
Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Liptovská Anna 

VZN č. .../2018 z dňa .....2018 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

OBCE  Liptovská Anna 
 

č. ....../2018, 
 
 

ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.1 záväznej časti  
Územného plánu obce Liptovská Anna. 

 
 

Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna 
 

č...............zo dňa ............2018 
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 Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna základe § 6 a § 11 (ods. 4, písmeno c) zák. č. 369/1990 
Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a podľa § 27 ods.3 zák. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších právnych úprav (stavebný zákon) v y d á v a : 
 
 
 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E    O B C E 
 

Liptovská Annač. ...../2018, zo dňa ..........2018, 
 

ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.1 záväznej časti  
Územného plánu obce Liptovská Anna. 

 
 
 

Článok 1 
 
 

1/ Nariadením sa vyhlasujú Zmeny a doplnky záväznej  časti Územného plánu obce Liptovská Anna, tak ako  
vyplývajú z Územného plánu obce Liptovská Anna,  ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Anne  
dňa ……….(ďalej len ZaD č.1 ÚPN- O). 
 
2/   Záväzná časť  Územného plánu obce Liptovská Anna sa mení nasledovne : 
 
a/   Záväzná časť uvedená  v prílohe č.1 VZN Obce Liptovská Anna č. 2/2008 zo dňa 19.4.2008  sa mení  
podľa prílohy č. 1 tohto VZN.  
b/  Schéma záväzných  častí riešenia a verejnoprospešných stavieb uvedená v prílohe č. 2 VZN Obce 
Liptovská Anna č. 2/2008 zo dňa 19.4.2008,  sa mení podľa prílohy č. 2 tohto VZN. 
 
 

Článok 2 
 

 
1/  Toto nariadenie platí pre územie obce Liptovská Anna, ktoré je predmetom riešenia ZaD č.1 ÚPN-O 
Liptovská Anna. 
 
2/  Toto nariadenie platí v nadväznosti na § 30 ods.1 zák. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych úprav 
(stavebný zákon). 
 
 

Článok 3 
 

 
 Dokumentácia schválených ZaD č. 1 ÚPN-O Liptovská Anna je uložená spolu s  pôvodnou 
dokumentáciou ÚPN-O Liptovská Anna na Obecnom úrade Liptovská Anna, na príslušnom Stavebnom úrade 
Liptovský Mikuláš a na Okresnom úrade Žilina. 
 
 

Článok 4 
 
 Záväzná časť ZaD č.1 ÚPN-O Liptovská Anna vymedzuje, mení a dopĺňa regulatívy Územného plánu 
obce Liptovská Anna schválené  Obecným zastupiteľstvom Uznesením č. č. 4/2008 dňa 19.4.2008 , v znení 
podľa: 
 
textovej prílohy č.1 – ZÁVÄZNÁ ČASŤ  
 
grafickej prílohy č. 2 – SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB: 
   Grafická príloha č. 1 – Schéma záväzných častí riešenia 
   Grafická príloha č. 2 – Schéma verejnoprospešných stavieb 
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Článok 5 
 

 
1/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liptovská Anna č. ...../2018, ktorým sa vyhlasujú zmeny a 
doplnky č.1 záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Anna bol zverejnený na pripomienkovanie  
vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Liptovská Anna dňa....... a zvesené  dňa ......... 
 
2/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Anna č. ...../2018, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.1 
záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Anna bolo schválené na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva  
v Liptovskej Anne dňa  Uznesením č.  .......... 
 
3/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Anna č. ...../2018, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.1 
záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Anna bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 
a webovom sídle obce Liptovská Anna dňa....... a zvesené  dňa ......... 
 
4/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Anna č. ...../2018, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky č.1 
záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Anna nadobúda  účinnosť dňa.......... 
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2008 zo dňa 19.4.2008. 
 
 
Príloha  č. 1 – záväzná časť /textová príloha/ 
Príloha  č. 2 - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb /grafická príloha/: 
   Grafická príloha č. 1 – Schéma záväzných častí riešenia 
   Grafická príloha č. 2 – Schéma verejnoprospešných stavieb 
 
 
 
vyvesené:.................... 
 
 
 
 
zvesené:...................... 
 
