ÚPN-O LIPTOVSKÁ SIELNICA
NÁVRH RIEŠENIA
ČISTOPIS

Vypracoval: AAA - KROPITZ, Žilina

Dátum: 12/2010

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

1 Základné údaje

4

1.1

Identifikačné údaje
1.1.1 Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
1.1.2 Názov dokumentácie a jej obsahová štruktúra
1.1.3 Základné údaje o riešenom území
1.2 Hlavné ciele riešenia a úlohy, ktoré ÚPN-o rieši
1.2 Hlavné ciele riešenia a úlohy, ktoré ÚPN-o rieši
1.1.4 Dôvody obstarania ÚPN obce
1.1.5 Určenie hlavných cieľov rozvoja územia
1.1.6 Hlavné úlohy, ktoré sa majú riešiť
1.2 Zhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácií
1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

4
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7

2 Riešenie územného plánu obce
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9
2.10
2.11

2.12

2.13

Vymedzenie riešeného územia
Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu.
Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
2.3.1 Demografická charakteristika
2.3.2 Ekonomická aktivita obyvateľstva a nezamestnanosť
2.3.3 Bytový fond.
Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej
obce do systému osídlenia
2.4.1 Širšie vzťahy
2.4.2 Riešenie záujmového územia
Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia
2.5.1 Návrh priestorového usporiadania
2.5.2 Návrh riešenia zelene
2.5.3 Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických hodnôt
2.5.4 Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti.
Návrh funkčného využitia územia
2.6.1 Funkčné členenie riešeného územia
Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia vrátane sociálnej infraštruktúry,
výroby a rekreácie
2.7.1 Návrh riešenia bývania
2.7.2 Návrh riešenia sociálneho infraštruktúry a občianskej vybavenosti
2.7.3 Návrh riešenia výroby a skladového hospodárstva
2.7.4 Návrh riešenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstvo
2.7.5 Návrh riešenia rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
Vymedzenie zastavaného územia obce
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami
a CO
Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
2.11.1 Národná sústava chránených území v riešenom území
2.11.2 Ekostabilizačné opatrenia.
2.11.3 Ochrana prírodných liečivých zdrojov
Návrh verejného dopravného vybavenia
2.12.1 Východiská návrhu dopravnej koncepcie
2.12.2 Návrh dopravnej koncepcie
Návrh verejného technického vybavenia
2.13.1 Vodné hospodárstvo
2.13.2 Energetika a energetické zariadenia

AAA – KROPITZ, Žilina

8
8
8
15
15
16
17
18
18
19
20
20
31
31
35
35
35
36
36
37
41
41
45
55
56
57
59
59
62
62
63
63
64
69
69
72
2

Územný plán obce Liptovská Sielnica

2.14

2.15

2.16
2.17
2.18

Návrh riešenia - čistopis

2.13.3 Pošta a telekomunikácie
Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
2.14.1 Ochrana ovzdušia
2.14.2 Ochrana podzemných a povrchových vôd
2.14.3 Odpady
2.14.4 Prírodná rádioaktivita
Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov
2.15.1 Prieskumné územia
2.15.2 Chránené ložiskové územia a dobývacie priestory
Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospod. pôdy na
nepoľnohospodárske účely
Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov
2.18.1 Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia
2.18.2 Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia
2.18.3 Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia

3 Záväzná časť

80
81
81
81
82
82
83
83
84
84
85
89
89
89
90

91

4 Doplňujúce údaje

107

5 Dokladová časť

108

AAA – KROPITZ, Žilina

3

Územný plán obce Liptovská Sielnica

1

1.1

Návrh riešenia - čistopis

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1.1 Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
Objednávateľ:
Obec Liptovská Sielnica
zastúpená starostom Igorom Guráňom
Obstarávateľ:

Ing. arch. Ján Burian
odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Spracovateľ:

AAA–KROPITZ, Žilina,
Ing.arch. Pavel Kropitz, autorizovaný architekt SKA, č.reg. 0167
sídlo:
Osiková 3213/19, 010 07 Žilina
ateliér:
Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Pavel Kropitz
urbanizmus:
Ing. arch. Pavel Kropitz
Ing. arch. Milada Kropitzová
sociálna infraštruktúra a OV: Ing. arch. Milada Kropitzová
demografia a bytový fond:
Ing. arch. Milada Kropitzová
doprava:
Ing. arch. Pavel Kropitz
Ing. Ján Mlynarčík
vodné hospodárstvo:
Ing. arch. Pavel Kropitz
energetika, telekom. a spoje: Ing. arch. Pavel Kropitz
tepelné hospodárstvo:
Ing. Dušan Lukášik CSc
ochr. prírody a krajinotvorba: Ing. arch. Pavel Kropitz
vyhodnotenie záberov PP:
Katarína Kropitzová
krajinnoekologický plán:
Ing. arch. Emil Hudeček

1.1.2 Názov dokumentácie a jej obsahová štruktúra
Názov:
Územný plán obce Liptovská Sielnica – Návrh riešenia - čistopis
(ÚPN - O Liptovská Sielnica, NR - čistopis)
Obsah:
A) Textová časť:
Sprievodná správa (+ vložená Schéma záväzných častí riešenia a VPS)
Dokladová časť (bude priložená ku čistopisu ÚPN - O)
B) Grafická časť:
1. Širšie vzťahy
2. Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia s vyznačenou záväznou časťou a VPS
3. Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia
4. Návrh riešenia verejného technického vybavenia
– vodné hospodárstvo
5. Návrh riešenia verejného technického vybavenia
– energetika a telekomunikácie
6. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných
návrhov na poľnohospodárskej pôde
7. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
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1.1.3 Základné údaje o riešenom území
 Základné údaje o riešenom území
Kraj:
5
Žilinský
Okres:
505
Liptovský Mikuláš
Obec:
510653 Liptovská Sielnica
Katastrálne územia:

Liptovská Sielnica
Parížovce
Liptovská Mara
Sestrč

Výmera riešeného územia tvoreného katastrálnymi územiami je:
Liptovská Sielnica:
10 247 974 m2
Parížovce:
1 822 691 m2
Liptovská Mara:
2 150 510 m2
Sestrč:
3 017 543 m2
Spolu:
17 238 718 m2
Riešené územie je vymedzené hranicou administratívnej pôsobnosti obce Liptovská
Sielnica. Celková výmera katastrálnych území obce, ktorá je zároveň riešeným územím ÚPNO Liptovská Sielnica predstavuje plochu 17,24 km², z toho poľnohospodárska pôda zaberá
732,32 ha, lesné pozemky 317,61 ha a vodné plochy zaberajú výmeru 547,31 ha.
Obec Liptovská Sielnica je plne elektrifikovaná aj plynofikovaná STL plynovodom. Má
vybudovanú vodovodnú sieť zásobovanú skupinovým vodovodom z vodojemu Prosiek Oprchlá (o objeme 150m3). Splašková kanalizačná sieť z celého územia obce je zaústená
obecnej ČOV. Miestne komunikácie v obci sú bezprašné s verejným osvetlením a sieťou
miestneho rozhlasu.
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1.2 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A ÚLOHY, KTORÉ ÚPN-O RIEŠI
1.1.4 Dôvody obstarania ÚPN obce
Obstarávanie Územného plánu obce Liptovská Sielnica ( ďalej len ÚPN – O Liptovská
Sielnica) bolo začaté prípravnými prácami obstarávateľa v roku 2005 a následne v januári
2006 zverejnením oznámenia podľa § 19, ods.1, písm. a) Stavebného zákona. Dôvodom pre
obstaranie ÚPN – O Liptovská Sielnica je potreba získania základného nástroja územného
rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti ovplyvňujúce
územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a definovať regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia.
Napriek tomu, že Stavebný zákon s ohľadom na počet obyvateľov obce Liptovská
Sielnica taxatívne nestanovuje povinnosť obce mať územný plán, s ohľadom na ustanovenia §
11, ods. 2) a § 139a, ods.11) je obstaranie ÚPN – O nutné z dôvodu potreby riešenia
koncepcie územného rozvoja obce, predovšetkým v oblasti rekreácie ale aj bývania.
Zadanie pre ÚPN-O Liptovská Sielnica bolo vypracované na základe Prieskumov
a rozborov pre ÚPN-O, ktoré vypracoval hlavný riešiteľ územného plánu Ing. arch. Pavel
Kropitz a kol. a Krajinoekologického plánu, ktorý vypracoval Ing. arch. Emil Hudeček.
1.1.5 Určenie hlavných cieľov rozvoja územia
 komplexne navrhnúť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie riešeného územia
v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia,
 utvoriť predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území, s osobitným zreteľom na
starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie
a zveľadenie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území,
 vytvoriť predpoklady a podmienky pre komplexný rozvoj rekreácie, športu a cestovného
ruchu v rámci aglomerácie rekreačných útvarov Liptovská Sielnica celoštátneho
významu, ako súčasti rekreačného krajinného celku Liptovská Mara - Kvačany,
 okrem vyššie uvedených hlavných cieľov je nevyhnutné mať na zreteli aj vytvorenie
rámca pre optimálne a ekonomicky prospešné využívanie riešeného územia.
1.1.6 Hlavné úlohy, ktoré sa majú riešiť
 zabezpečiť harmonický a optimalizovaný rozvoj riešeného územia v súlade so
záväznými výstupmi vyšších stupňov ÚPD,
 zabezpečiť trvalú ochranu a účelné využívanie a obhospodarovanie zložiek prírodného
prostredia a kultúrnej krajiny,
 zabezpečiť podmienky pre zdravé životné prostredie,
 navrhnúť urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia
pozemkov, najmä:
 vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby návrhom
nových plôch v extraviláne, vhodných pre rozvoj uvedenej funkcie pri zohľadnení
záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 stanoviť podmienky pre rozvoj občianskej vybavenosti,
 stanoviť podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a výroby,
 vytvoriť podmienky pre dobudovanie technickej infraštruktúry v návrhovom období na
navrhovaných rozvojových plochách,
 vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej
dopravy, vrátane návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších
chodníkov a vyriešenia parkovísk vo väzbe na plochy rekreácie, športu, výroby a
občianskej vybavenosti,
 stanoviť pre ktoré časti obce je treba obstarať a schváliť územný plán zóny,
 určiť plochy na verejnoprospešné stavby,
 navrhnúť záväznú časť riešenia vo forme regulatívov na funkčne a priestorovo
homogénne jednotky,
AAA – KROPITZ, Žilina
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1.2

ZHODNOTENIE DOTERAJŠÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCIÍ
Obec Liptovská Sielnica nemá v súčasnosti schválený a platný územný plán obce.
Vzhľadom k tomu, že pôvodná obec Liptovská Sielnica zanikla pri výstavbe vodného diela
Liptovská Mara, bolo rozhodnuté, že pre presídlencov sa pripravia náhradné pozemky
a vybuduje príslušná technická infraštruktúra a občianska vybavenosť. Táto výstavba sa
uskutočňovala podľa schváleného územného plánu obce, ktorý sa do dnešných čias
nezachoval. Obec nedisponuje ani inou územnoplánovacou dokumentáciou vzťahujúcou sa
na jej administratívne územie.
Na časť katastrálneho územia Liptovská Mara presahuje územný dopad investičného
zámeru spoločnosti Savas a.s. Športovo - rekreačný areál Savas Bobrovník s r.o., ktorý bol
predmetom riešenia ÚPN obce Bobrovník (2006 - 2007), autor: Ing.arch. Marián Goč.
V predmetnom územnom pláne sa jednalo okrem iného o rekonštrukciu a dobudovanie areálu
hotela Bobrovník (bývalé označenie „Jamajka“). V riešení sa uvažovalo aj s objektom
pozostatov kostola a zachovanej pôvodnej veže kostola s muzeálnou expozíciou. Ďalej boli
navrhované nové objekty súvisiace s rozvojom rekreačných aktivít v danom území:
- Centrum vodných športov - Bobrovnícke mólo (navrhované prístavisko malých
plavidiel)
- Centrum vodných športov - Liptovská Mara (navrhované prístavisko malých plavidiel)
Vyššie uvedené zariadenia boli prevzaté do riešenia územného plánu obce Liptovská
Sielnica (ÚPN- O). Vzhľadom k rozsiahlym zosuvným územiam v predmetnej lokalite nebol do
riešenia ÚPN- O Liptovská Sielnica prevzatý zámer na umiestnenie:
- Vily Savas (cca 7 ks)
- Rekreačné domy (cca 50 objektov á 50 m2/5 lôžok)
1.3

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM

Riešenie územného plánu obce je v plnom súlade so schváleným zadaním, ktoré bolo
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Sielnici č.87/2009 zo dňa
06.11.2009.
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RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie je vymedzené administratívno správnym územím obce Liptovská
Sielnica, ktoré pozostáva z katastrálnych území Liptovská Sielnica, Liptovská Mara, Parížovce
a Sestrč a v ÚPN – O Liptovská Sielnica je spracované v mierke 1 : 10 000. Katastrálne
územie Sestrč nemá s ostatnými katastrálnymi územiami obce spoločnú hranicu a netvorí
s nimi kompaktný celok. Riešené územie susedí s katastrálnymi územiami obcí Bobrovník,
Vlachy, Galovany, Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Kvačany, Prosiek, Bukovina,
Liptovská Anna, Malatiná, Kalameny a Liptovská Teplá.
Celková výmera riešeného územia ÚPN – O Liptovská Sielnica, predstavuje plochu
1723,87 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 732,32 ha, lesné pozemky 317,61 ha
a vodné plochy 547,31 ha.
2.2

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU.

Obec Liptovská Sielnica je súčasťou riešeného územia Územného plánu Veľkého
územného celku Žilinský kraj (ďalej len ÚPN – VÚC ŽK), ktorého záväzná časť bola vyhlásená
Nariadením Vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998 v znení Zmien a Doplnkov č. 1 – 3, ktorých
záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväznými nariadeniami Žilinského kraja.
Pri spracovaní ÚPN – O Liptovská Sielnica je potrebné rešpektovať nasledovné výstupy
z návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie regiónu a jej záväznej časti, týkajúcej sa
riešeného územia obce:
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia,
ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého
životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja,
1.2 vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov
vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý
hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok
spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji
(najvyššom v celej SR),
1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých
hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí
a vidieckych priestorov,
1.6 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciálne centrá
osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako
aj pre priliehajúce zázemie, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to
hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier:
1.6.3 podporovať rozvoj centier druhej skupiny, jej prvej podskupiny s možnosťou
plnenia nadregionálnych až celoštátnych funkcií a to miest: Liptovský
Mikuláš, Čadca a Ružomberok. V týchto centrách podporovať najmä rozvoj
týchto zariadení:
- správy vyššieho významu s nadregionálnou až celoštátnou pôsobnosťou,
- správy vyššieho významu s nadregionálnou až celoštátnou pôsobnosťou,
- vysokoškolského vzdelávania a vyššieho systému vzdelávania (Čadca),
- technologických centier a priemyselných parkov,
- zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania
špecifických služieb,
- kultúrnych – múzeá, galérie a pod.,
- nákupných a obchodných centier,
- cestovného ruchu, rekreácie, športu a voľného času,
AAA – KROPITZ, Žilina
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podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina,
Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín,
podporovať ako ťažiská osídlenia nižších úrovní v Žilinskom kraji:
1.10.1 liptovskomikulášsko – ružombersko – dolnokubínske ťažisko osídlenia ako
ťažisko osídlenia druhej úrovne,
vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej
hierarchizovanej štruktúry
1.16.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
b) žilinsko – podtatranskú rozvojovú os: Žilina– Martin – Poprad – Prešov,
1.16.2 podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
a) liptovsko – oravskú rozvojovú os: Ružomberok – Dolný Kubín – Trstená –
hranica s Poľskou republikou,
napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a
vidiekom na základe nového partnerstva založeného na vyššej integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:
1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území
a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných
životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny
ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho
osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko –
priestorové prostredie,
1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického
vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke
priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči
urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho
prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a
krajinných štruktúr a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva,
archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón,
areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít
tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu
chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne
chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).

V oblasti rozvoja rekreácie, turistiky, cestovného ruchu a kúpeľníctva
3.1 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém
turistiky, rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými
danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov
kraja, hlavne z miest a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú
turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú,
3.2 podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a
cestovného ruchu na zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na
Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva,
predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na
zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja,
3.7 dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia na
zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja budovaním
motoristických a cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú kotlinu, Turiec a Liptov;
realizovať úseky Malého tatranského okruhu a Veľkého tatranského okruhu,
prípadne ďalších medzištátnych okruhov, ktoré prebiehajú územím kraja,
3.9 vypracovaním regionálnej stratégie a náväzného generelu cestovného ruchu
previazať ciele rekreačného a poznávacieho turizmu a kúpeľníctva; podporovať
tvorbu mikroregionálnych stratégií a územnoplánovacej dokumentácie (hlavne
územných plánov zón) pre lokality a strediská cestovného ruchu a kúpeľníctva,
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3.10 využiť potenciál geotermálnej energie na báze termálnych vôd pre rekreáciu
a cestovný ruch v geotermálnej oblasti Žilinskej kotliny, Turčianskej
kotliny,Liptovskej kotliny a Skorušinskej panvy pri rešpektovaní záujmov
ochrany prírody a zdrojov pitných vôd,
3.12 dobudovať sieť turistických informačno-propagačných centier a návštevníckych
centier rekreácie a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách
cestovného ruchu,
3.14 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás
nadväzujúcich na navrhované cyklomagistrály,
4.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany
pôdneho fondu, ochrany prírody a krajiny a ochrany kultúrneho dedičstva
4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich
funkčný význam v kategóriách
4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu Tatry - Roháče, Prosečné, Choč a
vodná nádrž Liptovská Mara
4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného
územného plánu regiónu,
4.2 rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným
zoznamom území európskeho významu (SKUEV č.0192 – Prosečné, SKUEV
č.0307 – Tatry),
4.3 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky
územného systému ekologickej stability podmienky
4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa
osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa
ochrany,
4.3.2 pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov
v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o
ochrane poľnohospodárskeho pôdy v kategóriách podporujúce a
zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
4.3.4 pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd,
ktorými je Slovenská republika viazaná,
4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich
využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory,
chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť
autochtónnymi druhmi,
4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými
prvkami – trávnaté porasty, stromová a krovinatá vegetácia, vylúčiť aktivity
ohrozujúce prirodzený vývoj – použitie chemických a ochranných látok, budovanie
skládok odpadov a pod.,
4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les
- bezlesie,
4.7 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom
zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
4.8 zachovať územné časti s typickou rázovitosťou krajinnej štruktúry daného
regiónu (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec)
4.8.2 preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere
krajiny, alebo inom technickom diele:
- dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu – krajinný obraz
(harmónia, kompozícia, vyváženosť, mierkovitosť),
- dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo
línie,
- bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérii
alebo ich zmenu,
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- prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo
z navrhovaných diel (diaľnice),
- dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,
- dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov,
4.9 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
4.10 prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete
tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť,
4.19 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej
vybavenosti (vrátane zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom
obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností
a folklóru. Uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných
zdrojov,
4.21 zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie,
zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie
veľkoplošných
asanácií,
zachovanie
objektovej
skladby,
výškového
a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania
charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a
architektonických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk,
5.

V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
5.2 infraštruktúra cestnej dopravy
5.2.1 rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trase multimodálneho
koridoru č.Va (hlavná sieť TINA) Bratislava – Žilina – Prešov/Košice,
5.2.4 rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR) –
cestná komunikácie Poľská republika – Trstená – Dolný Kubín –
Kraľovany/Ružomberok (s napojením na diaľnicu D1),
5.2.8 chrániť územný koridor a realizovať rýchlostnú cestu R3 (v kategórii
R11,5/80, cieľový stav podľa záťaže úsekov v R 22,5/100) v trase a
úsekoch:
a) štátna hranica SR/PR – Trstená – Dolný Kubín, sieť AGR č. E77, hlavný
cestný ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu,
b) Dolný Kubín – Ružomberok hlavný cestný ťah pre medzinárodnú
turistickú dopravu s napojením na D1, sieť AGR č. E77 v alternatíve
Dolný Kubín – Kraľovany s napojením na diaľnicu D1, sieť AGR č. E77,
5.2.14 chrániť
územný
koridor
a homogenizovať
cestu
I/18
(cesta
medzinárodného a celoštátneho významu) v trase a úsekoch:
e) Žilina/križovatka Tesco – Vrútky – križovatka pri priemyselnom parku
Sučany – Kraľovany – Ružomberok (MZ 16,5/60) – Liptovský Mikuláš,
5.2.15 zabezpečiť územnú rezervu pre homogenizáciu cesty I/59 v trase a
úsekoch:
a) štátna hranica PR/SR – Trstená v kategórii C 9,5/70-60, cesta
regionálneho významu II(I/59) súbežná s rýchlostnou cestou R3,
b) peáž s cestným ťahom II/487 a II/520 Trstená – Tvrdošín križovatka s
obchvatom cesty II/520 v kategórii C 9,5/70-60, ako cesta celoštátneho
významu súbežná s rýchlostnou cestou R3,
c) Tvrdošín – Dolný Kubín – Ružomberok v kategórii C 9,5/70-60, cesta
regionálneho významu II(I/59) súbežná s rýchlostnou cestou R3,
5.2.29 zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu
homogenizovať Malý Tatranský okruh – cesty, II/584, II/537), (hlavný
cestný ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu cestu v kategórii C
9,5/70-60) v trase a úsekoch:
a) cesta III/52019 Vitanová – Oravice – preložka Zuberec,
b) cesta II/584 Zuberec – preložka Liptovské Matiašovce – Liptovský
Trnovec – Liptovský Mikuláš,
c) peáž s cestou I/18 Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok v kategórii C
11,5/80 ako súbežná cesta s diaľnicou D1,
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5.2.32 zabezpečiť
územnú
rezervu
ak
výhľadovému
horizontu
homogenizovať cestu II (III/018104) (v kategórii C 7,5/60, cesta
regionálneho významu) v trase a úsekoch:
 Liptovský Michal – Liptovský Potok – Liptovská Sielnica/Brnice,
infraštruktúra železničnej dopravy
5.3.3 chrániť územný koridor a realizovať modernizáciu železničnej trate č. 180 (I.
kategórie, v trase multimodálneho koridoru č. Va., hlavná sieť TINA), sieť
AGC č. E40, sieť AGTC č. C-E) na traťovú rýchlosť 120 až 140 km/hod
v existujúcom koridore trate:
a) Žilina – Vrútky – Kraľovany – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – hranica
Žilinského a Prešovského kraja,
b) v úsekoch technicky vynútených lokálnych úprav smerového vedenia
trate,
5.3.8 chrániť existujúci územný koridor trate č. 181 Kraľovany – Trstená – Suchá
Hora – štátna hranica SR/PR (IV. kategórie, regionálneho významu ako trať
pre medzinárodnú turistickú dopravu a RoLa dopravu) v úseku:
a) Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená,
5.3.9 zabezpečiť územnú rezervu pre znovuobnovenie železničnej trate č.181 s
prevádzkou RoLa v úseku:
a) Trstená – Suchá Hora – štátna hranica SR/PR,
infraštruktúra cyklistickej dopravy
5.7.1 chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy
celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch:
c) Oravsko-Liptovská cyklomagistrála zo sedla Demänová s
pokračovaním v trase lesnej cesty cez kótu Tanečník a po pôvodnej
ceste II/520 cez kótu Kubínska do Oravskej Lesnej, v trase cesty II/520
Oravská Lesná – Lokca – Oravská Priehrada prístav, v trase cesty
III/05944 Ústie nad Priehradou – Trstená, v trase cesty II/520 Trstená –
Vitanová, v trase cesty II/52019 Vitanová – Oravice – Zuberec, v trase
cesty II/584 Zuberec – Liptovská Sielnica a po lesnej ceste cez
Kvačiansku dolinu, nasledujú vetvy v trase cesty II/584 Liptovská
Sielnica – Liptovský Mikuláš a v trasách ciest III/018104 Liptovská
Sielnica – Liptovský Michal, I/18 Liptovský Michal – Ružomberok,

V oblasti vodného hospodárstva
6.1 rešpektovať z hľadiska ochrany vôd
6.1.1 ochranné pásma vodárenských zdrojov,
6.2 zabezpečiť územnú ochranu pre navrhovanú CHVO Západné Tatry a východná
časť Chočských vrchov,
6.4 podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov
a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb:
6.4.8 Prívod vody z vodárenských zdrojov Liptovské Matiašovce, Huty
(Suchá dolina) do Liptovského Mikuláša, vodojemu Podbreziny
a súvisiace stavby,
6.4.10 Bobrovník, napojenie obce, miestnych častí a rekreačných lokalít na
SKV,
6.4.17 Ružomberok, rozšírenie SKV, napojenie obcí Sliače, Liptovská Štiavnica,
Potok,
6.4.19 SKV Lúčky – Kalameny, využitie prebytku vody vodárenského zdroja
Malatíny,
6.5 podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach
s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV,
6.6 postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s čistiarňami
odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV
v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií
s využitím kapacít jestvujúcich ČOV, výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV
s prioritným riešením v obciach ležiacich v OP vodárenských zdrojov, OP
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prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd,
CHVO a povodí vodárenských tokov,
6.7 prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb:
6.7.1 z hľadiska čistenia odpadových vôd v súlade s NV SR č.491/2002 Z.z.:
g) rekonštrukcia ČOV Liptovský Mikuláš a Liptovská Sielnica,
6.7.2 z hľadiska ochrany vôd:
h) skupinová kanalizácia obcí: Huty, Malé Borové s navrhovanou ČOV Huty
(OP),
6.7.3 ostatné významné stavby:
d) regionálna skupinová kanalizácia: Liptovská Poruba, Liptovský Hrádok,
Podtureň, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Beňadiková, Veterná Poruba,
Závažná Poruba, Liptovský Trnovec (aj rekreačná zóna), Bobrovček,
Pavlova Ves, Liptovské Behárovce a mestských častí Liptovského
Mikuláša: Iľanovo, Ploštín s napojením na verejnú kanalizáciu mesta
Liptovský Mikuláš s čistením na ČOV Liptovský Mikuláš,
i) skupinová kanalizácia obcí: Bobrovník (aj rekreačné zóny), Bukovina,
Liptovská Anna s čistením v navrhovanej ČOV Bobrovník,
t) napojenie obcí Kvačany a Liptovské Matiašovce na ČOV Sielnica,
6.8 podporovať rozvoj kanalizácií a ČOV v obciach a miestnych častiach, ktoré nie je
možné riešiť formou skupinových kanalizácií,
6.13 na ochranu územia pred povodňami:
6.13.1 realizovať nasledovné stavby, pričom je potrebné zachovať ekostabilizačné
a migračné funkcie vodných tokov:
n) VD Liptovská Mara, rekonštrukcia,
6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami,
ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy,
spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho
účinku vody,
7.

