnou kanalizačnou prípojkou splaškových vôd 
DN200. Táto prípojka bude odvádzať aj splaškové odpadové vody z bloku K7 ( na konci tejto 
kanalizácie je vytvorená rezerva pre napojenie bloku).Pre ostatné bloky K2, K3, K4, K6 bude 
v území navrhnutá gravitačná splašková stoka K DN300. Zaústená bude do jestvujúcej verejnej 
stoky.  Územie blokov K3 a K4 bude gravitačne odkanalizované do čerpacej šachty a odtiaľ 
budú splašky prečerpávané do navrhovanej stoky K. 

Čerpacia šachta s výkonom 2 l/s bude umiestnená  na západnom okraji územia. Pôdorysný 
záber pre čerpaciu šachtu sa predpokladá cca 3 x 3 m. Objekt bude podzemný. 

Bloky J 

Všetky časti bloku : J1, J2, J3 budú odkanalizované do spoločnej kanalizačnej prípojky ( 
v súčasnosti v štádiu PPSP) DN250, ktorá sa napojí do jestvujúcej kanalizácie. 

Bloky  G 

Územím tohto bloku prechádza jestvujúca kanalizácia. Do nej sú zaústené prípojky splaškovej 
kanalizácie z existujúcich objektov G1 a G2. Splaškové vody z objektov v novom bloku G3 budú 
napojené na túto jestvujúcu stoku priamo cez prípojky. 

Bloky  H 

Existujúce objekty blokov H1, H2, H5 sú odkanalizované do neverejnej splaškovej kanalizačnej 
siete, ktorá sa napája na jestvujúcu kanalizáciu. Nononavrhované objekty v blokoch H3, H4, H6 
sa napoja na jestvujúcu neverejnú kanalizáciu v príslušnom riešenom území. 

Bloky F 

Existujúce objekty F1, F2, F3, F4, F5, F7 majú vybudované prípojky splaškovej kanalizácie, 
ktoré sú zaústené do neverejnej kanalizácie a následne do jestvujúcej stoky na západnom okraji 
riešeného územia. Objekty bloku F6 sa napoja novonavrhovanú stoku E2. Objekty bloku F7 sa 
napoja cez prípojky priamo na jestvujúcu stoku  na západnom okraji územia. 
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Bloky D 

Územím bloku D1 prechádza jestvujúca verejná stoka, do ktorej sa budú napájať cez prípojky 
novonavrhované objekty z tohto bloku 

Územie bloku D2 bude odkanalizované do novonavrhovanej stoky E1 DN300 

Bloky E 

V území blokov E je navrhnutý systém kanalizačných stôk gravitačných splaškových E1 a E2, 
ktoré sa spoja do jednej spoločnej E. Táto sa napojí na jestvujúcu kanalizáciu gravitačnú 
DN300, ktorá je vedená severným okrajom riešeného územia. V koncovej šachte sa na ňu 
napája výtlačné potrubie čerpacej stanice odpadových vôd z Hlbokého. 

Bloky B 

Objekty z týchto území sa napoja na novonavrhovanú stoku E. 

Bloky C 

Územím  bloku C1 prechádza jestvujúca verejná kanalizácia DN500. Objekty z tohto územia sa 
na ňu napoja cez prípojky splaškovej kanalizácie. 

Plné využitie riešeného územia z hľadiska odvedenia splaškových odpadových vôd z  bytovej 
výstavby a občianskej vybavenosti základnej a vyššej si vyžaduje: 

- V nových  nezastavaných blokoch vybudovať splaškovú kanalizáciu s napojením na 
jestvujúcu verejnú kanalizáciu ( K, E, E1, E2) 
- V území za vodným tokom Močiarka ( K3,K4) vybudovať prečerpávaciu stanicu 
odpadových vôd, ktorá prečerpá splašky z tohto územia do stoky K 
- V území s vybudovanou stokovou sieťou vybudovať prípojky splaškovej kanalizácie pre 
jednotlivé nové objekty s ich napojením do nej. 
- Rešpektovať ochranné pásmo existujúcej verejnej kanalizácie prechádzajúcej riešeným 
územím, a novonavrhovaných kanalizácií, čo je 1,5m na obidve strany od vonkajšieho obrysu 
potrubia do priemeru 500 mm. 
 

Posúdenie kapacity existujúcej kanalizácie v riešenom území 

Do riešeného územia vstupuje z juhu jestvujúca stoka DN400 ( po zjazd z diaľničného 
kruhového objazdu do riešeného územia). 

Sklon 7 až 12%0 . Kapacita potrubia  Qkap =  200 – 250 l/s 

Priemerný skutočný prítok do územia – splašky, bez balastných vôd 

Q s = 20 l/s 

Prítoky: 

 - stoka K (K2 až K6)                        Q1  = 2,32 l/s      Qs + Q1= 22,32 l/s      

- prípojka Merkury Market ( K1+K7) Q2 = 1,23 l/s      Qs + Q1+Q2=  23,55 l/s      

- napojenie H + G                             Q3 = 2,89 l/s      Qs + Q1+Q2 + Q3 = 26,44 l/s         

jestvujúca stoka DN500 ( za zjazdom z diaľničného kruhového objazdu do riešeného územia) .  

Sklon 9%0 . Kapacita potrubia  Qkap =  420 l/s 

Prítoky: 

- Napojenie F ( bez F6)        Q4 =  3,35 l/s    Qs + Q1+Q2 + Q3 + Q4=   29,79 l/s      
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- Napojenie D1                 Q5 = 1,7 l/s       Qs + Q1+Q2 + Q3 +  Q4 + Q5 = 31,49 l/s 
- Napojenie C1           Q6 = 0,04 l/s     Qs + Q1+Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 31,53l/s   

 

Existujúca verejná stoka teoreticky svojou kapacitou vyhovuje aj zámerom plného využitia 
riešeného územia. Ale trasa stoky začína v Demänovskej doline, kde sú napojené hotely 
a penzióny, potom priberá splašky z obce Demänová, Bodice a časť odpadových vôd z ČOV 
Paučina Lehota. Po tejto trase okrem splaškových odpadových vôd do stoky vteká 
nekontrolovateľné množstvo balastných vôd, hlavne za dažďa.   

Preto podmienkou, aby sa mohla využiť plná kapacita riešeného územia z hľadiska 
odvedenia splaškových odpadových vôd touto stokou , ktorá prechádza celým územím 
z juhu na sever, je potrebné horný úsek stoky (od vstupu do riešeného územia po 
začiatok stoky v Demänovskej Doline zrekonštruovať tak, aby stoka odvádzala splaškové 
odpadové vody ( na čo je určená) a nevnikali do nej balastné vody. Za tejto podmienky 
kapacita stoky verejnej kanalizácie bude postačovať aj pre napojenie riešeného územia 
v rozsahu ako je navrhnuté. 

Špecifikácia vyvolaných a podmieňujúcich investícií. 

Vyvolané investície: rekonštrukcia stoky verejnej kanalizácie, ktorá prechádza riešeným územím 
a napojené sú na ňu splaškové odpadové vody z existujúcich objektov a uvažované je napojiť aj 
plánované objekty v riešenom území.  

Ide o rekonštrukciu stoky v úseku od vstupu do riešeného územia po začiatok jej trasy 
v Demänovskej Doline.  

Podrobnejšie výkres č.06 Vodné hospodárstvo viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, 
tabuľka  č.18 Odvod kanalizácie - obyvateľstvo návrh  viď. Textová časť C - Doplňujúce 
údaje (tabuľky).
 

odvádzanie dažďových vôd – kanalizačny system - východisková situácia  

Dažďové odpadové vody sú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou do toku Váh , ktorý 
preteká západným okrajom riešeného územia.  

V riešenom území sú dažďové vody zo striech objektov a z parkovísk zachytávané a odvádzané 
dažďovou kanalizáciou do najbližších recipientov a to je rieka Váh a malý vodný tok Močiarka. 

Dažďové vody z parkovísk sú čistené v odlučovačoch ropných látok.  Dažďová voda zo striech 
objektov Tesco, ED Nay, JYSK a obchodov nachádzajúcich sa za hlavnou prístupovou cestou 
z diaľnice do tohto územia, sú odkanalizované do dažďovej stoky DN800, ktorá začína medzi 
ED Nay a JYSK-om. Hlavná dažďová stoka – sklolaminát – Hobas DN800 v úsekoch od svojho 
začiatku ( pri ED Nay) – po poslednú šachtu v zastavanom území  ( medzi objektom Trend 
a parkoviskom nového objektu reštaurácie) je kapacitne vyťažená cca na 70%, nakoľko je 
položená v sklone cca 0,5% ( Qkap = 1200 l/s). Ďalšia trasa až po vyústenie do Váhu je položená 
v sklone  cca od 1,2 do 1,6%, čo  kapacitne predstavuje 2000 – 2400 l/s.  

V území od objektu Tesca smerom na juh ( OD Merkury Market a ostatné plochy projekčne 
pripravované) je dažďová voda zo striech a spevnených plôch odvádzaná do malého vodného 
toku , resp. odvodňovacieho kanála Močiarka potrubiami PP, PVC DN200 až DN600. Dažďové 
vody zo spevnených plôch sú prečisťované v odlučovačoch ropných látok. V dažďovej 
kanalizácii Merkury Marketu je vytvorená rezerva pre dažďové vody z územia p.č. 7326/89 ( 
blok K7) . 

odvádzanie dažďových vôd – kanalizačny system - návrh riešenia  
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Návrh a zdôvodnenie systému odvádzania dažďových  odpadových vôd. 

Dažďové vody, ktoré  vznikajú v riešenom území a budú sa z neho odvádzať sú: 

- Dažďové vody zo striech objektov 
- Dažďové vody zo spevnených plôch, ciest a parkovísk – tieto sa budú pred zaústením do 
kanalizácie čistiť v odlučovačoch ropných látok 
 

Tabuľka č.04 Výpočet množstva dažďových vôd 

     
zastav.
pl.  spev.pl.  množstvo daž.v. 

množst
vo  retencia 

OZNAČEN
IE ÚČEL BLOKU objekty

cesty,par
k. 

intenz.da
ž.     daž.vôd 

predpokl.ploc
ha 

BLOKU    m2  m2 
172 
l/s/ha 

0,025l/
m2  l/s  m2 

A POBREŽIE TOKU                  

B 
ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČ. 
VYBAVENOSTI 1 008  1 000 15,5 23,0  38,5  25 

B1 
ÚZEMIE S PREVAHOU BYTOVEJ 
VÝSTAVBY                  

B2 
ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME 
CINTORÍNA                  

B3 ZELEŇ                  

C 
ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME 
CINTORÍNA 2 318 2 000 31,0 52,0  83,0  50 

C1 
ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME 
CINTORÍNA                  

C2 CINTORÍN                  

C3 ZELEŇ                  

D 
ÚZEMIE VÝSTAVBY OBČ. 
VYBAVENOSTI 8 773 1 429 22,0 197,0  219,0    

D1 občianska vybavenosť 6 328 1 058 16,0 142,0  158,0  90 

D2 bytová vybavenosť 2 445 371 6,0 55,0  61,0  50 

E 
ÚZEMIE BYTOVEJ 
VÝSTAVBY 7 016 9 691 149,5 157,5  307,0    

E1 bytová vybavenosť 3 217 4 368 67,5 72,0  139,5  90 

E2 bytová vybavenosť 3 799 5 323 82,0 85,5  167,5  90 

F ulica Kamenné pole 13 971 11 939 185,0 313,5  498,5    

F1 OD TREND 1 730 2 064 32,0 39,0  71,0  50 

F2 OD INTERSPORT 977 1 012 15,5 22,0  37,5  25 

F3 OD PROPERTY HOLDING 1 704 2 066 32,0 38,0  70,0  50 

F4 OD MERKUR SLOVAKIA 822 1 196 18,5 18,5  37,0  25 

F5 McDONALD 2 145 2 970 46,0 48,0  94,0  50 

F6 CURRUS CAPITAL 2 914 520 8,0 65,5  73,5  50 

F7 OD MIKROMEDIA 1 876 1 405 22,0 42,0  64,0  50 

F8 UMYVARKA 1 803 706 11,0 40,5  51,5  50 

G JYSK 9 933 7 947 123,0 223,0  346,0    

G1 OD JYSK 3 121 2 497 38,5 70,0  108,5  90 

G2 čerpacia stanica TESCO 2 140 1 712 26,5 48,0  74,5  50 

G3 občianska vybavenosť 4 672 3 738 58,0 105,0  163,0  90 

H obchodné centrum TESCO 29 359 20 051 309,5 659,0  968,5    

H1 OD TESCO 9 566 7 653 118,0 215,0  333,0  180 

H2 občianska vybavenosť 10 815 5 177 80,0 243,0  323,0  180 
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H3 HOTEL 2 985 571 9,0 67,0  76,0  50 

H4 občianska vybavenosť 1 926 3 396 52,5 43,0  95,5  50 

H5 OD NAY 3 425 2 740 42,0 77,0  119,0  90 

H6 občianska vybavenosť 642 514 8,0 14,0  22,0  25 

J SHOPPING VILLAGE 15 412 12 253 189,5 346,5  536,0    

J1 
OD Shopping Village západ 
/PPSP/  1 265 3 964 61,0 28,5  89,5  50 

J2 
OD Shopping Village stred 
/PPSP/ 8 986 5 997 93,0 202,0  295,0  180 

J3 
OD Shopping Village východ 
/PPSP/ 5 161 2 292 35,5 116,0  151,5  90 

J4 park              

K MERKURY MARKET 23 167 25 010 387,0 521,0  908,0    

K1 OD Merkury Market 10 047 12 110 187,0 226,0  413,0  180 

K2 OV juh 4 424 4 400 68,0 99,5  167,5  90 

K3 OV východ 1 300 1 300 20,0 29,0  49,0  50 

K4 OV východ 2 163 2 000 31,0 49,0  80,0  50 

K5 melioračný                  

K6 OV juh 3 623 3 600 56,0 81,5  137,5  90 

K7 OV sever 1 610 1 600 25,0 36,0  61,0  50 

K8 teleso dialnice              

L 
OCHRANNÉ PÁSMO 
DIAĽNICE 4 454       100,0  100,0    

L1 ochranné pásmo dialnice 4 454       100,0  100,0  50 

L2 teleso dialnice                  
 

Výpočet množstva dažďových vôd. Na dažďových stokách budú vybudované retenčné nádrže, 
ktorými bude regulovaný odtok dažďových vôd z územia tak, aby odtok z daného územia do 
recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby. 

Územie južne položené od vstupu do riešeného územia. 

Z blokov K1, K7 a J je navrhnuté  odviesť dažďové vody zo striech objektov a zo spevnených 
plôch a parkovísk do existujúcej kanalizácie DN600. Ktorá vyúsťuje do potoka Močiarka na 
východnej strane územia.    

Pri plnom využití tohto územia bude potrebné spoločný úsek dažďovej stoky DN600 
rekonštruovať  na DN700. 

Pre územia K2, K3, K4, K6, L1 sa vybuduje nová dažďová stoka Kd DN600 ( pri 
predpokladanom sklone 0.6% - sklon terénu), ktorej trasa je navrhnutá východným okrajom 
riešeného územia , v súbehu s navrhovanou miestnou obslužnou komunikáciou. Zaústená bude 
do toku Močiarka  - do jeho zatrubnenej časti. 

Nové navrhované územie v existujúcej zástavbe – G1, G2, G3 – v riešenom území sa vybuduje 
nová dažďová stoka  Gd DN400, 600, ktorá bude zaústená do existujúcej dažďovej stoky 
DN800. Podmienkou je rekonštrukcia tejto stoky. 

Územia blokov H2,H3,H4 a H6 , ktoré sa nachádzajú v zastavanom území sa napoja na 
existujúcu dažďovú kanalizáciu , ktorá prechádza týmto územím. 

Územie položené severne od vstupu do riešeného územia 



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.61 

Týmto územím prechádza dažďová stoka SKL DN800. Ktorá je  v súčasnosti kapacitne 
vyťažená. Predpokladá sa že z dôvodu , že úsek stoky medzi sútokovou a ďalej lomovou 
šachtou pri OD Trend a ďalšou šachtou je položený v sklone 4 a  5,4%0 , pri ktorom má potrubie 
kapacitu cca 1300 l/s. V ďalšej trase je sklon 12 až 16 %0, čím kapacita potrubia sa zvyšuje  
2100 až 2400 l/s. 

Dažďové vody zo striech a spevnených plôch nových navrhovaných blokov v severnej časti  
riešeného územia  navrhujeme  zaústiť do existujúcej dažďovej stoky , ktorá prechádza týmto 
územím. Podmienkou je ale rekonštrukcia úseku stoky v tomto území na DN1000 ( od lomovej 
šachty pri OD Trend po vyústenie do Váhu). 

Okrem rekonštrukcie existujúcej dažďovej stoky  sú v severnej časti riešeného územia 
navrhnuté dažďové stoky: 

Dd  , ktorá bude odvádzať dažďové vody z blokov D. Jej trasa je navrhnutá v súbehu s miestnou 
komunikáciou. Zaústená bude do rekonštruovanej stoky. 

Ed, spolu so stokami E1d a E2d budú odvádzať dažďové vody z blokov E. Zaústená bude do 
rekonštruovanej stoky. 

Dažďové vody z blokov B a C budú zaústené priamo do rekonštruovanej stoky, ktorá prechádza 
cez územia týchto blokov. 

Špecifikácia vyvolaných a podmieňujúcich investícií. 

Podmieňujúce investície : 

-  rekonštrukcia dažďovej stoky SKL DN800 v úseku od sútokovej šachty pri OD Trend  po 
vyústenie do Váhu. 

Vyvolané investície:  

- zvýšenie prevádzkovej návrhovej výšky pre kanál K1 ( Močiarka) na 1,4m oproti 
pôvodnej 1,2m ( Ing Vavro 04/2012 Odkanalizovanie dažďových vôd Liptovský Mikuláš, lokalita 
Hlboké)  
 

Návrh a posúdenie dažďovej kanalizácie v riešenom území 

Existujúca neverejná dažďová stoka  z území : 

K1  = 413 l/s 

K7 = 61 l/s 

J = 536 l/s 

Spolu:  QD1 = 1010 l/s 

Pri predpokladanom sklone potrubia 6%0  DN700 – existujúca dimenzia DN600 pri plnom využití 
územia bude preťažená 

Nová navrhovaná dažďová stoka Kd  z území: 

K2 = 167,5 l/s 

K3 = 49 l/s 

K4 = 80 l/s 

K6 = 137,5 l/s 

L1 = 100 l/s 
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Spolu: QD2 = 534 l/s 

Po zaústení celej južnej časti riešeného územia do vodného toku Močiarka pri plnom využití 
územia bude maximálny prietok v toku: 

Q = Q100 ( Močiarky) 3500 +  1010 + 534 = 5044 l/s  ( v posudku Ing Vavra bolo uvažované 
s 4728l/s). 

Na prietok 5044 l/s pri predpokladanom sklone 6%0 navrhujeme zatrubnenú časť z SKL potrubia 
DN1400. V otvorenom koryte Močiarky  navrhujem zvýšiť návrhovú výšku  hladiny na 1,4m. 

Nová dažďová stoka Gd z území: 

G3 = 163 l/s 

G2 = 41 l/s ( nové objekty a SP) 

G1 = 47,5 l/s ( nové objekty a SP) 

Spolu: QD3 = 251,5 l/s 

Pri predpokladanom sklone potrubia 7%0 a plnom využití územia navrhujem v G3 DN400, v G2 
DN600. 

Existujúca stoka SKL DN800 – rekonštrukcia 

Úseky od sútokovej šachty pri OD Trend od šachty po ďalšiu šachtu sú položené v sklonoch: 
4%0 42m  ,  5,39%0 40,8m  , 12 %0 31,5 m  , 14,6 %0 43 m  , 16,5 %0  49,5m  , 13,8%0  50m  , 
37%0 po vyústenie 

Pri úplnom využití územia pri OD Trend bude do dažďovej stoky vtekať dažďová voda z území: 

H = 968,5 l/s 

G =346 l/s  

F =  447 l/s ( bez F8) 

Spolu 1761,5 l/s  

pri sklone 4%0  má DN800 SKL kapacitu 1100 l/s 

navrhujem  rekonštrukciu  na DN1000 SKL ( Qkap = 2000 l/s pri 4 %0 ) 

V ďalšom území smerom k toku Váh bude do rekonštruovanej stoky vtekať dažďová voda 
z území: 

Stoka Ed  ktorá odvádza dažďové vody z územia  

E1 = 139,5 l/s 

D2 = 61 l/s 

Spolu 200,5 l/s odvádza stoka Ed1 ( pri predpokladanom sklone 10%0) navrhujem DN400 

E2 = 167,5 l/s  - odvádza stoka Ed2 ( pri predpokladanom sklone 10%0) navrhujem DN400 

Stoka Ed = 368 l/s  navrhujem DN600 

Stoka Dd, ktorá odvádza dažďové vody z území: 

D1 = 158 l/s 

F8 = 51,5 l/s 
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Spolu: 209,5 l/s navrhujem  pri predpokladanom sklone 10%0 DN400 

Do rekonštruovanej stoky budú ešte zaústené dažďové vody z území B a C. 

Pri maximálnom využití územia bude rekonštruovanou stokou profilu DN1000 s existujúcim 
sklonom  13,8 %0  pretekať  

1761,5 + 368 + 209,5 + 38,5 + 83 = 2460,5 l/s 

SKL DN1000 pri sklone 13,8%0   je Qkap = 3900 l/s 

Podrobnejšie výkres č.06 Vodné hospodárstvo viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, 
tabuľka  č.19 Odvod kanalizácie dažďovej  - obyvateľstvo návrh  viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje (tabuľky).
   

vodné toky a vodné plochy - východisková situácia 

Riešené územie prináleží do povodia rieky Váh, ktorá preteká na severnom okraji územia. Rieka 
Váh odvádza povrchové vody zo severných svahov Nízkych Tatier a južných svahov Západných 
Tatier. Jeho svahy sú upravené.  

Charakteristické prietoky v rieke Váh v profile Liptovský Mikuláš: 

Q355                  6,21 m3/s 

QPRR               20,14 m3/s 

Q1R               100      m3/s 

Q5R               240      m3/s 

Q10R              300     m3/s 

Q20R              365     m3/s 

Q50R              440     m3/s 

Q100R             500     m3/s 

Východným okrajom  riešeného územia z juhu na sever preteká odvodňovací kanál, vedený ako 
drobný tok Močiarka. Tento kanál  odvádza do toku Váh dažďové vody zo svahov a polí 
nachádzajúcich sa na juh od riešeného územia na druhej strane diaľnice. Tieto vody sú zvedené 
popod diaľnicu a zaústené do kanála Močiarka. 

Plocha povodia 1,82 km2 

Dlhodobý ročný prietok  12 l/s 

Priemerné denné dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas :  

25 l/s...........30 dní v roku 

13 l/s...........90 dní v roku 

8,5 l/s..........180 dní v roku 

6,5 l/s..........270 dní v roku 

4,5 l/s..........330 dní v roku 

3,0 l/s..........355 dní v roku 

2,0 l/s..........364 dní v roku 

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za: 
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0,3 m3/s......1 rok 

1,0 m3/s......5 rokov 

1,6 m3/s......10 rokov 

2,1 m3/s......20 rokov 

2,8 m3/s......50 rokov 

3,5 m3/s......100rokov 

Na časti kanála – cca 300 m K1 a K2 150 m od zaústenia do Váhu je zrealizovaná 
protipovodňová ochrana na stupeň ochrany Q100. Otvorený kanál   je lichobežníkového tvaru , 
steny a dno sú opevnené železobetónovými prefabrikátmi.  

V r. 2012 bol vypracovaný odborný posudok Ing Vavrom , ktorý posudzoval  existujúcu kapacitu 
kanála a stupeň protipovodňovej bezpečnosti vzhľadom k rozširujúcej sa zástavbe v riešenom 
území (OD Merkury Market  a Shopping Village Liptovský Mikuláš) a odtoku dažďových vôd 
z týchto stavieb  do  kanála Močiarka.  Z posúdenia vyplynulo , že pôvodná prevádzková výška 
v kanáli 1m sa zvýši na 1,2m. Posúdenie bolo robené ale len pre konkrétne odvodňované 
plochy. 

Pôvodný návrhový prietok pre dimenzovanie tvaru priečneho profilu kanála bol Q100 = 3,5 m3/s, 
nový dimenzačný prietok v predmetnom posudku , v ktorom sú zahrnuté dažďové vody zo 
striech a spevnených plôch  : Shoping Village Liptovský Mikuláš 3,15 ha  + Merkury Market 1,76 
ha  je 4728 l/s 

vodné toky a vodné plochy - návrh riešenia. 