 
 
 
 

   Ivan Bella 
starosta obce Liptovská Anna 
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/textová príloha/ 
 
 

Príloha  č. 1 
 

ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

 

pre Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Liptovská Anna 
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/grafická príloha/ 

 
 

Príloha  č. 2  
 

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA  
A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 

pre Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Liptovská Anna 

 

 

 

Grafická príloha č. 1 – Schéma záväzných častí riešenia 

Grafická príloha č. 2 – Schéma verejnoprospešných stavieb 
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NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚPN-O 

 

 
A) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 

VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

 
V kapitole A) FUNKČNÉ A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE OBCE – ZÁSADY A 
REGULATÍVY sa menia a doplňujú kapitoly A.2. a A.3. nasledovne :  

⇒ v kapitole A.2. URČENIE FUNKČNÝCH PRIESTOROVO HOMOGÉNNYCH 
JEDNOTIEK sa mení posledný odstavec :  

Jednotlivé plochy (prevažne oddelené komunikáciami) boli vyhodnotené z pohľadu ich 
funkčnosti a štruktúry zástavby.  

Plochy bývania:    B1, B2, B3, B4 
Plochy bývania a rekreácie  BR  
Plochy občianskej vybavenosti: O1, C 
Plochy športu:    S1 
Plochy rekreácie a CR:   R1, R2, R3 
Plochy zelene :    Z1, Z2, Z3 
Plochy výroby a technickej vybav.: V1 

 

⇒ v podkapitole A.2..1 Jestvujúce limity sa ruší tretia odrážka a doplňujú sa ďalšie 
odrážky : 

• ochranné pásmo cesty tretej triedy je 20m od osi cesty na obidve strany mimo zastavaného 
územia 

• ochranné pásmo miestnej komunikácie je 15m od osi cesty na obidve strany mimo 
zastavaného územia 

• bezpečnostné pásmo VTL plynovodu je 150m 

• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov pôd 
posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom pri príprave konkrétnej stavby.. 

 

⇒ v kapitole A.3. NÁVRH FUNKČNÝCH REGULATÍVOV sa v podkapitole A.3..1. 
Regulatívy pre funkčné využitie plôch doplňuje do odstavca Zmiešané funkcie :  

bývanie a rekreácia 

⇒ v podkapitole A.3..2. Limity pre funkčné využitie plôch sa doplňujú odrážky : 

⇒ na čistých a zmiešaných plochách rekreácie rekreačné objekty (penzióny) nepresiahnu 
kapacitu 12 lôžok/objekt 

⇒ používanie mobilných domov nie je prípustné na území celej obce. 
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B) URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH 
PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITY ICH VYUŽITIA 

 
V kapitole B) URČENIE PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH sa doplňuje 
kapitola B.1. NÁVRH PRIESTOROVÝCH REGULATÍVOV, podkapitola B.1..2. Priestorové 
regulatívy platné na jednotlivých plochách nasledovne :  

 

B4 

Fh bývanie 
Fp maloroľníctvo, vybavenosť CR  
Fn sklady a výroba narušujúca zásady hygieny bývania 
Sc novostavba 

používať klasické stavebné technológie 
Sz štruktúra zástavby bude vychádzať z parcelácie pozemkov 

používať tvar a sklon pôvodných striech tradičnej architektúry v obci 
Vh jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia 
Vu pri výsadbe používať miestne druhy drevín a vegetácie 
 

BR 

Fh bývanie, rekreácia, penziónové ubytovanie 
Fp maloroľníctvo, vybavenosť CR, tradičná remeselná výroba 
Fn akákoľvek výroba okrem horeuvedenej a skladové hospodárstvo 
Sc novostavba 

používať klasické stavebné technológie 
Sz rozvoľnená štruktúra zástavby 

používať tvar a sklon pôvodných striech tradičnej architektúry v obci 
Vh jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia 
Vu pri výsadbe používať miestne druhy drevín a vegetácie 
 
 

R3  

Fh rekreácia ICHR, penziónové ubytovanie  
Fp bývanie,šport  
Fn všetky funkcie okrem hlavnej a prípustnej 
Sc novostavba 

používať klasické stavebné technológie 
Sz štruktúra zástavby bude vychádzať z parcelácie pozemkov, kde je to možné bude 

rozvoľnená 
používať tvar a sklon pôvodných striech tradičnej architektúry v obci 