V oblasti nadradenej energetickej infraštruktúry
7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami
a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
7.3 zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie
dobudovaním elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR
a sústavu medzištátnu,
7.7 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a
navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,
7.8 zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v
územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného
prostredia. (Národné parky, ich OP, CHKO a p.),
7.9 zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach
a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného
prostredia. (Národné parky, ich OP, CHKO a p.),
7.11 vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich
rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia
predpísanými ochrannými pásmami,
7.13 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej
energetike,
7.14 podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami, využitie
miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia,
MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb,
7.15 znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.

8.

V oblasti odpadového hospodárstva
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zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov
a starých enviromentálnych záťaží do roku 2005,
zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na
zabezpečených regionálnych skládkach odpadov, určených v územnom pláne
regiónu.

II. Verejnoprospešné stavby
2.
Dopravné stavby
2.1 dopravné stavby cestné:
2.1.3 rýchlostná cesta R3 v kompletnej trase, križovatky a privádzače,
sprievodné komnikácie I/59 alternatívne aj I/70, cestný ťah I/65, II/519,
III/06538 alternatívne aj I/14,
2.1.14 cesta II/584 preložka Liptovské Matiašovce,
2.1.17 cesta III/018104, stavebná úprava cesty v úseku Liptovský Michal –
Liptovská Sielnica,
2.2 dopravné stavby železničnej a kombinovanej dopravy:
2.2.2 modernizácia železničnej trate č.180 v úseku Žilina – hranica Žilinského
a Prešovského kraja,
2.2.6 výstavba železničnej trate č. 181 v úseku Trstená – št. hranica SR/PR,
3.

Technická infraštruktúra
3.1 vodohospodárske stavby
3.1.2 skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi
súvisiace stavby:
h) prívod vody z vodárenských zdrojov Liptovské Matiašovce, Huty do
Liptovského Mikuláša, vodojemu Podbreziny a súvisiace stavby,
3.1.3 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby:
3.1.3.1 stavby z hľadiska čistenia odpadových vôd:
f) rekonštrukcia ČOV Liptovský Mikuláš a Liptovská Sielnica,
3.1.3.3 ostatné významné stavby
i) skupinová kanalizácia obcí: Bobrovník (aj rekreačné zóny), Bukovina,
Liptovská Anna s čistením v navrhovanej ČOV Bobrovník,
r) napojenie obcí Kvačany a Liptovské Matiašovce na ČOV L. Sielnica,
3.1.6 ochrana územia pred povodňami:
o) VD Liptovská Mara, rekonštrukcia,
3.1.9 odstraňovanie usadenín z vodných nádrží Vážskej kaskády,
3.5 verejná vybavenosť, dopravná a technická infraštruktúra v strediskách
cestovného ruchu a kúpeľníctva vymenovaných v kapitole 2.9 Rekreácia,
cestovný ruch a kúpeľníctvo a vyznačených v grafickej časti ZaD ÚPN VÚC
ako:
3.5.1 medzinárodné strediská turizmu,
3.5.2 celoštátne strediská turizmu,
3.5.3 strediská turizmu regionálneho významu,
3.5.4 liečebné a rekreačné kúpele.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa §108 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.103/1990
Zb., zákona č.262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č.286/1996 Z.z., zákona č.229/1997 Z.z., zákona č.175/1999 Z.z.,
zákona č.237/2000 Z.z., zákona č.416/2001 Z.z., zákona č.553/2001 Z.z. a nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č.217/2002 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
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ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ,
PREDPOKLADY OBCE

SOCIÁLNE

A

EKONOMICKÉ

ROZVOJOVÉ

2.3.1 Demografická charakteristika
Obytná funkcia je rozvinutá len v k.ú. Liptovská Sielnica, v samotnej obci Liptovská
Sielnica.
 Základné údaje a pohyb obyvateľstva obce Liptovská Sielnica
Pri sčítani obyvateľstva, domov a bytov (SODB) k dátumu 26.05.2001 mala obec 529
obyvateľov. K 31.12.2008 žilo v obci Liptovská Sielnica 613 obyvateľov, z toho 302 mužov
a 311 žien.
Vývoj obyvateľstva v obci Liptovská Sielnica od roku 1869 po súčasnosť:
Rok
Počet obyv.

1869
928

1880
826

1890
829

1900
839

1910
774

1921
682

1930
684

1940
715

1948
641

1961
632

1970
448

Rok
Počet obyv.

1996
457

1997
464

1999
474

2000
514

2001
552

2002
559

2003
578

2004
609

2005
622

2006
621

2007
617

Tab. č.1: Prirodzený pohyb obyvateľstva v obci Liptovská Sielnica:
Počet
Natalita
Počet
Mortalita
Rok
narod.
(‰)
zomretých
(‰)
8
0,18
5
0,11
1996
9
0,19
3
0,06
1997
3
0,06
2
0,04
1998
4
0,08
1
0,02
1999
6
0,12
2
0,04
2000
4
0,07
1
0,02
2001
7
0,13
6
0,11
2002
3
0,05
4
0,07
2003
8
0,13
6
0,10
2004
7
0,11
4
0,06
2005
3
0,05
2
0,03
2006
5
0,08
2
0,03
2007

2008
613

Prirodzený prírastok
abs.
(‰)
3
0,07
6
0,13
1
0,02
3
0,06
4
0,08
3
0,05
1
0,02
-1
-0,02
2
0,03
3
0,05
1
0,02
3
0,05

Tab. č.2: Migračný pohyb a celkový pohyb obyvateľstva v obci Liptovská Sielnica:
Prisťahovalí
Vysťahovalí
Migračné saldo
Celkový prírastok
Rok
abs.
‰
abs.
‰
abs.
‰
abs.
‰
6
0,13
0
0,00
6
0,13
9
0,20
1996
7
0,15
6
0,13
1
0,02
7
0,15
1997
6
0,13
3
0,06
3
0,06
4
0,09
1998
5
0,11
2
0,04
3
0,06
6
0,13
1999
40
0,78
4
0,08
36
0,70
40
0,78
2000
38
0,69
8
0,14
30
0,54
33
0,60
2001
17
0,30
11
0,20
6
0,11
7
0,13
2002
25
0,43
4
0,07
21
0,36
20
0,35
2003
32
0,53
4
0,07
28
0,46
30
0,49
2004
16
0,26
6
0,10
10
0,16
13
0,21
2005
11
0,18
13
0,21
-2
-0,03
-1
-0,02
2006
10
0,16
17
0,28
-7
-0,11
-4
-0,06
2007

Z vyššie uvedených prehľadov vyplýva, že počet obyvateľstva v obci Liptovská Sielnica
od roku 1869 (928 obyv.) klesal. Výrazný pokles v období od r.1961 do r. 1970 bol zapríčinený
tým, že pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara (r.1964 až 1974) došlo k zaplaveniu starej
obce a budovaniu novej. Od tohto obdobia až po rok 2005 (622 obyv.) počet obyvateľov stúpal
(najvýraznejšie v rokoch 2000 – 2004), po r. 2005 veľmi mierne klesal. Na celkovom úbytku
obyvateľov po r. 2005 sa podpísal vyšší počet vysťahovalých obyvateľov (záporné migračné
saldo) prirodzený prírastok obyvateľov ostal viac menej nezmenený.
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 Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania.
Ekonomická aktivita obyvateľstva, jeho ekonomická orientácia súvisí aj s úrovňou
vzdelania.
Tab. č.3: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva podľa SODB 2001 (obyv. nad 16 rokov):
Stredné
Stredné s
Bez
Vzdelanie
Základné
Vyššie
VŠ
bez matur. maturitou
vzdelania
80
155
142
2
39
1
L. Sielnica abs.
%
15,12
29,3
26,84
0,38
7,37
0,19
26,31
29,42
31,45
0,62
9,85
0,36
SR
%

 Národnostná štruktúra a náboženské vyznanie obyvateľstva.
Ku dňu ostatného Sčítania (26.5.2001) sa v obci Liptovská Sielnica hlásilo k slovenskej
národnosti 525 obyvateľov (99,24%) a k českej národnosti 2 obyvatelia (0,38%).
V štruktúre obyvateľstva podľa náboženského vyznania je najvýraznejšie zastúpená
skupina obyvateľstva s rímsko-katolíckym vyznaním – 51,99%. K evanjelickému náboženstvu
sa prihlásilo 33,65%. Skupinu obyvateľstva s nezisteným vyznaním tvorilo 1,7% a bez
náboženského vyznania 12,67%.
 Veková štruktúra obyvateľstva.
Tab. č.4: Veková štruktúra obyvateľstva podľa Štatistického úradu SR
Predproduktívny vek
Produktívny vek
Poproduktívny vek
Rok
0-14
15-59 M, 15-54 Ž
60+ M, 55+ Ž
abs.
%
abs.
%
abs.
%
104
19,77
351
66,73
71
13,50
2001*
136
21,90
374
60,23
111
17,87
2006
133
21,56
362
58,67
122
19,77
2007

Index vitality
146,48
122,52
109,02

*u 3 obyvateľov nebol vek zistený
Priemerný vek obyvateľov v obci v r.2001 bol podľa SODB 34,5 rokov (muži 33,6, ženy
34,5). Index vitality vyjadrujúci pomer preproduktívnej a poproduktívnej zložky populácie bol
146,48 a jednalo sa o stabilizovaný typ populácie. V posledných rokov sa stabilizovaný typ
populácie obce zmenil na stagnujúci typ.
2.3.2 Ekonomická aktivita obyvateľstva a nezamestnanosť
Podľa údajov zo Sčítania v r. 2001 bolo v obci Liptovská Sielnica 303 ekonomicky
aktívnych obyvateľov (z toho 144 žien), čo bolo 57,28% z celkového počtu obyvateľov
bývajúcich v obci. Za zamestnaním odchádzalo 195 obyvateľov, čo predstavovalo 64,36 %
ekonomicky aktívnych obyvateľov. Najviac obyvateľov bolo zamestnaných v priemyselnej
výrobe (65 obyvateľov).
Index ekonomického zaťaženia (obyvateľstvo predproduktívneho veku + obyvateľstvo
poproduktívneho veku) : obyvateľstvo v produktívnom veku x 100 ) v r. 2001 bol 49,86.
Tab. č.5: Index ekonomického zaťaženia podľa SODB 2001
Predproduktívny Produktívny vek
Poproduktívny vek
vek 0-14
15-59 M, 15-54 Ž
60+ M, 55+ Ž
abs.
%
abs.
%
abs.
%
1 015 493 18,9 3 349 231 62,3
1 014 731
18,9
SR
20,4
430 351
62,2
121 054
17,5
Žilinský kraj 140 927
104
19,8
351
66,7
71
13,5
L. Sielnica

Index ek.
zaťaženia
60,62
60,88
49,86

V r. 2007 už však boli ukazovatele nepriaznivejšie: index ekonomického zaťaženia bol
77,4, čo bolo spôsobené tým, že sa znížil podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov a zvýšil
podiel obyvateľov predproduktívneho veku ale hlavne poproduktívneho veku z 13,5% na
19,77%.
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2.3.3 Bytový fond.
 Domový fond v obci Liptovská Sielnica podľa SODB 2001:
Domový fond tvorilo 127 domov, z toho:
- rodinné domy: 116
- bytové domy: 7
- ostatné budovy: 4
trvale obývaných domov bolo spolu: 111 domov, z toho:
- rodinné domy:101
- bytové domy: 7
- ostatné budovy: 3
neobývané domy: 15 RD, žiadny z nich nebol určený na rekreáciu
Okrem toho sa v obci nachádzalo 1 ubytovacie zariadenie bez bytu
 Bytový fond v obci Liptovská Sielnica podľa SODB 2001:
Podľa SODB bolo v obci spolu 164 bytov, z toho:
- bytov v rodinných domoch 116
- v bytových domoch 44
- v ostatných budovách 4
neobývaných bytov bolo spolu 23, z toho:
- v rodinných domoch 15 bytov (4 boli neobývané z dôvodu zmeny užívateľa, 1 bol
nespôsobilý na bývanie, neobývaných po kolaudácii bolo 8 a z iných dôvodov 2)
- v bytových domoch 8 bytov (1 bol neobývaný z dôvodu zmeny užívateľa, z iných
dôvodov 7 bytov)
Vo veľkostnej štruktúre bytového fondu v r. 2001 z celkového počtu 164 bytov byty 3
a viacizbové tvorili 70,7% (3 izby 41 bytov, 4 izby 32 bytov, 5 a viac izieb 43 bytov), bytov
s jednou obytnou miestnosťou bolo 5, s 2 izbami 20.
Zloženie domácností podľa typu a počtu členov: domácnosti spolu: 139
- 1 člen 14
- 2 členovia 18
- 3 členovia 29
- 4 členovia 36
- 5 členovia 22
- 6+ členovia 20
Tab. č.6:
Trvale obývané byty podľa obdobia výstavby – SODB 2001:
L. Sielnica do 1945
1946-70
1971-80
1981-90
1991-2001
3
21
75
20
22
abs.
2,13
14,90
53,19
14,18
15,60
%

Najviac bytov v obci Liptovská Sielnica pochádza z obdobia 1971-1980 a to až 75,
V čase sčítania bol priemerný vek budov - 23 rokov, pričom:
- rodinné domy mali priemerný vek 24 rokov
- bytové domy: 18 rokov
- ostatné budovy: 29 rokov
Výrazne prevládali domy I. kategórie (75,2 %)
Tab. č.7: Ukazovatele úrovne bývania podľa SODB 2001:
obec Liptovská Sielnica
Ukazovateľ
obyt. miestností na 1 trvale obýv. byt
trvale bývajúcich na 1 obyt. miestnosť
m2 obyt. plochy na osobu
m2 obyt. plochy na 1byt
koeficient obývanosti
(trvale bývajúcich na 1 byt)
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Rodinné
domy

SR

2,5
0,4
46,5
46,5

Domový
fond
spolu
3,71
1,02
16,50
61,80

3,21
1,00
17,50
56,10

1

3,75

3,21

Bytové
domy

Ostatné
budovy

4,21
0,94
17,9
70,8

2,39
1,47
10,9
38,3

3,95

3,5
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Z prehľadu je zrejmé, že ukazovatele bývania v rodinných domoch v obci dosahovali
lepšie parametre ako celoslovenské ukazovatele. Vyšší koeficient obývanosti je spôsobený
tým, že sa jedná o viacpočetné domácnosti, pričom komfort bývania je zachovaný. V bytových
domoch už ukazovatele neboli až také priaznivé. Parametre poukazujú na to, že sa jedná
o maloplošné byty s vysokým počtom bývajúcich.

2.4

RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY
ZAČLENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

DOKUMENTUJÚCE

2.4.1 Širšie vzťahy
Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska je riešené územie súčasťou
Fatransko – tatranskej oblasti, celku Chočské vrchy a podhorská časť patrí do celku
Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská kotlina.
Chočské vrchy tvoria nesúvislý horský chrbát v smere západ – východ tvoriaci spojovací
článok medzi Západnými Tatrami a Malou a Veľkou Fatrou. Pohorie má charakteristický bralný
reliéf. Je značne rozčlenené dolinami, čo vyplýva aj z jeho geologickej stavby – druhohorné
vápence a dolomity. V neogéne boli Chočské vrchy vyzdvihnuté pozdĺž zlomovej línie oproti
Liptovskej kotline. V ďalšom období nasledovalo rozrušovanie prítokmi Váhu z Liptovskej
strany. Odolnejšie zložky boli vypreparované, sú súčasťou bralného reliéfu, menej odolné
slienité vápence, sliene, pieskovce a bridlice tvoria hladšie modelované časti reliéfu (pokiaľ
neboli odnesené). Morfologicky sú Chočské vrchy členené na tri podcelky: Choč, Sielnické
vrchy a Prosečné. Sielnické vrchy vrcholia Magurou (1760,6 m n. m.) a Ostrou. Podcelok
Prosečné tvorí východnú časť pohoria zloženú prevažne z vápencov a dolomitov chočského
príkrovu s úzkymi krasovými dolinami – Prosieckou a Kvačianskou.
Liptovská kotlina predstavuje výraznú morfologickú zníženinu ohraničenú takmer po
celom obvode vysokými pohoriami hôľneho a glaciálneho typu. Kotlina je mierne pretiahnutá
v smere západ – východ s mäkko modelovaným pahorkatinovým reliéfom a vyznačuje sa
striedaním plochých chrbtov s nehlbokými rozovrenými dolinami Váhu a jeho prítokov.
Obec Liptovská Sielnica leží 10 km severozápadne od Liptovského Mikuláša. Nová
obec bola založená pri križovatke ciest II/584 a III/018104 pri Sielnickej zátoke vodného diela
Liptovská Mara. Cesta II/584 je spojnicou Oravy a Liptova – začína v Podbieli v križovatke
s cestou I/59 a končí v Demänovskej doline, v stredisku Jasná. Cesta III/018104 má začiatok
v Ružomberku v križovatke s cestou I/59, prechádza obcami na pravej strane Váhu a končí pri
Liptovskej Sielnici.
Liptovská Sielnica patrí do suburbárneho pásma mesta Liptovský Mikuláš, ktoré je podľa
koncepcie rozvoja sídelnej štruktúry Žilinského kraja z celoštátneho hľadiska charakterizované
ako sídelné centrum druhej skupiny, jej prvej podskupiny s nadregionálnym až celoštátnym
významom, podporené špecifickými funkciami medzinárodného významu. Liptovský Mikuláš je
rozvojovým centrom správnych, administratívnych, hospodárskych, obslužných, rekreačných
a sociálnych aktivít tak pre priliehajúce zázemie, ako aj pre hornoliptovský subregión, ale aj
pre celý liptovský región.
Urbanizačný priestor Liptovského Mikuláša (kam patrí aj obec Liptovská Sielnica) je
súčasťou liptovskomikulášsko - ružombersko - dolnokubínskeho ťažiska osídlenia, ktoré je
z pohľadu krajských súvislostí hodnotené ako ťažisko osídlenia druhej úrovne. Sídelné väzby
medzi ťažiskami osídlenia sa prejavujú budovaním a podporou rozvojových osí. Riešené
územie je zapojené do:
 regionálnej liptovsko – oravskej rozvojovej osi: Liptovský Mikuláš - Liptovský Trnovec Liptovská Sielnica - Huty - Zuberec - Podbiel - Tvrdošín - Trstená - hranica SR/PR.
(regionálna rozvojová os je myslená ako ďalšia podružná os v tomto priestore, ktorá je
paralelná s liptovsko – oravskou rozvojovou osou celoštátneho významu: Ružomberok –
Dolný Kubín – Trstená – hranica SR/PR.)
 paralelnej regionálnej podtatranskej rozvojovej osi: Ružomberok – Lisková – Liptovská
Teplá - Bešeňová - Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec - Liptovský Mikuláš
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2.4.2 Riešenie záujmového územia
Obec Liptovská Sielnica ako jedno z najstarších sídiel okresu Liptovský Mikuláš bolo
v minulosti administratívno-správnym centrom pomerne rozsiahleho územia. Aj v systéme
plánovitej socialistickej štruktúry osídlenia mala výsadné postavenie medzi obcami vo svojom
okolí, pretože bola zaradená medzi strediská osídlenia miestneho významu (SOMV), čo
znamenalo, že v obci bola sústredená a nadimenzovaná občianska vybavenosť aj pre všetky
obce jej spádového územia. Túto výsadu si zachovala aj po presídlení obce do súčasnej
lokality, k čomu došlo po zániku starej obce pod vodami VD Liptovská Mara. Zariadenia
občianskej vybavenosti boli v novozaloženej obci vybudované nanovo, okrem základnej školy,
ktorá bola postavená v Kvačanoch, pretože keď sa uvažovalo o jej výstavbe, tak vtedy už bola
Liptovská Sielnica v útlmovom režime kvôli plánovanému zániku obce.
Územie obce Liptovská Sielnica je súčasťou záujmového územia Rekreačného
krajinného celku Liptovská Mara - Kvačany a mesta Liptovský Mikuláš. Záujmové územie je
v územnom pláne obce Liptovská Sielnica riešené v rámci širších vzťahov v grafickej časti
v mierke 1 : 50 000.
Podľa príbuznej charakteristiky územia sú obce Liptova zadelené do viacerých
územných oblastí. Obec Liptovská Sielnica je zaradená do dvoch územných oblastí:
 Liptovská Mara (príslušnosť obcí k okoliu VD) tvoria ju obce:
Bobrovník, Bukovina, Liptovská Sielnica, Liptovské Behárovce, Liptovský Trnovec a
Vlachy
- sú to malé vidiecke sídla s obytnou a poľnohospodárskou funkciou a čiastočnou
rekreačnou funkciou (okrem Liptovského Trnovca, ktorý ju má už rozvinutú) vo vzťahu k VN
Liptovská Mara. Rekreačný potenciál vodnej nádrže zatiaľ nie je dostatočne využitý, chýbajú
rekreačné zariadenia, lôžka, služby, upravené pláže a pod. Najlepšie predpoklady rozvoja má
stredisko rekreácie a turizmu Liptovský Trnovec, ďalšie stredisko sa pripravuje na realizáciu
v Bobrovníku. V náväznosti na Bobrovnícke stredisko je uvažovaný rozvoj rekreačnej funkcie
aj na disponibilných plochách v k.ú. Liptovská Mara. V súlade s dlhodobou koncepciou
rozvoja rekreácie na Liptovskej Mare sú započaté prípravné práce k vytvoreniu
kvalitného medzinárodného strediska rekreácie a turizmu aj v Liptovskej Sielnici na
polostrove Hrachovišnie, ale predpokladá sa aj rekreačná exploatácia ďalšich dvoch lokalít v
tomto k.ú.: Diel - Za hájom a výhľadovo aj v lokalite Kečka - Ulman, v súlade so Zmenami
a doplnkami č.1 a č.3 ÚPN - VÚC Žilinského kraja.
 Oblazy (príslušnosť k mikroregiónu) tvoria ju obce:
Bukovina, Huty, Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Liptovské Matiašovce, Liptovská
Sielnica, Malé Borové, Prosiek, Veľké Borové, obce: Chlebnice, Malatiná a Osádka z okresu
Dolný Kubín sú tiež súčasťou tohto mikroregiónu
- sú to malé vidiecke sídla na liptovskej aj oravskej strane pohoria Chočské vrchy časť
Prosečné, s obytnou a poľnohospodárskou funkciou a čiastočne aj rekreačnou funkciou.
Hlavnou atraktivitou mikroregiónu je mimoriadne hodnotné prírodné prostredie. Nachádzajú sa
tu národné prírodné rezervácie (NPR) Kvačianska dolina (č.329) a Prosiecka dolina (č.395).
Obe majú vyhlásený 5 (najvyšší) stupeň ochrany a patria medzi najkrajšie
a najnavštevovanejšie slovenské doliny. Obidve NPR sú súčasťou navrhovaného územia
európskeho významu SKUEV0192 Prosečné. Rozvoju cestovného ruchu napomáha aj
skutočnosť, že územím prechádza cesta II/584, ktorá je v tomto priestore súčasťou Malého
tatranského okruhu, ktorý prepája Slovensko a Poľsko rekreačnou turistickou trasou okolo
celých Tatier (Západných, Vysokých aj Belianskych). Kvačianskou dolinou prechádza z Oravy
na Liptov Oravsko - liptovská cyklomagistrála, na ktorú je napojených viac turistických
cyklotrás pre cestné aj horské bicykle. Celá oblasť mikroregiónu Oblazy je pretkaná sieťou
turistických značených trás a v oboch chránených dolinách sú vybudované náučné chodníky.
Riešeným územím prechádzajú cesty II/584, a III/018104 ktorými je obec napojená na
nadradený cestný dopravný systém a Liptovská cyklomagistrála, ktorá v sedle pod Bielou
Skalou na rozhraní regiónov Oravy a Liptova nadväzuje na Oravskú cyklomagistrálu.
Najbližšia železničná stanica sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na magistrálnej železničnej
trati č. 180. Na vodnom diele je prevádzkovaná osobná lodná doprava rekreačného
charakteru.
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2.5