V dôsledku zvýšenia odtoku dažďových vôd do potoka Močiarka z riešeného územia blokov 
K a J oproti odtoku , ktorý bol uvažovaný v odbornom posudku Ing Vavra v r. 2012, bude 
prevádzková návrhová hladina zvýšená na 1,4 m oproti 1,2m . Svahy a dno potoka v riešenom 
území budú spevnené. Časť potoka v úseku bloku H3 v dôsledku plánovanej výstavby 
a stiesnených priestorových pomerov  bude zatrubnený do potrubia DN1400 ( sklon sa 
predpokladá 6%0  - taký je cca sklon terénu). Ostatná časť potoka až po vyústenie do Váhu sa 
upraví tak ako časť potoka pred úsekom zatrubnenia.  

Upozornenie – je nevyhnutné rešpektovať ochranné pásmo potoka, aj zatrubneného ( 5m od osi 
na obidve strany). 

Špecifikácia vyvolaných a podmieňujúcich investícií. 

Podmieňujúce investície : 

-  zvýšenie prevádzkovej návrhovej výšky pre kanál K1 ( Močiarka) na 1,4m oproti pôvodnej 
1,2m ( Ing Vavro 04/2012 Odkanalizovanie dažďových vôd Liptovský Mikuláš, lokalita Hlboké)  

- preložka a zatrubnenie časti malého vodného toku Močiarka v území pri H3 

Podrobnejšie výkres č.06 Vodné hospodárstvo viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole. 
 
elektroenergetika - stav v zásobovaní elektrickou energiou 
 
Riešené územie je v súčasnosti zásobované elektrickou energiou z distribučnej 22 kV vzdušnej 
linky č. 213,  3x95AlFe6 , ktorá prechádza do katastrálneho územia riešenej zóny. Z tohto 
distribučného vedenia sú 22 kV káblovými prípojkami pripojené jestvujúce transformačné 
stanice. 
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V riešenom a záujmovom území sú to transformačné stanice 213/ts/681 polyfunkcny objekt 
250kVA, 213/ts/l.mikulas_od.merkur EH8 630kVA, 213/ts/ l.mikulas_mcdonald 250kVA, 
213/ts/679 Shopping Village 400kVA, ktoré sú vo vlastníctve SSE Distribúcia, a.s.. Ďalej sú 
v riešenom území transformačné stanice 213/ts/676 NAY, 213/ts/677 Idea, 213/ts/678 Tesco, 
ktoré sú vo vlastníctve jednotlivých obchodných centier. Z týchto distribučných trafostaníc sú NN 
káblovými prípojkami z jestvujúceho NN sekundárneho rozvodu pripojené jestvujúce 
polyfunkčné objekty ako aj komunálna spotreba s verejným osvetlením. 
 
elektroenergetika - návrh zásobovania elektrickou energiou 
 
Súčasný požadovaný príkon objektov v riešenej lokalite: 
Ss c = Ss x s = 2000 x 0.8 = 1600 kW        s – súčasnosť objektov 

Z uvedeného orientačného výpočtu a zmapovania skutkového stavu v zásobovaní elektrickou 
energiou môžeme konštatovať, že nové požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné 
zabezpečiť z existujúcich energetických zariadení a  z jestvujúcej trafostanice 213/ts/679 
Shopping Village 400kVA, rozšírením na 2x1000kVA. 
Káble navrhovaného NN rozvodu bude vedené v zemi v trasách popri jestvujúcich a 
navrhovaných 
komunikáciách spolu s ostatnými inžinierskými sieťami a rozvodom kanalizácie a vody. 
Vonkajšie osvetlenie zabezpečiť úspornými svietidlami s LED zdrojmi, ktoré budú osadené na 
samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom, spínanie osvetlenia bude 
riešené prostredníctvom skríň RVO od jestvujúcich trafostaníc súmrakovými spínačmi. 

Blok A 

 V tejto zóne prechádza nadzemné VN vedenie uložené na dvoch stožiaroch a medzi 
nimi na štyroch stĺpoch v dĺžke 204 m. Jednotlivé stĺpy sa zrušia vrátane vedenia a nové 
vedenie sa do mierne posunutej trasy uloží do zeme. Trasa povedie v komunikácii vrátane 
kruhového objazdu, na pôvodné vzdušné vedenie sa VNK vedenie napojí cez odpojovače na 
stožiaroch na obidvoch koncoch. Nová trasa medzi stožiarmi je navrhovaná v dĺžke 222 m.   

Blok B 

    V tomto území s prevahou občianskej vybavenosti je požiadavka na 3 trafostanice TS 
22/0,4/630 kVA , rozvod NNK siete bude štandardne vybudovaný. Trafostanice sa rovnomerne 
rozmiestnia podľa potrieb objektov zóny. 

Blok D 

V tomto území s prevahou občianskej vybavenosti je požiadavka na 3 trafostanice TS 
22/0,4/630 kVA , rozvod NNK siete bude štandardne vybudovaný. Trafostanice sa rovnomerne 
rozmiestnia podľa potrieb objektov zóny. 

Blok E 

V tomto území s prevahou občianskej vybavenosti je požiadavka na 7 trafostaníc TS 
22/0,4/630 kVA , rozvod NNK siete bude štandardne vybudovaný. Trafostanice sa rovnomerne 
rozmiestnia podľa potrieb objektov zóny. 

Blok F 

 V tomto území s prevahou služieb sú 3 existujúce kioskové trafostanice TS pre 
napojenie existujúcich objektov.  

Blok G 

 V tomto území so službami a občianskou vybavenosťou je existujúca kiosková 
trafostanica pri západnej fasáde objektu JYSK  pre potreby existujúcich objektov.  

Blok H 



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.66 

 V tomto území s občianskou vybavenosťou a hotelom je existujúca trafostanica TS 
zabudovaná do objektu Tesco  – pri budovaní hotela a ďalších objektov sa trafo buď vymení 
alebo sa doplní ďalšie trafo pre zvýšenie kapacity výkonov v oblasti pre potreby účastníkov.  

Blok J 

 V tomto území so službami a občianskou vybavenosťou je existujúca kiosková 
trafostanica TS 22/0,4/630 kVA, ktorá je aj pre potreby ďalších účastníkov v zóne.  

Blok K 

 V tomto území so službami a občianskou vybavenosťou vzniká potreba 2 trafostaníc pre 
potreby nových odberov v zóne. Umiestnenie TS bude podľa návrhu jednotlivých objektov 
účastníkov.  

Ochranné pásma elektrického vedenia 

1) Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia, ktorý 
je 

určený na zabezpečovanie jeho spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany 
života a zdravia osôb a majetku. 
 

2) Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 

stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. 

Táto vzdialenosť je : 

- 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 

- 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 

- 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 

- 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 

- 35 m pri napätí nad 400 kV, 

- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 k V do 110 k V vrátane je 2 m 
od krajného vodiča na každú stranu. 
 
3) Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po 
oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného káblu. Táto vzdialenosť je : 
- 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

- 3 m pri napätí nad 110 kV. 

4) Ochranné pásma elektrickej stanice sú nasledovné : 

- ochranné pásmo elektrickej stanice je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 

vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo obostavanú hranicu objektu stanice, 

- ochranné pásmo transformovne z vysokého na nízke napätie je vymedzené 
vzdialenosťou 10 m 

od konštrukcie transformovne. 

Podrobnejšie výkres č.07 Zásobovanie elektrickou energiou viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole, tabuľka  č.12 až 16 Elektroenergetika  - návrh  viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje (tabuľky).
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zasobovanie zemnym plynom – plynofikacia 
 
Zásobovanie riešeného územia je z jestvujúcej miestnej distribučnej siete. V návrhu je riešená 
plynofikácia riešeného územia.  Územný plán komplexne rieši  zásobovanie plynom 
v novonavrhovaných rozvojových plochách, pričom sa rešpektuje zákon č. 251/2012 Z. z. - 
ochranné a bezpečnostné pásma.  
 
V riešenej zóne sú vybudované STL plynovody na prevádzkový tlak PN 0,3 MPa.  
STL plynovody PN 0,3 MPa sú dispozične rozvedené tak že sú vytvorené  dobré tlakové pomery 
v distribučnej sieti pre súčastný a nový plánovaný rozvoj riešenej zóny. 
 
V súčastnej dobe sú v danom území pre odberateľov vybudované  STL plynovody a STL 
plynové prípojky-pripojovacie plynovody,  sú zhotovené PE rúr, ukončené HUP a DRZ – 
Meracie a doregulačné zariadenia plynu na hranici pozemku odberateľov.  
 
Riešená časť stavby navrhuje systém zásobovania zemným plynom pre potreby novo 
navrhovaného územia. V projektovej dokumentácii je zakreslené rozšírenie STL miestnej 
distribučnej siete.   
 
Priestorové uloženie navrhovaných sietí - križovanie a súbeh podzemných vedení bude 
v zmysle STN 73 6005. 
 
Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov: 
 
V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pre rozvody plynu sú stanovené pásma 
ochrany od osi plynovodu na každú stranu: 
 
- Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho 
plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi 
priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný 
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. 
 
- Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia je 

- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s 

prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa. 
 
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských 
zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 
 
Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi 
plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys.  
 
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je 
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, v zmysle TPP 906 01 je vzdialenosť pre 
umiestnenie stavieb všetkých kategórií od plynovodu s projektovaným tlakom 300 kPa je 2 m 
(miestne siete STL rozvod plynu 0,3 MPa a NTL rozvod plynu 2,1 kPa) 
 
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 
 

Podmienky  realizácie 

Súbeh a križovanie ostatných energetických rozvodov uloženie v zemi bude riešený   
v súlade s STN 73 6005. 
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- Káble verejného 
osvetlenia NN 

Súbeh - min.  0,60 m Kríženie  - min. 0,20 m, križujúci kábel  do 
35 kV v chráničke s presahom 1,50 m na 

obidvoch koncoch 

- Silnoprúdovú 
kabely                 
NN, VN  

Súbeh - min.  0,60 m Kríženie  - min. 0,20 m, križujúci kábel  do 
35 kV v chráničke s presahom 1,50 m na 

obidvoch koncoch 

- Komunikačný 
kábel  

Súbeh - min.  0,50 m Kríženie  - min. 0,15 m, kábel v chráničke 
presahujúcej STL plynovod 1,00 m na 

každú stranu 

- Vodovodné 
potrubie 

Súbeh - min.  0,50 m Kríženie  - min. 0,15 m 

- Kanalizácia Súbeh - min. 1,00 m Kríženie  - min. 0,50 m, pri menšej 
vzdialenosti ako 0,50 m do 0,15 m opatriť 

plynovod 3-násobnou izoláciou 
s presahom 1,00 m na každú stranu 

plynovodu s následnou iskrovou skúškou 
25 kV 

- Stavebné objekty Súbeh - min. 2,00 m  - 

 

Zemné  práce 

Predkladaný projekt rozvodu plynu nepredpokladá potrebu búracích prác a stavebných prác. 
Zemné práce budú realizované pre navrhovaný zemný rozvod plynu. 

Zemné práce sú navrhnuté pri výkope ryhy pre navrhovaný plynovod a montážnu jamu určenú 
na prepojovacie práce. Pre vlastné zemné práce, t. j. pre výkopy, zásypy a úpravu terénu platí 
STN 73 3050.  

Hĺbka uloženia predmetného plynovodu bude max. 1,5 m, šírka výkopu 0,6 – 0,8 m. Rozmery 
montážnych jám v mieste pripojenia a osadzovania armatúr 2,0x2,0x2,0 m. Z dôvodu 
bezpečnosti budú všetky výkopy a montážne jamy s hĺbkou nad 1,3 m a tiež výkopy 
s nestabilnými stenami zapažené.  

Distribučný plynovod bude uložený na pieskové lôžko hr. 0,15 m, následne sa obsype do výšky 
min. 0,2 m nad povrch potrubia. V následnom zásype výkopkom sa položí vo vzdialenosti 0,4 m 
od povrchu plynovodu žltá výstražná fólia. Ďalší zásyp sa prevedie vyťaženou zeminou so 
zhutňovaním po 0,3 m hrubých vrstvách.  

 
Pri projektovaní STL plynovodov bude dodržané:  
 
- vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení vyhl. MPSVR SR č. 435/2012 Z. z.,  
- vyhl. MPSVR 147/2013  zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach  
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  zákona v znení neskorších 
predpisov 
‐ zákon č. 251/2012 Z. z.: 2012 Zákon o energetik 
STN EN 12007-2:2013  Systémy zásobovania plynom Plynovody na maximálny prevádzkový 
tlak do 16 bar vrátane  
Časť 2: Špecifické odporúčania na prevádzku plynovodov z polyetylénu (MOP do 10 bar 
vrátane) 
STN EN 12007-1:2013Systémy zásobovania plynom Plynovody na maximálny prevádzkový tlak 
do 16 bar vrátane  
Časť 1: Všeobecné odporúčania na prevádzku 
STN 73 6005 ...............................................Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
TPP 702 02 ........................ Technické pravidlo plyn. Plynovody a prípojky na plyn (≤400 kPa) 



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.69 

TPP 702 04 ................... Technické pravidlo plyn. Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom  
do 400 kPa  
 
Predpokladaná spotreba zemného plynu odvodená odborným odhadom od možnej zástavby 
projektovaného územia a predbežného zamerania budúcich užívateľov jednotlivých častí 
územia.  

 

Parametre vonkajšieho prostredia v zmysle STN 73 0540, STN EN 12831 
Miesto :...........................................................................................................Liptovský Mikuláš 
Nadmorská výška:............................................................................................. 577 m.n.m BpV  
Teplotná oblasť: .......................................................................................................................4  
Návrhová vonkajšia výpočtová teplota θe..........................................................................-18°C  
Priemerná ročná vonkajšia teplota θm,e .............................................................................8,8°C 
Vonkajšia výpočtová teplota vo vykurovacom období θe...................................................-12°C  
Priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období θe,s .............................................+ 3,7 °C  
Spôsob transformácie: ................................................................................... plynový spotrebič  
Účinnosť výroby tepla η:......................................................................................................0,90 
Palivo:.......................................................................................................................zemný plyn  
Výhrevnosť paliva B: ..............................................................................................34,28 MJ/m3 

Energia plynu = 1 (m3) *10.550*0.996 = 10.51 kWh= 37.83 MJ = 9035.13 kcal 
Objemové prepočítavacie číslo: .......................................................................................0.996 
 
Členenie budúcich jednotlivých etáp výstavby a ich predpokladaná spotreba plynu :  
 
1. Varenie:    0 do 2 110 kWh/rok vrátane, približne od 0 do 200 m3/rok (priemer 180 
m3/rok) 
   0,18 m3/hod 
 
2. Varenie ohrev TUV:  od 2 110 kWh/rok do 17 935 kWh/rok vrátane, od 200 do 1 700 
m3/rok 

(priemer 180 m3/rok) 
   0,3 m3/hod 
 
3. Varenie, ohrev vody a kúrenie v domácnosti:   

17 935 kWh/rok do 68 575 kWh/rok vrátane, od 1 700 do 6 500 
m3/rok vrátane 

 (priemer 2 300 m3/rok) 
1,8 m3/hod 

 
4. Varenie, ohrev vody a kúrenie v bytovom dome-bytová jednotka:   

8967 kWh/rok do 34287 kWh/rok vrátane, od 850 do 3 250 m3/rok vrátane 
 (priemer 1100 m3/rok) 
1,2 m3/hod 

5. Umývanie osôb: 1,4 kWh/osobu = 0,133 m3/osobu 
6. Príprava a výdaj jedál: 0,2  kWh/jedlo = 0,019 m3/jedlo 
7. Upratovanie:  0,8kWh/100m2 = 0,076 m3/100 m2 

 

Predkladaná dokumentácia je navrhnutá na obvyklý vykurovací štandard pre 
administratívne, polyfunkčné, obchodné,  reštauračné a obytné využitie projektovaného územia.  

 

Rozvoj energetických systémov kladie rozhodujúci dôraz na využívanie zemného plynu. 
Energetické systémy na báze zemného plynu poskytujú pri priaznivej nákladovosti vyšší komfort 
pri výrobe technologického a vykurovacieho tepla a výrazne znižujú emisné zaťaženie životného 
prostredia.  
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Potreby tepla a potreby zemného plynu 

    

OZNAČ.   

ZÓNY ÚČEL ZÓNY Výkon 15W/m3 
Potreba tepla 

kW 

Spotreba 
plynu tis 
m3/rok 

Maxim.spotreba 
plynu m3/hod 

Red.hodinová 
spotreba 

plynu m3/hod

A POBREŽIE TOKU     
  

B ZÓNA ZMIEŠANEJ OBČ. VYBAVENOSTI 263 959,500 263,960 49,667 30,686 24,549

B1 
ZÓNA S PREVAHOU BYTOVEJ 
VýSTAVBY 141 277,500 141,278 26,583 16,424 13,139

B2 
ZÓNA V OCHRANNOM PÁSME 
CINTORÍNA       

B3 ZELEŇ       

C OCHRANNÁ ZÓNA CINTORÍNA       

C1 
ZÓNA V OCHRANNOM PÁSME 
CINTORÍNA       

C2 CINTORÍN       

C3 ZELEŇ       

D ZÓNA VÝSTAVBY OBČ. VYBAVENOSTI 2 525 520,060 2 525,520 475,202 293,597 226,641

D1 občianska vybavenosť 1 817 046,000 1 817,046 341,895 211,235 168,988

D2 bytová vybavenosť 708 474,060 708,474 133,306 82,362 57,653

E ZÓNA BYTOVEJ VÝSTAVBY 2 051 856,450 2 051,856 386,077 238,532 178,125

E1 bytová vybavenosť 959 310,450 959,310 180,504 111,522 89,217

E2 bytová vybavenosť 1 092 546,000 1 092,546 205,573 127,011 88,907

F ulica Kamenné pole 3 528 032,438 3 528,032 663,835 410,141 328,113

F1 OD TREND 500 578,785 500,579 94,189 58,193 46,555

F2 OD INTERSPORT 283 211,397 283,211 53,289 32,924 26,339

F3 OD PROPERTY HOLDING 493 797,175 493,797 92,913 57,405 45,924

F4 OD MERKUR SLOVAKIA 238 143,150 238,143 44,809 27,685 22,148

F5 McDONALD 621 620,131 621,620 116,964 72,265 57,812

F6 CURRUS CAPITAL 844 767,000 844,767 158,951 98,206 78,565

F7 OD MIKROMEDIA 543 664,800 543,665 102,296 63,202 50,562

F8 UMYVARKA 2 250,000 2,250 0,423 0,262 0,209

G JYSK 1 189 503,000 1 189,503 223,817 138,282 110,626

G1 OD JYSK 1 014 300,000 1 014,300 190,851 117,914 94,332

G2 čerpacia stanica TESCO           

G3 občianska vybavenosť 904 659,000 904,659 170,221 105,168 84,135

H TESCO 5 098 644,600 5 098,645 959,361 592,728 474,182

H1 TESCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

H2 NAY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

J SHOPPING VILLAGE 3 486 697,788 3 486,698 656,057 405,336 324,269
J1 až 

J3 soravia /PPSP/ 3 480 208,200 3 480,208 654,836 404,581 323,665

J4 park 6 489,588 6,490 1,221 0,754 0,604

K MERKURY MARKET 4 749 822,000 4 749,822 893,727 552,176 441,741

K1 K2 merkury market 2 782 080,000 2 782,080 523,476 323,422 258,738
K3 až 

K7 občianska vybavenosť 1 967 742,000 1 967,742 370,250 228,754 183,003

K8 teleso dialnice 22 023 515,276 22 023,515 4 143,945 2 560,278 2 035,522

L OCHRANNÁ ZÓNA DIAĽNICE       

L1 ochranné pásmo dialnice       

L2 teleso dialnice       
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Podrobnejšie výkres č.08 Zásobovanie plynom a teplom  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole, tabuľka  č.20 až 23  Potreby tepla a zemného plynu - návrh  viď. Textová časť 
C - Doplňujúce údaje (tabuľky).
 
elektronické komunikácie 

Elektronická komunikačná sieť je podľa Z.z. 351/2011 funkčne prepojená sústava prenosových 
systémov, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré umožňujú 
prenos signálov po vedení, rádiovými , optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami 
pre internet, mobilnú sieť, siete pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných 
systémov.  

Verejná sieť je súbor zariadení na poskytovanie služieb , ktoré podporujú prenos signálov medzi 
koncovými bodmi siete.  

Rozhranie je koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom pre pripojenie k verejnej sieti na 
základe špecifickej sieťovej adresy, k nej je možné priradenie telefónneho čísla alebo označenie 
účastníka.  

V našom prípade ide o pripojenie z novo vytvorených bodov na chrbtici optickej siete vedenej 
hlavnou trasou existujúcich objektov na Kamennom poli, presné určenie bodov bude v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie po detailnom prejednaní so správcom elektronických 
komunikačných sietí.  

Objem – kapacita poskytovaných služieb je daný podľa Z.z. 351/2011 hlava 2 § 50 tzv. 
Univerzálnou službou, ktorá určuje minimálny súbor služieb pre dané subjekty. 

Blok B 

    V tomto území s prevahou občianskej vybavenosti bude pre cca 32 rozhraní napojenia 
na EKS vytvorený vedľa optického vedenia – trasy TLK7 účastnícky rozvod UR-40 v centre 
zóny, UR bude štandardne vybudovaný. 

Blok D 

 V tomto území s občianskou vybavenosťou vzniká potreba 190 rozhraní – pri budovaní 
EKS vzniknú 2 body UR-100 centrálne rozmiestnené v zóne – UR budú štandardne vybudované 
pre potreby účastníkov.  

Blok E 

 V tomto území s bytovou vybavenosťou vzniká potreba 496 rozhraní – pri budovaní EKS 
vzniknú 2 body UR-200 centrálne rozmiestnené v zóne – UR budú štandardne vybudované pre 
potreby účastníkov.  

Blok F 

 V tomto území s prevahou služieb vzniká potreba 109 rozhraní – pri budovaní EKS 
vznikne 1 bod UR-120 centrálne umiestnený v zóne – UR bude štandardne vybudovaný pre 
potreby účastníkov.  

Blok G 

 V tomto území so službami a občianskou vybavenosťou vzniká potreba 10 rozhraní – pri 
budovaní EKS vznikne 1 bod UR-20 centrálne umiestnený v zóne – UR bude štandardne 
vybudovaný pre potreby účastníkov.  

Blok H 

 V tomto území s občianskou vybavenosťou a hotelom vzniká potreba 50 rozhraní – pri 
budovaní EKS vznikne 1 bod UR-50 centrálne umiestnený v zóne – UR bude štandardne 
vybudovaný pre potreby účastníkov.  
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Blok J 

 V tomto území so službami a občianskou vybavenosťou vzniká potreba 30 rozhraní – pri 
budovaní EKS vznikne 1 bod UR-40 centrálne umiestnený v zóne – UR bude štandardne 
vybudovaný pre potreby účastníkov.  

Blok K 

 V tomto území so službami a občianskou vybavenosťou vzniká potreba 80 rozhraní – pri 
budovaní EKS vzniknú 4 body UR-20 centrálne umiestnené v zóne – UR budú štandardne 
vybudované pre potreby účastníkov.  

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s predpismi a STN platnými v čase 
spracovania.  

 
Podrobnejšie výkres č.09 Elektronické komunikácie  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole, tabuľka  č.24 až 27  Elektronické komunikácie  - návrh  viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje (tabuľky).
 
riešenie pre zeleň 
  
Podľa prieskumov záujmového územia je podiel drevín v celkovej ploche zóny zanedbateľný, 
nedosahuje ani 1% zastúpenia v existujúcej zeleni.  Maximálny podiel zelene mimo zastavaných 
plôch predstavujú trávnaté spoločenstvá s rôznym stupňom údržby. 
 
Zhodnotenie: 
  
 Vegetačné prvky najvyššej a vysokej kvality sa nachádzajú v regulačných jednotkách 
"C2", "C3", "B2", "B3" t.j.  borovica lesná  (Pinus sylvestris), lipy (Tilia sp.), smrek pichľavý 
(Picea pungens), smrek obyčajný (Picea abies), breza previsnutá (Betula pendula), javor 
mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). Okrem borovice vo veku nad 80 
rokov ostatné stromy s vysokou a najvyššou kvalitou dosahujú 20-40 rokov. 
  
 V zastavaných častiach  urbanistických blokov  "F", "G", "H" (občianska vybavenosť) 
zeleň mimo trávnatých plôch predstavujú ostrovčeky v spevnených plochách komunikácií a 
parkovísk. Zastúpenie stromovej vegetácie je minimálne. Jedná sa o mladé výsadby vo vekovej 
kategórii prevažne 10-20 rokov. Najvyššie zastúpenie tu majú farebné a tvaro odlišné kultivary 
javora mliečneho (Acer platanoides) a javora poľného (Acer campestre), zastúpená je aj breza 
previsnutá (Betula pendula) a jedľa (Abies veitchii, Abies nordmanniana). 
 
 Vo výsadbe krov prevládajú  tavoľníky (Spiraea x bumalda, Spiraea x vanhouttei), 
ríbezľa alpínska (Ribes alpinum), skalník (Cotoneaster dammeri), borievka rozprestretá 
(Juniperus horizontalis), mikrobiota krídlolistá (Microbiota decussata), menej krušpán 
vždyzelený (Buxus sempervirens), tuja západná (Thuja occidentalis Smaragd) a smrek obyčajný 
(Picea abies) formovaný v živom plote. 
  