Vh jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia 
Vu pri výsadbe používať miestne druhy drevín a vegetácie 

 
Typy použitých regulatívov: 
Fh funkcia hlavná 
Fp funkcia prípustná 
Fn neprípustná 
Sc stavebná činnosť 
Sz štruktúra zástavby 
Vh výšková hladina 
Vu vegetačné úpravy 
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C) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

 

V kapitole C) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA 
ÚZEMIA sú vo schválenom ÚPN-O kapitoly C.3. VÝROBA V INTRAVILÁNE a C.4. VÝROBA 
V EXTRAVILÁNE. Obidve sa doplňujú nasledovne : 

⇒ kapitola C.3. VÝROBA V INTRAVILÁNE o bod 1.a : 

1.a Plochy hospodárskeho dvora v zastavanej časti dvora opticky izolovať výsadbou domácich 
druhov drevín s možnosťou využitia všetkých tvarových, farebných a vzrastových foriem. 

⇒ kapitola C.4. VÝROBA V EXTRAVILÁNE o odrážku v bode 5. : 

• nevytvárať nekontrolovateľné hnojiská v krajine – hnoj uskladňovať na zabezpečených 
skládkach len v súlade so stavebným povolením v zmysle stavebného zákona 

 

 
D) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A 

TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

 
Kapitola D.1. DOPRAVA sa doplňuje a mení nasledovne : 

⇒ v podkapitole D.1..3 Regulatívy pre cestnú dopravu sa mení odrážka a doplňuje : 

• ochranné pásmo cesty tretej triedy je 20m od osi cesty na obidve strany mimo zastavaného 
územia 

• ochranné pásmo miestnej komunikácie je 15m od osi cesty na obidve strany mimo 
zastavaného územia 

⇒ v podkapitole D.1..3 Regulatívy pre cestnú dopravu sa doplňuje bod 3. : 

3.   dopravné napojenie navrhovaných  lokalít riešiť v súlade s STN 73 6110/01 a STN 73 6102  

⇒ v podkapitole D.1..3 Regulatívy pre statickú dopravu sa doplňuje odrážka : 

• statickú dopravu v lokalitách obytnej a rekreačnej zástavby riešiť na vlastnom pozemku 

 

 
V kapitole D.2. REGULATÍVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA sa doplňujú podkapitoly  D.2..1. 
Vodné zdroje a vodné toky a D.2..2. Vodovodná sieť a tiež nová podkapitola D.2..4. Ochrana 
inundačného územia: 

⇒ v podkapitole D.2..1. Vodné zdroje a vodné toky, odstavec Regulatívy činností 
vzťahujúce sa na vodné zdroje o odrážku: 

• Rešpektovať PHO I° a II° vodných zdrojov 
 

⇒ v podkapitole D.2..1. Vodné zdroje a vodné toky, odstavec Regulatívy činností 
vzťahujúce sa na vodné toky o odrážku: 

• Rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., zákon č..7/2010   Z.z. o ochrane pred povodňami 
a príslušné platné normy STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov", STN 73 6822 „Križovanie a súbehy 
vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a pod. 

• Odvádzanie a čistenie odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle 
Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a zákon NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 
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• Rozvojové aktivity musia byť v súlade so zákonom č. 7/2010 o ochrane pred povodňami. 

• Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky 
na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z.. 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

 

⇒ v podkapitole D.2..2. Vodovodná sieť o odstavec Pre rozvody pitnej vody platí: 

Pre rozvody pitnej vody platí : 

• Súčasnú akumuláciu pitnej vody 30 m3  bude potrebné doplniť pri plnom využití riešeného 
územia o 150m3 . 

• V novonavrhovaných  územiach dobudovať uličné vodovodné rady DN100, na okrajoch 
území prepojiť s existujúcimi vodovodnými radmi a vodovodné vetvy, čo najviac zokruhovať 

• Na potrubí redukovaného tlakového pásma zriadiť redukčnú šachtu  s redukčným ventilom 
a na existujúcich prípojkách v tomto pásme osadiť redukčné ventily 

• Na nové potrubia osadiť požiarne hydranty v zmysle príslušných noriem a požiarnych 
predpisov 

• Trasu existujúceho vodovodného radu, ktorý prechádza cez územie poľnohospodárskeho 
družstva a cez súkromné záhrady, preložiť v čase budovania splaškovej kanalizácie do 
spoločnej ryhy vedľa štátnej cesty. Všetky nové trasy umiestňovať mimo súkromných 
pozemkov tak, aby boli prístupné pre pracovníkov správcu siete i s príslušnou 
mechanizáciou. 