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
Ťažisko práce na vyhotovení územného plánu pre obec Liptovská Sielnica spočívalo vo
vyriešení priestorového usporiadania a funkčného využívania nielen stávajúceho zastavaného
územia obce a ďalších priľahlých plôch určených na prirodzený rozvoj obce, ale predovšetkým
vo vytvorení novej urbanistickej štruktúry aglomerácie rekreačných útvarov, označenej ako
Liptovsko - sielnická rekreačná zóna. Rozloha tohto územia je mimoriadne veľká, rozsah
urbanizovaného územia je v podmienkach Slovenska neporovnateľný s inými aktivitami
v iných lokalitách. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tento ÚPN - O Liptovská Sielnica nie
bežným územným plánom malej obce s predpokladaným počtom 800 obyvateľov v roku 2025,
ale tento územný plán je úvodným územnoplánovacím dokumentom, od ktorého sa bude
odvíjať rozvoj celej Liptovsko - sielnickej rekreačnej zóny, ktorý sa bude upresňovať
a cizelovať v následnom územnom pláne zóny, ktorý už bude operovať s približnými
kapacitami a dimenziami. Nasledovať budú projektové dokumentácie súborov stavieb
i jednotlivých objektov: DUR, PSP, PRS a napokon samotná realizácia objektov a výstavba
celej zóny.
Pri riešení koncepcie ÚPN – O Liptovská Sielnica sme vychádzali z predpokladu, že
budúci rozvoj obce bude založený predovšetkým na rozvoji rekreácie, cestovného ruchu a
turizmu s ohľadom na výhodnú polohu obce na brehu vodného diela Liptovská Mara, pod
úpätím Chočských vrchov a v blízkosti Západných Tatier, ale aj obytnej funkcie s ohľadom na
vybudovanú technickú infraštruktúru, kvalitu životného prostredia a priaznivé dochádzkové
vzdialenosti do centra osídlenia Liptovský Mikuláš.
Pre jednotlivé katastrálne územia stanovilo zadanie nasledovné hlavné úlohy:
- v katastrálnom území Liptovská Sielnica riešiť komplexný rozvoj rekreácie, športu
a cestovného ruchu v rámci stredísk rekreácie a turizmu celoštátneho významu
Liptovská Sielnica a Hrachovišnie a rozvoj funkcie bývania vo väzbe na zastavané
územie obce,
- v katastrálnom území Liptovská Mara riešiť rozšírenie rekreačnych a športových
plôch pri hoteli Bobrovník a dotvorenie priestoru pri kostole Narodenia Panny Márie
na brehu Liptovskej Mary,
- katastrálne územie Parížovce využívať ako existujúcu vodnú plochu,
- katastrálne územie Sestrč ponechať ako voľnú krajinu bez navrhovanej zástavby
s prevahou lesov a s lesohospodárskou činnosťou, ako hlavnou funkciou v území.
Rekreačnú funkciu riešiť ako doplnkovú, obmedzenú na riešenie trás turistických
chodníkov a oddychových miest pri rešpektovaní zásad ochrany prírody.
2.5.1 Návrh priestorového usporiadania
Katastrálne územie sme organizačne rozčlenili na menšie jednotky – územné okrsky
(ÚO). Územné okrsky sme ďalej členili na menšie časti – územné bloky (ÚB).
ÚB – územný blok: tvoria ho ucelené plochy zástavby s relatívne rovnorodou
priestorovou štruktúrou a funkčným využitím. Označované su nasledovne:
A.1 = územno-stavebný blok v okrsku A s poradovým číslom 1
Vymedzenie jednotlivých územných okrskov a blokov je nasledovné:
A
poľnohospodárska a lesná krajina (Sestrč)
ÚB A.1:
lesná krajina – stabilizované územie
ÚB A.2:
poľnohospodárska krajina – stabilizované územie
B
zmiešané územie (hotel Bobrovník - Havránok) – rozvojové územie
C
zmiešané územie (VN Liptovská Mara) – rozvojové územie
D
vodná plocha (VN Liptovská Mara) – stabilizované územie
E
vodná plocha (Ratkovská zátoka – západná časť) – stabilizované územie
F
rekreačné územie (ploostrov Hrachovišnie) – rozvojové územie
ÚB F.1:
rekreačné územie – rozvojové
ÚB F.2:
rekreačné územie – rozvojové
G
zmiešané územie (Sielnická zátoka) - rozvojové územie
ÚB G.1:
vodná plocha – rozvojové územie
ÚB G.2:
rekreačné územie - rozvojové
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poľnohospodárska a lesná krajina (Kečka – Ulman) – výhľadovo rozvojové
územie
zmiešané územie (Diel – Za hájom)
ÚB I.1:
zmiešané územie - rozvojové
ÚB I.2:
lesná krajina – stabilizované územie
zmiešané územie (obec Sielnica)
ÚB J.1:
zmiešané územie - rozvojové
ÚB J.2:
obytné územie - stabilizované
ÚB J.3:
obytné územie - rozvojové
ÚB J.4:
poľnohospodárska a lesná krajina – stabilizované územie
poľnohospodárska a lesná krajina (Pod Hloďou) - stabilizované územie
poľnohospodárska krajina(Stráne – sever – Dlhé od mlyna) - stabiliz. územie
rekreačné územie (Stráne juh – Kujanky) - rozvojové územie
ÚB M.1:
rekreačné územie - rozvojové
ÚB M.2:
rekreačné územie - rozvojové

2.5.1.1 Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v
k.ú.Sestrč:
 ÚO A: Sestrč – lesná a poľnohospodárska krajina (S)
Lesná a poľnohospodárska krajina, ktorá sa nachádza oddelene od ostatných
katastrálnych území obce. Celý územný okrsok pokrýva vyhlásené Chránené vtáčie územie
(CHVÚ) Chočské vrchy a takmer celý sa nachádza v prieskumnom území (PÚ) Lúčky. Južne
od Liptovského hradu až takmer po južný okraj ÚO prechádza cez toto územie ochranné
pásmo ll. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach. V údolí na východnom okraji územia
preteká severo - južným smerom potôčik Sestrč a popri ňom prechádza z Oravy na Liptov
stará historická, dnes účelová lesná cesta, ktorú navrhujeme rekonštruovať. Výhľadovo by
bolo vhodné ju zaradiť medzi cesty lll. triedy a zaradiť do správy ŽSK. V telese cesty je vedená
značená MTB cyklotrasa a pozdĺž nej je umiestnená trasa VTL plynovodu Severné Slovensko.
Stávajúce turistické značkované chodníky sú v návrhu ÚPN-O doplnené o náučný chodník.
ÚB A.1: lesná krajina (S)
Do južnej časti ÚB zasahuje ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov
v Lúčkach. Na vrchu Sestrč (kóta 999,96 m n.m.) sa nachádza Národná kultúrna pamiatka
(NKP) Liptovský hrad a archeologická lokalita.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: lesné hospodárstvo (podľa platného lesného hospodárskeho plánu)
 doplnková funkcia: rekreácia - poznávací „batôžkový“ turizmus (v areáli Liptovského
hradu, na turistických značkovaných chodníkoch a na MTB cyklotrase)
 stabilizované územie
ÚB A.2: poľnohospodárska krajina (S)
Napriek tomu, že celé územie oficiálne tvoria trvalé trávne porasty, na
poľnohospodárske účely je možné využívať len cca 50% územia. Ostatná plocha je porastená
nelesnou stromovou a krovinovou vegetáciou (NSKV). Severná časť ÚB je v ochrannom
pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach, územie križuje trasa odbočky z VTL
plynovodu Severné Slovensko smerom na Ružomberok.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: poľnohospodárstvo (kosné lúky a pasienky)
 doplnková funkcia: rekreácia na turistických značkovaných chodníkoch
 neprípustná funkcia: bývanie, živočíšna výroba, výroba a sklady
 stabilizované územie
2.5.1.2 Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v k.ú.
Liptovská Mara:
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 ÚO B: Havránok - hotel Bobrovník - zmiešané územie (R)
Zmiešané územie susediace na severe a západe s hranicou k.ú. Bobrovník, na juhu
a juhozápade s hranicou k.ú. Vlašky a na juhovýchode je ohraničené účelovou komunikáciou
SVP š.p. Do územia zasahujú prieskumné územia (PÚ): juhozápadná časť ÚO je v PÚ
Bešeňová, severozápadná v PÚ Bobrovník.
Nachádza sa tu archeologická lokalita Havránok, kde bol vybudovaný archeoskanzen
Havránok a vysunuté pracovisko archeologického ústavu Nitra. Územím prechádza turistická
značená trasa (červená) č. 0864 Liptovské Vlachy – Liptovský hrad. Verejné ubytovanie
a stravovanie zabezpečuje hotel Bobrovník.
Na časť katastrálneho územia Liptovská Mara presahuje územný dopad investičného
zámeru spoločnosti Savas a.s.: Športovo - rekreačný areál Savas Bobrovník, ktorý bol
súčasťou návrhu ÚPN-O Bobrovník. Do riešenia návrhu územného plánu obce Liptovská
Sielnica bolo akceptované a zapracované:
- návrh športových plôch pred hotelom Bobrovník (LŠA letné športoviská a atrakcie),
- návrh riešenia zásobovania vodou pre ŠRA Savas Bobrovník s r.o.
- zrušenie 22 kv elektrického vzdušného vedenia ku trafostaniciam T10 a T11 a
jeho náhrada elektrickým zemným káblom
- zrušenie stožiarovej trafostanice T11, jej náhrada a premiestnenie do novej polohy
ako trafostanice T11a, ak sa preukáže jej potreba
Do ÚPN-O Liptovská Sielnica nebol zapracovaný návrh plochy pre rekreačné bývanie (s
počtom pozemkov 50 – 80 podľa rôznych dokumentácií) z dôvodu, že táto výstavba bola
navrhovaná na rozsiahlom evidovanom zosuvnom území - zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava.
Návrh ÚPN-O v danom ÚO rieši predovšetkým rozvoj rekreácie, a to:
- parkovisko a pri ňom vstupné obslužno - informačno - hygienické zariadenie v
nástupnom bode k archeoskanzenu.
Vzhľadom k očakávanému nárastu návštevníkov je nevyhnutná rekonštrukcia stávajúcej
účelovej cesty SVP a jej prekategorizovanie na cestu III. triedy, dobudovanie parkovísk
a dobudovanie technického zázemia.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavné funkcie: poľnohospodárska výroba, lesná výroba a rekreácia (športoviská
a občianska vybavenosť - služby v cestovnom ruchu)
 neprípustná funkcia: bývanie, živočíšna výroba, priemyselná výroba a sklady
 rozvojové územie
 ÚO C: VN Liptovská Mara – vodná plocha (R)
Vodná nádrž Liptovská Mara a priľahlý pobrežný pás až po účelovú komunikáciu SVP
(vrátane). Hlavným účelom priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu
elektrickej energie a na rekreáciu (rybolov, vodné športy a iné).
Nachádzajú sa tu národná kultúrna pamiatka – je pôvodná veža r.k. kostola Narodenia
Panny Márie zo zatopenej obce Liptovská Mara. Vo veži je umiestnená stála vysunutá
expozícia Liptovského múzea a sezónny bufet. Pri veži sú dva objekty ICHR. Južne od veže
a pod hotelom Bobrovník sú vybudované kamenné prístavné móla, pričom mólo pri veži slúži
ako prístavisko plavidiel verejnej osobnej lodnej dopravy a priestory pri kamenných mólach sú
určené ako prístaviská malých plavidiel,
Pobrežie od veže kostola po hrádzu vodnej nádrže je využívané ako neupravovaná
prírodná pláž bez zázemia.
Návrh ÚPN-O v danom ÚO rieši predovšetkým rozvoj rekreácie pri vode:
- plážové kúpalisko (PK) s vymedzeným areálom kúpania a pobytu vo vode:
zlegalizovanie a úprava stávajúcej prírodnej pláže (od veže po mólo) a dobudovanie
zázemia: hygienicke zariadenia, rýchle občerstvenie
- rekreačné služby (RS): stravovanie, požičovňa športových potrieb s vyhradenou
plavebnou traťou pre MP bez vlastného strojného pohonu a bez plachty (šlapadlá,
člny, pramice, nafukovacie člny a matrace a pod.)
- požičovňa malých plavidiel (PMP) so strojným pohonom alebo plachtou
- kotvisko hausbótov Liptovská Mara (HB)
AAA – KROPITZ, Žilina

22

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

- vybudovanie a vybavenie prístavísk malých vodných plavidiel pod hotelom Bobrovník
a pri veži kostola prístupovým mólom, plávajúcimi pontónmi atď.
Vzhľadom k očkávanému nárastu návštevníkov je nevyhnutná rekonštrukcia stávajúcej
účelovej komunikácie a jej prekategorizovanie na cestu III. triedy od obce Bobrovník po
parkovisko pri veži kostola, dobudovanie parkovísk a dobudovanie technického zázemia.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: vodohospodárstvo a rekreácia a vodné športy
 doplnková funkcia: občianska vybavenosť - služby v cestovnom ruchu
 neprípustná funkcia: bývanie, živočíšna výroba, priemyselná výroba a sklady
 rozvojové územie
2.5.1.3 Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v k.ú.
Parížovce:
 ÚO D: VN Liptovská Mara – vodná plocha (S)
Severovýchodný výbežok územia zasahuje do PÚ Liptovská Sielnica
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: vodohospodárstvo
 doplnková funkcia: rekreácia (vodné športy, rybolov z malých plavidiel, vyhliadkové
plavby, vodný motorizmus)
 neprípustná funkcia: bývanie, živočíšna výroba, priemyselná výroba a sklady
 stabilizované územie
2.5.1.4 Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v k.ú.
Liptovská Sielnica:
 ÚO E: VN Liptovská Mara - Ratkovská zátoka (západná časť) – vodná plocha (S)
Do severného cípu vodnej plochy zasahuje CHA Ratkovie, ostatná plocha ÚO sa
nachádza v jeho ochrannom pásme. Vyhlásené sú tu dve prieskumné územia: južnú časť
zátoky zaberá PÚ Liptovská Sielnica, severnú PÚ Liptovský Trnovec.
V južnej časti, na hranici s k.ú. Liptovský Trnovec je umiestnené zariadenie pre klietkový
chov rýb, vodná plocha je využívaná pre rybolov.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: vodohospodárstvo a ochrana prírody
 doplnková funkcie: špecifická výroba (klietkový chov rýb)
 prípustná funkcia: rekreácia (rekreačný a športový rybolov mimo CHA Ratkovie a tiež nie
bližšie ako 100 m od klietkového chovu rýb)
 neprípustná funkcia: bývanie, živočíšna výroba, priemyselná výroba a sklady a
rekreačné využitie, územie je potrebné zachovať bez akejkoľvek antropizácie
 stabilizované územie
 ÚO F: Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie – rekreačné územie (R)
Poloostrov je vymedzený Ratkovskou a Sielnickou zátokou, na severe cestou II/584.
V súčasnosti je to poľnohospodárska krajina veľkoplošne obhospodarovaná, s lesným
pobrežným porastom (ekostabilizačná a protiabrázna funkcia) na brehoch VN L. Mara a
s ohniskami rekreačnej exploatácie územia, ktoré reprezentujú: chatová Rybárska osada a
plochy ICHR pozdĺž časti účelovej cesty – prístupovej komunikácii ku Sielnickému
kamennému mólu a na severnej strane pobrežía pri kamennom móle, a tiež samotné
kamenné prístavné mólo Liptovská Sielnica, v priestore ktorého sa nachádza prístavisko
malých plavidiel. Na kempovanie a stanovanie sa nelegálne užíva viacero motorovými
vozidlami prístupných lokalít na oboch stranách Sielnickej zátoky, ktorej brehy sú využívané
pre rybolov. V južnej časti poloostrova smerom ku Ratkovskej zátoke sa nachádzajú
zariadenia SRZ Rada Žilina slúžiace na zabezpečenie prevádzky klietkového chovu rýb a
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rampa na spúšťanie plavidiel na vodu. V severozápadnej časti ÚO sa nachádza dodnes
funkčný cintorín slúžiaci pôvodnej aj novej obci, spolu s domom smútku.
Do severovýchodnej časti územia zasahuje časť CHA Ratkovie a jeho ochranné pásmo.
Celé územie ÚO plošne pokrývajú prieskumné územie (PÚ) Liptovská Sielnica a PÚ Liptovský
Trnovec.
V ÚPN-O na území poloostrova Hrachovišnie navrhujeme nový samostatný rozvojový
útvar SRT Hrachovišnie – ktorý by mal plniť predovšetkým funkciu rekreačného bývania
s predpokladanými verejnými formami hromadného ubytovania vyššej kategórie: hotely
s náročnou spoločensko-kultúrnou a športovou vybavenosťou typu wellnes zariadení,
penzióny a apartmánové domy s nadštandartným vybavením a najmä súkromnými formami
celoročného rekreačného bývania (možno aj s charakterom trvalého pobytu) v objektoch
nasledovných typov: rekreačné zruby, bungalovy, štúdiá, domy, vily, luxusné vily, hausbóty
a ďalšie, doplnené o bohatú škálu rekreačných, športových a voľnočasových zariadení,
služieb a produktov zameraných na náročnú klientelu.
Okrem vysokého podielu zelene na vyššie vymenovaných funkčných plochách
navrhujeme aj samostatné funkčné plochy zelene: centrálny rekreačný park, rekreačný les ako
interakčná zóna CHA Ratkovie a tiež stromoradia a aleje ako sprievodná zeleň komunikácií
a deliaci prvok medzi blokmi zástavby.
Územný okrsok je rozdelený na dva územné bloky pričom pomyselná deliaca čiara
medzi uzemnými blokmi F.1 a F.2 je vedená popri hlavnom severojužnom dopravnom koridore
strediska.
 ÚB F.1: rekreačné územie (R)

Východný územný blok, na území ktorého sú v ÚPN - O okrem dvoch plôch pre
rekreačné bývanie (RB) navrhnuté nasledovné aj centrá vybavenosti:
- v severnej časti pri ceste II/584, kde uvažujeme s Wellnes a Spa hotelom**** (HWS)
a rekreačnou vybavenosťou a nadštandartnými službami (RVS) a centrálnym
podzemným parkoviskom,
- v južnej časti (pri Sielnickom móle) navrhujeme areál letných športov (ALŠ)
a voľnočasové zariadenie (VZ), priestory pre údržbu a zimné uskladnenie malých
plavidiel a zariadenia technickej infraštruktúry, doplnené o verejné parkovisko,
V južnom cípe územného bloku je prístup k navrhovaným zariadeniam pre vodné športy,
ktoré prislúchajú do ÚB G.1, v rámci ktorého budú popísané.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: rekreácia, rekreačné bývanie
 doplnková funkcia: občianska vybavenosť a šport, verejná zeleň, ochrana prírody
 prípustné funkcie: bývanie v služobných bytoch, sklady výhradne iba pre potrebu
zimného uskladnenia malých plavidiel
 neprípustné funkcie: výroba, poľnohospodárska výroba (rastlinná aj živočíšna),
 rozvojové územie
 ÚB F.2: rekreačné územie (R)