Chránená zeleň, ani invazívne druhy  sa v zóne nenachádzajú. 
  
 Vzhľadom na minimálny podiel drevinnej, hlavne stromovej vegetácie v lokalite  je 
nevyhnutné existujúce stromy ochrániť a podstatne zvýšiť ich podiel v zelených plochách. 
Prínosom pre územie sú možnosti tvorby a udržania parkových plôch v ochranných pásmach 
rieky Váh, melioračného kanála, ochranného pásma diaľnice a diaľničného privádzača a 
existujúca izolačná zeleň diaľničného privádzača, situovaná medzi privádzačom a  
severozápadnou hranicou lokality. 
 
Návrh: 
 Koeficient vegetačných plôch občianskej vybavenosti sa pohybuje od 0,10, bytovej od 
0,20. Dôležitá je však aj dostupnosť plôch verejnej zelene, kde maximálna vzdialenosť parkovo 
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upravenej plochy v urbanistickom bloku "A" pozdĺž pobrežnej promenády okolo rieky Váh pre 
obyvateľov území bytovej výstavby  v urbanistických blokoch "B" a "D" je do 200 m.  
  
 Ďalšími menšími parkovo upravenými plochami sú odčlenené bloky občianskej 
vybavenosti. Významnejšou z nich  je navrhovaná parková plocha v regulačnej jednotke "J4" pri 
melioračnom kanáli, ktorá naväzuje na parkovú plochu v regulačnej jednotke "K5" v ochrannom 
pásme melioračného kanála a vyúsťuje do verejnej zelene v ochrannom pásme diaľnice a 
diaľničného privádzača. V severovýchodnej a juhozápadnej časti zóny tak vytvárajú plochy 
verejne prístupnej zelene možnosť vytvorenia prerušovanej líniovej vegetácie rozdelenej 
urbanistickým blokom "B" a obslužnými komunikáciami, ktoré sú ukončené významnou plochou 
verejnej zelene v urbanistickom bloku "L". 
  
 Koeficient navrhovaných vegetačných plôch parkovo upravených plôch verejnej zelene 
sa pohybuje od 0,50 do 0,95. 
 
Záväzné regulatívy pre podmienky na udržanie systému zelene v zóne: 
 
Zachovať vegetačné prvky veľmi vysokej, vysokej a podľa možnosti strednej hodnoty, nahradiť, 
doplniť alebo zrekonštruovať prvky nízkej hodnoty. 
 
Zakladanie zelene realizovať podľa podľa schválenej projektovej dokumentácie, 
 
V projektoch sadových úprav rešpektovať ochranné pásma inžinierskych sietí a pozemných 
komunikácií 
 
Odporučená vzdialenosť osi kmeňa stromu od budovy bude minimálne 2/3 priemeru koruny 
stromu, minimálna vzdialenosť 3,0 m.   
 
Minimálna vzdialenosť osi kmeňa stromu od obrubníkov ciest bude 0,6 m. 
 
Pred výsadbou vegetácie bude potrebné zrekultivovať pôdu, do ktorej budú dreviny vysádzané. 
 
Stromy v uliciach a na parkoviskách musia byť zabezpečené proti zhutneniu pôdy a 
mechanickému poškodeniu koreňov a kmeňov, na frekventovaných komunikáciách budú stromy 
oddelené zvýšeným obrubníkom  s prevýšením min. 80-120 mm 
 
Pri výsadbe stromov dodržiavať minimálne výšky založenia koruny podľa potrieb charakteru 
komunikácie. 
 
Starostlivosť, udržiavanie a ochrana stromov bude vykonávaná podľa STN 83 7010 
 
Smerné regulatívy: 
 
Vytvoriť podmienky pre zlepšenie prostredia pre návštevníkov aj obyvateľov systémom uličnej 
zelene, stromoradí, alejí ulíc a komunikácií, aby v peších trasách a verejnej zeleni bola možnosť 
pobytu a pohybu v letnom období v zatienených lokalitách. 
 
Zvýšiť ekoindex v intenzívne zastavanom území s minimálnym priestorom pre založenie zelene  
výsadbou stromov v spevnených plochách, ozelenením fasád a plotov. 
 
Dodržať vzdialenosť pri výsadbe stromov 5,0-12,5 m podľa veľkosti koruny v ich dospelosti. 
 
Druhové zloženie porastov je potrebné prispôsobiť kategórii zelene. Prevládať budú domáce 
listnaté dreviny, v špeciálnych priestorových a stanovištných podmienkach ich kultivary. Z 
hľadiska  perspektívneho zdravého rastu drevín (šírenie chorôb a škodcov) je doporučené 
použitie vyššieho počtu taxónov v území. 
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Podrobnejšie výkres č.05 Návrh zelene  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, tabuľka  
č.10  Hodnotenie zelene  - stav a  tabuľka  č.11  Plochy zelene pre ÚPN  - návrh viď. 
Textová časť C - Doplňujúce údaje (tabuľky).
 
priestorového usporiadania územia 
  
Boli navrhnuté jednotlivé regulačné celky-bloky, ktoré sa ďalej členia na regulačné jednotky.  
Názvy celkov-blokov sú pracovné, slúžia na jednoduchšiu orientáciu, ich ohraničenie bolo 
zvolené tak, aby bola jasná prevádzková, priestorová a architektonická súvislosť. Tieto celky sú 
nasledovné: 
  
Blok „A“ POBREŽIE TOKU 
Blok „B“ ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
Blok „C“ ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME CINTORÍNA 
Blok „D“ ÚZEMIE  VÝSTAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
Blok „E“ ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY 
Blok „F“ ULICA KAMENNÉ POLE 
Blok „G“ OD JYSK 
Blok „H“ OBCHODNÉ CENTRUM TESCO 
Blok „J“ SHOPPING VILLAGE 
Blok „K“ MERKURY MARKET 
Blok „L“ OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE 
 

 Priestorový koncept vychádzal jednak z platných regulatívov UPN-M Liptovský Mikuláš, 
jednak z výstupov overených v urbanistickej štúdii „Južné mesto“ z mája 2008. Na základe 
snahy o vytvorenie uličnej siete, charakteristickej pre mestskú zástavbu, bola vytvorená jednak 
logická dopravná štruktúra a jednak priestorovo jednoznačné bloky, tvoriace budúci stavebný 
fond územia. Pre lepšiu orientáciu pri spracovávaní textovej a gafickej dokumentácie na 
riešenom území Južné mesto - Kamenné pole, vyplynula potreba zadefinovať názvy ulíc, 
pre existujúce aj novonavrhované cestne koridory. Ul. Kamenné pole je jediný názov 
ulice, ktorý už existuje v legislatívnom ustanovení. 

 Územie je navrhnuté aby celok. Regulačný blok „A“ – Nábrežie Váhu tvorí rekreačné 
zázemie nielen pre túto zónu, ale stal sa integrálnou súčasťou celého mesta.  Dlhodobo by sa 
mal prepojiť s blokom „C“ –ôzemie v ochrannom pásme cintorína, do ucelenej Plynule prejde do 
obytnej zástavby v regulačných blokoch "D" a "E". Smerom na juh sa skoncentrovaje do 
obchodnej a polyfunkčnej zástavby okolo dnešnej ulice Kamenné pole.  Ako prirodzený akcent 
územia je navrhnutý regulačná jednotka "H3" – Hotel. Hlavné rozvojové časti územia sú 
sústredené v blokoch „J“ SHOPPING VILLAGE a „K MERKURY MARKET“ kde by malo dújsť 
k mestotvornej intenzifikácii zástavby.  výkres č.10 Regulácia funkčného využitia a 
priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole a 
text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole 

Podrobnejšie -  
- tabuľka  č.01 Regulatívy intenzity využitia rozvojových územi viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 

Popis priestorového usporiadania jednotlivých blokov:  

Blok A - Pobrežie toku  

 Rozloha – 1,44 ha 

 Vymedzenie územia: 
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Blok A - Pobrežie toku je zo severu vymedzený tokom rieky Váh, tečúcej z východu na západ. 
Z juhu je vymedzený ďalšími blokmi riešeného územia Kamenné pole, ktoré sú uvažováne pre 
rozvoj územia ako budúca zástavba bytovej a občianskej vybavenosti. Pobrežie bude dopravne 
prepojené s týmito blokmi cyklistickými a pešími trasami 

tvorí samotné pobrežie vodného toku v zmysle jeho pôvodnej vodohospodárskej úpravy, spolu 
so sprievodnou zeleňou vodného toku. Navrhované úpravy posilnujú jeho funkciu 
prepojovacieho priestoru medzi existujúcou a navrhovanou zástavbou, kde by mala prevážiť 
funkcia športovo-relaxačná. 

V regulačnom celku je navrhnutá paralelná cyklistická a pešia trasa v súbehu s vodným tokom, 
tak aby spojila prirodzené ťažiská / železničnú stanicu, sídliská Nábrežie, Palúdzka, centrum .../ 
K tomuto hlavnému koridoru sú pripojené pešie a cyklistické trasy z riešenej zóny Južné mesto-
Kamenné pole.  

Sprievodná zeleň vodného toku je na jednej strane súčasťou nadregionálneho hydrického 
biokoridoru, tu sa však zároveň stane súčasťou parkovo vyhradenej zelene. 

V regulačnom celku je navrhnutá možnosť umiestniť objekt, prípadne objekty, ktoré budú slúžiť 
pre podporu športovo-relaxačnej funkcie 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „B“ ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

 Rozloha – 0,59 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok B je zo severo-východu vymedzený pobrežným koridorom bloku "A". Zo západu je 
hranicou  existujúci dočasný panelový peší chodnik, s ktorého líniou sa uvažuje v ďalšom rozvoji 
tohto územia ako hlavným peším prepojením D4 z centra mesta. Z juhu je blok vymedzený 
navrhovanou komunikáciou C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov komunikácie) a C6 -
„ul.Kriváňska“(- pracovný názov komunikácie). 

 Určenie regulačných jednotiek: 

 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – B1, B2, B3 

 regulačné jednotky podmienečne zastavitelné nadzemnými podlažiami –B2, B3 

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – nie sú. 

Územie je vymedzené pobrežnou promenádou D1, cyklo-peším prepojením D4 a komunikáciou 
C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov komunikácie). Samotný urbanistický blok v sebe integruje 
prepojenie medzi pobrežnou promenádou a medzi intenzívne využívaným územím občianskej 
vybavenosti 

Navrhované úpravy posilnujú jeho funkciu prepojovacieho priestoru medzi existujúcou či 
navrhovanou zástavbou a zeleňou súvisiacou s riekou Váh. 

V bloku "B" je v rámci regulačnej jednotky "B1" možná zástavba s prevahou bytovej výstavby 
v zmysle graficky vyjadrených regulatívov. Je žiadúce prepojenie stavebného objektu 
v regulačnej jednotke "B1" cez regulačnú jednotku "B3" s blokom "A" –pobrežnou promenádou 
D1. Toto prepojenie je vhodné v úrovni cca +400 mm nad korunou hrádze a môže existovať ako 
terénna úprava, či ako samostatný stavebný prvok - lávka, terasa, objekt... alebo ako 
kombinácia týchto prvkov. 

Regulačná jednotka "B2" umožňuje zástavbu s tým, že stavby musia splniť obmedzenia plynúce 
zo zákona 470/2005 o pohrebníctve v znení platných predpisov. Prioritne je táto regulačná 
jednotka určená na vzrastlú parkovú zeleň a prípadné spevnené plochy. 
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V regulačnej jednotke “B3“ je prioritou dodržanie charakteru nadregionálneho biokoridoru pri 
umožnení športového a relaxačného využitia územia. Z tohto dôvodu aj táto zeleň nadobudne 
charakter vyhradenej parkovo upravenej zelene, s integrovaním pobrežnej promenády 
a objektov vybavenosti prevážne športového charakteru – cvičisko, vyhliadka, mólo.... Tieto 
objekty budú mať charakter parkových solitérov s kvalitným architektonicko priestorovým 
riešením.  
 
Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „C“ Územie v ochrannom pásme cintorína 

 Rozloha – 1,07 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok "C" tvorí plocha cintorína so svojím ochranným pásmom. Územie je vymedzené na severe 
pobrežnou promenádou D1, na západe telesom dialničného privádzača, z južnej strany susedí 
blokom "D" cez dopravný koridor C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov komunikácie). Východné 
ohraničenie tvorí cyklo-pešia trasa D4, ktorá čiastočne zasahuje do tohto regulačného bloku 
a čiastočne do bloku "B". 

 Určenie regulačných jednotiek: 

 regulačné jednotky podmienečne zastavitelné nadzemnými podlažiami – C1, C3 

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – C2   

Funkcia zelene je v tomto bloku prioritná. Navrhované úpravy posilnujú integráciu 
existujúcich prvkov zelene v kombinácii s nevyhnutnými dopravnými koridormi tak, aby sa tieto 
plochy stali plynulým prepojením a pokračovaním plánovaného "Parku umenia" na 
Petrovičovom Nábreží v časti mesta Palúdzka. Toto by sa malo dosiahnuť nielen aktívnou 
premenou regulačnej jednotky "C3" na parkovo upravenú zeleň s prvkami drobnej architektúry, 
ale aj realizáciou peších a cyklistických trás D3 a D4, ktoré sú súčasťou tohto bloku, ako aj ich 
funkčného prepojenia s pobrežnou cyklistickou magistrálou D1 a prepojené s peším prístupom 
na most dialničného privádzača.  

V regulačnej jednotke "C3" je možné limitovane zrealizovať objekt / objekty športového 
charakteru – cvičisko, vyhliadka, mólo.... Tieto objekty budú mať charakter parkových solitérov 
s kvalitným architektonicko priestorovým riešením.  

Regulačná jednotka "C1" umožňuje zástavbu s tým, že stavby musia splniť obmedzenia plynúce 
zo zákona 470/2005 o pohrebníctve v znení platných predpisov. Prioritne je táto regulačná 
jednotka určená na vzrastlú parkovú zeleň a prípadné spevnené plochy.  

Regulačná jednotka "C2" je zadefinovaná ako vyhradené územie parkovo upravenej zelene v 
území cintorína 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „D“ ÚZEMIE  VÝSTAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

 Rozloha – 2,12 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok  "D" je zo severu vymedzený ochranným pásmom existujúceho cintorína v bloku "C". Z 
východu je hranicou  os koridoru navrhovanej komunikácie C5 -„ul.Baníkovská“(- pracovný 
názov komunikácie). Zo západu tvorí hranicu násyp dialničného privádzača. Z juhu je blok  



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.77 

vymedzený koridorom existujúcej komunikácie C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov 
komunikácie).  

 Určenie regulačných jednotiek 

 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – D1  D2 

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – x 

Blok "D" nadväzuje na južnej strane na fragmety dopravného koridoru C5 -„ul.Salatínska“(- 
pracovný názov komunikácie), ktorý je čiastočne k dnešnému dňu vybudovaný. Práve preto toto 
územie má potenciál relatívne skoro sa začať urbanizovať.  

Samotný blok je rozdelený na dve regulačné jednotky, kde v regulačnej jednotke "D1" je 
navrhovaná prevaha občianskej vybavenosti a je intenzívnejšie zastavaná. V regulačnej 
jednotke "D2" je riešená bytová výstavba, kde je intenzita zástavby nižšia v prospech 
predpísaného percenta zelene, ktoré je nevyhnutné dodržať. Pri oboch regulačných jednotkách 
je umožnené zvýšiť výškovú hladinu priestorovými akcentami v zmysle grafickej časti o tri 
nadzemné podlažia. Tieto akcenty jednak budú tvoriť kompozičnú rovnováhu v rámci širšieho 
ako aj riešeného územia,  ale aj v rámci siluety mesta Liptovský Mikuláš. 

Blok "D" je navrhnutý bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného suterénu, 
prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je žiadúce. 
Orientácia  jednotlivých stavieb v rámci regulačných jednotiek musí sledovať vytvorenie pešieho 
koridoru v severo-južnom smere pozdĺž pešej komunikácie D4. Jednotlivé objekty v prípade 
etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného objektu, t.j. jednak musia mať štítovú stenu, 
prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete. Rovnako je požadované vytvorenie ulice 
pozdĺž komunikácie C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov komunikácie) a  C5 -„ul.Baníkovská“(- 
pracovný názov komunikácie).  

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „E“ ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY 

 Rozloha – 2,83 ha 

 Vymedzenie územia 

blok E je z juhu a z východu vymedzený pobrežným koridorom toku v bloku "A". Zo západu je 
hranicou  navrhovaná komunikácia  C6 -„ul.Kriváňska“(- pracovný názov komunikácie). Zo 
severu je blok ohraničený už existujúcou zástavbou občianskej vybavenosti v bloku "F". 

 Určenie regulačných jednotiek 

 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – E1  E2 

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – x 

Blok "E" nadväzuje na južnej strane na už existujúcu zástavbu občianskej vybavenosti bloku „F“, 
ktorá v sebe nesie rozvojový potenciál, kde dnes existujúce obchodné objekty môžu využiť svoje 
existujúce kapacity pripojení na inžinierske siete a v zmysle regulatívov pomerne jednoducho 
zvýšiť intenzitu využitia pozemkov. Zároveň veľkosť  regulačného celku zohľadnuje objektívnu 
skutočnosť ktorou je skoro nevyhnutnosť realizovať každý regulačný celok ako jeden areál 
s regulovaným prístupom, ktorý zagarantuje kvalitu obytného prostredia.  

Samotný blok je rozdelený na dve regulačné jednotky, kde v regulačnej jednotke „E1“, aj „E2“ je 
navrhovaná bytová výstavba, kde je intenzita zástavby nižšia v prospech predpísaného 
percenta zelene, ktoré je nevyhnutné dodržať. Pri oboch regulačných blokoch je umožnené 
zvýšiť výškovú hladinu priestorovými akcentami v zmysle grafickej časti o tri nadzemné 
podlažia. Tieto akcenty jednak budú tvoriť kompozičnú rovnováhu v rámci širšieho ako aj 
riešeného územia,  ale aj v rámci siluety Mesta. 
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Priestorové akcenty nesmú niesť reklamné prvky, ani aktívne ani pasívne. 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „F“ ULICA KAMENNÉ POLE 

 Rozloha – 3,33 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok "F" je zo severu vymedzený majetkovou hranicou ukončenia existujúcej zástavby. 
Z východu je hranica určená líniou riešeného územia, t.j. končí navrhovanou kruhovou 
križovatkou – koridor C1. Zo západu tvorí hranicu násyp dialničného privádzača, ako hranica 
riešeného územia. Z juhu je blok ohraničený existujúcou hlavnou prístupovou komunikáciou ul. 
Kamenné pole.

 Určenie regulačných jednotiek 

 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – F1  F2  F3  F4  F5  F6  F7  F8 

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – x 

Blok „F“ tvorí dnes kostru rozvoja zóny Južné mesto-Kamenné pole. S ohľadom na použité 
technológie možno považovať dnes existujúce objekty za objekty, ktoré v horizonte platnosti 
tohto územného plánu môžu byť predmetom zásadnej prestavby či obnovy v zmysle 
regulatívov. Navrhované regulatívy posilnujú jeho funkciu prepojovacieho priestoru medzi 
existujúcou zástavbou a budúcou zástavbou blokov „E“ a „D“ na severnej strane a blokom „G“ a 
„H“ na strane južnej. 

Intenzifikácia využitia územia bloku „F“ je žiadúca, keďže posunutie výškovej hladiny zástavby 
zároveň s prípadným polyfunkčným využitím na bývanie  bude posúvať zónu z monofunkčnej 
obchodnej zóny na okraji mesta do podoby plnohodnotnej mestskej časti. 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „G“ OD JYSK 

 Rozloha – 1,98 ha 

 Vymedzenie územia 

Blok "G" je zo severu ohraničený násypom existujúcej križovatky, východnú hranicu tvorí 
existujúca komunikácia - „ul.Poľanská“(- pracovný názov komunikácie). Západnú hranicu bloku 
tvorí násyp dialničného privádzača. Južná hranica je líniou budúcej komunikácie OD 
SHOPPING VILLAGE Soravia /platné stavebné povolenie/ prechádzajúcej do koridoru 
navrhovanej kruhovej križovatky C4 -„ul.Chočská“(- pracovný názov komunikácie). 

 Určenie regulačných jednotiek 

 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – G1  G2   G3   

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – x 

Blok „G“ je súčasťou hlavnej rozvojovej osi do riešeného územia, ktorá vznikla výstavbou 
obchodného centra TESCO. Prvá etapa výstavby je sústredená pozdĺž existujúcej komunikácie 
- „ul.Poľanská“(- pracovný názov komunikácie) a má umožnený priestorový rozvoj v zmysle 
regulácie. Intenzívny rozvojový impulz je umožnený tomuto regulačnému bloku vybudovaním 
nového komunikačného uzla okružnej križovatky na komunikácii C4, križovnaie ulíc –
"ul.Chočská"(- pracovný názov komunikácie), "ul.Derešská"(- pracovný názov komunikácie) a 
"ul.Chabencová"(- pracovný názov komunikácie). Zároveň sa križovatkou vytvára predpoklad na 
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napojenie mestskej časti Palúdzka, ktoré umožní nielen napojenie automobilovej dopravy ale 
v prvom rade bezpečný prístup do územia pre pešiu a cyklistickú dopravu. 

Práve regulačná jednotka "G3" ako súčasť  tohto regulačného bloku po vybudovaní uvedeného 
komunikačného pripojenia bude rozhodujúcim rozvojovým územím. 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „H“ OBCHODNÉ CENTRUM TESCO 

 Rozloha – 5,28 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok H je zo severu ohraničený existujúcou komunikáciou ul. Kamenné pole. Východnú hranicu 
tvorí navrhovaný koridor pre komunikáciu „C2“ -„ul.Ďumbierska“(- pracovný názov komunikácie) 
v úrovni súčasného melioračného kanálu. Južná hranica je líniou budúcej obslužnej 
komunikácie OD SHOPPING VILLAGE Soravia /platné stavebné povolenie/ - „ul.Chočská“ (- 
pracovný názov komunikácie). Západnú hranicu tvorí existujúca komunikácia - „ul.Poľanská“ (- 
pracovný názov komunikácie).

 Určenie regulačných jednotiek 

 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami - H1  H2   H3  H4   H5  H6  

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – x 

Blok „H“ vznikol pôvodne ako štandardné riešenie predmestského nákupného centra, ktorý dnes 
je v centre riešenej zóny a v ťažisku rozvojového územia Južné mesto.  Toto bude zvlášť 
čitateľné po zrealizovaní Modernizácie a preložky železničnej trate, ktorá prinesie preložku 
želežničnej stanice a z toho plynúcu zmenu orientácie dopravných trás ako aj podstatnú zmenu 
urbanistických a sociálnych väzieb v rámci mesta. V tomto okamihu bude blok "H"  v polohe voči 
mestskému organizmu ako sa dnes nachádza územie Námestia Mieru – severná časť pešej 
zóny v Centre mesta. Práve preto je tomuto bloku venovaná mimoriadna pozornosť. 

Z dlhodobého hľadiska je uvažované, že vytvorí západné priečelie budúceho „Športového“ 
námestia. Toto priečelie bude zaujímavé architektonicky ale najmä obsahovo  t.j. multifunkčný 
objekt obchodného centra sa doplní funkciou prechodného ubytovania a zábavy, tak aby vznikol 
objekt fungujúci 24h/365dní. Pričom peší pohyb návštevníka bude presmerovaný do interiéru 
objektu. Práve vytvorenie pešieho prepojenia D12 ako plne funkčnej obchodnej pasáže má 
okrem nepopierateľného obchodno-marketingového významu aj podstatný urbanistický význam. 
Rovnako nároky na statickú dopravu sa budú saturovať buď v parkovacích domoch nad úrovňou 
terénu alebo pod úrovňou terénu. 

Lokálne zvýšenie intenzity  zastavanosti územia má smerovať k akcentácii atraktívnosti 
riešeného bloku ako skutočného centra zóny Južné mesto-Kamenné pole. Práve aj výškovou 
akcentáciou regulačnej jednotky "H3"–Hotel chceme dosiahnuť zmenu charakteru 
z predmestskej nákupnej zóny na zónu s charakterom centra mesta.  

Intenzita zástavby bloku „H“ je v navrhnutá v priestorovej kompozícii a protiváhe s regulačnou 
jednotkou „J2“- mestský park. Tieto dve regulačné jednotky spolu priestorovo, urbanisticky a aj 
funkčne súvisia. 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „J“ SHOPPING VILLAGE 

 Rozloha – 4,27 ha 
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 Vymedzenie územia: 

Blok "J" je zo severu ohraničený líniou budúcej obslužnej komunikácie OD SHOPPING 
VILLAGE Soravia /platné stavebné povolenie/ tj „ul.Chočská“(-pracovný názov komunikácie). 
Z juhu líniou budúcej obslužnej komunikácie OD SHOPPING VILLAGE Soravia /platné stavebné 
povolenie/ tj „ul.Derešská“(- pracovný názov komunikácie). Východnú hranicu tvorí koridor 
navrhovanej komunikácie C2 -„ul.Ďumbierska“(-pracovný názov komunikácie). Západnú hranicu 
bloku tvorí násyp dialničného privádzača.  