• Nevyhovujúci materiál existujúcich vodovodných potrubí (Oc) nahradiť za materiál 
vyhovujúci platným normám a hygienickým predpisom (napr. HDPE) 

• Rešpektovať ochranné pásma existujúcich aj novonavrhovaných vodovodných potrubí a to 
1,5m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia do priemeru 500  

 

⇒ a D.2..3. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd o odstavec : 

Pre splaškovú kanalizáciu platí : 

- Vybudovať spoločnú ČOV pre obce Bobrovník, Bukovina a Liptovská Anna v katastri obce 
Bobrovník 

- Vybudovať siete splaškovej kanalizácie v celom riešenom území a odviesť odpadové vody 
do navrhovanej spoločnej ČOV  

- Rozšíriť stokovú sieť v novonavrhovaných lokalitách 1 až 9 a pripojiť ju do navrhovanej 
stokovej siete podľa návrhu schváleného UPN-O 

- Vybudovať prípojky splaškovej kanalizácie pre novonavrhované nehnuteľnosti s ich 
napojením do uličných stôk v lokalitách 1 až 9. 

- Rešpektovať ochranné pásmo  novonavrhovaných kanalizácií, čo je 1,5m na obidve strany 
od vonkajšieho obrysu potrubia do priemeru 500 mm. 

 

D.2..4. OCHRANA INUNDAČNÉHO ÚZEMIA  

Je potrebné zabezpečiť ochranu inundačného územia a vytvárať podmienky pre : 

- Prirodzené meandrovanie vodných tokov 

- Pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia 

- Dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe je potrebné 
v maximálnej miere zadržať v území akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu 
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využívať na závlahu pozemkov, resp. kontrolovane vypúšťať do recipientu po odznení 
prívalovej zrážky 

- Pri akejkoľvek investičnej činnosti komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach 
s dôrazom na spomalenie odvedenia povrchových vôd z územia v súlade s ekologickými 
limitmi využívania územia a ochrany prírody 

 

 
V kapitole D.3. REGULATÍVY ELEKTRICKEJ ENERGIE sa mení  

⇒ v podkapitole D.3..1. Vysoké napätie odrážka c): 

c) Preložky VN vzdušných vedení riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike §45 
„preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“.   

⇒ v podkapitole D.3..2. Trafostanice odrážka e): 

e) Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA.   

⇒ v podkapitole D.3..3. Nízke napätie odrážka g): 

g) Vedenia NN riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350m.   

⇒ v podkapitole D.3..5. Ochranné pásma sa vymení celý text : 

D.3..5. OCHRANNÉ PÁSMA  

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je: 
  110kV -  220kV  20m 

220kV -  400kV  25m 
  60kV -  110kV  15m 
    6kV -   22kV  10m  
podzem. káblové vedenie   1m 
závesný kábel 22kV DISTRI   2m 

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

Ochranné pásmo elektrickej stanice s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením 
alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice. 

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike vymedzuje súbor opatrení, ktoré treba dodržiavať 
v priestore ochranných pásiem. 

 

 
V kapitole D.4. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA ZEMNÝM PLYNOM sa prvý odstavec nahrádza 
textom : 

Plynofikáciu obce Liptovská Anna riešiť v zmysle platných STN, TPP na základe 
vypracovanej a schválenej ÚPD nasledovne: 

- vybudovať od navrhovanej RS  STL plynovod z PE 100, D63 do obce Liptovská Anna v 
dĺžke 2000 m 

- vybudovať miestnu plynovodnú STL sieť v obci Liptovká Anna, v zmysle schváleného UPN-
O z materiálu PE 100, D 63mm, 

- tlakovú hladinu STL plynovodov riešiť do 400 kPa, 
- STL plynové rozvody a prípojky do PN 400 kPa si vyžaduje u odberateľov inštaláciu 

Regulátorov tlaku plynu PN 400/2,10 kPa, skriňu RaMOZ na HUP, RTP a plynomer, 
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- STL plynovody a prípojky budovať z materiálu PE 100, rady SDR 11 

 
V kapitole D.4. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA ZEMNÝM PLYNOM sa dopĺňa nová 
podkapitola D.4..2. Ochranné a bezpečnostné pásma : 

D.4..2. OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA  

Rešpektovať v súlade so zákonom 251/2012 ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod plynu. 