Západný územný blok, na území ktorého je v ÚPN-O okrem dvoch plôch pre rekreačné
bývanie (RB) v severnej časti pri ceste II/584 navrhnuté obchodné centrum (OC) a pri cintoríne
navrhujeme múzeum Liptovskej Mary a histórie zatopených dedín.
V zátoke severne od Sielnického kamenného móla navrhujeme plážové kúpalisko (PK)
s vybavenosťou a zariadeniami vyššej kategórie.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: rekreácia vo všetkých pobytových formách, rekreácia pri vode
 doplnková funkcia: občianska vybavenosť, šport pri vode, verejná zeleň
 prípustné funkcie: bývanie v služobných bytoch
 neprípustné funkcie: výroba, poľnohospodárska výroba (rastlinná aj živočíšna)
 rozvojové územie
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 ÚO G: VN Liptovská Mara - Sielnická zátoka – zmiešané územie (R)
Prevažnú časť ÚO tvorí plocha vodnej nádrže Liptovská Mara a na severe až západe aj
čiastočne rekreačne využívané priľahlé plochy pobrežia až po cestu III/018104. Pre
návštevníkov slúžia nasledovné zariadenia: bufet na západnom brehu zátoky, Hotel Gréta s
chatovou osadou, areál Yacht Clubu s rampou na spúšťanie plavidiel na vodu, kamenné
prístavné molo a tri prístaviská malých plavidiel. Samotná vodná plocha slúži pre vodné športy
a rybolov. Do ÚO zasahujú PÚ Bobrovník II, PÚ Liptovská Sielnica a PÚ Liptovský Trnovec.
Vodný prvok je ústredným motívom vízie rozvoja rekreačného priestoru ÚO G. Novým
ideovým riešením v tomto rekreačnom priestore je navrhnuté výhľadové prehradenie Liptovsko
- sielnickej zátoky so zabudovaným vodohospodárskym technologickým objektom, ktorý bude
regulovať vodnú bilanciu medzi Sielnickou nádržou a VN Liptovská Mara, čím sa má
dosiahnuť optimálny vodostav v Sielnickej VN a takto sa vytvorí atraktívny priestor na rozvoj
rekreačných, športových a voľnočasových aktivít pri vode, vo vode a na vode v celom ÚO G,
ktorý navrhujeme rozdeliť na ÚB G.1 a ÚB G.2 práve na mieste, kde vo výhľadovom období sa
má vybudovať hrádza.
ÚB G.1: vodná plocha (R)
Navrhujeme predovšetkým vybudovať nové prístavné mólo Hrachovišnie (PMH)
s vytvoreným priestorom pre prístavisko malých plavidiel a tiež požičovňou malých plavidiel
(PMP). Na najjužnejšom cípe polostrova je vytvorený priestor pre windsurfingovú zátoku (WZ).
Stávajúce kamenné Sielnické mólo navrhujeme zapojiť do organizovanej osobnej lodnej
dopravy na VN Liptovská Mara ako ďalší prístav. Stávajúci ochranný les pod kótou Kečka
navrhujeme využívať ako pobrežný rekreačný les s prípustným rekreačným využitím.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: vodohospodárstvo
 doplnková funkcia: rekreácia – vodné športy
 prípustné funkcie: rekreačné využitie lesa
 neprípustné funkcie: bývanie, výroba
 rozvojové územie
ÚB G.2: rekreačné územie (R)
Vodná plocha s rekreačným využitím a sielnický pobrežný rekreačný pás (SPRP).
V návrhu ÚPN-O sú stávajúce zariadenia doplnené o nasledovné navrhované:
- v Prosieckej zátoke: rekreačné služby (RS) a letné športoviská a atrakcie (LŠA),
vodný vlek (V V) a záchytné parkovisko.
- na západnom brehu zátoky: rekreačná vybavenosť a služby (RVS) – stravovanie,
požičovňa športových potrieb, plážové kúpalisko (PK) - úprava stávajúcej prírodnej
pláže a dobudovanie zázemia (hygienicke zariadenia, rýchle občerstvenie)
a odstavná plocha pre OA a navrhovaná autobusová zastávka
- letné kúpalisko (LK) a letné športoviská a atrakcie (LŠA) a zachytné parkovisko
- v lokalite Pri mlyne: rekreačná vybavenosť a služby (RVS), požičovňa malých plavidiel
(PMP), bazén pre prístavisko malých plavidiel a rampa na spúšťanie MP a plávajúcich
zariadení na vodnú hladinu
- minikemp v priestore pod cintorínom
Na vodnej ploche sú vymedzené dva areály kúpania a pobytu vo vode, vyhradené dve
plavebné trate pre MP bez vlastného strojného pohonu a bez plachty (šlapadlá, člny, pramice
atď.) a plavebná trať pre MP s vlastným strojným pohonom, alebo plachtou.
Popri rekonštruovanej a prekategorizovanej ceste H II (III/018104) v celom úseku
sielnického pobrežného rekreačného pásu (SPRP) je vedená nemotoristická komunikácia pre
peších a cyklistov.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavné funkcia: rekreácia a vodohospodárstvo
 doplnková funkcia: vodné športy
 prípustné funkcie: rekreačné využitie lesa
 neprípustné funkcie: bývanie, výroba (rastlinná, živočíšna aj priemyselná)
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 rozvojové územie

 ÚO H: Kečka – Ulman – poľnohospodárska a lesná krajina ( /R)
Poľnohospodárska a čiastočne lesná krajina vymedzená na východe a juhu cestou
III/018104, zo západu a zo severu hranicou katastrálneho územia. Pozdĺž cesty III/018104
prechádzajú optické káble. Celá plocha ÚO sa nachádza v PÚ Bobrovník II.
V návrhu ÚPN-O navrhujeme ponechať územnú rezervu pre rekreačnú zónu
rekreačného bývania, ktorá naväzuje na výhľadové plochy rekreácie a cestovného ruchu
v priestore Hliník podľa návrhu ÚPN-O Bobrovník. Veľkosť a umiestnenie zóny RB je
limitované registrovaným zosuvným územím (podľa ŠGÚDŠ, Bratislava).
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: poľnohospodárska výroba
 výhľadovo rozvojové územie – v južnej časti UO nad cestou lll/018104
 ÚO I: Diel – Za hájom – zmiešané územie (R+S)
V súčasnosti prevažne poľnohospodárska a lesná krajina na severozápadnom okraji
Sielnickej zátoky, ktorá je ohraničená z východu a juhu cestou III/018104, zo západu hranicou
katastrálneho územia. Celé ÚO sa nachádza v prieskumnom území Bobrovník II. Územie
v smere V-Z pretína okresný optický kábel L.Teplá – L. Mikuláš, ďalšie optické
a telekomunikačné káble vedú popri ceste III/018104.
ÚB I.1: zmiešané územie (R)
V južnom cípe územia sa nachádza v súčasnosti už nefunkčný a neudržiavaný cintorín
rodiny Andaházy, ktorý navrhujeme aby obec vyhlásila za pamätihodnosť obce podľa §49
pamiatkového zákona.
V ÚPN-O je v lokalite Diel navrhnutá zóna rekreačného bývania (medzi cestou
III/018104 a trasou OOK) a vo výhľade je uvažované aj s pokračovaním rekreačnej zóny v
lokalite Za hájom (severne od OOK). Jedná sa tu o výstavbu na zelenej lúke, potrebné je
priviesť všetky inžinierske siete.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavné funkcie: poľnohospodárska výroba a rekreácia (rekreačné bývanie)
 doplnková: rekreačné služby a vybavenosť
 prípustná funkcia: bývanie individuálne
 neprípustné funkcie: výroba, sklady, hromadné bývanie
 rozvojové územie
ÚB I.2: lesná krajina (S)
ÚB I.2 pozostáva z hospodárskeho lesného porastu a maloplošného chráneného
územia CHA Sielnický borovicový háj.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavné funkcie: lesné hospodárstvo, ochrana prírody,
 doplnková: 0,
 neprípustná funkcia: bývanie, živočíšna výroba, priemyselná výroba a sklady,
 stabilizované územie
 ÚO J: Liptovská Sielnica - zastavané územie a rozvojové plochy obce – zmiešané
územie (R+S)
Zmiešané územie, ktoré zahŕňa zastavané územie obce, vrátane jeho rozvojových plôch
západne od cesty II/584. Na juhu je ÚO ohraničené cestou III/018104, na západe pätou
priľahlého svahu, na severe hranicou katastrálneho územia. Prevažnú časť ÚO zaberá PÚ
Liptovská Sielnica, do západnej časti zasahuje PÚ Bobrovník II.
Kedže stávajúce aj navrhované funkčné využitie ÚO je rozmanité je rozdelený na štyri
samostatné, funkčne aj priestorovo homogénne územné bloky (ÚB).
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Pre všetky je však spoločný návrh „mäkkej“ rekonštrukcie regulácie toku a revitalizácia
potoka Kvačianka, vrátane jej brehových porastov. Spoločný je aj návrh prechádzkového
rekreačného chodníka na pravostrannej hrádzi potoka Kvačianka, ktorý začína v lokalite Pri
mlyne a mimo riešeného územia sa v k.ú. Dlhá Lúka pripája na náučný chodník Kvačianska
a Prosiecka dolina.
 ÚB J.1: zmiešané územie (R)
Tento ÚB je vymedzený ako južná časť zastavaného územia obce L.Sielnica a priľahlé
plochy severne od cesty III/018104 a západne od cesty II/584 až po po obytné územie.
Cesta III/584001 trasovaná v smere S-J rozdeľuje územie na západnú a východnú časť.
V západnej časti sa nachádza hospodársky dvor PD AGRONOVA s.r.o, časť ktorého zaberá
mechanizačné stredisko, menšiu časť pri vstupe do areálu zaberá dcérska firma Ploty s.r.o.
Ostatné územie sa využíva pre potreby jazdeckého klubu HippoClub (ustajnenie koní a
jazdecký areál). Verejné ubytovanie a stravovanie v ÚB poskytuje Penzión HippoClub, ktorý je
súčasťou jazdeckého areálu a penzión Villa Betula s minikempom. Pozemky severne od
areálu PD sú využívané na poľnohospodárske účely ako záhumienky.
Územie na východ od cesty zaberajú poľnohospodárske pozemky, potok Kvačianka
a NSKV na území meandrov pôvodného koryta potoka Kvačianka. Nachádza sa tu tiež
stávajúca už zastaralá, nevyhovujúca obecná ČOV (v súčasnosti je vypracovaný projekt novej
ČOV, ktorá má byť umiestená cca 150 m južne od stávajúcej), pozemok s obytnou zástavbou
a objekt požiarnej zbrojnice, v ktorom funguje aj drevovýroba. Na ľavom brehu Kvačianky
severne od križovatky ciest II/584, III/018104 sa nachádza nevyužívaný objekt bývalého
mlyna.
Územím prechádza trasa VVN 2x110 kV vedenia a súbežne s ňou aj trasa VN 22
kV vedenia, s prípojkami ku trafostaniciam. Cez nezastavané územie je trasovaný aj VTL
plynovod Severné Slovensko s prípojkou ku VTL/STL regulačnej stanici, z ktorej sú rozvodmi
STL plynu zabezpečené aj susedné obce. Rozvoj obce v tomto ÚO je limitovaný v severnej
časti ochrannými a bezpečnostnými pásmami uvedených energovodov, na západe zosuvnými
územiami, na východe ochranným pásmom Kvačianky, v južnej časti ochranným pásmom
stávajúcej a navrhovanej ČOV.
V ÚPN-O je rešpektovaný zámer transformácie PD na agrorekreačný komplex:
- rozšírenie jazdeckého parkúrového areálu (JPA) na stáv. ploche PD,
- vybudovanie golfovej školy – akadémie (GŠ) na časti areálu PD a na susediacich
pozemkoch a naň naväzujúce rekreačné bývanie (RB),
- realizácia rekreačnej vybavenosti a služieb (RVS) – hotela, resp. penziónu
a rekreačného bývania v západnej časti areálu PD a ku nemu priliehajúcich plochách.
Spracovatelia územného plánu predkladajú aj ďalšie návrhy:
- rekreačná vybavenosť a služby (RVS) v lokalite Pri mlyne s využitím objektu mlyna,
- návrh obecného športového areálu (OŠA) – čím sa uvoľní plocha pre obytnú funkciu
na mieste stávajúceho futbalového ihriska a pod nové ihrisko sa využije plocha, kde
kvôli ochranným a bezpečnostným pásmam nie je možná obytná výstavba, pri OŠA je
navrhnuté parkovisko, ktoré bude zároveň slúžiť aj pre rímsko - katolícky kostol,
- plochy NSKV na bývalých menadroch Kvačianky od RVS Pri mlyne po OŠA
navrhujeme využívať ako rekreačný les (realizácia a permanentná údržba chodníkov,
vybudovanie lavičiek, prístreškov a pod.),
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavné funkcie: poľnohospodárstvo, šport a rekreácia
 doplnková funkcia: OV – ubytovanie a služby v cestovnom ruchu
 prípustná: stávajúce BI a TI, stáv. funkcia PD ako mechanizačného strediska a výrobné
služby
 neprípustné: veľkochov zvierat
 rozvojové územie
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ÚB J.2: obytné územie
Tvorí ho severná časť zastavaného územia obce, vrátane záhrad na západ od
zastavaného územia a rozvojových plôch severne od súčasne zastavaného územia obce
a smerom na východ po cestu II/584.
Po zaplavení pôvodnej obce vodami vodnej nádrže Liptovská Mara bola obec nanovo
vybudovaná, pričom výstavba najstaršej časti dnešnej obce bola ukončená v 70 rokoch
minulého storočia.
Podľa sčítania DBO v r.2001 obec obývalo 552 občanov a k dispozícii bolo 164 bytov
prevažne v rodinných domoch (116), tiež v 6 bytových domoch (44) a 4 v ostatných budovách.
Do r. 2008 vzrástol počet obyvateľov na 613.
V severnej časti obytnej zástavby je vybudované centrum obce s parkom a s objektami
sociálnej a občianskej vybavenosti: spoločný objekt obecného úradu a pošty, v ktorom sa
nachádza tiež predajňa potravín. Objekt je spojovacím krčkom prepojený s kultúrnym domom,
v tesnej blízkosti sa nachádza nákupné stredisko s pohostinstvom, materská škôlka
a zdravotné stredisko, ktorého objekt v súčasnosti nie plne využívaný.
Obvodné oddelenie policajného zboru je zriadené v 1. NP bytového domu na hlavnej
ceste. V centre obce sa tiež nachádza univerzálne a volejbalové ihrisko. Základná škola ani
zariadenie sociálnej starostlivosti v obci nie sú.
Na južnom okraji obytnej zástavby na voľnom priestranstve pri starom brnickom
cintoríne bol vybudovaný rímskokatolický kostol. Evanjelický kostol bol postavený v obytnom
území ako prístavba za RD, v ktorom sídli evanjelický a. v. farský úrad. V rodinných domoch
obyvatelia poskytujú ubytovanie a stravovanie v kategórii ubytovanie na súkromí (buď vo
vyčlenených priestoroch t.j. „izbách“ v RD, alebo v celých objektoch RD – „prázdninových
domoch“) s celkovou kapacitou cca 400 lôžok.
Pre obyvateľov obce Liptovská Sielnica v ÚB J.2 fungujú nasledovné služby: výmena
propán-butánových fliaš a zberný dvor elektrického šrotu a starého textilu v spojovacom krčku
medzi obecným úradom a kultúrnym domom.
Územie je kompaktné, bez prelúk, nie sú v ňom k dispozícii voľné plochy pre bývanie,
a ani disponibilné plochy získateľné asanáciami prestárleho bytového fondu.
Súčasný stav sociálnej infraštruktúry pre obec postačuje a samotná obec nestanovila
požiadavky na zapracovanie novej sociálnej infraštruktúry alebo občianskej vybavenosti do
návrhu ÚPN-O. V prípade, že by predsa len v návrhovom období takáto potreba vznikla
(odporúčame napr. zriadenie 1. stupňa ZŠ) má obec priestorové rezervy v nevyužívaných
objektoch a pozemkoch zdravotného strediska.
Na plochách východne od obytnej zástavby je po Kvačianku navrhnutá verejná zeleň
s rekreačným využitím.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavné funkcie: bývanie a občianska vybavenosť
 doplnková funkcia: OV – ubytovanie na súkromí v kapacite max 10 lôžok/objekt
 prípustné funkcie: služby a výrobné služby
 neprípustné funkcie: živočíšna výroba, priemyselná výroba a sklady
 stabilizované územie
ÚB J.3: obytné územie (R)
V súčasnosti poľnohospodárska krajina s porastami NSKV na bývalých meandroch
potoka Kvačianka. V južnej časti sa nachádza futbalové ihrisko, administratívny objekt
Pozemkového spoločenstva urbariátu Liptovská Sielnica a vyčlenené sú tri pozemky pre
bývanie s rôznym stupňom rozostavanosti objektov.
V ÚPN-O je navrhnutý rozvoj obytnej funkcie a to čiastočne v zastavanom území na
ploche futbalového ihriska premiestneného do ÚO J.1 a ďalej severne od zastavaného
územia, v tesnej náväznosti naň. Vymedzené sú tu plochy pre bývanie individuálne (60
pozemkov RD) aj bývanie hromadné v nízkopodlažných bytových domoch (36 bytov),
východne od stávajúcich rozostavaných RD. Za objektom Pozemkového spoločenstva je
navrhnuté parkovisko a malá plocha rekreačnej vybavenosti (požičovňa a predaj športových
potrieb, rýchle občerstvenie) pri krížení navrhovaného rekreačného chodníka s cestou
III/584001.
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Od križovatky ciest II/584 a III/584001 je na ľavom brehu Kvačianky navrhnuté
samostatné teleso nemotoristickej komunikácie pre cyklistov, na ktorú je presmerovaná
cyklomagistrála zo súčasnej trasy na ceste II/584. V ÚO J.3 je trasa cyklomagistrály vedená
súbežne s touto cestou.
V ÚO je tiež vyčlenená územná rezerva pre rozvoj obytnej funkcie, sociálnej
infraštruktúry (za objektom Pozemkového spoločenstva) a občianskej vybavenosti (severne
od navrhovanej obytnej zóny) po návrhovom období.
V priestore východne od navrhovaných bytových domov je až po Kvačianku na
plochách stávajúcej NSKV navrhnutá verejná zeleň s rekreačným využitím. Ako rekreačný les
navrhujeme využívať aj ostatné plochy NSKV na bývalých menadroch Kvačianky až po
hranicu s ÚO J.4.
 hlavné funkcie: bývanie individuálne a hromadné
 prípustné funkcie: občianska vybavenosť na plochách bývania: maloobchodné
zariadenia, ubytovanie na súkromí v počte do 10 lôžok/objekt, rekreácia
 neprípustné: výroba a sklady
 rozvojové územie
ÚB J.4: poľnohospodárska a lesná krajina (S)
V súčasnosti čiastočne poľnohospodárska (lokalita Mravíčky – priestor medzi
Kvačiankou, Suchým potokom a cestou II/584) a čiastočne lesná krajina (v severnej časti
pozdĺž Suchého potoka). Zvyšok územia zaberá ostatná pôda na meandroch pôvodného
koryta Kvačianky porastená NSKV.
Poľnohospodárska pôda a les budú aj naďalej plniť svoju súčasnú funkciu, na ploche
NSKV sú navrhnuté zariadenia a opatrenia na zabezpečenie ochrany obytného územia obce
pred povodňami. Okrem rekonštrukcie regulácie Kvačianky a rekonštrukcie stávajúcej
ochrannej hrádze je to vybudovanie pravostrannej ochrannej hrádze pod Hloďou a príprava
plochy NSKV na využitie ako občasné zátopové územie
Okrem tohto návrhu uvažujeme s lokalitou Mravíčky ako s územnou rezervou pre suchý
polder na sútoku Suchého potoka a Kvačianky.
Obytná zástavba, ani občianska vybavenosť v ÚO navrhované nie sú, rekreačná funkcia
je len doplnková:
- návrh nového telesa cyklomagistrály (v lokalite Mravíčky je trasa odklonená z cesty
III/584) a vedie popri potokoch Kvačianka a Suchý potok,
- návrh prechádzkových chodníkov: popri Kvačianke a z navrhovanej obytnej zóny,
- návrh NSKV na rekreačné využitie ako lesopark (altánky, prístrešky, lavičky,
chodníky),
 hlavné funkcie: poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a protipovodňová ochrana,
 doplnková funkcia: rekreácia,
 neprípustné: výroba a sklady, bývanie,
 stabilizované územie
 ÚO K: Pod Hloďou: poľnohospodárska a lesná krajina (S)
Poľnohospodárska a lesná krajina severne od obce medzi cestou II/584 a hranicou
katastra Liptovskej Sielnice na severozápadnej a severnej strane. Cez južnú časť ÚO
prechádzajú trasy VVN a VN elektrických vedení, VTL plynovod Severné slovensko, prívodné
vodovodné potrubie z vodojemu Prosiek do obce a telekomunikačný vysielač. Približne
polovica územia (južná časť) sa nachádza v prieskumnom území Liptovská Sielnica. V ÚO je
navrhnutý prechádzkový chodník, ktorý sa v susednej obci Prosiek pripája na značkovanú
turistickú trasu.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 doplnková funkcia: rekreácia
 stabilizované územie
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 ÚO L: Stráne-sever – poľnohospodárska krajina (S)
Poľnohospodárska krajina v severovýchodnej časti k.ú. v západo - východnom smere je
vymedzené od cesty II/584 po východnú hranicu katastra. Väčšina územia sa nachádza
v prieskumnom území Liptovská Sielnica, ostatok v PÚ Liptovský Trnovec.
Poľnohospodárska pôda je veľkoplošne obhospodarovaná, len s minimálnou plochou
vzrastlej zelene pri dolnom toku potoka Radin.
V ÚPN - O sú navrhnuté plochy vzrastlej zelene v nasledovných polohách a funkciách:
- ako revitalizácia brehovej vegetácie toku Radin ako súčasť hydrického LBk č.1
- ako sprievodná vegetácia poľných a účelových ciest
- prepojovací pás ekostabilizačnej vegetácie
Okrem návrhu zelene je v tomto ÚO navrhnutá cyklotrasa v telese stávajúcej poľnej
cesty do Beňušoviec a ďalej do Liptovského Trnovca, vyčlenená je tiež územná rezerva pre
bývanie po návrhovom období na ploche medzi potokom Radin a cestou II/584.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: poľnohospodárska rastlinná výroba
 doplnková funkcia: zeleň
 prípustná funkcia: rekreácia
 stabilizované územie
 ÚO M: Stráne - Kujanky – rekreačné územie (R)
V súčasnosti poľnohospodárska krajina, ktorá je od ÚO „L“ odelená VVN elektrickým
vedením a zo západu a z juhu je ohraničená cestou II/584, z východu je vymedzená hranicou
katastra obce. Západnú časť územia zaberá prieskumné územie Liptovská Sielnica, východnú
časť zaberá PÚ Liptovský Trnovec.
Priestor je rozdelený na územné bloky M.1 a M.2 s nasledovným funkčným využitím:
ÚB M.1: rekreačné územie (R)
Vo východnej časti územia, severne od cesty ll/584 sú navrhnuté nasledovné športové
a rekreačné zariadenia s podzemnými parkoviskami:
- termálne vyhrievaný športový areál (TVŠA)
- relaxačné a rehabilitačné kúpele (RRK) na báze termálnej vody
- golfový klub (GK) ako nástup do golfového areálu
V západnej časti územného bloku je ponechaná územná rezerva pre rekreačné bývanie
a tiež rezerva pre trvalé bývanie vo výhľade. Na juhu a hlavne západe je rekreačná zóna
odizolovaná od cesty II/584 navrhovanou izolačnou zeleňou.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: rekreácia a šport
 doplnková funkcia: a verejná zeleň
 prípustná funkcia: poľnohospodárska výroba na ploche územnej rezervy
 rozvojové územie
ÚB M.2: rekreačné územie (R)
Celú plochu územného bloku zaberá navrhovaný golfový areál – 27 jamkové golfové
ihrisko (GA), ktoré je doplnené o zeleň navrhnutú ako:
- sprievodná vegetácia poľných a účelových ciest
- prepojovací pás ekostabilizačnej vegetácie
- revitalizácia brehov bezmenného potôčka, ako súčasť terestrického RBk č.Vlll.
Základné funkčné a priestorové regulatívy:
 hlavná funkcia: šport, relax, oddych v prírode
 doplnková funkcia: zeleň verejná
 neprípustná funkcia: bývanie, občianska vybavenosť, výroba a sklady
 rozvojové územie
S stabilizované územie
R rozvojové územie
/R výhľadovo rozvojové
R+S rozvojové a stabilizované
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2.5.2 Návrh riešenia zelene
V riešení ÚPN-O boli všetky stávajúce plochy verejnej zelene zachované a doplnené
ďalšími navrhovanými plochami verejnej zelene. Koncepcia verejnej zelene v riešenom území
pozostáva z nasledovej štruktúry segmentov zelených plôch:
- verejná zeleň - parková (pri r.k. kostole, pred OcÚ) (ZV.1)
- verejná zeleň - rekreačný park Hrachovišnie (ZV.2)
- verejná zeleň - stromoradia a aleje v SRT Hrachovišnie (ZV.3)
- verejná zeleň - cintorín a priľahlé plochy zelene (ZV.4)
- izolačná zeleň – medzi OŠA a súčasne zastavaným územím (ZV.5)
- izolačná zeleň – severne od súčasne zastavaného územia (ZV.6)
- izolačná zeleň – severne od navrhovaného územia IBV (ZV.7)
- izolačná zeleň – východne nad cestou ll/584 pri križovatke s lll/018104 (ZV.8)
- rekreačný les zo súčasnej NSKV pri Kvačianke (ZV.9)
- rekreačný les ako interakčná zóna CHA Ratkovie (ZV.10)
- revitalizácia brehovej vegetácie Kvačianky, súčasť hydrického RBk č.Vll (ZV.11)
- lesopark pri Kvačianke (ZV.12)
- revitalizácia brehovej vegetácie toku Radin, súčasť hydrického LBk č.1 (ZV.13)
- sprievodná vegetácia poľných a účelových ciest (ZV.14)
- prepojovací pás ekostabilizačnej vegetácie (ZV.15)
- revitalizácia brehov potôčka, súčasť terestrického RBk č.Vlll. (ZV.16)
- lesná vegetácia chránených areálov CHA Ratkovie a CHA Sielnický borovicový háj
(ZV.17)
Návrh jednotlivých prvkov zelene a ich začlenenie do funkčného a priestorového
subsystému zelene bol riešený s dôrazom na dosiahnutie maximálnej „vodivosti“, t.j. spojitosti
zelených plôch v zastavanom území aj vo voľnej krajine, bez ohľadu na to, aká charakteristika,
resp. funkcia je plochám zelene určená.
2.5.3 Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických hodnôt
2.5.3.1 História riešeného územia
Obec Liptovská Sielnica sa prvý raz spomína v listine z 3. 9. 1256 ako "villa Zelniche".
Kotlinu potoka Kvačianka medzi prvými liptovskými dolinkami osídlili slovanskí prisťahovalci,
ktorí sem prenikli spoza Karpát. Utvorila sa tu rozsiahla občina.
Okolo r. 1250, po tatárskom plene, za Bélu IV. na Sielnickej hore na mieste pravekého
hradiska sa začala výstavba kamenného hradu, neskôr nazývaného Liptovský veľký hrad.
Dobudovaný bol v roku 1262. Patril kráľovi, bol sídlom kráľovských úradníkov, zástupcov
zvolenského župana pre územie Liptova. Pod ním viedla cesta z Liptovskej kotliny na Oravu a
do Poľska. V 15. storočí ho ovládol Jiskrov prívrženec Peter Komorovský, v roku 1474 ho
dobyl Matej Korvín a dal ho zrúcať. Hrad bol najvyššie položeným hradom na Slovensku a
zároveň jeden z najvyššie položených v strednej Európe. Dochovala sa z neho len časť múra
pod previsom zatrávnenej zeminy.
Pôvodný hrad tvorila obytná veža, cisterna, malé nádvorie a dve brány. V 80. rokoch 20.
storočia bol areál hradu predmetom výskumu stredovekej archeológie, pričom boli
zrekonštruované a zakonzervované jeho základy, objasnil sa jeho postupný vývin až do
zániku. Boli odkryté zvyšky dvoch cisterien, paláca, veží, objavené bolo tiež množstvo striel a
kováčskeho materiálu z objavenej šmykne pod hradnou stenou na západnom okraji areálu.
Sielnica v r.1463 dostala privilégium výsadného mestečka, ktoré mu vďaka výhodnej
polohe udelil kráľ Matej práva mesta s nižšou súdnou právomocou a oslobodenie od mýta v
okruhu 12 míľ (cca 16 km). S úsilím Sielnice dostať výsady oppida zrejme súvisí výstavba
gotického kostola v 14.-15. stor. Po spustošení konc. 16. stor. zostalo v Sielnici iba 19
sedliackych domov a 7 komorníckych.
Po náboženských rozbrojoch 17. stor., ktoré ťažko zasiahli Liptov, najmä za kuruckých
vojen Imricha Tökölyho, a na zač. 18. stor. za Františka Rákocziho II., po mieri r. 1711 nastali
pokojnejšie časy. Napoleonovské vojny na zač. 19. stor. priniesli hospodársky úpadok. Navyše
r. 1831 zomrelo na mor v Sielnici 81 ľudí. Mestečko sa však vystrábilo z najhoršieho a
postupne sa vzmáhalo. Vo väčšom sa tu tkalo plátno na predaj, dorábala sanitra, pracoval
pivovar, mlyn, píla i pálenica. Aj preto sa počet obyvateľov zvyšoval: r. 1828 tu žilo až 1183
ľudí.
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V r. 1839 udelil kráľ Ferdinand V. mestečku výsadu trhov a v r. 1849-1854 bolo v nej
dokonca sídlo malého slúžnovského okresu pre obce na pravom brehu Váhu. Napriek tomu
počet obyvateľov stále klesal.
V r. 1919 - 1925 pôsobila v obci miestna jednota Sokola. V r. 1920 vznikol v L. Sielnici
kultúrno-osvetový spolok Beseda.
V sedemdesiatych rokoch 19. storočia bola v obci zriadená pošta. V roku 1921 vzniklo
Podtatranské elektrické družstvo Potenciál. Liptovská Sielnica sa tak stála jednou z prvých
elektrifikovaných obcí na Liptove. Elektráreň s turbínou bola umiestnená v budove urbárskeho
mlyna.
Štafetu kultúrnej práce po Spolku striezlivosti z r.1845 a Čitateľskom spolku z r.1871
prevzala Beseda (1919). Pracoval pri nej spevokol, divadelný, telocvičný odbor aj odbor
bábkového divadla. V čase Slovenského štátu musela zaniknúť, ale v jej činnosti pokračoval
Miestny odbor Matice slovenskej a Združenie evanjelickej mládeže. V povojnovom období
kultúrne dianie v obci zastrešila Osvetová beseda. V r. 1925 obec zriadila knižnicu. Od konca
19. storočia dodnes v obci pracuje Dobrovoľný hasičský zbor.
V r. 1924 bola pričlenená k Sielnici malá osada Brnice, ktorá mala r. 1921 už iba 40
obyvateľov. Bola to obec ležiaca 2 km severne od Sielnice. Obec Brnice sa spomína prvý krát
v roku 1478. Vlastnili ju príbuzné zemianske rody Kmoškovcov, Devosovcov, Gilániovcov,
Rojkovcov a Omastovcov.
V r. 1946 sa názov obce (pôvodne Selnice, Sielnitz, Szielnicz a od r. 1918 Sielnicazmenil na Liptovská Sielnica). V r.1949 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo (pred
výstavbou priehrady Liptovská Mara obhospodarovalo vyše 600 ha poľnohospodárskej pôdy),
v ktorom pracovala prevažná časť obyvateľov (asi 130 ľudí). JRD sa neskôr stalo súčasťou
ŠM v Liptovskom Mikuláši.
V sedemdesiatych rokoch 20.storočia musela Liptovská Sielnica ustúpiť vodám
priehrady Liptovská Mara, ktorej výstavba sa začala v r.1964 a v r. 1974 bola už takmer
dobudovaná. Liptovská Silenica ako jediná zo zatopených obcí bolo nanovo vybudovaná asi
dva kilometre severne od pôvodnej obce v pôvodnom katastrálnom území Brníc. Slávnostne
otvorená bola v auguste 1974. Pôvodnú zaplavenú dedinu pripomína len cintorín, Borový háj,
zrúcanina mlyna a osada Brnice.
V roku 1968 bolo k obci Liptovská Sielnica administratívne pričlenené aj čiastočne
zaplavené katastrálne územie obce Liptovskej Mara a v r.1969 aj úplne zaplavené k.ú. obce
Parížovce.
 obec Liptovská Mara
Archeologické výskumy na vrchu Havránok potvrdzujú, že osídlenie vrchu Havránok sa
začalo v neolite, pokračovalo dobou laténskou, až po začiatky doby rímskej. Niektoré
archeologické nálezy hovoria o slovanskom osídlení azda už v 9.-10. storočí. V 12. stor. bol na
vrchu Havránok vybudovaný malý strážny hrad.
Samotná obec Liptovská Mara jestvovala už v 12. storočí a bola prvým trhovým miestom
v Liptove. Z 13. storočia pochádza kostol s farou a prepoštstvom, ktoré zaniklo v 18. storočí.
Listinný doklad je známy až z roku 1314 ako ecclesia b. Virginis, od roku 1952 ako Liptovská
Mara. Po vzniku šľachtickej stolice sa tu popri Partizánskej Ľupči často konali župné
zhromaždenia a do zriadenia trvalého sídla Liptovskej stolice v 17. storočí bol tu stoličný
archív. Časť obce patrila panstvu Likava, časť miestnemu prepoštovi, po zániku prepoštstva
banskobystrickej kapitule. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.
Najstaršia sakrálna stavba v Liptovskej Mare pochádzala z 10. - 12. stor. V druhej tretine
13. stor. tu bol postavený ranogotický kostol Panny Márie, renesančne prestavaný v r. 1636.
Kostol bol pred zatopením prenesený do Múzea Liptovskej dediny v Pribyline, na pôvodnom
mieste je zachovaná veža kostola v tesnej blízkosti hladiny vodnej nádrže.
 obec Parížovce
Prvá písomná zmienka o Parížovciach je z r.1295. Osada sa vyvinula okolo
zemianského dvora. Obec sa spomína v roku 1341 ako Zabopalfelde. Patrila tunajším
zemanom Parízovským, od 16. storočia Rakovskovcom, neskôr Dvorníkovichovcom z
Liptovskej Teplej. V obci bola píla a rybníky. V obci sa nachádzal goticko-renesančný kaštieľ,
ktorý je považovaný za najstaršie zemianske sídlo Liptova. Bol rodovou kúriou zemianskej
rodiny Parisa, jeho bratov a potomkov. Najstaršiu gotickú časť možno datovať do prvej tretiny
14.storočia. Po roku 1484 bol kaštieľ prestavaný ako poľovnícky zámoček. Dnešnú podobu
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získal kaštieľ po poslednej prestavbe v druhej tretine 17.storočia. Pôvodný kaštieľ bol
prenesený do Múzea Liptovskej dediny v Pribyline. Je jedným z najcennejších historických
objektov zátopového územia Liptova.
 Pamiatkovo chránené objekty a lokality
Na administratívnom území obce Liptovská Sielnica sa nachádzajú nasledovné národné
kultúrne pamiatky (ďalej len NKP), ktoré sa nachádzajú v registri nehnuteľných kultúrnych
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (ďalej len ÚZPF):
 v k.ú. Sestrč: Liptovský hrad – archeologická lokalita (vrch Sestrč – kóta
999,96)ev.č.ÚZPF 10056/0 Predpúchovské hradisko zo strednej doby laténskej a
zrúcanina kráľovského hradu (Veľký hrad liptovský, resp. Liptovský hrad, Liptovský
Starhrad sú z 13. – 15.stor).
Areál bol archeologicky preskúmaný a pripravený pre prezentáciu, vrátane informačného
systému. V súčasnosti musíme konštatovať vplyv zanedbanej údržby. Pre archeologickú
pamiatku platí účelové funkčné využitie, je prípustná len prezentácia nálezov
a zakonzervovaných odkrytých architektúr.
 v k.ú. Liptovská Mara: bývalý kostol r.k. Narodenia Panny Márie (Liptovská Mara)
ev.č. ÚZPF 330/0
Zvyšky gotického kostola Narodenia Panny Márie sú z polovice 13. storočia.
Na pôvodnom mieste ostala len veža, kópia originálnej stavby s početnými pôvodnými
prvkami sa nachádza v skanzene v Pribyline.
 v k.ú. Liptovská Mara: archeologická lokalita (vrch Havránok – kóta 684) ev.č.ÚZPF
2170/1 - 2
Na hradisku, ktoré bolo hospodárskym a spoločenským strediskom púchovskej kultúrnej
skupiny sa nachádza neskorolaténske opevnenie púchovskej kultúry a drevený vežovitý
hrádok z 12. – 15. stor. V blízkosti Havránka je niekoľko zaniknutých pravekých osád, ktoré
tiež tvorili jeho zázemie.
Na Havránku sa uplatnila takzvaná experimentálna archeológia. Nezostalo pri tradičnom
odkrytí a zakonzervovaní objektov, došlo aj k ich tvorivým rekonštrukciám a výstavbe replík.
Vďaka tomu sa z Havránka stal prvý slovenský archeologický park pod holým nebom, v
ktorom môžeme obdivovať zrekonštruované obytné stavby, pec na vypaľovanie keramiky,
obetisko a valy s bránou. V súčasnosti je tu zrekonštruovaná podoba dvorca z mladšej doby
železnej (300-100 p.n.l.), náznaková rekonštrukcia brány keltského hradiska a vstupu do
svätyne (120-50 p.n.l.), náznaková rekonštrukcia časti hradby a brány najmladšej fázy
opevnenia hradiska a rekonštrukcia obydlia z obdobia jeho zániku. Dôkazom súvislého
osídlenia územia je aj náznaková rekonštrukcia stredovekého zemepanského hrádku
(datovaný je do 12.-16.stor.)
 Uvedené NKP nemajú právoplatne vyhlásené a právne účinné ochranné pásmo.
 Na uvedené NKP sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona dotýkajúca
sa individuálnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplývajúcej z povinnosti trvalého
udržiavania vhodného prostredia kultúrnej pamiatky, podľa §27 pamiatkového zákona,
umožňujúceho využívanie a prezentáciu nehnuteľnej NKP spôsobom, ktorý zodpovedá
jej pamiatkovej hodnote.
 Zastavané územie obce, ani žiadne iné územie na území katastra obce Liptovská
Sielnica nie je vyhlásené za pamiatkové územie, na ktoré by sa vzťahovala ochrana
vyplývajúca z pamiatkového zákona.
 Na riešenom území sa nenachádza NKP evidovaná ako chránená zeleň podľa
pamiatkového zákona.
 Okrem archeologických nálezísk, ktoré boli vyhlásené za NKP sa na riešenom území
nachádza niekoľko lokalít v zmysle pamiatkového zákona označovaných ako
archeologické náleziská. Tieto sú evidované v Evidencii archeologických nálezísk SR.
KPÚ Žilina na území katastra obce Liptovská Sielnica eviduje nasledovné neodkryté
archeologické náleziská:
jaskyňa pod juhovýchodným vrcholom vrchu Sestrč
Nižný Močiarik – púchovská kultúra, stredovek
plochy pri ceste juhozápadne od kostola – púchovská kultúra
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied poskytol údaje o archeologickej lokalite:
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Vyšný močiarik, poloha severne od obce. Sídlisko z neskorej doby rímskej (AÚ SAV).
Pre uvedené lokality platí obmedzené funkčné využitie. V prípade iného využitia, napr.
stavebná činnosť, rekultivačné zásahy, hrubé terénne úpravy a pod., je zámer podmienený
odsúhlasením KPÚ Žilina a záchranným archeologickým výskumom podľa §37 a 39
pamiatkového zákona.
S ohľadom na početnosť známych archeologických nálezísk na administratívnom území
obce Liptovská Sielnica je predpoklad, že na tomto území sa nachádzajú aj ďalšie teraz
neznáme lokality.
 Ďalšie hodnotné objekty
Pre historickú kontinuitu a kultúrne povedomie miestnej komunity považujeme za
dôležitý ako objekt kultúrneho dedičstva, ktorý by bolo vhodné zaradiť do Evidencie
pamätihodností obce cintorín rodiny Andaházy.
2.5.3.2 Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických hodnôt
 Ochrana kultúrnohistorických hodnôt
 Na uvedené NKP sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona dotýkajúca
sa individuálnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplývajúcej z povinnosti trvalého
udržiavania vhodného prostredia kultúrnej pamiatky, podľa §27 pamiatkového zákona,
umožňujúceho využívanie a prezentáciu nehnuteľnej NKP spôsobom, ktorý zodpovedá
jej pamiatkovej hodnote. Pri ich oprave, údržbe a rekonštrukcii je nutné postupovať
v súlade s ustanoveniami § 27 a 32 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu
 Pri stavebnej činnosti v riešenom území mimo NKP a známych archeologických lokalít je
nutné dodržať povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa § 40
Zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v súlade s § 127 Stavebného
zákona.
 Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavebné
akcie v k.ú. Liptovská Sielnica bude záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu
Žilina
 Stavebník / investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného
Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu
k možnosti narušenia archeologických nálezísk. O nevyhnutnosti vykonať záchranný
výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického
výskumu KPÚ vydá rozhodnutie.
 Využitie kultúrnohistorických hodnôt
 Vyššie uvedené národné kultúrne pamiatky boli v návrhu územného plánu
rešpektované. Ich súčasné využitie ostalo nezmenené a v návrhu ÚPN-O je podporené
nasledovne:
- Liptovský hrad
Turistický chodník sprístupňujúci hrad v úseku z Mikulášskej strany je neudržiavaný
a pomerne ťažko prechodný. Rebríky a lávky sprístupňujúce hrad sú v súčasnosti
schátralé a informačný systém takmer nefunkčný.
Po vybudovaní navrhovaného náučného chodníka (od usadlosti – expozície
Liptovského múzea severne od obce Bukovina po Liptovský hrad), rekonštrukcii
účelovej cesty vybudovaní parkovísk pri začiatku náučného chodníka a pri odbočke
VTL plynovodu, bude táto atraktívna pamiatka lepšie sprístupnená aj z Lipt.
mikulášskej strany a spolu s rekonštrukciou lávok rebríkov, lávok a informačného
systému získa na zaslúženej atraktivite a zvýši sa návštevnosť hradu.
- Veža kostola Narodenia Panny Márie a Archeoskanzen Havránok sú síce
navštevované hojne, v tomto priestore je však problém s parkovaním, hygienickými
zariadeniami, stravovaním a ďalšími službami. Tento problémy zanikne po
vybudovaní navrhovaného parkoviska a základnej vybavenosti pri začiatku
prístupového chodníka ku archeoskanzenu a vybudovaní rekreačných služieb pri
veži kostola.