 Určenie regulačných jednotiek 

  regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – J1  J2   J3   

  regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – J4 s výnimkou drobných stavieb 
o súhrnnej výmere 50m2 na celú regulačnú jednotku 

Ide o nezastavané územie s plánovanou občianskou vybavenosťou. V súčasnosti je platné 
stavebné povolenie pre výstavbu obchodného areálu Shopping Village Soravia. Ide 
jednopodlažné obchodné centrum v tvare U otvoreného smerom na západ. Areál je riešený ako 
komplex predajných miest, služieb, zón oddychu /kaviarne, reštaurácie.../ s veľkokapacitným 
parkoviskom.  

V severozápadnej časti bloku, na hranici s regulačnou jednotkou "G1", v náväznosti na 
existujúci podjazd diaľničného privádzača  je navrhnutá nová kruhová križovatka C4. Ide o ďalší 
vstup do územia Južné mesto-Kamenné pole. Koridor križovatky C4 je riešený v zmysle 
Územného plánu mesta - december 2010. Pôjde o cestné, cyklisticke a pešie prepojenie 
s mestskou časťou Palúdzka. Návrh kruhovej križovatky odľahčí dopravný stres na svetelnej 
križovatke diaľničného privádzača a vznikne ďalší vstup do zóny Južné mesto-Kamenné pole 
nielen pre automobilovú dopravu ale aj chýbajúcu pešiu a cyklistickú. V širšom vnímaní vznikne 
prepojenie mestských častí na východe Nábrežie A. Stodolu a na západe Palúdzka.  

Ďalšie napojenie cestné a pešie bude riešené ako areál obchodného centra. 

Blok „J" Shopping Village je dnes tvorený zmysle právoplatného stavebného povolenia ucelenou 
blokovou zástavbou v tvare pásmena U, kde otvorená strana je orientovaná na západ. Vnútro 
medzi ramenami vytvára obchodný mikropriestor s náznakom zelene na hlavnej komunikačnej 
osi, ktorá pretína celú zónu zo severu na juh. Tento „virtuálne existujúci“ blok je z východu 
determinovaný vodným tokom. 

Medzi vodným tokom a koridorom komunikácie C2 „ul. Ďumbierska“(- pracovný názov 
komunikácie) je blok "J"  doplnený  o plochu budúceho parku v regulačnej jednotke "J4". 
Z týchto dôvodov je aj regulačná jednotka "J3"  navrhnutá intenzívnejšie tak, aby posunutie 
výškovej hladiny zástavby, zároveň s prípadným polyfunkčným využitím na bývanie mohlo 
posúvať zónu č.11 Južné mesto–Kamenné pole z monofunkčnej obchodnej zóny na okraji 
mesta do podoby plnohodnotnej mestskej časti. 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „K“ MERKURY MARKET 

 Rozloha – 4,90 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok "K" je zo severu a ohraničený líniou existujúcej obslužnej komunikácie C3 -„ul.Derešská“(- 
pracovný názov komunikácie). Východnú hranicu tvorí koridor navrhovanej  komunikácie C2 -
„ul.Ďumbierska“(- pracovný názov komunikácie). Južnú hranicu tvorí línia ochranného pásma 
diaľnice a západnú hranicu bloku tvorí násyp dialničného privádzača. 

 Určenie regulačných jednotiek 
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 regulačné jednotky zastavitelné nadzemnými podlažiami – K1  K2   K3  K4  K6  K7  

 regulačné jednotky nezastavitelné nadzemnými podlažiami – K5  K8 

Ide o územie s plánovanou občianskou vybavenosťou. Územie rozdeľuje existujúci melioračný 
kanál  vo východnej časti. V súčasnosti je zastavaná západná časť väčším dvojposchodovým 
obchodným domom, s obslužnými komunikáciami a parkovacími plochami. Ostatné územie 
bloku "K" uvažuje s výstavbou pre občiansku vybavenosť, prípadne charakteru neexhalujúcej 
výroby. Ako vítaná doplnková funkcia je uvažované bývanie, trvalé prípadne prechodné.  

Časť tohto regulačného bloku tvorí biokoridor – sprievodná zeleň vodného toku, ako 
pokračovanie parku z regulačnej jednotky "J4" a sprievodnej zelene v bloku "L".  

Blok „K" Mercury Market  je dnes tvorený  existujúcim obchodným objektom, komunikáciami, 
spevnenými plochami a inžinierskymi sieťami. Táto zástavba je umiestnená v severo-západnom 
kvadrante bloku "K". Z východu je blok "K" čiastočne determinovaný vodným tokom, ktorý 
preteká zhruba v jeho štvrtine juho-severným smerom. 

Medzi vodným tokom a koridorom komunikácie C2 -„ul.Ďumbierska“(- pracovný názov 
komunikácie) sú doplnené regulačné jednotky "K3" a "K4" s navrhnutou blokovou zástavbou 
s prevahou bytovej výstavby ako odporúčanou funkciou. Z týchto dôvodov sú aj regulačné 
jednotky "K2" "K3" "K4" a "K7"   navrhnuté intenzívnejšie tak,  aby posunutie výškovej hladiny 
zástavby, zároveň s prípadným polyfunkčným využitím na bývanie mohlo posúvať zónu č.11 
Južné mesto–Kamenné pole z monofunkčnej obchodnej zóny na okraji mesta do podoby 
plnohodnotnej mestskej časti. 

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 

Blok „L“ OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE 

 Rozloha – 1,40 ha 

 Vymedzenie územia: 

Blok "L" je zo severu ohraničený líniou ochranného pásma diaľnice, východnú hranicu tvorí 
koridor navrhovanej  komunikácie C2 -„ul.Pod Chopkom“(- pracovný názov komunikácie). Južnú 
hranicu tvorí línia ochranného pásma diaľnice a západnú hranicu bloku tvorí násyp diaľničného 
privádzača. 

 Určenie regulačných jednotiek 

 regulačné jednotky zastaviteľné nadzemnými podlažiami – x   

 regulačné jednotky nezastaviteľné nadzemnými podlažiami – L1  L2   

Regulačný celok „L" Ochranné pásmo diaľnice je dnes tvorený zeleňou čiastočne 
využívanou na extenzívnu poľnohospodársku výrobu a čiastočne tvoriacu izolačnú zeleň 
diaľnice D1.  Pre tento stupeň rozvoja územia zóny č. 11 Južné mesto–Kamenné pole je tento 
regulačný celok regulovaný ako izolačná zeleň v ochrannom pásme diaľnice a sprievodná zeleň 
vodného toku.  

Podrobnejšie výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné.
 
funkčné usporiadanie územia 
 
je premietnutím celkovej urbanistickej koncepcie a jej súladu so zadaním. Pre funkčné 
usporiadanie územia, pre jeho reguláciu sa znova využíva členenie na jednotlivé regulačné 
celky, resp. ich časti – regulačné jednotky. Základné funkcie priradené ako prevažujúce 
k jednotlivým celkom sú:  
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zeleň a rekreácia:  Celok „A“ POBREŽIE TOKU,  
   Celok „B“ ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
    Celok „C“ ÚZEMIE V OCHRANNOM PÁSME CINTORÍNA 
   Celok „L“ OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE 
 
Bývanie v bytových domoch: Celok „E“ ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY 
    Celok „D“ ÚZEMIE  VÝSTAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 
 
Občianska vybavenosť:  Celok „F“ ULICA KAMENNÉ POLE 
    Celok „G“ OD JYSK 
    Celok „H“ OBCHODNÉ CENTRUM TESCO 
    Celok „J“ SHOPPING VILLAGE 
    Celok „K“ MERKURY MARKET 
 
Samozrejme, sú funkcie, ktoré prechádzajú cez všetky či viacero regulačných celkov – 
dopravné funkcie všetkého druhu, vnútrobloková či sprievodná zeleň, vodné toky, či technické 
vybavenie. 
 

Podrobnejšie - výkres č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. 
Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole  a 
text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Bližší popis funkčného usporiadania jednotlivých blokov:  

Blok „A“ POBREŽIE TOKU 

Funkčné využitie bloku „A“ 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: sprievodná zeleň vodných tokov 

Pre reguláciu v tomto bloku je prioritou dodržanie charakteru nadregionálneho biokoridoru pri 
umožnení športového a relaxačného využitia územia. Z tohto dôvodu aj táto zeleň nadobudne 
charakter vyhradenej parkovo upravenej zelene, s integrovaním pobrežnej promenády 
a objektov vybavenosti prevážne športového charakteru.  

Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „B“ ÚZEMIE ZMIEŠANEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „B“ 

B1 – uzemie  s prevahou obytnej výstavby  

Funkčné využitie regulačnej jednotky: BV územie  s prevahou obytnej výstavby  

Funkčné celky /bytové domy/ v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené vedľa seba 
/bloky/, pričom môže vzniknúť funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými 
celkami /napr. objektom garáže/. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich 
diferencovaný architektonický výraz.Môžu vzniknúť samostatné objekty bez existujúceho 
spoločného prepojenia. V prípade, že bude do riešenia zástavby zapojená aj regulačná jednotka 
"B2", je možné pre výpočet plochy zastavanej objektami v regulačnej jednotke "B1" započítať aj 
plochu zahrnutej do riešenia z regulačnej jednotky "B2".  

B2 – uzemie v ochrannom pásme cintorína 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: uzemie v ochrannom pásme cintorína  
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Funkčne je možné v rámci regulovanej jednotky "B2" umiestniť zástavbu s tým, že stavby 
zasahujúce do ochranného pásma cintorína /viď. grafická príloha/ musia splniť obmedzenia 
plynúce zo zákona 470/2005 o pohrebníctve v znení platných predpisov. Územie regulačnej 
jednotky "B2", prípadne jeho časť, môže byť funkčne pripojené k regulačnej jednotke "B1", 
prípadne k regulačnej jednotke "B3", kde môžu tu byť umiestnené plochy zelene, prípadne prvky 
technického vybavenia. Plochy zelene v regulačnej jednotke "B2", napriek tomu, že prípadne 
budú funkčne pripojené k "B1", či "B3", sú však nezapočítateľné do predpísaných ploch zelene 
pre jednotky "B1", či "B3". Ako odporúčaná funkcia stavieb je doplnková funkcia pre šport-
ihriská, cvičiská pre zvieratá, šatne, klubovne, prvky drobnej architektúry a podobne.  

B3 – vyhradené územie parkovo upravenej zelene s funkciou sprievodnej zelene vodného toku, 
v ochrannom pásme cintorína

Funkčné využitie regulačnej jednotky: zadefinované vyhradené územie parkovo 
upravenej zelene v ochrannom pásme cintorína

Funkčne je možné v rámci regulovanej jednotky "B3" umiestniť zástavbu s tým, že stavby 
zasahujúce do ochranného pásma cintorína /viď. grafická príloha/ musia splniť obmedzenia 
plynúce zo zákona 470/2005 o pohrebníctve v znení platných predpisov.  

Územie regulačnej jednotky "B3", prípadne jeho časť, môže byť funkčne pripojené k regulačnej 
jednotke "B1", prípadne "B2", kde môžu tu byť umiestnené plochy zelene, prípadne prvky 
technického vybavenia. Plochy zelene v jednotke "B3", napriek tomu, že prípadne budú funkčne 
pripojené k "B1", či "B2", sú však nezapočítateľné do predpísaných ploch zelene pre jednotky 
"B1", či "B2"! Ako odporúčaná funkcia stavieb je doplnková funkcia pre šport-ihriská, cvičiská 
pre zvieratá, šatne, klubovne, prvky drobnej architektúry a podobne.  

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „C“ Územie v ochrannom pásme cintorína 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „C“ 

C1 – zóna  ochrannom pásme cintorína 

Funkčné využitie regulačnej jednotky:  územie  v ochrannom pásme cintorína 

Regulačná jednotka "C1" umožňuje zástavbu s tým, že stavby musia splniť obmedzenia plynúce 
zo zákona 470/2005 o pohrebníctve v znení platných predpisov. Prioritnou funkciou je parkovo 
upravená zeleň, spevnené a parkovacie plochy. Plochy zelene v regulačnej jednotke "C1", 
napriek tomu, že prípadne budú funkčne pripojené k regulačnej jednotke "D1", či "B2", sú však 
nezapočítateľné do predpísaných ploch zelene pre regulačné jednotky "B1" či "B2"!  

C2 – cintorín 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: územie  v ochrannom pásme cintorína 

Regulačná jednotka "C2" je zadefinovaná ako vyhradené územie parkovo upravenej zelene v 
uzavretého cintorína v tlecej dobe.Územie je vyhradené ako územie cintorína v tlecej dobe, 
s dlhodobou perspektívou premeny na verejne prístupný park po uplynutí tlecej doby. Územie je 

bez možnosti zástavby nadzemnými či podzemnými podlažiami. Je zakázané vytváranie 
nových hrobových miest. 

C3 - zeleň v ochrannom pásme cintorína

Funkčné využitie regulačnej jednotky:  územie  v ochrannom pásme cintorína  

Regulačná jednotka "C3" umožňuje limitovanú zástavbu s tým, že stavby musia splniť 
obmedzenia plynúce zo zákona 470/2005 o pohrebníctve v znení platných predpisov. Môžu tu 
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byť umiestnené plochy pre šport, zeleň, prípadne prvky technického vybavenia. Ako odporúčaná 
funkcia stavieb je doplnková funkcia pre šport-ihriská, cvičiská pre zvieratá, šatne, klubovne, 
prvky drobnej architektúry a podobne. 

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „D“ ÚZEMIE  VÝSTAVBY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „D“ 

D1 – občianska vybavenosť 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka "D1" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie pešej ulice v severo-južnom smere pozdĺž pešej 
komunikácie D4. Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného 
objektu, tj jednak musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete.Je 
požadované vytvorenie ulice pozdĺž severnej komunikácie C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov 
komunikácie).Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj 
vedľa seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými 
celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný 
architektonický výraz. Časť regulačnej jednotky "D1", kde je možné v rámci regulačnej jednotky 
umiestniť výškový akcent je vymedzená regulačnými čiarami. Je súbežná s koridorom C5 -
„ul.Salatínska“(- pracovný názov komunikácie), pri tvarovaní akcentu sa môže uplatniť gradácia, 
ako aj priestorový kontrast. 

D2 – Bytová výstavba s prevahou bytových domov 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: BV územie s prevahou bytových domov 

Regulačná jednotka "D2" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce.Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie pešej ulice v severo-južnom smere pozdĺž pešej 
komunikácie D4. Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného 
objektu, tj jednak musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete.Je 
požadované vytvorenie ulice pozdĺž severnej komunikácie C5 -„ul.Salatínska“(- pracovný názov 
komunikácie). Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale 
aj vedľa seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými 
celkami - pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný 
architektonický výraz. Časť regulačnej jednotky "D2", kde je možné v rámci regulačnej jednotky 
umiestniť výškový akcent je vymedzená regulačnými čiarami, je súbežná s koridorom C5 -
„ul.Salatínska“(- pracovný názov komunikácie). Pri tvarovaní akcentu sa môže uplatniť gradácia, 
ako aj priestorový kontrast. 

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „E“ ÚZEMIE BYTOVEJ VÝSTAVBY 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „E“ 

E1 – výstavba s prevahou bytových domov 
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Funkčné využitie regulačnej jednotky: BV územie s prevahou bytových domov 

Regulačná jednotka „E1“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. 

Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať 
vytvorenie ulice vo východo-západnom smere pozdĺž komunikácie C6 -„ul.Kriváňska“(- pracovný 
názov komunikácie).  

Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného objektu, tj jednak 
musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete. 

Je požadované vytvorenie ulice pozdĺž severo-južnej komunikácie C5 -„ul.Baníkovská“(- 
pracovný názov komunikácie).  

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami - pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

E2 – výstavba s prevahou bytových domov

Funkčné využitie regulačnej jednotky: BV územie s prevahou bytových domov 

Regulačná jednotka „E2“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. 

Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať 
vytvorenie ulice v východo-západnom smere pozdĺž komunikácie C6 -„ul.Kriváňska“(- pracovný 
názov komunikácie).  

Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného objektu, tj jednak 
musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete. 

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami - pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

Časť regulačnej jednotky „E2“, kde je možné v rámci regulačnej jednotky umiestniť výškový 
akcent je vymedzená regulačnými čiarami, je súbežná s koridorom C6 -„ul.Krivánska“(- 
pracovný názov komunikácie). Pri tvarovaní akcentu sa môže uplatniť gradácia, ako aj 
priestorový kontrast. Priestorové akcenty nesmú niesť reklamné prvky, ani aktívne ani pasívne. 

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „F“ ULICA KAMENNÉ POLE 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „F“ 

F1 – TREND 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F1“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí 
sledovať vytvorenie pešej ulice v severo-južnom smere pozdĺž pešieho koridoru D4. Funkčné 
celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom 
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môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto 
vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

F2 – INTERSPORT 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F2“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí 
sledovať vytvorenie ulice v východo-západnom smere pozdĺž komunikácie ul.Kamenné pole. 
Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

F3 – PROPERTY HOLDING 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F3“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačnej  jednotky musí 
sledovať vytvorenie ulice v východo-západnom smere pozdĺž komunikácie ul. Kamenné pole. 
Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

F4 – MERKUR SLOVAKIA 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F4“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Prepoj medzi blokom „E“ a blokom „H“ pozdĺž východnej hranice  regulačnej jednotky 
„F4“ - koridor D7. Musí ostať zachovaný minimálne v pešom profile na úrovni parteru.Orientácia  
jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačnej  jednotky musí sledovať vytvorenie 
ulice v východo-západnom smere pozdĺž komunikácie ul. Kamenné pole. Funkčné celky v rámci 
regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút 
funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom 
prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

F5 – McDONALD 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F5“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Prepoj medzi blokom „E“ a blokom „H“ pozdĺž západnej hranice  regulačnej jednotky 
„F5“ - koridor D7. Musí ostať zachovaný minimálne v pešom profile na úrovni parteru.Orientácia  
jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať vytvorenie 
ulice v východo-západnom smere pozdĺž komunikácie ul. Kamenné pole. Funkčné celky v rámci 
regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút 
funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom 
prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

F6 – CURRUS CAPITAL /plánovaná výstavba/ 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F6“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Prepoj medzi blokom „E“ a blokom „H“ pozdĺž západnej hranice jednotky „F6“ koridor 
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C7 -"ul.Jakubínska"(- pracovný názov komunikácie) -  musí ostať zachovaný minimálne v 
uličnom profile na úrovni parteru.Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci 
regulačných jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice vo východo-západnom smere pozdĺž 
komunikácie Kamenné pole. Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené 
nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými 
architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich 
diferencovaný architektonický výraz.  

F7 – MIKROMEDIA 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti  

Regulačná jednotka „F7“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí 
sledovať vytvorenie pešej ulice v severo-južnom smere pozdĺž pešej komunikácie D4. Funkčné 
celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom 
môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto 
vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz 

F8 – UMYVÁRKA  

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „F8“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí 
sledovať vytvorenie pešej ulice v severo-južnom smere pozdĺž pešej komunikácie D4. Funkčné 
celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom 
môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto 
vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „G“ OD JYSK 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „G“ 

G1  OD JYSK  

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „G1“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Regulačná jednotka môže byť funkčne, dopravne aj priestorovo 
previazaná s ostatným funkčnými jednotkami v rámci regulačného bloku. 

Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať 
vytvorenie ulice vo východo-západnom smere pozdĺž komunikácie C4 –"ul.Chočská" (- pracovný 
názov komunikácie) a tu do budúcna aj orientovať prípadné prevádzky vhodné na interakciu 
s peším pohybom.  

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

G2  Čerpacia stanica TESCO   

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 
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Regulačná jednotka „G2“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Regulačná jednotka môže byť funkčne, dopravne aj priestorovo 
previazaná s ostatným funkčnými jednotkami v rámci regulačného bloku. 

Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať 
vytvorenie ulice v severo-južnom smere kolmo ma  komunikáciu C4 – "ul.Poľanská"(- pracovný 
názov komunikácie), tu do budúcna aj orientovať prípadné prevádzky vhodné na interakciu 
s peším pohybom.  

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

G3  Občianska vybavenosť  

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „G3“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Regulačná jednotka môže byť funkčne, dopravne aj priestorovo 
previazaná s ostatným funkčnými jednotkami v rámci regulačného bloku. 

Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať 
vytvorenie ulice v severo-južnom smere pozdĺž komunikácie C4 – "ul.Chabencová" (- pracovný 
názov komunikácie), tu do budúcna aj orientovať prípadné prevádzky vhodné na interakciu 
s peším pohybom.  

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „H“ OBCHODNÉ CENTRUM TESCO 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku „H“ 

H1 OC TESCO  

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka H1 je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce.Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí 
sledovať vytvorenie pešej ulice vo východno-západnom smere pozdĺž pešej komunikácie 
ul.Kamenné pole. Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného 
objektu, v rámci regulačných jednotiek "H2" a "H3". Musia mať štítovú stenu, prispôsobené 
zakladanie, ako aj inžinierske siete.Je požadované vytvorenie ulice – akcentácia pešieho 
pohybu pozdĺž východnej fasády –regulačnej línie zástavby, ktorú je možné prekročiť len nad 
úrovňou +4,5m.  Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky "H1" môžu byť umiestnené nad 
sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknúť funkčné prepojenie medzi samostatnými 
architektonickými celkami - pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich 
diferencovaný architektonický výraz.  

H2  Občianska vybavenosť 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej   
 vybavenosti 
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Regulačná jednotka ''H2'' je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice v východno-západnom smere pozdĺž pešej 
komunikácie D2 -„ul.Chočská“(- pracovný názov komunikácie). Jednotlivé objekty v prípade 
etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného objektu v rámci regulačných jednotiek ''H1'' 
a ''H3''. Musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete.Prípadné 
využitie regulácie na prepojenie zástavby na regulačnú jednotku "H5", je toto prepojenie možné 
nad úrovňou 4,8m nad upraveným terénom. Je požadované vytvorenie ulice – akcentácia 
pešieho pohybu D2 pozdĺž južnej fasády –regulačnej línie zástavby.  Funkčné celky v rámci 
regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknúť 
funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami - pri takomto vnútornom 
prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

H3  Občianska vybavenosť – Hotel 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka ''H3'' je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice v severno-južnom smere pozdĺž pešej komunikácie C2 
-„ul. Ďumbierska“(- pracovný názov komunikácie). Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia 
umožniť vytvorenie susedného objektu v rámci regulačných jednotiek "H2" a "H1". Musia mať 
štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete.Je požadované vytvorenie ulice 
–akcentácia pešieho pohybu pozdĺž východnej fasády –regulačnej línie zástavby.  Funkčné 
celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom 
môže vzniknúť funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto 
vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

Časť regulačnej jednotky ''H3'', kde je možné v rámci regulačnej jednotky umiestniť výškový 
akcent. Je vymedzený regulačnými čiarami a je súbežný s koridorom C2 -„ul. Ďumbierska“(- 
pracovný názov komunikácie). Pri tvarovaní akcentu sa môže uplatniť gradácia, ako aj 
priestorový kontrast 

H4  Parkovací dom so službami 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Regulačná jednotka "H4" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Funkcia statickej dopravy je prevažujúca, mala by čiastočne pokryť 
nároky na parkovanie či garážovanie pri intenzifikácii využitia celého územia zóny. Orientácia  
jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných jednotiek musí sledovať vytvorenie 
ulice v severo-južnom smere pozdĺž existujúcej komunikácie -„ul. Poľanská“(- pracovný názov 
komunikácie).  Je požadované vytvorenie ulice –akcentácia pešieho pohybu pozdĺž západnej 
fasády –regulačnej línie zástavby.  Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt 
umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknúť funkčné prepojenie medzi 
samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne 
zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

H5  OD NAY 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Regulačná jednotka "H5" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice v severo-južnom smere pozdĺž existujúcej komunikácie 
-„ul. Poľanská“(- pracovný názov komunikácie). Je požadované vytvorenie ulice –akcentácia 
pešieho pohybu pozdĺž západnej fasády –regulačnej línie zástavby.  Prípadné využitie regulácie 
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na prepojenie zástavby na regulačnú jednotku "H2" je toto prepojenie možné nad úrovňou 4,8m 
nad upraveným terénom. Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad 
sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknúť funkčné prepojenie medzi samostatnými 
architektonickými celkami - pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich 
diferencovaný architektonický výraz.  