Ochranné pásmo: 
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia je  
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,  
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,  

c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,  
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,  
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným 
tlakom nižším ako 0,4 MPa,  
f) 8 m pre technologické objekty,  
g) 150 m pre sondy,  
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g). 

Bezpečnostné pásmo: 
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je  
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a 
na nezastavanom území, 
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,  
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm, 
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,  
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,  
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,  

g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,  
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,  
i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až h). 

• Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 

• Zriaďovať stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 
a vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. 

 

 

 
E) ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, 

OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A 
TVORBY KRAJINY, ÚSES 

 
V kapitole E.1. REGULATÍVY OCHRANY KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT sa 

doplňujú odstavce : 

• s ohľadom na to, že v riešenom území sa doteraz nerobil systematický archeologický 
prieskum, je predpoklad, že na plochách riešeného územia sa môžu nachádzať doteraz 
neznáme archeologické náleziská a stavebnou činnosťou môžu byť narušené, resp. zničené. Z 
tohto dôvodu je nevyhnutné pri územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby 
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vyžadovať stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Žilina, ktorého záväzné 
stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
V oprávnených prípadoch bude rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Žilina uplatnená 
požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu. 

• dodržiavať § 30 ods. 1 pamiatkového zákona – všeobecné podmienky pri ochrane 
pamiatkového fondu, podľa ktorého je každý subjekt povinný a správať sa tak, aby svojim 
konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk a nespôsobil 
nepriaznivé zmeny ich stavu. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov 
počas terénnych úprav musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, ihneď 
ohlásiť nález KPÚ Žilina. Nález  sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Žilina 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky KPÚ Žilina je nálezca povinný 
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad 
po dohode s KPÚ Žilina. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález môže 
vyzdvihnúť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami 
archeologického výskumu. 

 
V kapitole E.2. REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY sa doplňujú 

odstavce : 

V riešenom území bolo vyhlásené vyhláškou MŽP č. 26/2011 dňa 1.2.2011 Chránené vtáčie 
územie Chočské vrchy pod kódom SKCHVU050, ktoré je súčasťou súvislej európskej sústavy 
chránených území Natura 2000.  

V zmysle tejto vyhlášky sa za negatívne považujú činnosti : 

a) vykonávanie mechanizovaných prác pri hospodárení v lese okrem ich vykonávania v súvislosti s 
plnením povinností pri ochrane lesa  alebo vykonávanie rekultivácie pozemkov v blízkosti hniezda 
orla skalného od 15. marca do 31. júla a sokola sťahovavého od 1. apríla do 30. júna, 

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie hniezdnych alebo dutinových stromov ďatľa trojprstého, 
kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého a žlny sivej okrem ich vykonávania v súvislosti s plnením 
povinností podľa osobitného predpisu,  

c) realizácia odstrelov v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného,  

Obmedzenie výkonu týchto činností určí príslušný úrad životného prostredia každoročne do 
31. októbra podľa stavu obsadenosti známych hniezd a hniezdisk v roku, ktorý predchádza roku, v 
ktorom sa obmedzenie uplatňuje, alebo ak sa po určení takého obmedzenia preukážu nové 
skutočnosti odôvodňujúce potrebu jeho uplatnenia. 

 

 
F) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
Kapitola F) Regulatívy starostlivosti o životné prostredie sa doplňuje  

⇒ o podkapitolu F.6. Opatrenia z hľadiska ochrany verejného zdravia s nasledovnými 
odrážkami : 

F.6. Opatrenia z hľadiska ochrany verejného zdravia 

• rešpektovať pásma ochrany (OP) všetkých vodárenských zdrojov  

• rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska. V OP sa nesmú povoľovať prevádzky ani stavby - § 
15 ods.7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 

• Rešpektovať OP hospodárskeho dvora. Jeho veľkosť redukovať výsadbou hygienickej a 
izolačnej vegetácie Pre zmiernenie vplyvu hospodárskeho dvora na jestvujúcu aj navrhovanú 



ÚPN-O Liptovská Anna            Zmeny a doplnky č.1  - záväzná časť              
 

© Atelier C     36

zástavbu je nutná výsadba hygienickej a izolačnej vegetácie z druhov odolných voči 
znečisteniu životného prostredia nadpriemernou produkciou fytoncídov, ktoré sú domácej 
proveniencie. 