AAA – KROPITZ, Žilina

34

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

2.5.4 Vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti.
Z dôvodu potreby podrobnejšieho spracovania celkového priestorového riešenia,
funkčného využívania riešeného územia a určenia podrobných zastavovacích podmienok pre
umiestňovanie stavieb, je potrebné po schválení ÚPN – O Liptovská Sielnica spracovať
územný plán zóny pre celú Liptovsko - sielnickú rekreačnú zónu, ktorá je aglomeráciou
nasledovných rekreačných útvarov:
SRTS Lipt. Sielnica - Stredisko rekreácie a turizmu (sídelné) Liptovská Sielnica (obec)
SRT Hrachovišnie - Stredisko rekreácie a turizmu Hrachovišnie
SŠRO Kujanky - Stredisko športu, relaxácie a oddychu Kujanky
SPRP Pod hájom - Sielnický pobrežný rekreačný pás Pod hájom
ZRVŠ Sielnická zátoka - Základňa rekreacie a vodných športov Sielnická zátoka
Vzhľadom k tomu, že navrhnuté rekreačné útvary sú svojim rozsahom veľké a tiež
druhovo rozmanité s predpokladanými vysokými nárokmi na kvalitu a estetikú úroveň
prostredia, bolo by vhodné, aby sa koncept riešenia celej rekreačnej zóny pozostávajúci z
Aglomerácie rekreačných útvarov Liptovská Sielnica preveril urbanisticko - architektonickou
súťažou, možno aj medzinárodnou, z ktorej vzíduvšie súťažné návrhy v podrobnejšom
merítku potvrdia, resp. pozmenia koncepciu priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia Liptovsko - sielnickej rekreačnej zóny. Súťažné návrhy budú obsahovať
aj hmotovo - objemové štúdie ťažiskových priestorov a aj hlavných objektov v jednotlivých
rekreačných útvaroch rekreačnej zóny, a bude možné z nich vyabstrahovať optimalizované
zastavovacie podmienky pre umiestňovanie stavieb a ďalšie nevyhnutné náležitosti tvoriace
povinný obsah územnoplánovacej dokumentácie zóny.
2.6

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA

2.6.1 Funkčné členenie riešeného územia
Funkčné členenie riešeného územia je vymedzené v grafickej časti na výkr. č.2:
Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce a výkr. č.3: Komplexný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využívania územie a v Schéme záväznej časti
a verejnoprospešných stavieb. Funkčné členenie je vymedzené nasledovne:
Funkčné členenie riešeného územia je vymedzené v grafickej časti na výkr. č.2:
Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v merítku 1:
10 000 a v Schéme záväznej časti a verejnoprospešných stavieb. Funkčné členenie je
vymedzené nasledovne:
 Obytné územie obce - tvoria ho plochy určené pre obytné domy (vrátane garáží
a hospodárskych objektov) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (stavby
občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské
ihriská). V riešenom území sú to nasledovné územné bloky:
ÚB J.2:
obytné územie
ÚB J.3:
obytné územie
 Rekreačné územia – plochy zabezpečujúce požiadavky každodennej rekreácie
bývajúceho obyvateľstva a turistov. V riešenom území sú to:
ÚO F:
Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie – rekreačné územie
ÚB M:
rekreačné územie
ÚB G.2: rekreačné územie
 Zmiešané územia – v riešenom území pozostáva z nasledovných častí:
ÚO B:
Havránok - hotel Bobrovník - zmiešané územie
ÚB I.1:
zmiešané územie
ÚB J.1:
zmiešané územie
 Poľnohospodárska a lesná krajina – v riešenom území pozostáva z nasledovných
častí:
ÚB A.2: poľnohospodárska krajina
ÚO L:
Stráne-sever – poľnohospodárska krajina
ÚO H:
Kečka-Ulman – poľnohospodárska a lesná krajina
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ÚB J.4:
poľnohospodárska a lesná krajina
ÚO K:
Pod Hloďou: poľnohospodárska a lesná krajina
ÚB A.1:
lesná krajina
ÚB I.2:
lesná krajina
 Vodná plocha – v riešenom území pozostáva z nasledovných častí:
ÚO C:
VN Liptovská Mara – vodná plocha
ÚO D:
VN Liptovská Mara – vodná plocha
ÚO E:
VN Liptovská Mara - Ratkovská zátoka (západná časť) – vodná plocha
ÚB G.1:
vodná plocha
2.7

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA VRÁTANE SOCIÁLNEJ
INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE

2.7.1 Návrh riešenia bývania
Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2001 bolo v obci 127 domov, z toho 111
trvalo obývaných a 16 neobývaných. Z uvedeného počtu neobývaných domov nebol žiadny
určený na rekreáciu.
Z celkového počtu 164 bytov v obci bolo 116 bytov v rodinných domoch, 44 v bytových
domoch a 4 v ostatných budovách. Z uvedeného počtu bolo 23 bytov neobývaných z toho 15
v rodinných domoch a 8 v bytových domoch. Stav bytového fondu a úrovne bývania je podľa
jednotlivých ukazovateľov na lepšej úrovni ako celoslovenský priemer. Priemerná obložnosť
bytov je však 3,75 obyvateľa na byt, čo je o 0,54 obyvateľa na byt viac ako celoslovenský
priemer.
S ohľadom na predpokladaný demografický vývoj, odpad súčasného bytového fondu
a potrebu zníženia obložnosti bytov bola v zadaní pre ÚPN-O stanovená potreba: „vytvoriť
v návrhovom období podmienky pre výstavbu cca 130 bytov, predovšetkým v rámci IBV“.
Súčasné zastavané územie je kompaktné, bez prelúk a na plochách BI neposkytuje
možnosti pre výstavbu ďalších rodinných domov.
V náväznosti na súčasne zastavané územie je rozvoj obytného územia limitovaný
nasledovne:
 južne: ochrannými a bezpečnostnými pásmami energetiky a to:
- súbežne vedenými elektrickými vedeniami VVN 2x 110 kV a VN 22 kV
- VTL plynovodom so svojim ochranným a bezpečnostným pásmom
 západne: svažitým územím, ktoré je potenciálnym zosuvným územím
 východne: vodným tokom Kvačianka a jeho ochranými pásmami
Rozvoj obytnej zóny je teda možný predovšetkým severným smerom, kde bola
navrhnutá obytná zóna, v ktorej sú vymedzené plochy pre bývanie nasledovne:
Celková rozloha navrhovanej obytnej zóny je cca 88 000 m2, z toho
- pre bývanie hromadné je k dispozícii plocha o rozloha cca 8000 m2 t.j. plocha 4-6,
6 bytových objektov (36 bytov),
- pre bývanie individuálne plocha o rozloha cca 80 000 m2, t.j. za predpokladu veľkosti
pozemkov 800-1000m2 na RD je možné počítať s cca 60 – 75 pozemkami pre rodinné
domy.
Celkovo je v tejto lokalite možné uvažovať s 96 až 110 bytmi, podľa veľkosti pozemkov
a celkového usporiadania.
V menšej miere je možné uvažovať s rozvojom obytnej funkcie južným smerom na
ploche so zmiešanou funkciou rekreácia a bývanie.
Ako územná rezerva pre ďalší rozvoj obce sú v grafickej časti vytipované ďalšie dve
lokality a to v ÚO L a v ÚO M (spolu cca 60 pozemkov)
 Funkčná regulácia pre navrhované lokality
- hlavnou funkciou je bývanie individuálne (BI),
- neprípustné funkcie: bývanie hromadné, výroba a sklady, poľnohospodárska výroba
 Priestorová regulácia:
- pozemky do 1000 m2
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- v navrhovaných lokalitách bývania individuálneho objekty môžu mať max. jedno
nadzemné podlažie a obytné podkrovie v sedlovej streche, podpivničenie je
prípustné. Na pozemku môže byť len jeden objekt s hlavnou funkciou.
Súčasťou navrhovaných lokalít BI je aj nasledovné základné doplnkové vybavenie:
- ihriská pre deti a mládež
- ihriská a športoviská pre deti a dospelých
2.7.2 Návrh riešenia sociálneho infraštruktúry a občianskej vybavenosti
2.7.2.1 Sociálna infraštruktúra.
V riešenom území sa zariadenia sociálnej infraštruktúry nachádzajú výlučne iba
v zastavanom území obce Liptovská Sielnica.
Predškolské zariadenie: materská škola sa nachádza v centrálnej časti obce v areáli
s vlastnými detskými ihriskami. V súčasnosti tu funguje 1 trieda so 17 deťmi. Školské
zariadenia v obci nie sú. Školopovinné deti dochádzajú do obce Kvačany (31 žiakov I. stupňa
a 47 žiakov II. stupňa).
V obci sa nachádza zdravotné stredisko. Pôvodne sa v objekte uvažovalo aj s detskou
lôžkovou časťou, v súčasnosti tu však funguje len ambulancia praktického lekára a detského
lekára. Časť objektu, ktorá nebola využívaná pre zdravotníctvo bola obcou prenajímaná na
komerčné účely, v súčasnosti je nevyužívaná.
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie sociálnej starostlivosti ani klub dôchodcov.
Stravovanie pre dôchodcov obec nezabezpečuje.
V obci sa nachádzajú nasledovné administratívne zariadenia:
- v spoločnom objekte v centrálnej časti obce je umiestnený obecný úrad a matričný
úrad pre obce Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce, Prosiek, Ižipovce, Bukovina,
Bobrovník, Liptovská Mara,
- v centrálne časti obce na 1. podlaží bytového domu sa nachádza obvodné oddelenie
policajného zboru slúžiace aj pre susedné obce a tiež Bobrovník a Liptovské
Matiašovce,
- v južnej časti obce pri evanjelickom kostole je evanjelický a.v. farský úrad
- na severnom okraji obce je postavený administratívny objekt Pozemkového
spoločenstva urbariátu Liptovská Sielnica,
V rámci protipožiarnej ochrany obec spadá pod Hasičský a záchranný zbor v Liptovskom
Mikuláši. Hasičská zbrojnica sa nachádza v intraviláne obce.
Súčasný stav sociálnej infraštruktúry pre obec postačuje a samotná obec nestanovila
požiadavky na zapracovanie novej sociálnej infraštruktúry alebo občianskej vybavenosti do
návrhu ÚPN-O. V prípade, že by predsa len v návrhovom období takáto potreba vznikla,
(odporúčame zriadiť 1. stupeň ZŠ) má obec priestorové rezervy v nevyužívaných objektoch
a na pozemkoch zdravotného strediska.
Pre sociálnu infraštruktúru, ktorej potreba by mohla vzniknúť po návrhovom období bola
ponechaná územná rezerva za objektom Pozemkového spoločenstva.
2.7.2.2 Občianska vybavenosť
 Kultúra a osveta
 ÚO A
V k.ú. Sestrč na vrchu Sestrč (999,96 m n.m.) sa nachádza Liptovský hrad alt. Liptovský
Starhrad - zvyšky kráľovského hradu z 13. až 15. storočia a archeologická lokalita predpúchovské hradisko zo strednej doby laténskej. Areál bol archeologicky preskúmaný
a pripravený na prezentáciu, vrátane informačného systému, ktorý je dnes už takmer
nefunkčný.
Za účelom lepšieho sprístupnenia hradu navrhujeme náučný chodník, trasa ktorého je
na ÚB A.2 vedená schodnejším terénom ako stávajúca značkovaná turistická trasa a tiež
rekonštrukciu lávok, rebríkov a infromačného systému.
 ÚO B
V k.ú. Liptovská Mara sa nachádzajú dve vysunuté expozície Liptovského múzea
v Ružomberku: Archeologické múzeum v prírode (NKP) Liptovská Mara – Havránok (stála
expozícia rekonštruovaných objektov keltskej kultúry a stredoveku) a stála expozícia na I.
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poschodí v pôvodnej veži kostola Narodenia Panny Márie z Liptovskej Mary: Liptovská Mara –
1000 rokov histórie Liptova so zameraním na kultúrne dejiny regiónu
 ÚO F
V tomto ÚO navrhujeme na ploche pri cintoríne zriadiť múzeum – pamätník (pietne
miesto) VD Liptovská Mara a ňou zatopených obcí
 ÚO J
V centre obce Liptovská Sielnica sa nachádza kultúrny dom s univerzálnou sálou
s javiskom (kapacita cca 250 miest), 4 klubovňami a priestormi pre knižnicu. V južnej časti
obytného územia obce sa nachádza rímskokatolícky kostol, v juhozápadnej časti obce
v obytnej zástavbe evanjelický kostol postavený vo dvore ako prístavba rodinného domu
v ktorom je umiestnená fara.
 Telovýchova a šport
 ÚO B

V areáli hotela Bobrovník sú pre ubytovaných hostí k dispozícii tenisové a volejbalové
ihriská. Ponuka športovísk je rozšírená o navrhovanú plochu pre letné športoviská a atrakcie
pred hotelom Bobrovník.
 ÚO C
Pobrežie od veže kostola po hrádzu vodnej nádrže je v súčasnosti využívané ako
neupravovaná prírodná pláž bez zázemia. Navrhujeme aby v tejto polohe bolo vybudované
plážové kúpalisko s vymedzeným areálom kúpania a pobytu vo vode, t.j. zlegalizovanie
a úpravu stávajúcej prírodnej pláže (od veže po mólo) a dobudovanie zázemia: hygienicke
zariadenia, rýchle občerstvenie
Vodná plocha nádrže Liptovská Mara poskytuje možnosti pre rybolov a vodné športy.
Pobyt na vode okrem iného umožňujú navrhované zariadenia:
- požičovňa športových potrieb s vyhradenou plavebnou traťou pre MP bez vlastného
strojného pohonu a bez plachty (šlapadlá, člny, pramice, nafukovacie člny a matrace
a pod.)
- požičovňa malých plavidiel so strojným pohonom alebo plachtou
- vybudovanie a vybavenie prístavísk malých vodných plavidiel pod hotelom Bobrovník
a pri veži kostola prístupovým mólom, plávajúcimi pontónmi atď.
 ÚO J
Časť areálu PD Agronova zaberá Agroturistický jazdecký areál AGRONOVA Liptov,
s.r.o. Hlavnou činnosťou HippoClubu je agroturistika a služby s ňou spojené. Pre majiteľov
koní poskytuje moderné priestory pre ustajnenie jazdeckých koní a pre záujemcov poskytuje
kurzy jazdenia. Súčasťou jazdeckého areálu sú výbehy, kolbište, krytá jazdiareň a tiež
ubytovanie v Penzióne Hippoclub. V návrhu ÚPN-O je rešpektovaný zámer transformácie PD
na agrorekreačný komplex: na stáv. ploche PD a susedných, v súčasnosti poľnohospodársky
využívaných pozemkoch sú až po zastavané územie obce navrhnuté plochy pre ihriská
a športoviská, na ktorých prepokladáme rozšírenie jazdeckého parkúrového areálu
a vybudovanie golfovej akadémie.
V centrálnej časti obce pri kultúrnom dome sa nachádza univerzálne ihrisko
a volejbalové ihrisko a na severnom okraji obce futbalové ihrisko so šatňami a provizórnym
sezónnym bufetom. V tejto plohe ohrisko obmedzuje rozvoj obytnej funkcie, ktorá je možná len
v tomto priestore, severne od stávajucej obytného územia. Futbalové ihrisko navrhujeme
vybudovať v rámci obecného športového areálu južne od súčasnej obytnej zástavby, čím sa
využije plocha, na ktorej kvôli ochranným a bezpečnostným pásmam nie je možná obytná
výstavba. Pri OŠA je navrhnuté parkovisko, ktoré bude zároveň slúžiť aj pre kostol.
 ÚO F
V súčasnosti poľnohospodárska krajina, nenachádzajú sa tu žiadne ihriská
a športoviská. V ÚPN-O sme navrhli nasledovné športové zariadenia:
- areál letných športov v južnej časti pri Sielnickom móle
- plážové kúpalisko s vybavenosťou a zariadeniami vyššej kategórie v zátoke severne
od Sielnického kamenného móla
Okrem týchto jednoznačne stanovených plôch sú športové zariadenia súčasťou areálu
Wellnes a Spa hotela**** a tiež plôch určených pre rekreačné bývanie, kde je nutné v ďalšom
stupni ÚPD uvažovať s ihriskami a športoviskami v škále od detských ihrísk a športovísk, cez
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ihriská a športoviská pre mládež a dospelých až po náročnejšie športové aktivity tak, aby
vyhovovali tej ktorej skupine ubytovaných (seniori, rodiny s deťmi a pod).
 ÚO G

Na východnom pobreží Sielnickej zátoky má prenajaté plochy privátny „Yacht Club
Ružomberok“, ktorý tu vybudoval uzavretý rekreačný priestor s mólom - prístaviskom pre malé
plavidlá a spevnenou rampou na spúšťanie jácht a motorových člnov na vodu, spolu s
doplnkovým vybavením areálu umožňujúcim ubytovanie členov klubu v karavanoch.
V tejto časti riešeného územia je návrh športových zariadení orientovaný predovšetkým
na vodné športy, doplnený o ďalšie, aj suchozemské športové aktivity nasledovne:
- v Prosieckej zátoke: vodný vlek a letné športoviská a atrakcie na brehu,
- na západnom brehu zátoky: plážové kúpalisko (úprava stávajúcej prírodnej pláže a
dobudovanie zázemia (hygienicke zariadenia, rýchle občerstvenie), letné kúpalisko
a letné športoviská a atrakcie,
- pobyt na vode sprístupňujú navrhované prístaviská, požičovne malých plavidiel
a rampa na spúšťanie malých plavidiel a plávajúcich zariadení na vodnú hladinu,
Na vodnej ploche sú vymedzené dva areály kúpania a pobytu vo vode, vyhradené dve
plavebné trate pre MP bez vlastného strojného pohonu a bez plachty (šlapadlá, člny, pramice
atď.) a plavebná trať pre MP s vlastným strojným pohonom, alebo plachtou.
Na najjužnejšom cípe polostrova je vytvorený priestor pre windsurfingovú zátoku.
 ÚO M
V súčasnosti poľnohospodárska krajina, na ktorej sme v ÚPN-O navrhli severne od
cesty II/584 nasledovné športové a rekreačné zariadenia:
- termálne vyhrievaný športový areál
- golfový areál – 27 jamkové golfové ihrisko s golfovým klubom
- relaxačné a rehabilitačné kúpele na báze termálnej vody
 Maloobchodná sieť:
 ÚO J
Maloobchodné zariadenia sa nachádzajú len v centrálnej časti obce L. Sielnica (dve
predajne potravín a predajňa vína), čo pre obec postačuje. Nové maloobchodné zariadenia
navrhnuté nie sú, je však prípustné zriadiť ich na plochách bývania v takej miere, aby
neobmedzovali hlavnú funkciu, ktorou je bývanie.
 ÚO F
V tejto rekreačnej zóne je navrhnuté pri ceste II/584 nákupné centrum, ďalšie
maloobchodné zriadenia sú prirodzenou súčasťou objektov vybavenosti a tiež ako doplnková
funkcia na plochách rekreačného bývania
 ÚO G, ÚO M
V týchto územných okrskoch obdobne ako v ÚO F budú maloobchodné zariadenia
súčasťou rekreačnej vybavenosti
 Verejné ubytovanie a stravovanie:
V súčasnosti je v riešenom území k dispozícii ca 700 lôžok v hoteloch, penziónoch,
chatových osadách a v súkromí, okrem toho v minikempe 20 miest pre karavany a 20 miest
pre stany.
 ÚO B
Ubytovanie a stravovanie poskytuje Hotel Bobrovník** s kapacitou 124 lôžok a 98
stoličiek. Okrem hotela jediným stravovacím zariadením je sezónny bufet vo veži kostola.
V návrhu UPN-O v tomto okrsku nie je uvažované s novými ubytovacími zariadeniami,
stravovacie sú navrhované v rámci rekreačnej vybavenosti.
 ÚO G
V súčasnosti v tejto lokalite ubytovanie a stravovanie poskytujú nasledovné zariadenia:
- Hotel** s chatovou osadou „Koliba Gréta“, celková kapacita hotelového komplexu je
72 lôžok.
- kemp Yacht Clubu Ružomberok na východnom pobreží Sielnickej zátoky s kapacitou
13 sezónnych prístreškov, ku ktorým sú pristavované karavany. Určený je len pre
členov klubu
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- sezónny bufet pri parkoviskách pri ceste III/018104 na západnom brehu Sielnickej
zátoky
Poskytovanie rôznych foriem stravovania je súčasťou navrhovanej rekreačnej
vybavenosti, nové ubytovanie je navrhnuté len v minikempe v priestore pod cintorínom.
 ÚO J
V súčasnosti v tejto lokalite ubytovanie a stravovanie poskytujú nasledovné zariadenia:
- Penzión Villa Betula s celkovou kapacitou 44 lôžok. Súčasťou areálu je autocamping
s celoročnou prevádzkou a kapacitou 20 miest pre karavan a cca 20 miest pre stan a
príslušným hygienickým vybavením.
- Penzión Hippoclub, (Agronova s.r.o) s kapacitou 20 lôžok. Penzión je súčasťou
agroturistického jazdeckého areálu.
- V rodinných domoch obyvatelia poskytujú ubytovanie a stravovanie v kategórii
ubytovanie na súkromí (buď vo vyčlenených priestoroch t.j. „izbách“ v RD, alebo
v celých objektoch RD – „prázdninových domoch“) s celkovou kapacitou cca 400
lôžok.
Okrem služieb základného stravovania, ktoré sú súčasťou vyššie uvedených
ubytovacích zariadení sú v obci aj zariadenia doplnkového stravovania: pohostinstvo a dva
bary.
Nové ubytovacie a stravovacie kapacity (hotel alt. penzión, chatová osada) sú navrhnuté
v rámci rekreačného ubytovania na západnom a severnom okraji agroturistického areálu (PD
Agronova).
Na severnom okraji navrhnutej lokality bývania je ponúknutá plocha vhodná po
návrhovom období pre vybudovanie hotela (penziónu) orientovaného na outdoorové aktivity.
 ÚO F
V súčasnosti v tomto území funguje Rybárska osada – chatová osada s kapacitou 40
lôžok. Na kempovanie a stanovanie sa nelegálne užíva viacero motorovým vozidlom
prístupných lokalít na brehoch Sielnickej zátoky.
V tomto rekreačnom území je v ÚPN-O okrem plôch pre rekreačné bývanie v severnej
časti pri ceste II/584 navrhnutý Wellnes a Spa hotel**** s rekreačnou vybavenosťou
a nadštandartnými službami.
 Nevýrobné služby
 ÚO J
Pre obyvateľov obce Liptovská Sielnica fungujú nasledovné služby:
- dodávacia pošta v spoločnom objekte s obecným úradom
- zberný dvor elektrického šrotu a starého textilu v spojovacom krčku medzi obecným
úradom a kultúrnym domom
- výmena propán-butánových fliaš (doplnková OV na pozemku RD)
V rámci zastavaného územia nie sú navrhované plochy pre nevýrobné služby, je
prípustné ich zriaďovať na plochách bývania za predpokladu že nemajú negatívny vplyv
na svoje obytné okolie a nie sú v rozpore s hygienickými predpismi.
 ÚO E
- dom smútku na cintoríne
V ďalších rozvojových rekreačných územiach sú navrhnuté predovšetkým služby
súvisiace s rekreáciou, športom a pobytom pri vode: požičovne a opravovne športových
potrieb, požičovne malých plavidiel. V rámci centier rekreačnej vybavenosti sú prípustné aj
ostatné bežné služby (opravovne, kaderníctvo, kozmetika) podľa potrebnosti v tej ktorej
lokalite.
 Výrobné a opravárenské služby
V súčasnosti to sú v ÚO J nasledovné:
- drevovýroba v objekte požiarnej zbrojnice
- Ploty, s.r.o. – dcérska firma PD Agronova sídliaca v jeho areáli, zaoberajúca sa
veľkoobchodným a maloobchodný predajom produktov na výstavbu plotov, ich
výstavbou a montážou a demontážou a odvozom starých plotov.
V ÚO F sú v južnej časti navrhnuté priestory pre údržbu a zimné uskladnenie malých
plavidiel v ÚO F
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 Nezaradené
 ÚO B
- Detašované pracovisko Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra
nachádzajúce sa v areáli archeoskanzenu v lokalite Havránok v k.ú. Liptovská Mara –
v ÚPN-O ponechané bez zmien.
 Verejnoprospešné stavby pre občiansku vybavenosť, šport a rekreáciu:
OV.1 sociálna infraštruktúra (podľa potreby)
OV.2 základná občianska vybavenosť (podľa potreby)
OV.3 úprava centrálneho priestoru obce pri OcÚ
OV.4 múzeum VD Liptovská Mara a ňou zatopených obcí
OV.5 obecný športový areál
OV.6 detské ihriská a malé športoviská v zastavanom území
OV.7 cintorín rodiny Andahazy – pamätihodnosť obce podľa §49 (PZ)
OV.8 areály a objekty NKP
2.7.3 Návrh riešenia výroby a skladového hospodárstva
Samostatné areály, ani plochy priemyselnej výroby ani skladov sa v riešenom území
nenachádzajú. Výrobnú činnosť vykonávajú dve prevádzky, ktoré sú popísané v časti
občianska vybavenosť - výrobné služby:
- drevovýroba v objekte požiarnej zbrojnice
Ploty, s.r.o. – dcérska firma PD Agronova sídliaca v jeho areáli, zaoberajúca sa
veľkoobchodným a maloobchodný predajom produktov na výstavbu plotov, ich výstavbou
a montážou a demontážou a odvozom starých plotov.
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina so sídlom v Žiline má na VN Liptovská Mara
zriedený klietkový chov rýb a v k.ú. Liptovská Sielnica k nemu vybudované technické zázemie
a zariadenie pre potreby rybárskej stráže. SRZ má záujem o rekonštrukciu, resp. výstavbu
nových zariadení vyhovujúcich štandardom EÚ. V južnom cípe poloostrova Hrachovišnie na
jeho najnižšom mieste je navrhnutá plocha pre údržbu a zimné uskladnenie malých plavidiel.
Súčasťou tohto areálu bude aj plocha pre technickú infraštruktúru. Sem budú zaústené
gravitačné kanalizačné zberače z územia SRT Hrachovišnie. Z čerpacej stanice splaškových
vôd bude vedené tlakové kanalizačné potrubie do ČOV Liptovský Mikuláš.
2.7.4 Návrh riešenia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
2.7.4.1 Poľnohospodárstvo
Riešené územie (pozostávajúce zo štyroch katastrálnych území: Liptovská Sielnica,
Parížovce, Liptovská Mara a Sestrč) je súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti. Prevažná časť
územia patrí do celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská kotlina (časti Liptovské nivy,
Chočské podhorie, Smrečianska pahorkatina) len k.ú. Sestrč do spadá do celku Chočské
vrchy, podcelku Sielnické vrchy.
 Štruktúra územia podľa druhov pozemkov
V nasledovných tabuľkách sú podľa údajov GKÚ uvedené prehľady druhov pôd
v jednotlivých katastrálnych územiach v nasledovnom členení na:
Poľnohospodársku pôdu, ktorou je:
- orná pôda
- záhrady (pozemky spravidla oplotené, na ktorých sa pestuje zelenina, kvety, ovocné
stromy a iné záhradné plodiny)
- trvalé trávne porasty – TTP (pozemky porastené trávami, určené na dorobenie sena,
ako aj na spásanie)
Nepoľnohospodársku pôdu, t.j.:
- lesné pozemky (pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií
lesa – lesné porasty a pozemky bez lesných porastov – prieseky a lesné cesty)
- vodné plochy
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- zastavané plochy
- ostatné plochy (cintoríny, verejná zeleň, rokliny, výmole, medze, a pod.)
Z týchto údajov boli pre jednotlivé katastre vyčíslené nasledovné ukazovatele:
poľnohospodárske využitie riešeného územia – podiel poľnohospodárskej pôdy k celkovej
výmere územia
- stupeň zornenia – podiel ornej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy
- zatrávnenie – podiel TTP z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy
lesnatosť územia – zastúpenie lesov z celkovej výmery riešeného územia
podiel vodných plôch z celkovej plochy územia (vodné plochy)
podiel zastavaných a ostatných plôch z celkovej plochy územia (zastavané a ostatné
plochy)
Tab. č.8: Štruktúra pôdneho fondu v k. ú. Liptovská Sielnica:
v tom
Poľnohosp. pôda
spolu
(ha)
orná
pôda
záhrady
ovocné sady
k.ú L. Sielnica
313,71
4,93
6,93
celkom:
601,68
1 024,80 ha
v tom
Nepoľnohosp.
pôda spolu (ha) lesné pozemky vodné plochy
zastav. plochy
64,17
246,47
54,27
423,12

poľnohospodárske využitie:
stupeň zornenia pôdy:
- zatrávnenie:
lesnatosť územia:
vodné plochy:
zastavané a ostatné plochy:

ostatné plochy
58,21

58,71%
52,14%
45,89%
6,26%
24,05%
10,98%

Tab. č.9: Štruktúra pôdneho fondu v k. ú. Parížovce:
v tom
Poľnohosp. pôda
spolu (ha)
orná pôda
záhrady
ovocné sady
k.ú. Parížovce
0
0
0
celkom:
0
182,27ha
v tom
Nepoľnohosp.
pôda spolu (ha) lesné pozemky vodné plochy
zastav. plochy
0
182,27
0
0

poľnohospodárske využitie:
- stupeň zornenia pôdy:
- zatrávnenie:
lesnatosť územia:
vodné plochy:
zastavané a ostatné:

TTP
276,11

TTP
0
ostatné plochy
0

0%
0%
0%
0%
100%
0%

Tab. č.10:

Štruktúra pôdneho fondu v k. ú. Liptovská Mara:
v tom
Poľnohosp. pôda
spolu (ha)
orná pôda
záhrady
ovocné sady
k.ú L. Mara
0,50
0,08
0
celkom:
62,99
215,05ha
v tom
Nepoľnohosp.
pôda spolu (ha) lesné pozemky vodné plochy
zastav. plochy
25,29
116,82
8,63
152,06

poľnohospodárske využitie:
- stupeň zornenia pôdy:
- zatrávnenie:
lesnatosť územia:
vodné plochy:
zastavané a ostatné:
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62,41
ostatné plochy
1,32

29,29%
0,79 %
99,08%
11,76%
54,32%
4,63 %
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Tab. č.11:

Štruktúra pôdneho fondu v k. ú. Sestrč:
v tom
Poľnohosp. pôda
spolu (ha)
orná pôda
záhrady
ovocné sady
k.ú. Sestrč
0
0
0
celkom:
66,63
301,75 ha
v tom
Nepoľnohosp.
pôda spolu (ha) lesné pozemky vodné plochy
zastav. plochy
228,15
0,36
0
235,12

poľnohospodárske využitie:
- stupeň zornenia pôdy:
- zatrávnenie:
lesnatosť územia:
vodné plochy:
zastavané a ostatné plochy:

TTP
66,63
ostatné plochy
6,61

22,09%
0%
100%
75,6%
0,12%
2,19%

Tab. č.12:

Prehľad štruktúry pôdneho fondu v riešenom území:
Poľnohosp. využitie k.ú.
Katastrálne
Lesnatosť
Vodné plochy
stupeň zornenia
územie
k.ú
v k.ú
(%)
zatrávnenie
52,14 %
L. Sielnica
58,71
6,26 %
24,05 %
45,89 %
0%
Parížovce
0
0%
100 %
0%
0,79 %
L. Mara
29,29
11,76 %
54,32 %
99,08 %
0%
Sestrč
22,09
75,6 %
0,12 %
100 %

Zastav. a ostatné
plochy v k.ú.
10,98 %
0%
4,63 %
2,19 %

Z uvedeného prehľadu štruktúry pôdneho fondu v jednotlivých katastrálnych územiach
vyplýva nasledovné:
- celé k.ú. Parížovce zaberá vodná plocha Liptovskej Mary
- veľmi vysoký podiel vodnej plochy je aj v k.ú. Liptovská Mara (54,32%),
poľnohospodárska pôda zaberá len cca tretinu výmery katastra, pričom je využívaná
ako TTP, stupeň zornenia je minimálny (len 0,79%)
- v k.ú. Sestrč prevažnú časť územia (75,6 %) zaberajú lesné pozemky,
poľnohospodárska pôda je plne využívaná ako TTP
- najvyšší podiel poľnohospodárskej pôdy – 58,71% (stupeň zornenia 52,14%) je v k.ú.
Liptovská Sielnica
 Pôda
Pôda je základným výrobným prostriedkom v poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve, základným prírodným zdrojom a významnou súčasťou životného prostredia.
Pôda vzniká zložitým pôsobením medzi materskou horninou, reliéfom, klímou, rastlinami
a živočíchmi a spätne vplýva na všetky tieto prvky krajiny. Jej zloženie a kvalita ovplyvňujú
tvorbu rastlinných formácií, t. z. určujú charakter rastúcej vegetácie, ktorá má zase vplyv na
ekologickú stabilitu územia. Tvorba rastlinných spoločenstiev je závislá od kvality trofických
a hydrických podmienok.
Ďalšou charakteristikou pôd je zrnitostná kategória a obsah skeletu. Ich charakteristika
sa viaže na vhodnosť obsadenia plochy určitými rastlinnými formáciami. V území prevláda
piesočnato – hlinitá a hlinitá pôda, v menšom rozsahu sa vyskytuje ílovito – hlinitá a hlinito –
piesočnatá pôda.
Štrukturálne zloženie pôd je ovplyvňované geologickým podložím, od ktorého závisí
obsah skeletu v pôde.
Základným predpokladom pre vznik pôdy z horniny je jej oživenie organizmami žijúcimi
v pôde a na pôde. Pôda je v stave sústavnej látkovej a energetickej výmeny medzi litosférou,
atmosférou, hydrosférou a biosférou. Jej dôležitou vlastnosťou je úrodnosť. Je schopná
produkovať rastliny, plniť funkciu retenčného priestoru pre vodu, ktorou zásobuje rastliny, má
pufrovaciu schopnosť, vďaka ktorej je schopná rozkladať toxické látky na netoxické. Vlastnosti
pôd sú rôznorodé a veľmi významné hlavne pre tvorbu biomasy.
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Jednotlivé vlastnosti pôdy v rámci pôdneho subtypu predstavuje bonitovaná pôdnoekologická jednotka (BPEJ) a jej hlavné pôdno-klimatické jednotky, ktoré sú podrobnejšie
rozdelené podľa kategórií podľa sklonu svahov, expozície svahov k svetovým stranám,
skeletovitosti, hĺbky pôdy a zrnitosti povrchového horizontu.
Z bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek vyplýva, že riešené územie patrí do
nasledovných klimatických regiónov:
- chladného vlhkého so sumou priemerných denných teplôt nad 10°C 2000 – 1800
a obdobím s teplotou vzduchu nad 5°C 182 dní. Priemerná januárová teplota
dosahuje –4- -6°C a vo vegetačnom období 12 – 13°C
- veľmi chladného, vlhkého so sumou priemerných denných teplôt nad 10°C < 1800
a obdobím s teplotou vzduchu nad 5°C 208 dní. Priemerná januárová teplota
dosahuje –5- -6°C a vo vegetačnom období 10 – 11°C
Z pôdnych typov sú zastúpené v k.ú. Liptovská Sielnica fluvizeme, pseudogleje,
kambizeme, rendziny a regozeme, v k.ú. Lipotvská Mara kambizeme a rendziny a v k.ú.
Sestrč fluvizeme a kambizeme.
Podľa zrnitosti sa jedná o stredne ťažké pôdy (hlinité i piesočnatohlinité) až ťažké pôdy
(ílovitohlinité).
Na základe hodnotenia členitosti terénu, fyzikálnych vlastností geologického podkladu,
pôdnych typov a teplovlhkostnej klímy zaraďuje Atlas krajiny SR (r.2002) riešené územia
medzi územia s nízkym až veľmi nízkym potenciálom pre intenzívnu poľnohospodársku
činnosť.
Na poľnohospodárskej pôde v
riešenom území hospodária nasledovné
poľnohospodárske subjekty:
- PD AGONOVA, s r.o. Liptovská Sielnica,
- PD AGRORACIO, Liptovský Hrádok
- súkromní hospodári
Ochrana poľnohospodárskej pôdy
Ochrana poľnohospodárskej pôdy je legislatívne vymedzená na základe zákona
č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
Zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití cituje zákon,
pri ktorých je hlavne povinnosťou:
- chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej
jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny,
- riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou
zastavaného územia obce so zreteľom na
ochranu najkvalitnejších
poľnohospodárskych pôd a vyhodnotiť dôsledky pre poľnohospodársku pôdu pre
každú alternatívu,
- nenarušovať ucelenosť honov a nesťažovať obhospodarovanie poľnohospodárskej
pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením, alebo vytváraním častí
nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,
- vykonať
rekultiváciu
a skrývku
humusového
horizontu
odnímaných
poľnohospodárskych pôd.
V riešenom území sa osobitne chránené pôdy podľa §12 ods. 2 a) vyššie citovaného
zákona nenachádzajú. V riešenom území sa za najkvalitnejšie považujú pôdy s bonitnou
triedou 6.
 Hydromeliorácie
Hydromeliorácie š.p. v k.ú. Liptovská Mara neeviduje žiadne hydromelioračné zariadenie
vo svojej správe. V k.ú. Liptovská Sielnica eviduje odvodňovací kanál krytý (evid. č. 5304
255 005, ktorý bol vybudovaný v r. 1990 o celkovej dĺžke 0,466 km v rámci stavby „OP ŠM
Liptovský Mikuláš – Sielnica v správe Hydromeliorácie š.p. V k.ú. Liptovská Sielnica a
Liptovská Mara je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozmekov, ktoré je
v grafickej časti zakreslené na výkr. č.6 Vyhodnotenie stavebných zámerov a iných návrhov na
poľnohospodárskej pôde.
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 Živočíšna výroba
V južnej časti zastavaného územia obce Liptovská Sielnica sa nachádza hospodársky
dvor poľnohospodárskeho družstva AGRONOVA s.r.o. Okrem Liptovskej Sielnice má PD
ďalšie hospodárske dvory v Prosieku (chov hovädzieho dobytka - 200 dojníc a do 400 ks
mladého dobytka) v Bukovine (chov oviec – 400 ks dojných a 150 – 200 ks mladých oviec) a
v Bobrovníku (v súčasnosti nevyužívaný).
Časť hospodárskeho dvora v Liptovskej Sielnici je využívaná ako mechanizačné
stredisko slúžiace aj pre ostatné hospodárske dvory a časť areálu zaberá dcérska firma Ploty
s.r.o.
Na ostatnej ploche areálu PD sa rozkladá jazdecký areál jazdeckého klubu HippoClub,
ktorý záujemcom poskytuje možnosť ustajnenia koní, ich výcviku a tiež výuku jazdy. V areáli
sa usporadúvajú jazdecké preteky v parkúrovom skákaní. Nachádza sa tu objekt pre
ustajnenie jazdeckých koní (kapacita 28 koní) výbehy, kolbisko a krytá jazdiareň, plánuje sa
rozšírenie areálu o ďalšie kolbište.
Hospodársky dvor nemá stanovené hygienické ochranné pásmo.
V k.ú. L. Sielnica sa v lokalite Močiarik nachádza poľné hnojisko, ktoré slúži pre ostatné
hospodárske dvory. Hnojisko je v súčasnosti v zlom stave, uvažuje sa o jeho rekonštrukcii, ale
zhľadiska rozvoja ostatných funkcií v území by bola vhodnejšia jeho asanácia a vybudovanie
nového poľného hnojiska v lokalite bližšej ku zdroju exkrementov, t.j. niekde v k.ú. Prosiek,
prípadne v k.ú. Bukovina.
 Rybné hospodárstvo
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina so sídlom v Žiline má na VN Liptovská Mara
zriadený klietkový chov rýb a v k.ú. Liptovská Sielnica k nemu vybudované technické zázemie
a zariadenie pre potreby rybárskej stráže. SRZ má záujem o rekonštrukciu, resp. výstavbu
nových zariadení vyhovujúcich štandardom EÚ a žiada aby parcely č.1104/38, 1104/39
a 1104/44 boli zaradené do územného plánu ako stavebné pozemky.
2.7.4.2 Lesné hospodárstvo
Lesy okrem svojej produkčnej funkcie majú veľký význam aj vo sfére ochrany a tvorby
životného prostredia plnením vodohospodárskej, pôdoochrannej a zdravotno-rekreačnej
funkcie. Hospodárenie v lesoch a ochrana lesov je legislatívne vymedzená na základe zákona
č. 326/2005 Z.z. o lesoch.
V jednotlivých katastálnych územiach je nasledovný podiel lesných pozemkov:
- Liptovská Sielnica: 64,17 ha lesných pozemkov, lesnatosť územia je 6,26%
- Parížovce: lesnatosť územia 0%
- Liptovská Mara: 25,29 ha lesných pozemkov, lesnatosť územia je 11,76%
- Sestrč: 228,15 lesných pozemkov, lesnatosť územia je 75,6%
Celkovo sa v riešenom území nachádza 317,61 ha lesných pozemkov, na ktorých sú
prevažne lesy hospodárske. Zastúpené sú aj lesy ochranné – na mimoriadne nepriaznivých
stanovištiach a lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy.
Lesy v riešenom území spadajú do lesného hospodárskeho celku (LHC) Habovka –
Liptovský Mikuláš, do lesného hospodárskeho podcelku Liptovský Mikuláš - TANAP.
Lesný pôdny fond v riešenom území obhospodaruje niekoľko subjektov:
- Pozemkové spoločenstvo urbariátu Liptovská Sielnica
- Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok
- súkromní vlastníci
Pri hospodárení v lesoch sa riadia platnými lesným hospodárskymi plánmi.
2.7.5 Návrh riešenia rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
2.7.5.1 Krajská koncepcia rekreácie a CR podľa ÚPN-VÚC Žilinského kraja
Návrh ÚPN - VÚC Žilinského kraja (autori: Ing.arch. Pavel Kropitz, Ing.arch. Marian
Pivarči a kol. v r. 1998), pri stanovení krajskej koncepcie a zásad rozvoja v rámci riešenia
funkčného systému rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo (hlavný riešiteľ funkčnej zložky:
Milan Žuffa, spoluriešiteľ: Ing.arch. Andrej Mareš) odporúčal prijať a pri zabezpečovaní rozvoja
odvetvia rekreácie a cestovného ruchu (RCR) v Žilinskom kraji ďalej uplatňovať tento funkčnopriestorový systém:
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 Priestorové jednotky rekreácie a cestovného ruchu:

- oblasti cestovného ruchu s ich ťažiskovými turistickými centrami (nadregionálne
záujmové územia rekreácie a CR = RZÚ)
- rekreačné územné celky (okresy) s ich nástupnými centrami (regionálne záujmové
územia rekreácie a CR = RÚC),
- rekreačné krajinné celky s ich východiskovými a nástupnými turistickými centrami
(regionálne záujmové územia rekreácie a CR = RKC),
- rekreačné priestory s ich rekreačnými útvarmi (subregionálne (miestne) záujmové
územie rekreácie a CR = CMCR, PRZ, AGL.RÚ, SRTS, SRT, ZR a iné).
 Funkčné jednotky rekreácie a cestovného ruchu:

-

cieľové mestá cestovného ruchu,
prírodné liečebné kúpele,
rekreačné kúpele,
sídla významné pre turizmus,
strediská a základne rekreácie a turizmu.

 Funkčno - priestorový systém podľa Návrhu ÚPN-VÚC Žilinského kraja
Funkčno-priestorový systém odvetvia rekreácie a cestovného ruchu Žilinského kraja
podľa ÚPN - VÚC Žilinského kraja, kapitola 2.9 Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo, je
vymedzený nasledujúco:
V navrhovanej regionálnej priestorovej a funkčnej štruktúre rekreácie a turizmu okres
Liptovský Mikuláš tvorí samostatnú Liptovskú oblasť cestovného ruchu. Územie okresu
pokrýva päť rekreačných krajinných celkov (RKC), z ktorých tri majú priamu súvzťažnosť
k riešenému územiu. Sú to nasledovné RKC: Liptovský Mikuláš a okolie, Západné Tatry,
Liptovská Mara a Kvačany. Hlavným turistickým nástupným centrom oblasti a okresu a tiež
východiskovým centrom pre vlastný RKC a pre RKC Západné Tatry a RKC Liptovská Mara je
mesto Liptovský Mikuláš.
K riešenému územiu má vzťah aj Ružombersko-Dolnokubínska oblasť cestovného ruchu
ktorá pokrýva dva okresy: Dolný Kubín a Ružomberok, každý s vlastným RKC: RKC Dolný
Kubín a okolie a RKC Ružomberok a okolie. Nástupnými centrami oblasti, okresov a tiež
východiskovým centrom pre vlastný RKC sú mestá Dolný Kubín a Ružomberok. Z tejto oblasti
cestovného ruchu sú pre Liptovskú Sielnicu územne dostupné a svojou atraktivitou príťažlivé
nasledovné rekreačné útvary: LK Lúčky Kúpele, AGL.RÚ Lúčky, AGL.RÚ Bešeňová a SRTS
Malatiná.

Skratky použité v Tab.č.9/1:
CMCR
SVT
LKM
LK
RK
PRZ
SRTS
SRTS(LK)

=
=
=
=
=
=

Cieľové miesto cestovného ruchu – centrum turizmu celoštátneho a vyššieho významu
Sídlo významné pre turizmus – centrum turizmu regionálneho významu
Miesto s prírodnými liečebnými kúpeľmi – kúpele medzinárodného významu
Miesto s prírodnými liečebnými kúpeľmi – kúpele regionálneho a vyššieho významu
Miesto s relaxačnými (komunálnymi) kúpeľmi – regionálneho a vyššieho významu
Prímestská rekreačná zóna (lesoparky, záhradkár. a chatárske
osady, športové a relaxačné areály)
= Sídelné stredisko rekreácie a turizmu (v zastavanom území a na okrajoch sídla)
= Stredisko rekreácie a turizmu pri liečebných kúpeľoch (mimo
vnútorného kúpeľného územia)
= Stredisko rekreácie a turizmu pri relaxačných kúpeľoch
= Stredisko rekreácie a turizmu (mimo zastavaného územia sídla)
= Základňa turizmu
= Základňa rekreácie
= Aglomerácia rekreačných útvarov

SRTS(RK)
SRT
ZT
ZR
AGL.RÚ
Význam:
M = Medzinárodný
C = Celoštátny
R = Regionálny (okresný)
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Tab. č.13:

Návrh priestorových jednotiek rekreácie a cestovného ruchu regionálneho a
vyššieho významu pre oblasť VD Liptovská Mara a priľahlé územie na jej pravom
brehu podľa návrhu ÚPN-VÚC (upravená tabuľkaTab.č.9/1.)
Nadregionálne
Regionálne záujmové územia
Subregionálne záujmové územia
záujmové územia
Oblasti cestovného
Rekreačné
Rekreačné krajinné celky
ruchu
územ.celky (okresy)
Rekreačné priestory, útvary
Názov
RZÚ
1
Liptovská

Nástup.
Názov
centr.
RÚC
2
3
Liptov- Okres
ský
Liptovský
Mikuláš Mikuláš

Nástup. Názov RKC
centr.
4
5
Lipt.
Lipt. Mikuláš
Mikuláš a okolie

Západné
Tatry

Liptovská
Mara
Kvačany

RužomberskoDolnokubínska

Ružom- Okres
berok
Ružomberok

Ružom- Ružomberok
berok
a okolie

Dolný
Kubín

Dolný
Kubín

Okres
Dolný
Kubín
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Dolný Kubín
a okolie

Východisk.c
Druh, názov, význam
en.
6
7
Lipt. Mikuláš CMCR Liptovský Mikuláš
PRZ mesta L.Mikuláš
SRT L.Mikuláš – Ondrašová
AGL.RÚ Demänová
SRT Záv. Poruba - Opalisko
SVT Lipt.Ján
LK L.Ján-Svätoján. Kúpele
AGL.RÚ L..M. Ján
SVT Bobrovec
AGL.RÚ Jalovecká dolina
AGL.RÚ Žiarska dolina
AGL.RÚ Studená dolina
AGL.RÚ Pribylina
AGL.RÚ Podbanské
AGL.RÚ Liptovský Trnovec
AGL.RÚ Liptovská Sielnica
AGL.RÚ Bobrovník, Lipt. Mara
AGL.RÚ Vlašky
AGL.RÚ Kvačany
AGL.RÚ Huty-Borové
AGL.RÚ Dúbrava
RužomCMCR Ružomberok
berok
PRZ mesta Ružomberok
LK Lúčky Kúpele
AGL.RÚ Lúčky
AGL.RÚ Bešeňová
AGL.RÚ Ružomb.-Skipark
SRT Ružomb.-Trlenská dolina
SRT Ružomb.-Podsuchá
SRT /RK/ Ružomb.-Smrekovica
SRTS Vyšný Sliač
SRTS Komjatná-Studničné
Dolný
CMCR Dolný Kubín
Kubín
PRZ mesta Dolný Kubín
AGL.RÚ D.Kubín-Kubín.Hoľa
SRTS D.Kubín-Srňacie
AGL.RÚ Oravský Podzámok
AGL.RÚ Vyšný Kubín
ZT Jasenová-Bralo
SRTS Malatiná
SVT Párnica
SRT Párnica – Dierová
SRT Párnica – Lučivná
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M
R
M
C
C
C
C
C
R
C
R
M
M
M
C
C
C
R
R
R
M
C
R
C
M
R
R
C
R
C
C
M
R
M
R
R
R
R
R
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2.7.5.2 Širšie vzťahy – okres Liptovský Mikuláš
Územie okresu tvorí stredná a východná časť Liptovskej kotliny s tokom rieky Váh.
Dominantnou danosťou kotliny je na Váhu vybudovaná vodná nádrž Liptovská Mara. Okres
ohraničujú výrazné horské masívy, na severe Západné Tatry a Chočské vrchy, na juhu Nízke
Tatry. Ťažiskovým urbanizačným priestorom kotliny je mesto Liptovský Mikuláš s okolitým
osídlením a východnejšie položené mesto Liptovský Hrádok.
Medziokresné väzby rekreácie a turizmu sú pomerne intenzívne s okresom Ružomberok
a to po obidvoch stranách kotliny, na severe hlavne pri Liptovskej Mare (v línii: Bešeňová Potok - Bobrovník - Liptovská Sielnica - Liptovský Trnovec) a na juhu v priestore Partizánska
Ľupča – Sliače. Funkčné prepojenie s okresom Brezno je v priestore Demänovská dolina –
Chopok a v priestore Vyšná Boca – Čertovica. Silné priestorové a funkčné väzby s okresom
Poprad sa prejavujú v stredisku Podbanské, ktoré hranica okresov delí na dve časti.
Rekreačný potenciál okresu je mimoriadne vysoký. Má úplné spektrum prírodných
a civilizačných daností. Sú tu horské masívy, podhorská kultúrna krajina a údolná časť s
vodnými tokmi a plochami (sústava vodných diel Liptovská Mara a Bešeňová). Taktiež sú
tu zdroje termálnych vôd a pri nich vybudované rekreačné strediská: Aquapark Tatralandia,
ktorý je najväčším areálom vodnej zábavy na Slovensku i v okolitých štátoch a v okrese
Ružomberok sa nachádzajúci Thermal Park Bešeňová, ktorý vyžíva termálne pramene s
blahodarnými účinkami na pohybové ústrojenstvo a urologické problémy, súčastou aquaparku
je aj welness. Sú tu cenné historické, kultúrne a stavebné pamiatky a rozvinuté hospodárske,
spoločenské štruktúry a technické výtvory. Rekreačnú hodnotu územia ešte zvyšuje jeho
multimodálna dopravná prístupnosť. Medzinárodné letisko je v susednom okrese Poprad.
Danosti a aktivity okresu majú prevažne celoštátny a medzinárodný význam.
Rekreáciu pri vode a s tým spojený turizmus je možné rozširovať hlavne pri Liptovskej
Mare a miestne aj pri rieke Váh. Pri Liptovskej Mare je treba komplexne dobudovať
a kapacitne rozšíriť stredisko Liptovský Trnovec a vybudovať ďalšie exkluzívne komplexné
rekreačné útvary: stredisko rekreácie a cestovného ruchu (turizmu) v Liptovskej Sielnici na
poloostrove Hrachovišnie a Špotovo - rekreačný areál Savas Bobrovník s r.o., pričom
v Bobrovníku naisto a na Hrachovišnom veľmi pravdepodobne budú využívané vrty
s termálnou vodou.. Na báze termálneho vrtu Ráztoky je vybudované stredisko vodnej zábavy
Tatralandia. S väzbou na toto stredisko je možné rozvíjať rekreačné stredisko pri vode
Liptovský Mikuláš – Ondrašová. Základňu pri vode s väzbou na Dechtáre je možné založiť aj
na južnom brehu Liptovskej Mary. V Liptovskom Jáne je žiadúce obnoviť tradíciu
Svätojánskych kúpeľov a vybudovať kúpeľný liečebno-relaxačno-turistický komplex s
vysokoštandardnou vybavenosťou.
Vidiecky turizmus a agroturistika môže mať v okrese viaceré špecifické formy. Pre rozvoj
vidieckeho pobytového turizmu, spojeného s agroturistikou a relaxačnými aktivitami sú dobré
podmienky vo všetkých podhorských sídlach okresu. Veľký potenciál majú obce pod
Chočskými vrchami. Medzi najvýznamnejšie centrá vidieckeho turizmu v severnej časti
Liptovskej kotliny patria Kvačany, Prosiek, Liptovské Matiašovce a ďalšie.
Morfologická stavba územia je veľmi vhodná pre horskú, i cestnú cykloturistiku, pre
mototuristiku a výhľadove aj pre rozvíjajúcu sa hipoturistiku. Umožňuje vytvárať kombináciu
horských magistrál, podhorských okruhov a radiálnych trás rôzneho zamerania a náročnosti.
Veľmi atraktívne môžu byť trasy cez Huty a Borové do Roháčov, cez Malatinú a Osádku do
Dolného Kubína a rad ďalších.
V celom okrese je možné návštevníkom ponúknuť širokospektrálne možnosti
uspokojenia špecifických rekreačných a turistických požiadaviek. Medzi najatraktívnejšie
činnosti budú patriť poľovníctvo, športový rybolov, windsurfing, jazda na vodných skútroch,
vodné lyžovanie a ostatné vodné športy, plavba na malých vodných plavidlách s motorovým
pohonom aj bez, pobyt na hausbótoch, splavovanie divokých vôd na raftoch, skalolezenie,
skialpinizmus, padákové lietanie a iné letecké športy, speleológia a veľa iných, ktoré je možné
rozvíjať len ako doplnkové športovo-rekreačné aktivity výlučne v súlade so zákonom o
ochrane prírody a krajiny, na vyčlenených lokalitách, resp. za presne určených podmienok.
Turistickú príťažlivosť územia môže zvýšiť aj obnova a prezentácia niektorých technických
pamiatok, napr. sústavy mlynov v Oblazoch, úzkokoľajnej železničky z Liptovského Hrádku
prenesenej do skanzenu v Pribyline, banských diel v Bockej a Ľupčianskej doline a zavedenie
rekreačných plavieb plťami na Váhu.
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 Klaster LIPTOV