H6  Občianska vybavenosť   

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej   
 vybavenosti 

Regulačná jednotka "H6" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce.Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice v východo-západnom smere pozdĺž pešej komunikácie 
D2 -„ul. Chočská“(- pracovný názov komunikácie). Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia 
umožniť vytvorenie susedného objektu v rámci regulačnej jednotky ''H6''. Musia mať štítovú 
stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete.Je požadované vytvorenie ulice –
akcentácia pešieho pohybu pozdĺž južnej fasády –regulačnej línie zástavby.  Funkčné celky v 
rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže 
vzniknúť funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami - pri takomto 
vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz.  

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „J“ SHOPPING VILLAGE 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku J 

J1  OD Shopping Village západ

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka „J1“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačnej  jednotky musí 
sledovať vytvorenie ulice vo východo-západnom smere pozdĺž vnútrobloku. Rovnako je žiadúce 
orientovať prevádzky severo-južným smerom k pešej komunikácii v koridore D6 -"ul. Poľanská“(- 
pracovný názov komunikácie). 

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný architektonický výraz jednotného 
kompaktného celku celej regulačnej jednotky. Spôsob výstavby /jej prípadná etapizácia/ musí 
byť riešený tak, aby umožila vytvorenie bloku, tj tomu musia byť prispôsobené základy, štítové 
steny musia byť bez okien, bez výustenia vzduchotechniky, bez blezkozvodov a pod.  

J2  OD Shopping Village stred 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Regulačná jednotka „J2“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačnej  jednotky musí 
sledovať vytvorenie ulice vo východo-západnom smere pozdĺž vnútrobloku. Rovnako je žiadúce 
orientovať prevádzky severo-južným smerom k pešej komunikácii v koridore D6 -"ul. Poľanská“(- 
pracovný názov komunikácie) a smerom k hlavnému pešiemu koridoru D8, ktorý pretína celú 
zonu Kamenné pole v severo-južnom smere. Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu 
byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknúť funkčné prepojenie medzi 
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samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne 
zachovaný architektonický výraz jednotného kompaktného celku celej regulačnej jednotky. 
Spôsob výstavby, jej prípadná etapizácia musí byť riešený tak, aby umožila vytvorenie bloku, tj 
musia byť tomu prispôsobené základy, štítové steny musia byť bez okien, bez výustenia 
vzduchotechniky, bez blezkozvodov a pod.  

J3  OD Shopping Village východ 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Regulačná jednotka „J3“ je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie čiastočného 
suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či garážovanie je 
žiadúce. Pri realizácii obytnej funkcie v tejto regulačnej jednotke "J3" môže obytná funkcia 
percentuálne presiahnuť rozsah prípadnej občianskej vybavenosti. Do výpočtu v zmysle 
usmernenia ÚPN – SÚ Liptovský Mikuláš sa môže zahrnúť výmera voči občianskej vybavenosti 
celého bloku „J“. 

Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačnej  jednotky musí sledovať 
vytvorenie ulice v východo-západnom smere pozdĺž komunikácie vnútrobloku. 

Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný architektonický výraz jednotného 
kompaktného celku celej regulačnej jednotky "J3". Môže byť použitý kompozičný princíp 
kontrastu mezi občianskou vybavenosťou a obytnou funkciou. 

J4  Park   

Funkčné využitie regulačnej jednotky: územie parkovo upravenej zelene 

Regulačná jednotka „J4“ je navrhnutá ako plocha parkovej zelene z časti v ochrannom pásme 
melioračného kanalu, bez prípustnosti výstavby s výnimkou drobných stavieb o úhrnnej výmere 
50 m2 v rámci celej regulačnej jednotky "J4". Tieto drobné stavby môžu slúžiť len ako 
autobusová zastávka, prevádzkový objekt či  sklad parkovej služby, herný objekt pre deti, fitness 
zariadenie a podobne. Musí však byť jednoznačne čitateľná funkcia, ktorá je vhodná do parku, 
alebo slúži na jeho prevádzku. 

Výnimka z tohto regulatívu a  limitu  sa môže uplatniť len v prípade, že  v podzemnej časti 
regulačnej jednotky bude umiestnená funkcia parkovania či garážovania. Aj vtedy musí byť 
strecha tejto stavby riešená ako intenzívna vzrastlá zeleň s parkovou funkciou. 

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „K“ MERKURY MARKET 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku K 

 K1  OD Merkury Market – územie s prevahou občianskej vybavenosti s možnou obytnou 
zástavbou  

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti  

Regulačná jednotka "K1" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice východo-západnom smere pozdĺž komunikácie C4 -"ul. 
Derešská“(- pracovný názov komunikácie).  Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia 
umožniť vytvorenie susedného objektu. Musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako 
aj inžinierske siete.Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, 
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ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými 
architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich 
diferencovaný architektonický výraz. Časť regulačnej jednotky "K1", kde je možné v rámci 
regulačnej jednotky umiestniť výškový akcent je vymedzená regulačnými čiarami v náväznosti 
na koridor C3 -"ul. Derešská"(-pracovný názov komunikácie). Pri tvarovaní akcentu sa môže 
uplatniť gradácia, ako aj priestorový kontrast. 

 K2  OV Juh privádzač– územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti 

Regulačná jednotka "K2" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie pešieho koridoru D9 severo-južným smerom. Jednotlivé 
objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie susedného objektu. Musia mať štítovú 
stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete.Funkčné celky v rámci regulačnej 
jednotky "K2" môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút 
funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom 
prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz. Funkčné využitie by 
nemalo mať zvýšenú dopravnú záťaž. Preferované využitie pre neexhalujúcu výrobu s vyššou 
pridanou hodnotou. 

K3  OV Východ 1. – územie občianskej vybavenosti s možnou obytnou zástavbou 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti,  s 
možnou bytovou zástavbou 

Regulačná jednotka "K3" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice vo východo-západnom smere pozdĺž komunikácie C4 -
"ul. Derešská"(-pracovný názov komunikácie) a severo-južným smerom rovnobežne s koridorom 
C2 -"ul. Ďumbierska"(-pracovný názov komunikácie).Jednotlivé objekty v prípade etapizácie 
musia umožniť vytvorenie susedného objektu. Musia mať štítovú stenu, prispôsobené 
zakladanie, ako aj inžinierske siete.Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt 
umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi 
samostatnými architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne 
zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz. Časť regulačnej jednotky "K3", kde je 
možné v rámci regulačnej jednotky umiestniť výškový akcent je vymedzená regulačnými 
čiarami. V tejto časti može vzniknúť prevaha funkcie bytov, pri tvarovaní akcentu sa môže 
uplatniť gradácia, ako aj priestorový kontrast. 

K4  OV Východ 2. – územie občianskej vybavenosti s možnou obytnou zástavbou 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti, s 
možnou bytovou zástavbou 

Regulačná jednotka "K4" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice severo-južným smerom rovnobežne s koridorom C2 -
"ul. Ďumbierska"(-pracovný názov komunikácie) a koridorom C2 -"ul. Pod Chopkom"(-pracovný 
názov komunikácie)Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie 
susedného objektu. Musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske siete. 
Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa seba, 
pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. Pri 
takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický výraz. 
V tejto regulačnej jednotke može vzniknúť prevaha funkcie bytov. Pri tvarovaní akcentu sa môže 
uplatniť gradácia, ako aj priestorový kontrast. 
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K5  melioračný kanál – sprievodná zeleň vodných tokov 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: sprievodná zeleň vodných tokov 

Regulačná jednotka „K5“ je navrhnutá ako plocha parkovej zelene v ochrannom pásme 
melioračného kanalu, bez prípustnosti výstavby s výnimkou drobných stavieb o úhrnnej výmere 
20 m2 v rámci celej regulačnej jednotky. Tieto drobné stavby môžu slúžiť len ako, herný objekt 
pre deti, fitness zariadenie a podobne, musí však byť jednoznačne čitateľná funkccia, ktorá je 
vhodná do parku, alebo slúži na jeho prevádzku. 

K6  OV Juh 3. – územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej vybavenosti 

Regulačná jednotka "K6" je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačnej 
jednotky musí orientovaná funkčne ku koridoru komunikácie C2 -"ul.Pod Chopkom"(-pracovný 
názov komunikácie). Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia umožniť vytvorenie 
susedného objektu. Musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako aj inžinierske 
siete.Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byť umiestnené nad sebou, ale aj vedľa 
seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými architektonickými celkami. 
Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich diferencovaný architektonický 
výraz. Funkčné využitie by nemalo mať zvýšenú dopravnú záťaž. Preferované využitie pre 
neexhalujúcu výrobu s vyššou pridanou hodnotou. 

K7 OV Sever polyfunkcia– územie občianskej vybavenosti s možnou obytnou zástavbou 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: OV  územie s prevahou občianskej  vybavenosti,  s 
možnou bytovou zástavbou 

Regulačná jednotka ''K7'' je navrhnutá bez limitu v podzemnej časti stavieb. Využitie 
čiastočného suterénu, prípadne aj nižších suterénnych úrovní najmä pre parkovanie či 
garážovanie je žiadúce. Orientácia  jednotlivých stavieb /funkčných celkov/ v rámci regulačných 
jednotiek musí sledovať vytvorenie ulice východo-západnom smere pozdĺž komunikácie C3 -"ul. 
Derešská"(-pracovný názov komunikácie). Jednotlivé objekty v prípade etapizácie musia 
umožniť vytvorenie susedného objektu. Musia mať štítovú stenu, prispôsobené zakladanie, ako 
aj inžinierske siete. Funkčné celky v rámci regulačnej jednotky môžu byt umiestnené nad sebou, 
ale aj vedľa seba, pričom môže vzniknút funkčné prepojenie medzi samostatnými 
architektonickými celkami. Pri takomto vnútornom prepojení musí byť plne zachovaný ich 
diferencovaný architektonický výraz. Časť regulačnej jednotky "K7", kde je možné v rámci 
regulačnej jednotky umiestniť výškový akcent je vymedzená regulačnými čiarami. V tejto časti 
može vzniknúť prevaha funkcie bytov. Pri tvarovaní akcentu sa môže uplatniť gradácia, ako aj 
priestorový kontrast. 

K8  ochranné pásmo dialnice –izolačná a sprievodná zeleň   

Funkčné využitie regulačnej jednotky: územie krajinnej, sprievodnej  a izolačnej  zelene 
diaľnice 

Regulačná jednotka „K8“ je navrhnutá ako plocha izolačnej zelene, bez prípustnosti výstavby 
s výnimkou stavieb slúžiacich  na prevádzku diaľnice a prípadných vodohospodárskskych, 
energetických telekomunikačných stavieb. 

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

Blok „L“ OCHRANNÉ PÁSMO DIAĽNICE 

Funkčné využitie regulačných jednotiek bloku L 
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L1  ochranné pásmo diaľnice 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: územie krajinnej, sprievodnej  a izolačnej  
 zelene diaľnice  

Regulačná jednotka „L1“ je navrhnutá ako plocha izolačnej zelene, s podmienečnou  
prípustnosťou výstavby s výnimkou stavieb slúžiacich  na prevádzku diaľnice, a prípadných 
vodohospodárskskych, energetických telekomunikačných stavieb. Územie je zároveň 
priestorová rezerva s režimom ochranného pásma diaľnice.  

L2  teleso diaľnice 

Funkčné využitie regulačnej jednotky: územie krajinnej, sprievodnej  a izolačnej  
 zelene diaľnice 

Regulačná jednotka „L2“ je navrhnutá ako plocha izolačnej zelene, bez prípustnosti výstavby 
s výnimkou stavieb slúžiacich  na prevádzku diaľnice a prípadných vodohospodárskskych, 
energetických telekomunikačných stavieb. 

 
Podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole
 

funkčné využitie pozemkov 
 
je organickým pokračovaním a premietnutím nárokov riešenej zóny, ako aj jednotlivých 
regulačných celkov-blokov či regulačných jedotiek. Pri funkčnom využití pozemkov sa prihliadalo 
aj na ich majetkovú podstatu, aby v rámci možností boli zjednodušené príslušné konania a iné 
úkony. Rovnako sa prihliadalo na existujúci stav využitia pozemkov. Funkčné využitie musí byť 
v súlade so záväznou časťou. 
 
Výpis pozemkov v regulačných jednotkách a výpis pozemkov určených ÚPN-Z č.11 viď. tabuľka  
č.02 Parcely v regulačných jednotkách,  tabuľka  č.03 Požiadavky na delenie a zcelovanie 
pozemkov, tabuľka  č.04 Pozemky na verejnoprospešné stavby  viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje ( tabuľky ) 
 
 
funkčné využitie urbánnych priestorov a stavieb 
 
Pri tvorbe mestskej krajiny, pri využit v zóne č.11 Kamenné pole - Južné mesto boli uplatnené 
nasledovné zásady: 

Územie zóny č.11 – Kamenné pole je vysoko atraktívna časť mesta, s priamou väzbou na 
centrum mesta, s intenzívnym vplyvom prírodných prvkov biokoridoru Váh. Vyžaduje si 
profesionálne riešenia urbanistických a architektonických detailov aby sa dosiahlo vytvorenie 
mimoriadne kvalitného prostredia. Dnes existujúce stavby by mali byť časom nahradené 
objektami s vyššou kvalitou materiálov, riešenia a mesto-tvorného charakteru. 

Pri výstavbe využívat typické mestotvorné urbanistické prvky – ulicu, námestie, domoradie, 
mestský blok, dvorové priestory. Tento princíp bude dominantný pri ďalšej zástavbe. 

Navrhovať zeleň ako záväznú súčasť prepojení, námestí, ulíc, schodov a rámp, plochých 
striech. 

Navrhovať pešie priestory terás, schodov a rámp ako mesto-tvorné a  priestorovo-tvorné prvky s 
uplatnením prvkov zelene a vody  
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Zachovávať tradičný uličný profil s odlíšením výšky vozovky a výšky chodníka všade  tam, kde 
sú paralelne vedľa seba vedené cestné a pešie komunikácie 

Pri formovaní strešnej krajiny vychádzať zo zásady, že strechy sú významnými ukončujúcimi 
architektonickými prvkami objektov a významnými prvkami urbanistickej štruktúry. V maximálnej 
možnej miere navrhovať plochy strešnej zelene. 

Technické prvky novej zástavby nesmú presahovať hranicu atiky, resp. najvyšieho bodu 
konštrukcie podlažia. Nesmú byť čitateľné z diaľkových pohľadov, pokiaľ nie sú súčasťou 
architektonicko-výtvarného názoru a tento je čitateľný na celom objekte. 

Prvky uličného mobiliáru, zariadenia pre reklamu, informácie a propagáciu musia zodpovedať 
vysokým estetickým kritériám, môžu byť umiestnené len v priestoroch, kde to je povolené . 

Umiestnenie reklám musí byť súčasťou dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia. 
Reklama nesmie presahovať atiku, resp hrebeň strechy, pokiaľ to v záväznej časti nie je 
regulované inak. 
 
 
riešenie priestorovej kompozície 
 
riešenie priestorovej kompozície pre bytovú výstavbu 

je uvažované so vznikom samostatných obytných areálov v dvoch funkčných a zároveň aj 
kompozičných častiach – ako bytová výstavba v bytových domoch v celku-bloku „E“. Toto 
riešenie má v Meste tradíciu.  

bude sa riadiť základnými regulačnými parametrami, ktorými je maximálne 25% 
zastavanosť regulačnéj jednotky a minimálny podiel zelene min.10%, pri podlažnosti 4 
nadzemné podlažia +1 ustúpené podlažie. 

pri bývaní v objektoch s občianskou vybavenosťou podlažnosť aj percento zastavanosti sú 
definované v jednotlivej regulačnej jednotke, kde sa najmä musí dosledne dodržiavať vylúčenie 
neprípustných funkcií. 

podrobnejšie - výkres č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. 
Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole 
- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole  a 
text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
 
riešenie priestorovej kompozície pre občiansku vybavenosť 

občianska vybavenosť je nosnou funkciu v území a hlavným rozvojovým prvkom. 
Priestorovo dnes tvorí chrbticu územia okolo ulice Kamenné pole. Mala by tvoriť aj hlavný 
priestorový akcent v regulačnej jednotke „H3“.  

pre jednotlivé regulačné bloky sa používajú rôzne druhy zástavby, podľa funkcie 
a urbanisticko-architektonického zámeru - od izolovaných objektov, cez blokovú až po zvláštnu 
–individuálnu zástavbu. 

podrobnejšie - výkres č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. 
Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole 
- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole  a 
text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
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riešenie priestorovej kompozície pre verejnú dopravu 

z hľadiska väzieb na priľahlú dopravnú sieť v obvode zóny v súlade s ÚPN mesta Liptovský 
Mikuláš hlavný prístup do zóny Kamenné pole bude naďalej orientovaný z cesty II/584 po ulici 
Kamenné pole. 

z dôvodu flexibility dopravného a komunikačného systému v nadväznosti na existujúcu 
cestnú infraštruktúru bude potrebné ďalšie prepojenie navrhovanej komunikačnej siete 
riešeného územia s komunikáciami mestskej časti Palúdzka cez Demänovskú ulicu popod 
privádzač diaľnice D1.  
 
výhľadovo s postupnou plánovanou dostavbou „Južného mesta“ bude potrebné dobudovať 
dopravné prepojenia východným smerom k ceste III/2333 a do centra mesta. 
 
navrhovanú dopravnú obsluhu riešeného územia vo všeobecnosti zabezpečujú nasledovné 
subsystémy: 
 automobilová doprava 
 hromadná autobusová doprava 
 cyklistická doprava  
 pešia doprava  
 statická doprava 
 
vo vnútri blokov a obchodných areálov bude uvedená štruktúra komunikácií doplnená 
vnútroblokovými a vnútroareálovými účelovými komunikáciami pre priamy prístup dopravnej 
obsluhy objektov, prevažne nákladnej dopravy pre vykládku a prekládku tovarov, ako aj pre 
prístup na dopravné plochy statickej dopravy 

pre lepšiu orientáciu pri spracovávaní textovej a grafickej dokumentácie na riešenom 
území Južné mesto - Kamenné pole, vyplynula potreba zadefinovať názvy ulíc, pre 
existujúce aj novonavrhované cestne koridory. Ul. Kamenné pole je jediný názov ulice, 
ktorý už existuje v legislatívnom ustanovení. 

podrobnejšie - výkres č.04 Dopravná infraštruktúra viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole a výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole  ako aj text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
 

riešenie priestorovej kompozície pre technickú vybavenosť 

technická vybavenosť je riešená so snahou o minimálny zásah do okolitej krajiny 

vedenia technickej vybavenosti sú podzemné všade tam, kde je to možné minimalizovaný 

návrh kioskových trafostaníc je minimalizovaný 

podrobnejšie - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole  a text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
 

riešenie priestorovej kompozície pre zeleň 

Pri priestorovej kompozícii zelene je najdôležitejším prvkom sprievodná zeleň vodných tokov, 
ktorú nielenže je potrebné zachovať, ale chceme ju pozdvihnúť na kvalitatívne novú úroveň aby 
sa plynule zapojila do ubanistického organizmu zóny aj Mesta.  
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Základné kompozičné princípy, ktoré je potrebné dodržať: 

skvalitňovať plochy existujúcej zelene, určenej na zachovanie, najmä sprievodnej zelene 
vodných tokov 

doplniť nové plochy zelene a nové vegetačné prvky, s definovaným druhovým zložením 
a zastupením vzrastlých stromov, krov a iných vegetačných prvkov. 

uplatniť vodu v urbanistickom interiéri a pri architektonickom  riešení 

doplniť nové plochy zelene a nové vegetačné prvky, s definovaným druhovým zložením 
a zastupením vzrastlých stromov, krov a iných vegetačných prvkov.  

podrobnejšie - výkres č.05 Návrh zelene viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole,  
výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole  a 
text Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Územný plán zóny č.11 Južné mesto‐ Kamenné pole Liptovský Mikuláš ‐ NÁVRH   str.98 

f) začlenenie stavieb do okolitej zástavby 
 

Územný plán Zóny č.11 Južné mesto - Kamenné pole j vychádza z celomestských súvislostí, z 
funkčných a priestorovo-kompozičných väzieb na susedné územia. Pri riadení zástavby zóny 
Zóny č.11 Južné mesto  - Kamenné pole  bolo potrebné zabezpečiť prepojenie s okolitými 
časťami mesta nasledovným spôsobom: 

 

mestská časť Staré Mesto 

vyvarovať sa vizuálnej konkurencii nových objektov voči existujúcim charakteristickým 
pohľadom, vrátane reklamných a svetelných objektov  

dlhodobo pripraviť realizáciu pešieho a cyklistického prepojenia Južného mesta so Starým 
mestom - umiestnenie tohto prepojenia je definované územným plánom 

je navrhnuté a následne zrealizovať pešie a cyklistické napojenie Starého mesta 
z diaľničného privádzača. 

 

mestská časť Palúdzka 

riešením UPN-Z sú pripravené podmienky na odstránenie kolízie pešieho pohybu 
s automobilovou dopravou na dialničnom privádzači. 

využil sa  existujúci most na diaľničnom privádzači  na dopravné prepojenie Južného mesta 
(novovzniknutej železničnej stanice) a mestskej časti Palúdzka vo väzbe aj na ostatné mestské 
časti 

zapojil sa do jedného celku Petrovičovo nábrežie s novovznikajúcim nábrežím v riešenej 
zóne. Toto napojenie dosiahnuť v najširšom zmysle slova, t.j. obsahovo, dopravne, aj ako 
biokoridorom rieky Váh. 

 

Kamenné pole – východ (železničná stanica) 

sú  navrhnuté podmienky na vytvorenie funkčného nábrežia, kde bude zabezpečná 
kontinuita pešej aj cyklistickej dopravy, rovnako kontinuita prírodných prvkov 

zrealizovať dokonalé dopravné napojenie obidvoch častí so vzájomnou funkčnou aj 
priestorovou zastupiteľnosťou jednotlivých zložiek dopravy 

vytvorenie funkčných väzieb medzi zónami tak,  aby vznikla ucelená časť mesta  plynulým 
prelínaním obidvoch častí Južného mesta 

 

sídlisko Nábrežie 

vzájomné väzby medzi obytnými časťami jednotlivých zón posilniť zrealizovaním južného 
nábrežia rieky Váh. 

vytvoriť podmienky pre plynulé využívanie občianskej vybavenosti Južného mesta 
obyvateľmi sídliska Nábrežie  

dlhodobo pripraviť realizáciu pešieho a cyklistického prepojenia Južného mesta s 
Nábrežím. Umiestnenie tohto prepojenia je definované územným plánom sídelného útvaru 

 

mestská časť Demänová 

realizácia pešieho prepojenia medzi Demänovou a Južným mestom popod existujúci most 
obmedzí kolízie na diaľničnom privádzači 

vytvoriť podmienky pre plynulé využívanie občianskej vybavenosti Južného mesta 
obyvateľmi a návštevníkmi mestskej časti Demänová  
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g) určenie pozemkov, ktore nemožno zaradiť medzi stavebné 
pozemky 

Využiteľnosť pozemkov na zastavbu jednoznačne vyplýva z grafickej časti – predovšetkym z 
vykresov č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická 
časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole  a výkresu č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná 
časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole ako zaväznej časti UPN-Z. Uvedene vykresy, ktore sú 
spracovane v digitalnom formate, budu podkladom na vypracovanie geometrickych planov na 
reparcelizaciu územia.  
 
Zoznam nezastaviteľných pozemkov, ktoré sú určené na verejnoprospešné stavby v zmysle 
tohto ÚPN-Z definuje tabuľka  č.04 Pozemky pre verejnoprospešné stavby viď. Textová časť 
C - Doplňujúce údaje ( tabuľky ). Na základe nových geometrickych plánov bude potrebné tieto 
výpisy pozemkov aktualizovať. Vypracovany zoznam pozemkov nie je pripustne zastavať. 
 
Ide predovšetkym o časti sučasnych pozemkov, ktorych funkčne využitie je definovane na 
verejnú, izolačnú alebo areálovu zeleň a vnútrobloky malopodažnej zastavby a občianskej 
vybavenosti. Osobitne je vylučena zastavba na plochach vymedzenycho chranným pásmom 
povodia rieky Váh, ochranným pásmom dialnice a ochrannym  pásmom cintorína. 
 