• neuvažovať s rozšírením chovu hospodárskych zvierat v hospodárskych dvoroch, ktoré sú 
v kontakte s obytným a rekreačným územím. 

• neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti obytného 
a rekreačného územia 

• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika 
posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 
528/2007 Z. z,, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z 
prírodného žiarenia. 

• telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo 
okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom ( §22 ods.  2/ zákona č. 
355/2007 Z.z. ) 

• rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú 
zástavbu a rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátne cesty, parkoviská, miestne 
komunikácie) na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné preveriť hlukovou 
štúdiou a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia 

 

⇒ o podkapitolu F.7. Opatrenia z hľadiska adaptácie obce na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy s nasledovnými odrážkami : 

F.7. Opatrenia z hľadiska adaptácie obce na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

• zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov 

• podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín mimo zastavanej časti obce pri väčšine 
poľných ciest v katastri. Na jej priestorové umiestnenie využiť úzky pás vysadený vysokými 
drevinami (stromami) len na záveternej (východnej) a severnej strane ciest, na náveternej 
strane vysadiť krovité dreviny. Výsadbu na rozhraní rôznych druhov pozemkov je možné 
kombinovať. Druhové zloženie - výhradne z domácich druhov drevín. 

• podporovať opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody 

• podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení 
navrhnutých ohľaduplne k žP  

• podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky 
s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu 
nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v zastavanej časti obce 

• podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí 

• usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení 

• podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy 

 

 
G) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

 
V kapitole G) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE sa mení druhá veta: 

Toto územie je v návrhu rozšírené o 19,3ha na celkovú rozlohu 42,3ha zastavaného územia. 
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H) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ  

 
Kapitola H) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ sa v 
podkapitolách H.1..1. Ochranné pásma a  H.1..2. Chránené územia dopĺňa nasledovne : 

H.1..1. Ochranné pásma 

• V zmysle §49 zákona č. 364/2004 Z .z. a vykonávacej vyhlášky STN 75 2102 zachovať 
ochranné pásmo vodných tokov 5m od brehovej čiary obojstranne. 

• v ochrannom pásme vodných tokov je   nutné  zachovať   prístup   mechanizácie   správcu   
vodného   toku   k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej 
aktivity. Nie je tu prípustné trvalé oplotenie, orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, 
navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych 
sietí. 

• akúkoľvek   investorskú   činnosť   a výsadbu   porastov   v blízkosti   vodných   tokov   a ich 
ochranného pásma odsúhlasiť so správcom toku. 

 

H.1..2. Chránené územia 

- Chránené vtáčie územie Chočské vrchy vyhlásené vyhláškou MŽP č. 26/2011 dňa 
1.2.2011 pod kódom SKCHVU050, ktoré je súčasťou súvislej európskej sústavy 
chránených území Natura 2000.  

 

 
K) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 

Zoznam navrhovaných verejnoprospešných stavieb (VPS) : 
1. trafostanice 
2. vodojem 
5. všetky líniové stavby technickej infraštruktúry 
6. cestné komunikácie 
13. mostné teleso 

Uvedené stavby sú graficky znázornené v schéme verejnoprospešných 
stavieb, v komplexnom výkrese priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a vo 
výkresoch verejného technického vybavenia územia. 

Musia byť rešpektované aj všetky verejnoprospešné stavby, ktoré vyplývajú zo Záväznej 
časti ÚPN VÚC Žilinského kraja a ktoré sú uvedené v kapitole B.2 textovej časti tejto 
dokumentácie. 

Na uskutočnenie uvedených stavieb je možné podľa § 108 zák. č. 50/76 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších právnych úprav pozemky, 
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 

 
L) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 

Grafická príloha č. 1 – Schéma záväzných častí riešenia  

Grafická príloha č. 2 – Schéma verejnoprospešných stavieb 
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