Sú to nasledovné pozemky: 
Plochy (pozemky) špeciálnej zelene cintorína 
Plochy vodných plôch 
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h) (5)  zastavovacie podmienky  

Zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov v regulačných jednotkách sú  
stanovené  
- výkres č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická časť 
ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole a 
text  Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole 
- tabuľka  č.01 Regulatívy intenzity využitia rozvojových územi viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje ( tabuľky )
 
Tieto materiály určujú nasledovné parametre a regulatívy: 
 
a.  - umiestnenie stavby na pozemku  
 - určenie  polohy stavby na  pozemku  
Poloha stavieb je určená vo výkrese č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole a v grafickej prílohe Záväznej časti- 
výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú definované stavebnou a regulačnou 
čiarou a definovaným spôsobom zástavby. Regulačné čiary definujú vzdialenosti od hraníc 
pozemkov, komunikácií, stavieb a iných prvkov. Spôsob zástavby určuje, akým spôsobom sú 
stavby radené v rámci stavebného pozemku a  regulačnej jednotky. 
 
spôsob zástavby: 
 
bloková ( s prioritou uličnej čiary)   B 
zástavba vytvára uličný blok v zmysle regulačných čiar, spôsob zástavby musí umožniť 
prístavbu susedného objektu svojim architektonickým aj technickým riešením –plná štítová 
stena bez okien, resp s oknami umožňujúcimi ich následné zastavanie, riešenie základových 
konštrukcií. Pri splnení týchto podmienok je možná zástavba až ku hranici pozemku 
susediaceho v bloku. Uličná čiara má prioritu, tj jej dodržanie je povinné, keďže ide o vytvorenie 
ulice s rovnocennými podmienkami pre všetky stavby. Stanovenie prípadnej rímsy je 
v kompetencii Mesta, resp. riešiteľa objektu. Nesmú byť porušené regulatívy, najmä výškové 
 
otvorená rozvolnená   O 
zástavba musí dodržať svojim hmotovým riešením regulatívy, vytvorenie uliceje možné, nie je 
však vyžadované. Stavby múže pri splnení regulatívov a podmienok stanovených Stavebných 
zákoonom byť postavená na hranici pozemku. 
 
izolované objekty   I 
zástavba je regulovaná len dodržaním regulatívov, objekty nemajú žiadny kontakt s okolitou 
zástavbou. 
 
zvláštna    Z 
zástavba je regulovaná len dodržaním regulatívov a podmienok stanovených Stavebných 
zákoonom, je možné využiť akýkoľvek individuálny spôsob riešenia. Tento spôsob zástavby je 
prioritne určený na objekty s mimoriadnymi prevádzkovými či výtvarnými nárokmi. 
V odôvodnených prípadoch posúdenie spôsobu zástavby podlieha predloženiu štúdie zástavby 
objektu. 
 
  - vymedzenie hranice na umiestnenie stavby  
Tieto hranice sú určené vo výkrese č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole a v grafickej prílohe Záväznej časti- 
výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú definované stavebnou a regulačnou 
čiarou a definovaným spôsobom zástavby. Regulačné čiary definujú vzdialenosti od hraníc 
pozemkov, komunikácií, stavieb a iných prvkov. Spôsob zástavby určuje, akým spôsobom sú 
stavby radené v rámci regulačnej jednotky 
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  - vymedzenie uličnej a stavebnej čiary 
Uličné a stavebné čiary sú určené vo výkrese č.10 Regulácia funkčného využitia a 
priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole a v grafickej prílohe 
Záväznej časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú definované od hraníc 
pozemkov, komunikácií, stavieb a iných prvkov. 
 
regulačná čiara 
neprekročiteľná hranica výstavby v náväznosti na uličnú líniu. Je možné od nej ustúpiť do hĺbky 
pozemku. Nemusí byť totožna s hranicou pozemku. 
 
uličná čiara 
záväzná regulačná čiara hranice uličného koridoru. Širku nezastaviteľných uličných a 
chodníkových koridorov zadefinuje výpis jednotlivých verejnoprospešných stavieb  a tabuľka 
č.04 Pozemky pre verejnoprospešné stavby viď. Textová časť C - Doplňujúce údaje (tabuľky) 
 
stavebná čiara 
hranica regulujúca zástavbu v náväznosti na uličnú liniu. Nie je možné od nej ustúpiť do hĺbky 
pozemku.  Nemusí byť totožna s hranicou pozemku. Môže byť totožna s regulačnou čiarou. 
 
  - stanovenie hĺbky - šírky - výšky zastavania/podlažnosti 
Hlbky a šírky zastavania sú určené vo výkrese č.10 Regulácia funkčného využitia a 
priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole a v grafickej prílohe 
Záväznej časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú definované stavebnou 
a regulačnou čiarou a definovaným spôsobom zástavby. Regulačné čiary definujú vzdialenosti 
od hraníc pozemkov, komunikácií, stavieb a iných prvkov. Spôsob zástavby určuje, akým 
spôsobom sú stavby radené v rámci regulačnej jednotky 
 
  - napojenie stavby na možnosti prístupu z komunikácie 
miestnej/účelovej 
Napojenia stavby na prístupovú komunikáciu  sú určené vo výkrese č.10 Regulácia funkčného 
využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole 
a v grafickej prílohe Záväznej časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú 
definované rozsahom umiestnenia vstupu –viď.legenda. Prípadná odchýlka od tejto regulácie je 
v kompetencii Stavebného úradu. 
 
  - vzťah stavby na pozemku k hranici susediacich pozemkov 
Vzdialenosti od susediacich pozemkov a stavieb sú určené vo výkrese č.10 Regulácia 
funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné 
pole a v grafickej prílohe Záväznej časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú 
definované vzdialenosti od hraníc pozemkov, komunikácií, stavieb a iných prvkov. 
 
  - vzťah stavby na pozemku k umiestneniu verejno-technického 
vybavenia 
Vzťah stavby k umiestneniu verejno-technického vybavenie  je určený vo výkrese č.04 -
DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA, č. 06- VODNÉ HOSPODÁRSTVO, č.07-ZÁSOBOVANIE 
ELEKTRICKOU ENERGIOU, č.08 - ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM, č.09-
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE a č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole. Taktiež v grafickej prílohe 
Záväznej časti - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú tieto vzťahy a väzby 
definované vzdialenosťami, plochami a inými priestorovými súvislosťami – viď.legenda. 
Prípadná odchýlka od tejto regulácie je v kompetencii Stavebného úradu. 
 
  - vzťah stavby na pozemku k existujúcim stavbám 
Vzťah stavby k existujúcim stavbám   je určený vo výkrese č.10 Regulácia funkčného využitia 
a priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole. Tento vzťah 
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definuje tiež spôsob zástavby, ktorý je zachytený vo výkrese č 10 a v grafickej prílohe Záväznej 
časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps 
 
  - stavby na pozemku k plochám zelene 
Vzťah stavby k zeleni  je určený vo výkrese č.05 Návrh zelene  a č.10 Regulácia funkčného 
využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, 
a v grafickej prílohe Záväznej časti - výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, kde sú tieto 
vzťahy a väzby definované vzdialenosťami, plochami a inými priestorovými súvislosťami –
viď.legenda. Prípadná odchýlka od tejto regulácie je v kompetencii Stavebného úradu. 
 
 
b.  - intenzita zastavania 
 vychádza v prvom rade z ustanovení UPN-SÚ Liptovský Mikuláš, je definovaná jednak 
samotními regulačnými čiarami, a vyjadrená je zároveň číselnými regulatívmi, ktoré majú 
charakter neprekročiteľných hodnot. Intenzitu zastavania definujú koeficienty zastavanosti, index 
podlažnosti, koeficient stavebného objemu a podiel zelene. Kombinácia týchto parametrov 
exaktne reguluje, akou intenzitou je možné zastavať regulačnú jednotku, resp. pozemok.  
 
 - prípustnosť a neprípustnosť zastavania 
Prípustnosť resp. neprípustnosť zastavania  je určená vo výkrese č.10 Regulácia funkčného 
využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, a v 
textovej časti a  grafickej prílohe Záväznej časti výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps –
viď.legenda 
 
 - rozsah, miera zastavania ( koeficienty zastavanosti , index podlažnosti,  
   koeficient stavebného objemu, podiel zelene ) a limity 
Tieto zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných pozemkov v regulačných jednotkách sú  
stanovené 
- výkres č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania viď. Grafická časť 
ÚPN-Z č.11 Kamenné pole   
- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps viď. Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole  - 
- tabuľka  č.01 Regulatívy intenzity využitia rozvojových územi viď. Textová časť C - 
Doplňujúce údaje ( tabuľky ) určujú najmä intenzitu zastavania pozemku v plošnom aj 
objemovom význame a pomer zastavaných ploch regulačnej jednotky k plochám zelene 
 
Výklad pojmov: 
 
koeficient zastavanosti 
 udáva pomer súčtu zastavaných plôch vo vymedzenom území funkčnej plochy prip.jej časti k 
celkovej výmere vymedzeného územia. Je stanovený v závislosti na polohe a význame 
konkrétneho územia, na spôsobe funkčného využitia a na druhu zástavby 
 

index podlažnosti 
udava pomer celkovej vymery podlažnej plochy nadzemnej časti zastavby k celkovej vymere 
vymedzeneho uzemia funkčnej plochy, prip. jej časti. Je formulovany ako maximalne pripustna 
miera využitia uzemia. Vyhodou tohto ukazovateľa je zrozumiteľnosť a jednoznačnosť 
stanovenej požiadavky a jednoducha možnosť vyjadrenia ďalšich nadvaznych ukazovateľov, 
kriterii a odporučani 
 
koeficient stavebného objemu,  
maximalne pripustny počet m3 obostavaneho priestoru stavieb na 1 m2 pozemku alebo 
prislušneho urbanneho priestoru 
 
podiel zelene 
udava pomer medzi plochou započitateľnymi plochami zelene (zeleň na rastlom 
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terene, zeleň nad podzemnymi konštrukciami) a celkovou vymerou vymedzeneho uzemia. V 
regulacii stanovuje naroky na minimalny rozsah ploch doplnkovej zelene v ramci konkretnej 
regulovanej funkčnej plochy a posobi v vzajomnej previazanosti s vlastnou funkciou. Stanoveny 
je najma v zavislosti na sposobe funkčneho využitia a polohe rozvojoveho uzemia v ramci 
mesta. 
 
c.  - prípustnosť achitektonického riešenia   
 
- prípustnosť architektonického riešenia stavieb  
Je definovaná v Záväznej  časťi ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, kde je popísané prípustné použitie 
tvaroslovných prvkov, prípadne kompozičných postupov. 
 
- zachovanie charakteru existujúcej zástavby ( stavebný sloh, tvaroslovie,     
sklon strechy, stavebné výrobky, druh oplotenia )  
Je definovaná v Záväznej  časťi ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, kde je popísané prípustné použitie 
tvaroslovných prvkov, prípadne kompozičných postupov, použitie prípustných materiálov. Sú tu 
stanovené regulatívy pre výšku a materiál oplotenia, ako aj regulacia rozsahu reklamných 
stavieb v danej regulačnej jednotke, resp.pozemku. 
 
d.  - opis dopravného a technického riešenia 
 
- dopravného pripojenia 

 
Zóna Kamenné pole sa nachádza na južnom okraji mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je sídlom 

okresu, patrí medzi nadregionálne centrá turizmu a súčasne leží na hlavnom multimodálnom 
dopravnom koridore č. Va medzinárodného významu v smere západ – východ. 
 

Z hľadiska regionálnych a sídelných dopravných vzťahov existujú okrem bezprostredných 
väzieb na priľahlé časti Liptovského Mikuláša –  Palúdzka, Staré mesto CMZ, Nábrežie, Vrbica, 
Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice, silné väzby aj na ostatnú časť mesta a okolité obce, 
vrátane Demänovskej doliny a rekreačnej oblasti Liptovská Mara, pre ktoré riešená časť už 
v súčasnosti poskytuje obchodné a spoločensko-kultúrne zázemie. 

 

Diaľničná, cestná sieť a miestne komunikácie 
 
Nadradenú sieť pozemných komunikácií v rámci širších vzťahov tvorí diaľnica D1 a cesta I. 

triedy č.18. Diaľnica D1, ktorá je súčasťou transeurópskych dopravných koridorov a európskeho 
ťahu E50, ohraničuje riešené územie z južnej strany. Cesta I/18,  zaradená do medzinárodného 
cestného ťahu E-75, tvorí prieťah mestom v smere východ –  západ a je situovaná za riekou 
Váh, severne od riešeného územia. Cestné prepojenie medzi diaľničnou križovatkou Liptovský 
Mikuláš (okružná križovatka – rondel) a cestou I/18 zabezpečuje privádzač vedený v polohe 
cesty II/584, ktorá spája Demänovskú dolinu s oblasťou severného brehu Liptovskej Mary. 
Diaľničný privádzač ohraničuje riešené územia zo západnej strany. Východne od riešeného 
územia je situovaná cesta III/2333 (pôvodne III/0180130), cez ktorú sú pripojené na c I/18 obce 
Iľanovo a Ploštín.  

 
Sieť miestnych komunikácií tvoria miestne komunikácie I.-IV. triedy s celkovou dĺžkou viac 

ako 95 km. 
V širšom okolí zóny Kamenné pole sa nachádzajú miestne obslužné komunikácie: 

 

ulica kategória funkčná trieda    trieda  MK poloha –         
územný obvod 

poznámka 

Demänovská cesta MO 8/50 C2 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Poľnohospodárska MOK 6,5/40 C2 II. Demänová južne za diaľnicou D1 
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Vrlíkova MZ 9/50 B2 I. C III/2333 
s premostením cez rieku 
Váh 

Pltnícka MO 8/40 C3 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Nabrežie J. Kráľa MO 8/40 C3 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Belopotockého MO 8/50 C2 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

Vajanského MO 8/40 C3 II. Nábrežie 4. apríla severne za riekou Váh 

 
Z hľadiska väzieb na priľahlú dopravnú sieť v obvode zóny v súlade s ÚPN mesta Liptovský 

Mikuláš hlavný prístup do zóny Kamenné pole bude naďalej orientovaný z cesty II/584 po ulici 
Kamenné pole. Z dôvodu flexibility dopravného a komunikačného systému v nadväznosti na 
existujúcu cestnú infraštruktúru bude potrebné ďalšie prepojenie navrhovanej komunikačnej 
siete riešeného územia s komunikáciami m.č. Palúdzka cez Demänovskú ulicu popod privádzač 
diaľnice D1. Výhľadovo s postupnou plánovanou dostavbou „Južného mesta“ bude potrebné 
dobudovať dopravné prepojenia východným smerom k ceste III/2333 a do centra mesta. 

 
Na území mesta, ale i v širšom území mesta je progresívne využívaná cyklistická doprava. 

Z pohľadu riešeného územia v súčasnosti pre dopravné účely (nákup, práca, zábava) absentuje 
cyklistická trasa na južnom nábreží Váhu. Na severnej strane Váhu je vedená novovybudovaná 
cyklotrasa v úseku od sídliska Podbreziny po križovatku pri hoteli Jánošík. Uvedená trasa, ktorá 
slúži na športové, rekreačné i dopravné účely nemá zatiaľ priame prepojenie do riešenej zóny. 
V širšom okolí sú v dotyku s mestom vedené  registrované cyklomagistrály Liptovská, 
Podtatranská a okolo Liptovskej Mary.  

 
Okrem dobudovania cyklistickej infraštruktúry vo vnútri zóny je potrebné doplniť 

komunikačné pripojenie riešeného územia pre cyklistov popod most na  privádzači na ul. 
Demänovskú, cyklistický chodník pozdĺž ľavého brehu Váhu v línii Palúdzka - Areál vodného 
slalomu Ondreja Cibáka a výhľadovo mostné prepojenie ponad rieku Váh na cyklotrasu na 
pravom brehu Váhu. 

 
Prístup pre pešiu premávku do zóny Kamenné pole je v súčasnosti vedený po 

samostatnom chodníku z m.č. Palúdzka popod most na privádzači pri Váhu orientovaný  južným 
smerom k OD Mikromedia a Koberce TREND na ul. Kamenné pole. Na uvedený chodník  v SZ 
časti územia sa pripája spojovací úsek chodníka pre peších vedený z mosta ponad Váh c II/584, 
ktorý v súčasnosti zabezpečuje najkratší prístup do centra mesta. Provizórny peší chodník spája 
SV situovanú osadu Hlboké s pešími chodníkmi na Kamennom poli. Bezprostredný prístup 
k existujúcim objektom v zóne zabezpečuje sieť peších chodníkov a plôch vedených zväčša po 
obvode zástavby. 

 
Z hľadiska návrhu pešieho pripojenia riešeného územia vo väzbe na priľahlé územie 

v obvode zóny je potrebné zrekonštruovať jestvujúce samostatné chodníky a v súbehu 
s navrhovanými trasami cyklistických chodníkov a cestičiek doplniť sieť nemotoristických 
komunikácií novými chodníkmi pre peších.  

 

Železničná doprava 
 
Mesto leží na hlavnej magistrálnej železničnej trati č.180, Žilina  - Košice vnútroštátneho aj 

medzinárodného významu. Trať je zaradená do siete AGC/AGCTC. Na železničnej stanici 
zastavujú všetky rýchliky aj IC/EC vlaky. Dostupnosť železničnou dopravou do Žiliny je 83 km. 

 
Zásadnú zmenu dopravných vzťahov v meste  vyvolá v modernizácia železničnej trate na 

traťovú rýchlosť 160 km/h a tej súvislosti pripravovaná preložka železnice do novej polohy 
v súbehu s diaľnicou D1 z jej južnej strany. V súčasnosti je vypracovaná DSP a prebieha 
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stavebné konanie (spracovateľom projektovej dokumentácie pre ŽSR je spoločnosť REMING 
CONSULT a.s., Bratislava). Zahájenie realizácie preložky železničnej trate pri Liptovskom 
Mikuláši sa predpokladá začiatkom roku 2017. S preložkou železničnej trate súvisí aj 
vybudovanie novej železničnej a autobusovej stanice juhovýchodne od riešeného územia a 
prestavba súvisiacej komunikačnej siete v súlade s ÚPN mesta Liptovský Mikuláš. 

 

Vodná doprava 
 
Severne od riešenej zóny preteká mestom rieka Váh, ktorá v priľahlom úseku poskytuje 

zázemie pre individuálne vodácke aktivity, prevažne športového charakteru (kanoe, kajaky, 
rafty). Východne od Kamenného poľa sa nachádza Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka. 
Sezónna lodná doprava motorovými loďami ako aj vodné športové aktivity sú orientované na 
priehradu Liptovská Mara.  

 

Letecká doprava 
 
Najbližšie letiská sú v Poprade (40 minút jazdy autom) a v Žiline (60 minút jazdy autom). 

Heliport Liptov pre rekreačné využitie je situovaný v priemyselnej zóne vo východnej časti mesta 
účely a východne od Aquaparku Tatralandia pri Liptovskej Mare.   

 
Lyžiarske vleky a lanové dráhy  

 
Liptovský Mikuláš a jeho okolie je centrom zimnej rekreácie. Z riešenej zóny je cez 

existujúcu cestnú sieť veľmi dobrý prístup do najvýznamnejšej lokality  - Demänovská dolina ako 
aj blízkych stredísk Závažná Poruba, Liptovský Ján  a Pavčina Lehota. 

 

Dostupnosť územia 
 
Zóna Kamenné pole je dostupná pre automobilovú dopravu z privádzača (c II/584) a jeho 

prostredníctvom z priľahlej diaľničnej a ostatnej cestnej siete. 
Súčasná železničná a autobusová stanica je vzdialená po miestnych komunikáciách 1,7 

km. Po preložke železničnej trate bude dostupnosť po dobudovanej cestnej sieti od okraja zóny 
do 700 m. MHD má zastávku priamo v riešenej zóne. 

Pre pešiu a cyklistickú dopravu z CMZ mesta cez most pri hoteli Jánošík je dostupná 
vzdialenosť 1,5 km, resp. po moste cez Váh na privádzači 1,3 km. 

 
Základné princípy riešenia dopravnej infraštruktúry so zvláštnym zreteľom na trasy 

nadradenej dopravnej infraštruktúry stanovuje pre zónu Kamenné pole ÚPN mesta Liptovský 
Mikuláš. 

 
Z hľadiska väzieb na nadradenú dopravnú sieť je pre návrh dopravnej infraštruktúry zóny 

Kamenné pole rozhodujúce existujúce komunikačné pripojenie cez obslužnú komunikáciu 
Kamenné pole MO 9/40-C1, ktorá sa pripája na privádzač (cestu II/584) a prostredníctvom neho  
na diaľnicu D1, ostatnú cestnú sieť i sieť miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš. 
Z hľadiska ďalšieho dopravného prepojenia je dôležitou poloha Demänovskej cesty na priľahlom 
okraji miestnej časti Palúdzka, ktorá je dostupná z predmetnej zóny popod existujúci most na 
privádzači. 

 
Pre pešiu a cyklistickú dopravu zostáva orientácia na existujúce prístupy a trasy. Pre 

cyklistickú i pešiu premávku zo strany m.č. Palúdzka je dôležité mimoúrovňové pripojenie popod 
privádzač od Demänovskej cesty. Výhľadovo  v súlade s ÚPN  je potrebné zabezpečiť nový 
prístup do riešenej zóny z centra  mesta cez cyklopešiu lávku ponad rieku Váh z Vajanského 
ulice. 
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- technické vybavenie územia a kapacity 
 
Verejno-technického vybavenie  územia je  definované je vo výkrese č.04 - DOPRAVNÁ 
INFRAŠTRUKTÚRA, č. 06 - VODNÉ HOSPODÁRSTVO, č.07 - ZÁSOBOVANIE 
ELEKTRICKOU ENERGIOU, č.08 - ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM, č.09 -
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE a č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, a v grafickej prílohe Záväznej 
časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps, – viď.legenda. Prípadná odchýlka od tejto 
regulácie je v kompetencii Stavebného úradu. Kapacity sú deklarované v textovej a tabuľkovej 
časti. 
 
- trasovanie  a rozmerové parametre líniových stavieb 
 
definované je vo výkrese č. 06 - VODNÉ HOSPODÁRSTVO, č.07 - ZÁSOBOVANIE 
ELEKTRICKOU ENERGIOU, č.08 - ZÁSOBOVANIE PLYNOM A TEPLOM, č.09 -
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE a č.10 Regulácia funkčného využitia a priestorového 
usporiadania viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole, a v grafickej prílohe Záväznej 
časti- výkres č.7 j / Schéma záväzných častí a vps vrátane jej textovej časti. Prípadná 
odchýlka od tejto regulácie je v kompetencii Stavebného úradu. Kapacity sú deklarované 
v textovej a tabuľkovej časti. 
 
- spôsob odvozu a zneškodnenia odpadu 

 
Stanovený je organizačný regulatív, že likvidácia komunálneho odpadu zóny bude 

riešená v súlade s programom odpadového hospodárstva mestskej časti formou pravidelného 
zberu z odpadových nadob, kontajnerov, kontajnerov separovaného odpadu v príslušnom 
prevádzkovom režime. 

 
Stanoveny je organizačný regulatív, že vlastník každého pozemku musí mať evidované 

zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu – vlastnú, alebo skupinovú odpadovú nádobu, 
alebo kontajner s organizovaným odvozom komunálneho a biologického odpadu. Dôvodom je 
skutočnosť, že na každom pozemku je potencionálna nutnosť likvidovať biologicky a komunálny 
odpad z prevadzky. 

 
 Stanoveny je organizačný regulatív, že mesto Liptovský Mikuláš zabezpečí v spolupráci 

s vlastníkmi pozemkov v pravidelnom režime odvoz biologického odpadu zo zóny na príslušnú 
kompostaréň biologického odpadu. 

 
V zóne s ohľadom na špecifickú súčasnú a rozvojovú funkčnosť nie su navrhované 

žiadne zberné miesta, ani zberný dvor odpadoveho hospodarstva. 
 
Hospodárenie s odpadmi je treba vykonávať v súlade s mestským systémom ich 

likvidácie. 
 
Prednostne je podporovaná separácia, ktorú je potrebné vyžadovať aj od obchodov 

a veľkých prevádzok v riešenom území.  
 
Stanovenie potreby nádob na odvoz odpadu je potrebné vypočítať z údajov 

maximálneho množstva odpadu na účelovú jednotku za 1 deň. Odvoz odpadu sa odporúča 
vykonávať minimálne 1 krát za týždeň.  
 
e.  - znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia 
  
 Negatívne vplyvy činnosti človeka najviac pôsobia na vodu, pôdu, ovzdušie a samotnú 
kvalitu životného prostredia, ktorú zaťažujú hlukom, ionizujúcim a neionizujúcim žiarením, 
svetelným smogom a znižovaním prírodných zložiek prostredia. 
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Zdroje znečistenia podzemných a povrchových vôd sú podmienené využitím 
pozemkov v riešenom území. 

 
Keďže s jedná o obchodno-spoločenskú zónu, potenciálnymi znečisťovateľmi budú 

jednak prevádzky jednotlivých zariadení, ktorí sú povinní dodržiavať príslušné hygienické 
normy.  

 
Ďalším potenciálnym zdrojom znečistenia sú parkovacie plochy pre automobily 

a riešenie odvodu dažďových vôd z týchto plôch, ktoré je potrebné vybudovať s filtráciou resp. 
odlučovačmi ropných látok so stanoveným prevádzkovým režimom ich čistenia. 

 
Odvod zrážkových vôd musí prebiehať oddelene od odvodu splaškových vôd do ČOV.  
 
Pri správnom odlúčení nežiaducich látok z parkovacích miest by bolo možné likvidovať 

takéto vody vsakovaním do podložia resp. vypúšťaním do miestneho recipienta. Pri tom je 
potrebné dbať na reguláciu množstva vypúšťania vôd podľa požiadaviek správcu vodného toku 
– v zásade je možné postupovať formou retencie alebo detencie.  

 
Pre zníženie rýchlosti odtoku vplyvom veľkoplošných spevnených plôch parkovísk je 

vhodné tieto rozčleniť prinajmenšom úzkymi pásmi zelene rôzneho vzrastu, aby mohlo aspoň 
čiastočne fungovať prirodzené vsakovanie a infiltrácia zrážkových vôd do pôdy.  

 
V súčasnosti je kvalita povrchových vôd rieky Váh je v blízkosti riešeného územia 

z hľadiska kyslíkového režimu v rámci čistej triedy, z mikrobiologického hľadiska je voda silne 
znečistená, z hľadiska biologických ukazovateľov je čistá, z hľadiska mikropolutantov je 
znečistená a základné fyzikálno-chemické ukazovatele aj nutrienty sú v triede čistej vody. 
Úroveň znečistenia podzemných vôd je v riešenom území pomerne nízka s hodnotami medzi 
0,1 – 1,0 Cd (2. stupeň v rámci 5 člennej stupnice).  

 
Ohrozenie zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami je v riešenom území vysoké.  
 
Stupeň znečistenia riečnych sedimentov je nízky. 

 
 Z hľadiska ohrozenia povodňami je riešené územie chránené vybudovanou hrádzou 
rieky Váh, ktorá tvorí hlavný potenciálny zdroj povodňového rizika. Podľa mapy povodňového 
ohrozenia SVP š.p. však riešené územie nie je medzi územiami s ohrozením. 
 
 Z hľadiska znečisťovania ovzdušia sú z celkového pôsobenia v prostredí priemerné 
ročné koncentrácie NO2 okolo 20 µg.m-3, priemerná ročná depozícia dusíka (NO a NO2) je 
v rozmedzí 700 – 800 mg.N.m-2, priemerné ročné koncentrácie SO2, sú okolo 15 µg.m-3 .  
  
 Z blízkych miestnych zdrojov môže mať na riešené územie vplyv blízkosť diaľnice 
a prípadne aj niektorých výrobných závodov na druhej strane vyššie proti toku Váhu. 
  
  Za opatrenia na zlepšenie stavu voči diaľnici možno čiastočne považovať vo výsadbe 
líniovej zelene, ktorá môže koridorovým efektom lokálne zvýšiť prúdenie vzduchu v smere 
východ - západ, prípadne robiť miernu zábranu prúdeniu v smere juh - sever. 

 
Hluk je reálnejším zdrojom zhoršenia kvality životného prostredia v riešenom území.  
 
Jeho hlavným zdrojom je diaľnica D1 na južnom okraji zóny.  
 
Ako potenciálny zdroj hluku možno považovať v budúcnosti aj železničnú trať, ktorá sa 

v rámci rekonštrukcie má presunúť tesne za diaľnicu. 
 
 Najúčinnejším opatrením, okrem orientácie samotnej architektúry, je vybudovanie 

protihlukových stien, ktoré sa však môžu v odôvodnených prípadoch doplniť resp. nahradiť 
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líniovými výsadbami vegetácie stromového aj krovitého charakteru formou celoplošného 
vertikálneho zazelenia.  

  
V textovej časti  a v  textovej časti  Záväzná časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole sú 

stanovené regulatívy pre umiestnenie a prevádzku svetelnej reklamy a reklamných plôch.. 
 
  
- riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 
orientácie 

 
 Riešené územie je vzhľadom na svoju prirodzenú konfiguráciu terénu a vzhľadom na  
navrhovanú zástavbu náročné z hladiska užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. Preto bude nevyhnutné maximálne rešpektovat Vyhlášku MŽP SR c. 532/2002 Zb. 
z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientácie: 
  
V celom riešenom území sú navrhnuté bezbariérové cestné prechody (znížené obrubníky) 
medzi cestami a chodníkmi, miesta na prekonanie výškových rozdielov medzi dvoma úrovňami 
terénu sú podľa možností vybavené okrem schodov aj rampami s optimálnym sklonom podľa 
Vyhlášky MŽP SR c. 532/2002 Zb. z. 

 
Vzhľadom na to, že nie všetky plochy určené na prekonávanie výškových rozdielov umožnujú 
vždy umiestnenie rámp a výťahov, sieť ulíc je navrhnutá tak, aby sa ľudia s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie dostali na dané miesto cez iné ulice, navrhnuté s miernejším 
sklonom stúpania alebo klesania. 


Vstupy do verejne prístupných objektov budú navrhované ako bezbariérové vstupy 
 

 
- protipožiarne opatrenia 
 
charakteristika územia výstavby 
 
Riešené územie ÚPN-Z11 je v súlade s ÚPN-M Liptovský Mikuláš, schváleného uznesením 
mestského zastupiteľstva MÚ L. Mikuláš č. 115/2010zo dňa 16.12. 2010 
 
Pri spracovaní ÚPN-Z11 je potrebné rešpektovať nasledovné výstupy z návrhu uvedenej ÚPD 
mesta a jej záväznej časti, týkajúcej sa riešeného územia zóny, ktoré je zakotvené vo 
Všeobecnom záväznom nariadení mesta Liptovský Mikuláš č.7/2010/VZN zo dňa 16. 12. 2010.  
 
Z časti zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia: 
 
Návrh s danou lokalitou ráta ako s jedným z najvýznamnejších rozvojových území mesta. 
Svojou polohou na príjazde do mesta, na brehu rieky Váh i v blízkosti budúceho prestupného 
uzla verejnej dopravy, v blízkosti novej železničnej stanice sa stáva prirodzeným východiskovým 
bodom novej mestskej kompozičnej osi sledujúcej významný peší ťah spájajúci historické jadro 
mesta so železničnou stanicou. Napojenie lokality je navrhnuté dvomi paralelnými osami, 
ktoré zabezpečia prepojenie so súčasným centrom mesta.  
 
Územie lokality je určené pre umiestnenie zariadení občianskej vybavenosti prevažne 
zameranej na obchodnú vybavenosť a služby, nadväzujúcu na rozvíjajúce sa nákupné centrum 
Liptov. Pozemky na nábreží Váhu sú určené pre rozvoj polyfunkčného mestského prostredia 
i atraktívnej obytnej zóny. Obytná zástavba je navrhovaná na nábreží Váhu, v odsadenej polohe 
od koridoru diaľničného privádzača a doplnená je pásom parkovo upravenej zelene lemujúcej 
nábrežie. Vzhľadom na atraktivitu lokality návrh uvažuje s možnosťou akcentácie nového 
rozvojového územia lokalizáciou výškových akcentov v novej zástavbe. 
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Zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov 
 
V súlade s §3 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na 
hasenie požiarov stavba alebo jej časť musí byť pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru 
zabezpečená vodou na hasenie požiarov. Voda na hasenie požiarov sa zabezpečuje 
zariadeniami na dodávku vody na hasenie požiarov. 

 
Potreba vody na hasenie požiarov pre jednotlivé stavby v blízkosti novej zástavby v súlade 
s Vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, 
stanovená podľa STN 92 0400, Požiarna bezpečnosť stavieb.  
 
Zásobovanie vodou na hasenie požiarov na 25,0 l.s-1, nakoľko celková pôdorysná plocha 
požiarnych úsekov, s ktorých výstavbou sa uvažuje v tejto lokalite a ich celková pôdorysná 
plocha môže byť nad 2000 m2. 
 
Vonkajší vodovod na zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
 
Potreba vonkajšej vody na hasenie požiarov bude zabezpečená novými vonkajšími 
nadzemnými požiarnymi hydrantmi, napojenými na novú hydrantovú sieť verejného vodovodu. 
V zmysle §8 ods. 11 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie 
požiarov budú vonkajšie nadzemné požiarne hydranty osadené na vodovodnom potrubí, ktoré 
má menovitú svetlosť DN 150. 
 
Zdroj vody (vonkajší požiarny vodovod), ktorý poskytuje vodu na hasenie požiarov, musí byť 
schopný trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút 
a musí mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody. 
 
Nadzemný hydrant je nadzemná výtoková armatúra s ovládacím ventilom a prírubami na 
pripojenie požiarnej hadice viď. obrázok: 
Príklad nadzemného požiarneho hydrantu (Nadzemný požiarny hydrant EURO 2000-RW 0) 
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Druh, počet výtokov a výdatnosť vonkajších nadzemných požiarnych hydrantov viď tabuľka: 
STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov 
 

Menovitá 
svetlosť hydrantu 

Pevná spojka 
Minimálny 
návrhový prietok 

Farba viečok 
hydrantu 

DN 150 2 x 75 (B) a 1 x 110 25,0 l.s-1 Zelená 

 
 
Vonkajšie nadzemné požiarne hydranty na vonkajšom vodovode sú navrhnuté tak, aby boli 
umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru požiarneho úseku, najmenej 5 m a najviac 
80 m od stavieb a ich vzájomná vzdialenosť bola najviac 160 m od stavieb. Uvedené 
vzdialenosti sa merajú po skutočnej trase vedenia hadíc alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej 
techniky.  
 
Hydrostatický pretlak vody na najnepriaznivejšie umiestnenom odbernom mieste musí byť 
najmenej 0,25 MPa v súlade s §9 ods. 2 vyhlášky č. 699/2004  a podľa čl. 4.7.1 v STN 90 0400. 
 
Jestvujúce podzemné požiarne hydranty musia byť označené tabuľkou v zmysle §8 ods. 8 
vyhlášky č. 699/2004 a podľa čl. 7.3.2 v STN 92 0400. Tabuľka musí byť na pevne zabudovane 
zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo 
vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
návrh preventívnych opatrení: 
 
Obec je v súlade s §36 vyhlášky č. 121/2002 povinná vypracovať nasledovnú dokumentáciu 
obce o ochrane pred požiarmi: 
 
1. požiarny poriadok obce, 
2. dokumentáciu o obecnom hasičskom zbore, 
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3. zoznam objektov a priestorov, v ktorých sa vykonávajú protipožiarne kontroly, 
4.oznámenia o nedostatkoch zistených pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol 

a rozhodnutia obce s uložením lehoty na odstránenie nedostatkov vrátane rozhodnutí 
obce o vylúčení veci z používania, 

5. plány preventívnych protipožiarnych kontrol, 
6. zoznam členov kontrolných skupín. 
 
Požiarny poriadok obce upravuje organizáciu ochrany pred požiarmi v obci a obsahuje: 

 
1. úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej 
miestnych častiach, 
2. povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené so zreteľom na miestne podmienky, 
3. údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru, 
4. prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov, 
5. zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci, 
6. spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestnych častiach v dennom 
 a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru, 
7. výpis z požiarneho poplachového plánu okresu, 
8. prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov 
 a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch. 
 
Požiarny poriadok obce sa udržiava v súlade so skutočným stavom a dopĺňa sa podľa potreby 
na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia. 
 
Požiarny poriadok obce sa umiestňuje na prístupnom mieste a zverejňuje sa spôsobom 
obvyklým v obci. 
 
Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené tabuľkou s nápisom: 
POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK. 
 
Stavby sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti navrhujú a realizujú tak, aby v prípade 
vzniku požiaru: 
 
1. zostala na určený čas zachovaná jej nosnosť a stabilita, 
2. bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na 
 voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 
3. sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo 
 na inú stavbu, 
4. bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru 
 a vykonávaní záchranných prác. 
 
Splnenie uvedených požiadaviek je preukázané projektovým riešením, ktoré zahrňuje 
najmä: 
 
1. členenie stavby na požiarne úseky, 
2. určenie požiarneho rizika, 
3. stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti, 
4. stanovenie požiadaviek na konštrukcie stavby, 
5. zabezpečenie evakuácie osôb a určenie požiadaviek na únikové cesty, 
6. určenie odstupových vzdialeností, 
7. určenie požiarno-bezpečnostných opatrení, 
8. určenie zariadení na protipožiarny zásah. 
  
TECHNICKÉ RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 
 
Protipožiarna bezpečnosť stavby je riešená v zmysle §4 písm. k) Zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 314/2001), resp. 
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Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a 
Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb (ďalej len vyhláška č. 94/2004), STN 92 0201-1 až 
4, Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia (ďalej len STN 92 0201-1 až 4), 
v častiach v ktorých sa zhoduje s vyhláškou č. 94/2004, a podľa ďalších súvisiacich noriem. 
 
Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby sa nesmie znížiť protipožiarna 
bezpečnosť celej stavby alebo jej časti a bezpečnosť osôb alebo sťažiť zásah hasičskej 
jednotky. 
 
Prípadné zmeny v dispozičnom, materiálovom alebo funkčnom riešení stavieb, ktoré by vznikli 
počas jej realizácie a užívania, musia byť posúdené z hľadiska plnenia podmienok protipožiarnej 
bezpečnosti a predložené na vyjadrenie príslušnému OR HaZZ. 
  
 
- protipovodňové opatrenia 

 
Ochranné pásmo vodného toku je v zmysle zákona o vodách c. 364/2004 Z. z. široké do 10 m 
(smerom od brehovej hrany do vnútrozemia). 

 
Ochranné pásmo vodného toku je v celej dlžke dotknutého úseku je priechodné a poskytuje 
priestor pre povodňové zabezpečovacie práce správcu toku. 
 
Ochranné pásmo vodného toku je reprezentované šírkou už jestvujúcej promenády a nie sú v 
ňom umiestnované žiadne pevné stavby. 

 
Z hladiska jednotného stvárnenia nábrežnej promenády a tiež na základe požiadavky správcu 
toku bude detailné riešenie stvárnenia nábrežnej promenády  koordinované so správcom toku. 

 

Východným okrajom  riešeného územia z juhu na sever preteká odvodňovací kanál, vedený ako 
drobný tok Močiarka. Tento kanál  odvádza do toku Váh dažďové vody zo svahov a polí 
nachádzajúcich sa na juh od riešeného územia na druhej strane diaľnice. Tieto vody sú zvedené 
popod diaľnicu a zaústené do kanála Močiarka. 

Plocha povodia 1,82 km2 

Dlhodobý ročný prietok  12 l/s 

Priemerné denné dosiahnuté alebo prekročené priemerne počas :  

25 l/s...........30 dní v roku 

13 l/s...........90 dní v roku 

8,5 l/s..........180 dní v roku 

6,5 l/s..........270 dní v roku 

4,5 l/s..........330 dní v roku 

3,0 l/s..........355 dní v roku 

2,0 l/s..........364 dní v roku 

Maximálne prietoky dosiahnuté alebo prekročené priemerne raz za: 

0,3 m3/s......1 rok 

1,0 m3/s......5 rokov 
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1,6 m3/s......10 rokov 

2,1 m3/s......20 rokov 

2,8 m3/s......50 rokov 

3,5 m3/s......100rokov 

Na časti kanála – cca 300 m K1 a K2 150 m od zaústenia do Váhu je zrealizovaná 
protipovodňová ochrana na stupeň ochrany Q100. Otvorený kanál   je lichobežníkového tvaru , 
steny a dno sú opevnené železobetónovými prefabrikátmi.  

V r. 2012 bol vypracovaný odborný posudok Ing. Vavrom, ktorý posudzoval  existujúcu kapacitu 
kanála a stupeň protipovodňovej bezpečnosti vzhľadom k rozširujúcej sa zástavbe v riešenom 
území (OD Merkury Market  a Shopping Village Liptovský Mikuláš) a odtoku dažďových vôd 
z týchto stavieb  do  kanála Močiarka.  Z posúdenia vyplynulo, že pôvodná prevádzková výška 
v kanáli 1,0m sa zvýši na 1,2m. Posúdenie bolo robené ale len pre konkrétne odvodňované 
plochy. 

Pôvodný návrhový prietok pre dimenzovanie tvaru priečneho profilu kanála bol Q100 = 3,5 m3/s, 
nový dimenzačný prietok v predmetnom posudku, v ktorom sú zahrnuté dažďové vody zo 
striech a spevnených plôch: Shoping Village Liptovský Mikuláš 3,15 ha  + Merkury Market 1,76 
ha  je 4728 l/s 

V dôsledku zvýšenia odtoku dažďových vôd do potoka Močiarka z riešeného územia 
urbanistických blokov K a J oproti odtoku, ktorý bol uvažovaný v odbornom posudku Ing. Vavra 
v r. 2012, bude prevádzková návrhová hladina zvýšená na 1,4 m oproti 1,2 m. Svahy a dno 
potoka v riešenom území budú spevnené. Časť potoka v úseku regulačnej jednotky H3 
v dôsledku plánovanej výstavby a stiesnených priestorových pomerov  bude zatrubnený do 
potrubia DN1400 ( sklon sa predpokladá 6%0  - taký je cca sklon terénu). Ostatná časť potoka 
až po vyústenie do Váhu sa upraví tak ako časť potoka pred úsekom zatrubnenia.  

Je nevyhnutné rešpektovať ochranné pásmo potoka, aj zatrubneného ( 5m od osi na obidve 
strany). 

 

Špecifikácia vyvolaných a podmieňujúcich investícií: 

Podmieňujúce investície : 

-  zvýšenie prevádzkovej návrhovej výšky pre kanál K1 ( Močiarka) na 1,4m oproti pôvodnej 
1,2m ( Ing Vavro 04/2012 Odkanalizovanie dažďových vôd Liptovský Mikuláš, lokalita Hlboké)  

- preložka a zatrubnenie časti malého vodného toku Močiarka v území pri H3 

Podrobnejšie výkres č.06 Vodné hospodárstvo viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 Kamenné pole. 
 
Mimo riešeného územia prebieha krytý kanál evid. Č. 5304 043 002 v správe 

Hydromeliorácie, š.p. ktorý bol vybudovaný v r.1967 v dlžke 0,380km. Do trasy riešeným 
územým nezasahujeme, ani do jeho ochranného pásma. 
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i) chránené časti krajiny 
 
V riešenom území platí prvý stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny, pretože sa nenachádza v žiadnom chránenom území v rámci 
Slovenskej republiky.  

Južná časť tesne susedí s ochranným pásmom Národného parku Nízke Tatry, 
prechádzajúceho tu okrajom diaľnice.  
 
Z hľadiska kategorizácie ÚSES (Územný systému ekologickej stability) riešené územie zo 
severnej strany ohraničuje hydrický nadregionálny biokoridor rieka Váh.  
 
Výskyt chránených druhov rastlín a trvalý výskyt chránených živočíchov nebol v riešenom 
území zaznamenaný. 
 
Riešené územie nespadá do ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a ochrany 
kúpeľných území, ochranných pásiem zdrojov pitnej vody ani územia Chránenej 
vodohospodárskej oblasti.  
 
V území sa nenachádzajú citlivé oblasti povrchových vôd a zraniteľné oblasti poľnohospodársky 
využívaných pozemkov v zmysle Nariadenia vlády SR č.617/2004 Z. z. 

Rieka Váh patri v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z. medzi 
vodohospodársky významné toky pod číslom 4-21-01-038. Vlastníci pozemkov sú povinní dbať 
o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, 
znečistiť vodu a alebo inak ohroziť jej kvalitu.  
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j) etapizácia a vecná a časová kooordinácia uskutočňovania 

etapizácia obnovy a prestavby a jej cieľová úloha 

Obnova existujúcich stavebných objektov môže prebiehať nezávisle na rozvoji nových častí 
územia, pričom predmetom stavebnej obnovy objektov, či častí územia nie je žiadny objekt, 
ktorý by bol chránený osobitným záujmom.  

Cieľom obnovy a prestavby existujúcich objektov bude jednak udržanie funkčnosti objektov 
v druhej polovici ich predpokladanej životnosti a jednak dosiahnutie zámerov investorov 
v súlade s týmto územným plánom. 

etapizácia výstavby a ich cieľová úloha 

Cieľom výstavby prestavby nových objektov je dosiahnutie zámerov investorov v súlade s týmto 
územným plánom.  

Pre postup a etapizáciu bude rozhodujúce práve investičná aktivita a zámery majiteľov 
pozemkov, stavieb, či iných nehnuteľnosti.  

Etapizácia vecného a časového postupu výstavby dopravnej infraštruktúry je viazaná na postup 
investičnej prípravy jednotlivých urbanistických sektorov zóny. Vecne vo väzbe na lokalizáciu 
rozvojových zámerov zóny je možné špecifikovať 3 etapy: 

o Dostavba centrálnych urbanictických blokov zóny: 
 

Blok "F" ( regulačne jednotky F1 až F8), "H" (regulačne jednotky H1, H2, H4, H5) a "G" 
(regulačne jednotky G1 a G2) je možné dobudovať v súlade so zámermi bez zásadnej 
reštrukturalizácie existujúcej siete miestnych komunikácií.  
 
V rámci uvedenej etapy je potrebné zrealizovať úpravy na ul. Kamenné pole ( zastávka 
autobusov MAD), dobudovať štruktúru peších a cyklistických komunikácií  a vybudovať na 
východnom konci ulice okružnú križovatku ( - podmienená investícia pre dostavbu regulačnej 
jednotky F6 ).  
 
Dostavbou regulačnej jednotky F1, F7, F8 je potrebné dobudovať priľahlé úseky ulíc Baníkovská 
a Salatínska. (- pracovné názvy komunikácií).  
 
V regulačnej jednotke F6 sa vybuduje ul. Jakubínska (- pracovný názov komunikácie). 
 
Pre realizáciu hotela v regulačnej jednotke H3 je potrebná výstavba priľahlého úseku ul. 
Ďumbierskej (- pracovný názov komunikácie) s napojením na okružnú križovatku na ul. 
Kamenné pole.  
 
Podrobnejšie viď výkres č. 03 Komplexný urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole.   
 

o Dostavba južných blokov zóny: 
 

Pre dopravné pripojenie blokov "J" ( regulačná jednotka J1 až J4) a regulačnej jednotky G3 je 
potrebné vybudovanie doplnkového dopravného prepojenia z mestskej časti Palúdzka 
z Demänovskej ulice.  
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V rámci uvedenej etapy sa vybudujú ulice  Chočská, Chabencová, Derešská a časť  ul. 
Ďumbierska (- pracovné názvy komunikácií). 

 
Pre dobudovanie urbanistického bloku "K" ( regulačná jednotka K2 až K8) a "L" ( regulačná 
jednotka L1 a L2) sa zrealizujú ostatné úseky komunikácií ul. Ďumbierska a Pod Chopkom (- 
pracovné názvy komunikácií). 
 
Podrobnejšie viď výkres č. 03 Komplexný urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole.   
  
Podrobnejšie viď výkres č. 03 Komplexný urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole.   



o Výstavba severných blokov zóny: 
 

Výstavba urbanistických blokov "E" ( regulačná jednotka E1 a E2),  "D" ( regulačná jednotka 
D1 a D2), "B" ( regulačná jednotka B1 až B3) a "C" ( regulačná jednotka C1 až C3) je 
podmienená výstavbou ulice Kriváňskej (- pracovný názov komunikácie), ktorú je nutné 
realizovať smerom od pripojenia na okružnú križovatku na ul. Kamenné pole.  
 
S postupnou dostavbou týchto blokov je potrebné realizovať ulice Baranecká, Baníkovská 
a Salatínska (- pracovné názvy komunikácií). 

 
Podrobnejšie viď výkres č. 03 Komplexný urbanistický návrh  viď. Grafická časť ÚPN-Z č.11 
Kamenné pole.   
 
Nemotoristické komunikácie, plochy statickej dopravy a ostatných dopravných zariadení je 
potrebné realizovať v interakcii na priľahlú a súvisiacu výstavbu.   
 
etapizácia  asanácií a ich cieľová úloha 
 
Asanácie v plošnom rozsahu nie je potrebné vykonať, ani pre realizáciu verejnoprospešných 
stavieb. Asanácie môžu prebiehať ako aktivity smerujúce k stavebnej obnove existujúcich 
objektov v súlade so Záväznou časťou. 
 
 
vyhlásenia chránených častí prírody a ich cieľová úloha 
 
Chránené časti územia nie je potrebné vyhlásiť, ani pre realizáciu verejnoprospešných stavieb. 
Celé riešené územie sa nachádza v prvom stupni ochrany prírody a v tesnej blizkosti 
ochranného pásma NAPANT–u.  
 
 
vyhlásenia ochranných pásiem a ich cieľová úloha 
 
Nové ochranné pásma vznikajú automaticky v zmysle realizácie technického vybavenia 
a dopravnej siete. Nové ochranné pásma z dôvodu ochrany prírody, pamiatok, či iných dôvodov 
hodných  mimoriadneho zreteľa nie je potrebné vyhlásiť, ani pre realizáciu verejnoprospešných 
stavieb.  
 
zmeny využitia územia a ich cieľová úloha 
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Celé riešené územie je v dokumentácii navrhované v zmysle UPN-SU Liptovský Mikuláš. Nie je 
navrhovaná žiadna zmena využitia ani časti riešeného územia oproti stavu ako je využitie 
definované v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii.  
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k) pozemky  
 
Pozemky na verejnoprospešné stavby: 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti automobilovej dopravy 

Pri navrhovaní cestnej siete na riešenom území Kamenné pole vyplynula potreba zadefinovať 
názvy ulíc, pre existujúce aj novonavrhované cestne koridory, pre lepšiu orientáciu pri 
spracovávaní textovej a gafickej dokumentácie. Ul. Kamenné pole je jediný názov ulice, ktorý už 
existuje v legislatívnom ustanovení. 

C1 koridor pre kruhovú križovatku o vonkajšom polomere 16,5m so súvisiacími 
cyklistickými a pešími chodníkami  / vydané stavebné povolenie na realizáciu/. Napojenie zo 
západu na existujúcu komunikáciu MO9/40-C1 ul. Kamenné pole. Plocha navrhovaného 
koridoru cca 3900 m2. 

C2 Koridor v šírke 15m  pre komunikáciu MO8/40-C a MO8/40-C2 s tromi ďalšími 
križovatkami - "ul.Ďumbierska“ (- pracovný názov komunikácie). Celková dĺžka navrhovaného 
koridoru cca 470 bm. 

R1 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravnym koridorom C2, v regulačnej 
jednotke "K3"  "K4" a "K5"  

R2 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C2, v regulačnej 
jednotke "K5" a "K6"   

C3 Koridor v šírke 18m pre komunikáciu MO8/40-C2 - "ul. Derešská“(- pracovný názov 
komunikácie). Celková dĺžka navrhovaného koridoru cca 405 bm. 

R3 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C3, v regulačnej 
jednotke "J4", "K3" a "K7" 

R4 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C3, v regulačnej 
jednotke "K1" a "J1"   

C4 Koridor pre kruhovú križovatku o vonkajšom polomere 17,5m so súvisiacími 
cyklistickými a pešími chodníkami. Vrátane napojenia zo západu na existujúcu komunikáciu ul. 
Demänovská cesta komunkáciou MO8/40-C2 / dĺžka cca 150 bm/. Vrátane napojenia z východu 
na existujúcu obslužnú komunikáciu OD SORAVIA /vydané stavebné povolenie na realizáciu/ 
komunikáciou MO8/40-C3 - "ul. Chočská“(- pracovný názov komunikácie) v dĺžke 75 bm. 
Vrátane prípravy napojenia zo severu komunikáciou "ul. Chabencová"(- pracovný názov 
komunikácie) pre ďalší územný rozvoj. Vrátane napojenia z juhu na komunikáciu MO8/40-C3 
"ul. Derešská“(- pracovný názov komunikácie) koridor C3. Plocha navrhovaného koridoru cca 
4120 m2. 

R5 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C4, v regulačnej 
jednotke "H6" a "J1"   

R6 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C4, v regulačnej 
jednotke "G3" 

C5 koridor v šírke 18m pre komunikáciu MO 8/40-C3 a MO 7,5/30-C3. Napojenie na 
existujúcu komunikáciu medzi OD Trend a OD Intersport - "ul. Baníkovská “ a "ul.Salatínska" (- 
pracovné názovy komunikácií). Celková dĺžka navrhovaného koridoru cca 430 bm. 

R7 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C5, v regulačnej 
jednotke "D1" a "F8" 

R8 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C5, v regulačnej 
jednotke "D2"  
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C6 koridor v šírke 18m pre komunikáciu MO 8/40-C3 - "ul. Kriváňska“(- pracovný názov 
komunikácie). Vrátene T križovatky pre pripojenie MO 7,5/30 C3 - "ul. Baranecká“(- pracovný 
názov komunikácie). Napojenie na koridor C5 - "ul. Baníkovská“(- pracovný názov komunikácie) 
a C1 kruhová križovatka. Celková dĺžka navrhovaného koridoru cca 430 bm. 

R9 Plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C6, v regulačnej 
jednotke "B1" 

C7 komunikácia MO 7,5/30-C3 - "ul. Jakubínska“(- pracovný názov komunikácie).  
Napojenie na existujúcu komunikáciu MO 9/40-C1 ul. Kamenné pole. Koridor v šírke 15m. 
Celková dĺžka navrhovaného koridoru cca 55 bm. 

R10 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti s dopravným koridorom C7, v regulačnej 
jednotke "F6".  

C8 koridor v šírke 18m pre existujúcu komunikáciu MO 9/40-C1 - ul. Kamenné pole.    

R11 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti existujúcou komunikáciou ul. Kamenné pole, 
v regulačnej jednotke "G3" a "G2"   

R12 plocha pre dopravnú rezervu v súvislosti existujúcou komunikáciou ul. Kamenné pole, 
v regulačnej jednotke "F8", "F7" a "F1"   

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby v oblasti dopravy - pozemky  
v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti pešej a cyklistickej dopravy: 

D1 Koridor v šírke 20m pre pobrežnú mestskú promenádu so zeleňou v dĺžke 480m, 
prechádzajúca blokom "A". 

D2  Koridor v šírke 6 m pre cyklisticku a pešiu trasu prechádzajúcu blokom "G" a "H". 
Celková dĺžka cca 565 bm. 

D3  Koridor v šírke 6 m pre pešiu trasu prechádzajúcu blokom "C" a "D" zo smeru mosta 
ďalničného privádzača. Celková dĺžka 330 bm. 

D4  Koridor v šírke 10m, 15m a 6m /viď.výkres/ pre cyklisticku a  pešiu trasu prechádzajúcu 
blokom "B" "C" "D" "F" zo smeru pobrežnej mestskej promenády D1. Celková dĺžka cca 370bm. 

D5 Koridor v šírke 3 m pre pešiu trasu prechádzajúcu blokom "F". Celková dĺžka cca 270bm. 

D6 Koridor v šírke 6 m pre cyklisticku a pešiu trasu prechádzajúcu blokom "H". Celková 
dĺžka cca 425bm. 

D7 Koridor v šírke 3 m pre pešiu trasu prechádzajúcu blokom "F" a "E". Celková dĺžka 
65bm.  Vrátane úpravy existujúcich parkovacich plôch o počte 10ks. 

D8 Koridor v šírke 8 m pre pešiu trasu prechádzajúcu blokom "H" a "J". Celková dĺžka cca 
150bm. 

D9 Koridor v šírke 3 m pre pešiu trasu prechádzajúcu blokom "K". Celková dĺžka cca 
125bm. 

D10 Koridor v šírke 8 m pre cyklisticku a pešiu trasu prechádzajúcu blokom "A" a "F" zo 
smeru sídlisko Nábrežie Janka Kráľa. Celková dĺžka 260bm. Vrátane lávky cez rieku /dĺžka cca 
75m/ a prepojenia na cyklistický chodník na pravom brehu. 
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D11 Koridor v šírke 18 m pre cyklisticku trasu prechádzajúcu blokom "J" a "K". Celková dĺžka 
cca 260bm. Vrátne úpravy priznaného melioračného kanála. 

D12 Koridor pasáže v šírke 3 m pre pešiu trasu prechádzajúcu regulačnou jednotkou "H2". 
Celková dĺžka cca 160bm. Cez existujúci objekt obchodného domu.  

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby v oblasti dopravy - pozemky  
v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti zelene 

E1 Plocha cca 7200m2 pre verejnú zeleň v bloku "A" v náväznosti na pobrežnú mestskú 
promenádu D1. V ochrannom pásme povodia.  

E2 Plocha verejnej zelene cca 1500m2 na území jestvujúceho mestského cintorína 
v regulačnej jednotke "C2" v ochrannom pásme cintorína. 

E3 Plocha verejnej zelene cca 1900m2 v koridore pešej trasy D4 v bloku "B" "D" "F".  

E4 Plocha verejnej zelene cca 700m2 v regulačnej jednotke "F5". 

E5 Plocha verejnej zelene cca 1200m2 v koridore komunikácii C1, C6, C2 v ochrannom 
pásme melioračného kanálu  v regulačnej jednotke "F6" a "H1". 

E6 Plocha verejnej zelene cca 1300m2 pri pešej trase D8  v regulačnej jednotke "H2". 

E7 Plocha verejnej zelene 3500 m2 pre mestský park. Medzi koridormi C2 a D11  
v regulačnej jednotke "J4" v ochrannom pásme melioračneho kanálu. 

E8 Plocha verejnej zelene 2000 m2 pri koridore pešej trasy D11 v regulačnej jednotke "K5" 
v ochrannom pásme melioračneho kanálu. 

E9 Plocha 7250 m2 pre verejnú zeleň v regulačnej jednotke "K8" a "L2" v ochrannom pásme 
dialnice a diaľničného privádzača 

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby v oblasti verejnej zelene - 
pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti  technického vybavenia vodou 

V1 existujúce vodovodné potrubie oceľové DN500 - hlavný prívod z mestske časti Paludzka, 
prechádzajúci blokom "J"  "K"  "L". 

V2 existujúce vodovodné potrubie liatinové DN200 - hlavný prívod z mestske časti 
Paludzka, prechádzajúci blokom "J"  "K"  "L". 

V3 existujúce vodovodné potrubie DN150, napojenie na vetvu V3, prechádzajúci blokom "J"  
"H"  "F". 

V4 existujúce vodovodné potrubie, napojenie na vetvu V2, prechádzajúce blokom "K" 

V5 navrhované vodovodné potrubie DN100, napojenie na vetvu V3 v bloku "F", prechádza 
blokom "H", napája sa na novonvrhovanú vetvu V5 v bloku "H" 
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V6 navrhované vodovodné potrubie DN100 a DN150, napojenie na vetvu V2 v bloku "L", 
prechádza blokmi "L"  "K"  "J"  "H", napája sa na existujúci vodovod mimo riešeného územia  

V7 navrhované vodovodné potrubie DN100, napojenie na vetvu V4 v bloku "K", prechádza 
blokom "K", napája sa na novonavrhnutý vodovod V6 v bloku "K".  

V8 navrhované vodovodné potrubie DN150, napojenie na vetvu V3 v bloku "H", prechádza 
blokom "H", napája sa na novonavrhnutý vodovod V6 v bloku "H".  

V9 navrhované vodovodné potrubie DN150, napojenie na vetvu V3 v bloku "G", prechádza 
blokom "F"  "D"  "E", napája sa na novonavrhnutý vodovod V5 v bloku "F".  

V10 navrhované vodovodné potrubie DN100, zokruhovanie existujúcej vetvy V3 končiacej v 
bloku "F", prechádza blokom "E", napája sa na novonavrhnutý vodovod V9 v bloku "E".  

PH-F1  existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "F1" 

PH-F6  existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "F6" 

PH-F7  existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "F7" 

PH-H1.1 existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "H1" 

PH-H1.2 existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "H1" 

PH-H2.1 existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "H2" 

PH-H2.2 existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "H2" 

PH-H5  existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "H5" 

PH-H6  existujúci požiarny hydrant v regulačnej jednotke "H6" 

PH-J1  navrhovaný požiarny hydrant v regulačnej jednotke "J1" /OD Soravia PPSP/ 

PH-J2.1 navrhovaný požiarny hydrant v regulačnej jednotke "J2" /OD Soravia PPSP/ 

PH-J2.2 navrhovaný požiarny hydrant v regulačnej jednotke "J2" /OD Soravia PPSP/ 

PH-J2.3 navrhovaný požiarny hydrant v regulačnej jednotke "J2" /OD Soravia PPSP/ 

PH-J3.1 navrhovaný požiarny hydrant v regulačnej jednotke "J3" /OD Soravia PPSP/ 

PH-J3.2 navrhovaný požiarny hydrant v regulačnej jednotke "J3" /OD Soravia PPSP/ 

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby technické vybavenie - potreby 
vody  - pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti odkanalizovania: 

KS1 existujúce hlavné potrubie splaškovej kanalizácie - tlakovaná PE DN150 / bet DN500, 
prechádzajúci blokom "C"  "B"  "A"  /pobrežie/ 

KS2 existujúce potrubie splaškovej kanalizácie – betónové DN 500, napojenie na hlavnú 
vetvu KS1, prechádzajúci blokom "C"  "D"  "F". 
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KS3 existujúce potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 400, napojenie na vetvu KS2, 
prechádzajúci blokom "F" "G" "J" "K" "L"   

KS4 existujúce potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 300, napojenie na vetvu KS2, 
prechádzajúci blokom "F".   

KS5 existujúce potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 300, napojenie na vetvu KS3, 
prechádzajúci blokom "G"  "H".   

KS6 potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 250, napojenie na vetvu KS3, 
prechádzajúci blokom "J".   

KS7 existujúce potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 200, napojenie na vetvu KS3, 
prechádzajúci blokom K   

KS8 novonavrhnuté potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 300, odkanalizovanie 
bloku "B"  "D"  "E"  "F", napojenie v regulačnej jednotke "B3" na hlavnú existujúcu vetvu KS1.     

KS9 novonavrhnuté potrubie splaškovej kanalizácie – plastové DN 300, odkanalizovanie 
bloku "K", napojenie v regulačnej jednotke "K3" na hlavnú existujúcu vetvu KS3.     

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby technické vybavenie - odvod 
kanalizácie  - pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

KD1  existujúca kanalizácia dažďová DN 800 zaústená do toku rieky Váh v bloku "A". 
Odvedenie dažďových vôd z blokov  "F"  "G"  "H", prechádzajúca blokom "B"  "C"  "D". 
Rekonštrukcia úseku v regulačnej jednotke "F1"-"D1"-"D2"-"B2"-"B3"-"A" pre zväčšenie DN 
1000. 

KD2  existujúca kanalizácia dažďová DN 600, zaústenie do existujúceho melioračného kanálu 
v bloku "H", odvedenie dažďových vôd z bloku "J"  "K",  prechádzajúca blokom "H".    

KD3  existujúca kanalizácia dažďová DN 300 realizovaná v naväznosti na OD Merkury Market, 
napojenie sa na existujúcu KD2 v bloku "K". 

KD4  navrhnutá kanalizácia dažďová DN 400. Realizácia v náväznosti na zástavbu OC 
Shopping Village Soravia, napojenie sa na existujúcu KD2 v bloku "J".  

KD5  navrhnutá kanalizácia dažďová DN 400. Realizácia v náväznosti na zástavbu v 
regulačnej jednotke "D1". Napojenie sa na rekonštruovanú  KD1 DN1000.  

KD6  navrhnutá kanalizácia dažďová DN 600 a 400. Realizácia v náväznosti na zástavbu v 
regulačnej jednotke "D2"  "E1"  "E2". Napojenie sa na rekonštruovanú  KD1 DN1000 
v regulačnej jednotke "D2". 

KD7  navrhnutá kanalizácia dažďová DN 600 a 400. Realizácia v náväznosti na zástavbu v 
regulačnej jednotke "G3" a "G2". Napojenie sa na jestvujúcu  KD1 DN800 v regulačnej jednotke 
"G2".  

KD8  navrhnutá kanalizácia dažďová DN 600. Realizácia v náväznosti na zástavbu 
regulačných jednotiek "K2"  "K3"  "K4"  "K6"  "K7"  "J4". Napojenie sa na zatrubnený melioračný 
kanál „MO1“ v regulačnej jednotke "H2". 

MO1 úpravy existujúceho melioračného kanálu, preložka a zatrubnenie toku v dĺžke 200m do 
DN1400SKL na území regulačných jednotiek "J4"  "H2"  "H3".   
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MO2 úpravy existujúceho melioračného kanálu, zvýšenie prevádzkovej výšky kanálu na 1,4m 
v území po celej dĺžke.  

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby technické vybavenie - odvod 
kanalizácie dažďovej - pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti zásobovania plynom: 

P1 existujúci plynovod hlavná vetva. Do územia vstupuje v západnej časti bloku "A", 
prechádza západnou liniou regulačných jednotiek "C3"  "C2"  "C1"  "D1"  "F8"  "G3"  "J1"  "K1"  
"K2"  "L2" paralelne s telesom dianičného privádzača. Z územia vystupuje v regulačnej jednotke 
"L2" južným smerom. Z tejto vetvy sú riešené všetky jesvujúce a novonavrhované pripojenia 
v riešenom území Kamenné pole   

P2  existujúci plynovod. Odbočenie z vetvy P1 v regulačnej jednotke "F8". Zásobovanie 
plynom v regulačných jednotkách "F8"  "F7"  "F1"až"F4". Končí v regulačnej jednotke "F4". 

P3  existujúci plynovod hlavná vetva. Odbočenie z vetvy P1 v regulačnej jednotke "C3". 
Prechádza regulačnou jednotkou "C3"  "B3" a "A" paralelne s tokom rieky. Tento plynovod 
riešené územie nevyužíva na pripojenie. 

P4  existujúci plynovod. Odbočenie z vetvy P1 v regulačnej jednotke "G1". Prechádza 
regulačnými jednotkami "G1"  "H6"  "H2"  "H3"  "H1"  "F5". Končí v regulačnej jednotke "F5".   

P5 existujúci plynovod. Odbočenie z vetvy P1 v regulačnej jednotke "K1". Prechádza 
regulačnými jednotkami "K1" a končí na hranici regulačnej jednotky "K7". 

P6 navrhovaný plynovod STLdl 110 PE a STLdl 63 PE. Napojenie na existujúci plynovod P1 
v regulačnej jednotke "D1" a na existujúci plynovod P2 v regulačnej jednotke "F1". Prechádza 
regulačnými jednotkami "D1" a "D2". 

P7 navrhovaný plynovod STLdl 110 PE a STLdl 50 PE. Pokračovanie vetvy P6 z regulačnej 
jednotky "D2". Prechádza východnou hranicou regulačných jednotiek "E1"  "E2"  "F6"  "H1". 
V regulačnej jednotke "H1" pokračuje východným smerom von z riešeného územia /príprava pre 
ďalší rovoj Kamenné pole východ/. 

P8 navrhovaný plynovod STLdl 110 PE, STLdl 90 PE a STLdl 50 PE. Pokračovanie vetvy 
P8 z regulačnej jednotky "H1". Prechádza východnou hranicou regulačných jednotiek "H3"  "H2"  
"J4"  a pokračuje západným smerom cez "K3"  "K5"  /-popod melioračný kanál/  "K7"  "K1". 
Končí v regulačnej jednotke "K1" pripojením na existujúci plynovod P5. V regulačnej jednotke 
"J4"  a  "K3" pokračuje východným smerom von z riešeného územia /príprava pre ďalší rovoj 
Kamenné pole východ/. 

P9 navrhovaný plynovod STLdl 110 PE, STLdl 63 PE a STLdl 50 PE. Napojenie na 
existujúci plynovod P1 na juhu riešeného zemia v regulačnej jednotke "L2". Prechádza 
severným smerom cez regulačne jednotky "L2"  "L1"  "K4"  "K3", v regulačnej jednotke "K3" sa 
pripoji na novonavrhovaný plynovod P8. V regulačnej jednotke "L1" pokračuje západným 
smerom do regulačnej jednotky "K5" /-popod melioračný kanál/  "K6" a končí na hranici 
regulačnej jednotky "K2".  V regulačnej jednotke "K4" pokračuje východným smerom von 
z riešeného územia /príprava pre ďalší rovoj Kamenné pole východ/. 

 P10 navrhovaný plynovod STLdl 90 PE. Napojenie na existujúci plynovod P1 v juhozápadnej 
 hranici regulačnej jednotky "F7", pokračuje východným smerom cez regulačné jednotky  "F7"  
"F1"až"F5". Končí pripojením na existujúci plynovod P4 v regulačnej jednotke "F5". 
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- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby technické vybavenie - potreby 
plynu  - pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti distribučného rozvodu elektrickej 
energie: 

EL1 existujúce vedenie el. rozvodu zemné, vstup do územia v regulačnej jednotke "G3", 
prechádza bloknmi  "G"  "J"  "K"  "L", riešené územie zóna č.11 Kamenné pole za naň nenapája.   

EL2 existujúce vedenie el. rozvodu vzdušné, vstup do územia v bloku "A", prechádzajúca 
regulačnými jednotkami "A"  "F6"  "H1"  "H3"  "H2", výstup z územia v regulačnej jednotke "H2". 
Trafostanice na trase:  

TF-A1  existujúca kiosková trafostanica 

TF-H2  existujúca kiosková trafostanica 

EL3 existujúce vedenie el. rozvodu, vstup do územia v regulačnej jednotke "G3" ako vzdušné 
vedenie ponad ďiaľničný privádzač. Vzdušné vedenie končí v regulačnej jednotke "G1" stĺpom 
a pokračuje zvedené v zemi regulačnými jednotkami "H6"  "H2"  "H3"  "F6"  "F5". Končí 
v regulačnej jednotke "F5" trafostanicou. Trafostanice na trase:  

TF-G1  existujúca kiosková trafostanica 

TF-H1  existujúca kiosková trafostanica 

TF-F5  existujúca kiosková trafostanica 

EL4 existujúce vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL3 v regulačnej jednotke 
"G1", prechádza regulačnými jednotkami "G2"  "F1"  "F2"  "F3"  "F4". Končí trafostanicou 
v regulačnej jednotke "F4". Trafostanice na trase: 

TF-F1  existujúca kiosková trafostanica 

TF-F4  existujúca kiosková trafostanica 

EL5 existujúce vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL3 v regulačnej jednotke 
"H2", prechádza regulačnými jednotkami "H2"  "J4"  "K5"  "K7"  "K1". Končí  v regulačnej 
jednotke "K1". Trafostanice na trase: 

TF-J3  existujúca kiosková trafostanica 

EL6 preloženie existujúceho vzdušneho vedenia EL2 do zeme v úseku regulačných jednotiek  
"H1"-"H3"-"H2". Trafostanice na trase: 

TF-H3  navrhovaná kiosková trafostanica  

EL7 novonavrhnuté vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL2 v regulačnej 
jednotke "H2", prechádza regulačnými jednotkami "H2"  "J4"  "K3"  "K4"  "K5"  "K6"  "K2". 
V regulačnej jednotke "J4" prepojenie s jestvujúcim vedením EL5. Končí  v regulačnej jednotke 
"K2". Trafostanice na trase: 

TF-K2  navrhovaná kiosková trafostanica 
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TF-K3  navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-K4  navrhovaná kiosková trafostanica 

EL8 novonavrhnuté vedenie el. rozvodu zemné, napojené na vedenie EL2 v regulačnej 
jednotke "H2", prechádza regulačnými jednotkami "E2"  "E1"  "D2"  "D1"  a "B1"  "B2"  "B3". 
V regulačnej jednotke "F4" prepojenie s jestvujúcim vedením v trafostanici TF-F4. V regulačnej 
jednotke "F1" prepojenie s jestvujúcim vedením EL4 v trafostanici TF-F1. Trafostanice na trase: 

TF-B1  navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-B2  navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-B3  navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-D1.1 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-D1.2 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-D1.3 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E1.1 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E1.2 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E1.3 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E2.1 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E2.2 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E2.3 navrhovaná kiosková trafostanica 

TF-E2.4 navrhovaná kiosková trafostanica 

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby technické vybavenie - 
elektroenergetika  - pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na verejnoprospešné stavby v oblasti rozvodu telekomunikačné rozvody: 

TLK1 Jestvujúci rozvod telekomunikačný optický, hlavný prívod do zóny cez regulačnú 
jednotku "G3", vedené do objektu v regulačnej jednotke "F5".  

TLK2 Jestvujúci rozvod telekomunikačný metalický, napojenie z TLK1 v regulačnej jednotke 
"H1", vedené do objektu v regulačnej jednotke "G1". 

TLK3 Jestvujúci rozvod telekomunikačný optický, napojenie na TLK2 v regulačnej jednotke 
"G1", vedené do objektu regulačnej jednotke "K1". 

TLK4 Jestvujúci rozvod telekomunikačný metalický, napojenie z TLK1 v regulačnej jednotke 
"H1", vedené do objektu v regulačnej jednotke "F3"  "F5". 

TLK5  Novonavrhnutý rozvod telekomunikačný optický, napojenie z TLK3 v regulačnej 
jednotke "K1", telekomunikačná príprava pre blok "K" a "L". 
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TLK6  Novonavrhnutý rozvod telekomunikačný optický, prepojenie z TLK1 v regulačnej 
jednotke "G3" a TLK3 v regulačnej jednotke "G1", telekomunikačná príprava pre blok "G". 

TLK7  Novonavrhnutý rozvod telekomunikačný optický, napojenie z TLK1 v regulačnej 
jednotke "F5", telekomunikačná príprava pre blok "F6"  "E"  "D"  "B" 

- výpis pozemkov viď. tabuľke č.04 Verejnoprospešné stavby technické vybavenie - elektronické 
komunikácie  - pozemky  v Textovej časti Návrhu časť C - doplňujúce údaje. 
 

Pozemky na stavebnú uzáveru 

Pre stanovené funkčné využitie a priestorové usporiadanie nie je  momentálne potrebné 
vyhlásiť na akúkoľvek časť územia stavebnú uzáveru ako predmet regulácie na úrovni ÚPN –
Zóny. 

Pozemky na vykonanie asanácie 

Pre stanovené funkčné využitie a priestorové usporiadanie nie sú momentálne asanácie 
potrebné ako predmet regulácie na úrovni ÚPN –Zóny. 

 
 
 
vypracoval: Ing. Arch. Stanislav Barényi 
máj 2015 