Štyri najvýznamnejšie súkromné subjekty z odvetvia cestovného ruchu z Liptova Thermal Park Bešeňová, Aquapark Tatralandia, Jasná Nízke Tatry a Skipark
Ružomberok a tri mestá mesto Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok a mesto
Ružomberok založili Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, ktoré je združením
právnických osôb založené s víziou vybudovať z Liptova európsky rozpoznateľnú destináciu
cestovného ruchu a so strategickým cieľom zvýšenia návštevnosti regiónu Liptov do roku 2013
na dvojnásobok roku 2007. Združenie bolo oficiálne zaregistrované 8.8.2008, kedy mu bolo
pridelené IČO a bolo zapísané do registra záujmových združení právnických osôb.
Klaster LIPTOV svojim poslaním a víziou vystupuje ako Organizácia destinačného
manažmentu (Destination Management Organisation - DMO). Pre svojich členov a partnerov
z odvetvia cestovného ruchu v regióne Liptov plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a
organizačnej centrály, koordinovuje rozvoj cestovného ruchu na regionálnej úrovni podporujúc
turizmus ako odvetvie v regióne.
Vzhľadom k očakávanému mohutnému rozvoju rekreačných ubytovacích kapacít
(rekreačného bývania) aj rekreačného vybavenia a služieb v riešenom území, bolo by vhodné,
aby sa do klastra Liptov zaregistrovala aj Liptovsko - sielnická rekreačná zóna ako celok.
Tab. č.14: Atraktivity poznávacieho a kultúrneho turizmu – časť okresu Liptovský Mikuláš,
atrakčný okruh obce Liptovská Sielnica
Typ

Názov

archeoskanzen

Havránok

hrady a zámky
kaštieľ
pamiatky vedy
a techniky

Liptovský hrad
Sielnický hrad
Lipt. starhrad
Zemiansky
kaštieľ pôvodne
v Parížovciach
vodné mlyny
v Kvačianskej
doline

K.ú. obce

Stručná charakteristika

Liptovská
Mara
Liptovská
Sielnica -Sestrč

objekt keltskej kultúry, nálezisko sídliska
z mladšej doby kamennej, stredoveký hrádok

Pribylina
Kvačany

zrúcanina najvyššie položeného hradu na
Slovensku s archeologickou expozíciou v prírode
goticko-renesančný kaštieľ umiestnený v Múzeu
Liptovskej dediny v Pribyline, najstaršie
zemianske sídlo Liptova
horské typy mlynov umiestnené v Chočských
vrchoch, po rekonštrukcii sa stali súčasťou
náučného chodníka v Kvačianskej doline

Regulatívy pre usmerňovanie rozvoja rekreačných priestorov a útvarov regionálneho a
vyššieho významu v dotknutej časti okresu Liptovský Mikuláš sú navrhnuté v nasledujúcej
tabuľke:
V tabuľke sú použité skratky, ktoré sú vysvetlené pri predošlej tabuľke. Okrem nich sú
použité aj nasledovné symboly:
III
II
I

= horský funkčný typ
= podhorský funkčný typ
= nížinný funkčný typ

Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu velkého územného celku (ÚPN - VÚC) Žilinského
kraja (autor: Ing.arch. Róbert Toman, 2009), ktorých predmetom bolo zapracovanie výstupov z
„Územného generelu cestovného ruchu s priemetom do Zmien a doplnkov ÚPN VÚC
Žilinského kraja s osobitým zameraním na využívanie geotermálnej energie“ (autor: Ing.arch.
Róbert Toman, 2008) sa zamerali len na aktualizáciu kapitoly 2.9 Rekreácia, cestovný ruch
a kúpeľníctvo pôvodného územného plánu z roku 1998, a na vyhotovenie samostatných
priesvitiek k jednotlivým pôvodným mapovým listom tvoriacich výkres č.2: Komplexný
urbanistický a dopravný návrh v m = 1: 50 000.
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Tab. č.15: Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov regionálneho a vyššieho významu
včasti okresu LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, podľa návrhu ÚPN-VÚC (upravená tabuľka
Tab.č.9/6.)
Rekreačn
ý krajinný
celok
1

Lipt.
Mara,
Kvačany

Rekreačný priestor.útvar
Obec, k.ú.
2

ID
3

Liptovský
Trnovec

5.14

Liptovská
Sielnica

5.15

Bobrovník

5.16

Vlachy

5.17

Kvačany

5.19

Liptovské
Matiašovce
Huty

5.20

Druh, názov
4

AGL.RÚ
Lipt.Trnovec
- SRTS Lipt.
Trnovec
- SRTS Hájiky
AGL.RÚ Lipt.
Sielnica
- SRTS Lipt.
Sielnica
- SRT
Hrachovište
AGL.RÚ
Bobrovník
- SRTS
Bobrovník
- ZR Tvarožná
- ZR Hliník
AGL.RÚ
Vlašky
- ZT Dechtáre
AGL.RÚ
Kvačany
- SRTS
Kvačany
- SRTS Vyšné
Matiašovce
AGL.RÚ HutyBorové
- SRTS Huty
- SRTS Malé
Borové
- SRTS Veľké
Borové
- ZT Oblazy
- ZT Biela
Skala

Funkčný

Výmera
(ha)

Typ Význ. Stav
5
6
7

Návrh
8

II

M

210

350

II

C

-

100

II

C

210

480

II

C

III

R

250

520

III

R

280

1260

170

Denná
návštev. v hl.
sezóne
Stav Návrh
9
10

Rekreačný
krajinný

11

3000L 4600L dostavba SRT,
Hájiky, nová
výstav.
v SRTS
L.Trnovec
600L 2400L nová
výstavba,
SRTS
L.Sielnica a
Hrachovište
1000L 1200L nová výst.,
SRTS
Bobrovník, ZT
Tvarožná
a Hliník
200 L 1200L nová výstav.
SRTS Vlašky a
dostavba
ZT Dechtáre
100 L 400L nová výstav.
SRTS Kvačany a Vyš.
Matiašovce

300 L

700Z dostavba
vybav.v ZT
Oblazy a Biela
Skala,
nov.výst.
v SRTS Huty,
M. a V. Borové

Zmeny a doplnky č.3 ÚPN - VÚC Žilinského kraja doplnili pôvodnú tabuľku
Tab.č.9/6. Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v okrese
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, nasledovne:
- bol potvrdený celoštátny význam AGL.RÚ Liptovská Sielnica
- za hlavnú formu CR sa definoval letný pobytový cestovný ruch pri vode
- za doplnkovú formu bol potvrdený vidiecky CR
- v rámci stanovenia spôsobu rozvoja územia sa potvrdil doterajší spôsob rozvoja
a bola pridaná nová aktivita – golfový areál, ktorý v grafickej časti sa situoval v k.ú.
Liptovská Sielnica do lokality Stráne severne od cesty II/584.
Za nedostatok tohto dokumentu považujeme, že napriek navrhovanému rozšíreniu plôch
pre urbanizované rekreačné aktivity a tiež rozšíreniu plôch pre dynamické rekreačné aktivity
v krajine (golfový areál s 27-mi jamkami), riešiteľ Doplnku č.3 nezvýšil údaj o predpokladanej
dennej návštevnosti z 2400 osôb/deň v letnom období na vyšší, (ale ponechal nápočty podľa
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pôvodnej ÚPD), čím limituje rozvoj Strediska rekreácie a turizmu Hrachovišnie a Strediska
športu, relaxácie a oddychu Kujanky na nižšej kapacitnej úrovni, než ako by mohla byť
optimálna úroveň, ktorá je v danom území dosiahnuteľná pri rešpektovaní VN Liptovská Mara
s lemom pobrežných ochranných porastov ako nadregionálne biocentrum.
Za nedostatok tiež považujeme, že v rámci kontaktných plôch s vodnou nádržou v k.ú.
Liptovská Sielnica autor nedefinoval aj ďalšie rekreačné útvary a nezatriedil ich do funkčného
systému. Jedná sa o lokality Za hájom a Kečka - Ulman, ktoré boli vymedzené už v grafickej
časti Zmien a doplnkov č.1 ÚPN - VÚC ŽSK, pričom ale textová časť funkčnej zložky rekreácia
vtedy aktualizovaná nebola, preto odborná verejnosť, ale aj dotknutá samospráva
a podnikateľské subjekty očakávali, že tieto lokality budú identifikované ako nové rozvojové
rekreačné útvary a budú zaradené do funkčnopriestorového systému rekreácie a CR
v dotknutom území.
2.7.5.3 Štruktúra rekreačných útvarov obce a rekreačné danosti územia
 Rekreačné danosti riešeného územia
Aglomerácia rekreačných útvarov Liptovská Sielnica je súčasťou Rekreačného
krajinného celku Liptovská Mara, Kvačany. Podľa platného ÚPN VÚC Žilinský kraj je na území
aglomerácie riešené stredisko rekreácie a turizmu Liptovská Sielnica a stredisko rekreácie
a turizmu Hrachovišnie. Obom strediskám je prisúdený celoštátny význam. Rekreačné
a športové plochy sú v súčasnosti reprezentované jazdeckým areálom pri penzióne Hypoklub,
ihriskami a športovými plochami pri hoteli Bobrovník, v lokalite Pri Mlyne, neupravenými
plážami pri brehu Liptovskej Mary, mólami pre pristávanie malých plavidiel. Pri kostole
Narodenia Panny Márie a v Sielnickej zátoke je vybudované prístavisko plavidiel verejnej
lodnej dopravy. V riešenom území sa nachádzajú ubytovacie a stravovacie zariadenia voľného
cestovného ruchu Hotel Bobrovník, Koliba Gréta s rekreačnými chatami, penzión Villa Betula,
s kempingom pre menší počet karavanov a stanov a penzión Hypoklub. Ďalšie možnosti
ubytovania poskytujú prázdninové domy a ubytovanie v súkromí v zastavanom území obce.
Na Sielnickom polostrove sa nachádza rybárska osada s ubytovaním v piatich chatách a kemp
Yacht klubu.
Vodné dielo Liptovská Mara poskytuje možnosti kúpania, slnenia, vodných športov
a rybolovu. Blízke okolie poskytuje možnosti turistiky v atraktívnom území Chočských vrchov
a Západných Tatier. Územím obce vedie Liptovská cyklomagistrála, ktorá v sedle pod Bielou
Skalou na rozhraní regiónov Oravy a Liptova nadväzuje na Oravskú cyklomagistrálu
Predpokladom pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v riešenom území je aj primeraná
dostupnosť aquaparkov Tatralandia a Bešeňová, kúpeľov Lúčky, existencia viacerých
pamätihodností v blízkom okolí a tiež perspektíva možného využitia geotermálnych vôd
priamo na území obce v budúcnosti.
Liptovská Sielnica má strategickú geografickú polohu z hľadiska dostupnosti
najatraktívnejších útvarov rekreácie a CR a to dáva predpoklad intenzívneho rozvoja vlastných
rekreačných a ubytovacích kapacít v riešenom území.
Za najvýznamnejšiu trasu cestnej turistiky je treba považovať medzinárodný, tzv. Malý
tatranský okruh s nástupom cez Liptov do Zuberca (cesta II/584), a ďalej do Oravíc a
Vitanovej s pokračovaním cez Zakopané (Poľsko) späť na Slovensko, po ceste Slobody až do
Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša.
Katastrálne územie obce Liptovská Sielnica je potrebné zapojiť do funkčnopriestorového subsystému rekreácie a turizmu celého mikroregiónu Oblazy, ktorý sa
rozprestiera na oboch stranách pohoria Chočské vrchy. Patria do neho obce: Bukovina,
Liptovská Anna, Ižipovce, Prosiek, Liptovská Sielnica, Liptovské Matiašovce a Kvačany na
liptovskej strane pohoria a obce: Veľké Borové, Malé Borové a Huty na oravskej strane.
Súčasťou MR Oblazy sú aj dve obe z okresu Dolný Kubín: Malatiná a Osádka.
Územie obce Liptovská Sielnica má priaznivé predpoklady pre rozvoj rekreácie a
turizmu, ktoré sa však v súčasnosti ešte dostatočne nevyužívajú. Patrí sem predovšetkým
kvalita prírodného prostredia a väzby na prírodné prvky (vodné plochy, lúky, les...). Súčasne
sú tu možnosti pre rozvoj cykloturistiky, agroturistiky a hipoturistiky. Ďalšie možnosti sa
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ponúkajú pre obľúbené činnosti – poľovníctvo a hlavne športový rybolov. Prírodné podmienky
poskytujú možnosti pre vytvorenie bežeckých lyžiarskych tratí.
Obec Liptovská Sielnica svojou atraktívnou polohou a významom z hľadiska cestovného
ruchu už v súčasnosti patrí k sídlam s vysokou celoročnou návštevnosťou a je potrebné na
území poloostrova Hrachovišnie vytvoriť podmienky pre umiestnenie zariadení pobytového
charakteru vyššej kategórie, s náročnou spoločensko-kultúrnou a športovou vybavenosťou
typu wellnes zariadení, rezortov a apartmánového bývania, doplnené golfovým areálom s 27
jamkovým ihriskom a golfovou akadémiou na ploche severne od cesty II/584.
V lokalitách Za hájom a Kečka – Ulman sú využiteľné rekreačné plochy s možnosťou
výstavby rekreačných chát súkromných, ale aj ako objektov viazaného cestovného ruchu.
Rekreačné objekty je treba situovať tak, aby nerušili prírodnú scenériu a charakter okolitej
krajiny, pri ich realizácii vychádzať z tvaroslovných prvkov miestnej ľudovej architektúry.
 Návrh štruktúra rekreačných útvarov v administratívnom území obce
V rámci RKC Liptovská Mara - Kvačany je pre administratívne územie obce Liptovská
Sielnica stanovená nasledovná štruktúra rekreačných priestorov:
 Zónu rekreácie v k.ú. Liptovská Sielnica tvorí: celá aglomerácia rekreačných útvarov
Liptovská Sielnica, ktorá je v ÚPN - VÚC Žilinského kraja označená identifikačným
kódom 5.15.
 Zónu rekreácie v k.ú. Liptovská Mara tvorí: územne prislúchajúca časť aglomerácie
rekreačných útvarov Bobrovník - Liptovská Mara, ktorá je v ÚPN - VÚC Žilinského
kraja označená identifikačným kódom 5.16
Vysvetlenie identifikačných kódov: 5 je poradové číslo okresu Liptovský Mikuláš
v predmetnom dokumente a 15, resp. 16 je poradové číslo medzi okresnými rekreačnými
priestormi, resp. aglomeráciami rekreačných útvarov.
Pre potreby územného plánu obce Liptovská Sielnica budeme používať len druhé
poradové číslo, ktoré doplníme o číselný index označujúci poradie v rámci príslušnej
aglomerácie RÚ.
Návrh štruktúry rekreačných útvarov v jednotlivých katastrálnych územiach:
5.15. AGL. RÚ Aglomerácia rekreačných útvarov Liptovská Sielnica pozostáva z:
15.1 SRTS Lipt. Sielnica - Stredisko rekreácie a turizmu (sídelné) Liptovská Sielnica (obec)
15.2 SRT Hrachovišnie - Stredisko rekreácie a turizmu Hrachovišnie
15.3 SŠRO Kujanky - Stredisko športu, relaxácie a oddychu Kujanky
15.4 SPRP Pod hájom - Sielnický pobrežný rekreačný pás Pod hájom
15.5 ZRVŠ Sielnická zátoka - Základňa rekreacie a vodných športov Sielnická zátoka
5.16. AGL.RÚ Aglomerácia rekreačných útvarov Bobrovník - Liptovská Mara:
16.1 SRTS Bobrovník - Stredisko rekreácie a turizmu (sídelné) Bobrovník (obec a SAVAS)
16.2 ZR Tvarožná - Základňa rekreácie Tvarožná
16.3 ZR Hliník - Základňa rekreácie Hliník
16.4 SRT Liptovská Mara - Stredisko rekreácie a turizmu Liptovská Mara
 Charakteristika rekreačných útvarov prislúchajúcich do Aglomerácia rekreačných
útvarov (AGL. RÚ) Liptovská Sielnica:
15.1 SRTS Lipt. Sielnica - Stredisko rekreácie a turizmu (sídelné) Liptovská Sielnica (obec)
Súčasný stav
Vzhľadom k tomu, že Liptovská Sielnica je etablovaným a hojne navštevovaným
strediskom turizmu a rekreácie, je verejné ubytovanie v tejto obci špecifickou vybavenostnou
záležitosťou a kapacitne výrazne presahuje požiadavky a potreby bežnej obce.
V obci prevažujú predovšetkým nasledovné kategórie verejného ubytovania:
- ubytovanie v súkromí, t.j. ubytovanie hostí (turistov) v izbách rodinných domov,
alebo sa na tento účel poskytuje celý objekt (dom, prázdninový dom, chalupa, chata).
- ubytovanie v penziónoch
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Obidva typy ubytovania sa realizujú buď v samotných objektoch RD, resp. v prístavbách
za objektmi RD alebo v penziónoch, ktoré sú riešené spravidla formou prístavby k RD, alebo
ako samostatný objekt v zadnej časti pozemku RD v obytných zónach, ktoré takto neúmerne
zaťažujú. Samostatné penzióny postavené na pozemkoch špeciálne pre ne určených
s patričným priestorovým štandardom a nezaťažujúce okolie svojou prevádzkou sú výnimkou.
Hotelový typ ubytovania úplne absentuje.
Návrh nových rekreačných zariadení:
JPA jazdecký parkúrový areál
GŠ golfová škola (akadémia)
OŠA obecný športový areál
RVS rekreačná vybavenosť a služby Pri mlyne
RVS rekreačná vybavenosť a služby pri Hippoclube
RB rekreačné bývanie
LPK lesopark pri Kvačianke
P
parkovisko pri OŠA
15.2 SRT Hrachovišnie - Stredisko rekreácie a turizmu Hrachovišnie
SRT Hrachovišnie – nový samostatný rozvojový útvar, ktorý by mal plniť predovšetkým
funkciu rekreačného bývania s predpokladanými verejnými formami hromadného ubytovania v
**** kategóri zariadení: hotely, botely a penzióny s nadštandartným vybavením a najmä
súkromnými formami celoročného rekreačného bývania (možno aj s charakterom trvalého
pobytu), napr. v objektoch nasledovných typov: rekreačné zruby, bungalovy, štúdiá, domy,
vily, luxusné vily, exkluzívne vily na pobreží s priamym prístupom k vode - so súkromným
prístavom a plážou, hausbóty, apartmánové domy a ďalšie, doplnené o bohatú škálu
rekreačných, športových a voľnočasových zariadení, služieb a produktov zameraných na
náročnú klientelu.
Čistá výmera plôch určených pre zástavbu objektami rekreačného bývania je 55,6 ha.
Na takto veľkom území je možné veľmi komfortne umiestniť 450 až 630 rekreačných domov
v závislosti od veľkosti pozemku na ktorom bude umiestnený - predpokladali sme výmery od
900 m2 do 1250 m2. Pri obložnosti 6 lôžok v jednom objekte sa zaťaženie územia dá očakávať
v rozmedzí: 2700 až 3700 ubytovaných rekreantov. Ak budeme predpokladať 7 lôžok
v jednom objekte, potom celková lôžková kapacita dosiahne 3150 až 4330 postelí.
Návrh nových rekreačných zariadení:
OC obchodné centrum
HWS hotel Wellness a spa
RVS rekreačná vybavenosť a služby v centre strediska
ALŠ areál letných športov
VZ voľnočasové zariadenia
PK plážové kúpalisko
PMH prístavné mólo Hrachovišnie
PMP požičovňa malých plavidiel
WZ windsurfingová zátoka
RB rekreačné bývanie
HB hausbóty Ratkovie
ČS čerpacia stanica
PP centrálne podzemné parkovisko
P
parkovisko pri OC
P
parkovisko pri ALŠ
P
parkovisko pri cintoríne
15.3 SŠRO Kujanky - Stredisko športu, relaxácie a oddychu Kujanky
Návrh nových rekreačných zariadení:
TVŠA termálne vyhrievaný športový areál
RRK relaxačné a rehabilitačné kúpele
GK golfový klub
GA golfový areál 27 jamkové ihrisko
PP podzemné parkovisko pod RRK
PP podzemné parkovisko pod TVŠA
AAA – KROPITZ, Žilina

53

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

15.4 SPRP Pod hájom - Sielnický pobrežný rekreačný pás Pod hájom
Návrh nových rekreačných zariadení:
RVS rekreačná vybavenosť a služby v centre SPRP
RVS rekreačná vybavenosť a služby pod Andaházi cintorínom
RS rekreačné služby Prosiecka zátoka
LK letné kúpalisko
PK plážové kúpalisko
LŠA letné športoviská a atrakcie v areáli LK
LŠA letné športoviská a atrakcie v areáli VV
YC yacht club
MC mini camping
P
parkovisko pre LK pri križovatke ciest lll/018104 a lll/584001
P
parkovisko pre PK pri ceste lll/018104 (pri bufete)
15.5 ZRVŠ Sielnická zátoka - Základňa rekreacie a vodných športov Sielnická zátoka
Návrh nových rekreačných zariadení:
PMP požičovňa malých plavidiel
VV vodný vlek
vymedzený areál kúpania a pobytu vo vode
vyhradená plavebná trať pre MP bez vlastného strojného pohonu a bez plachty
vyhradená plavebná trať pre MP s vlastným strojným pohonom, alebo plachtou
Výhľadové uzavretie Sielnickej zátoky hrádzovým telesom so zabudovaným
technologickým objektom, ktorý vo vzniknutej Sielnickej vodnej nádrži bude zabezpečovať
optimálny vodostav pre rozvoj a prevádzku vodných športov (vodné lyžovanie na vodnom
vleku, veslársky šport a ďalšie) ale aj rekreačný pobyt pri vode, vo vode a na vode, najmä
v letnej sezóne tak, aby celá rekreačná zóna (aglomerácia rekreačných útvarov Liptovská
Sielnica) poskytovala v oblasti rekreácie, športu a turizmu komplexné služby na
nadštandartnej úrovni. V zimnej sezóne predpokladáme dostatočné zamrznutie vodnej
hladiny, čo by umožnilo vytvoriť množstvo klzísk, ľadových ihrísk pre hokej aj curling,
rýchlokorčuliarsky ovál, aj korčuliarsku trať prepájajúcu celoročne prevádzkované zariadenia
na pobreží Sielnickej rekreačnej vodnej nádrže.
Vzhľadom k malému objemu budúcej Sielnickej VN v pomere k objemu celej VN
Liptovská Mara sa predpokladá len zanedbateľný vplyv na hlavnú funkciu VD Liptovská Mara,
ktorou je zachytávanie vody v čase jej nadbytku a postupné vypúšťanie do koryta Váhu tak,
aby jej bol dostatok počas celého roka pre potreby priemyslu, poľnohospodárstva a samotnom
toku rieky. Protipovodňová funkcia sústavy vodných diel (VD Liptovská Mara a VD Bešeňová)
vytvorením nového samostatného vodného diela vloženého do stávajúcej VN Liptovská Mara
taktiež nebude obmedzená.
 Charakteristika rekreačných útvarov prislúchajúcich do Aglomerácie rekreačných
útvarov (AGL. RÚ) Bobrovník - Liptovská Mara, ktorá zahŕňa aj k.ú. Liptovská Mara,
na území ktorej je rekreačný útvar:
16.4 SRT Liptovská Mara - Stredisko rekreácie a turizmu Liptovská Mara
SRT Liptovská Mara, ktoré pozostáva z nasledovných menších zariadení a útvarov
rekreácie, ktoré síce neboli definované v doteraz spracovaných ÚPD, ale z dôvodu
podrobnosti spracovania riešeného územia obce Liptovská Sielnica je potrebné ich tu uviesť:
ZT - výletné miesto bývalý kostol r.k. Narodenia Panny Márie na brehu priehrady Liptovská
Mara, s parkoviskom pre osobné automobily,
ZT - výletné miesto archeologická lokalita (vrch Havránok, 684 m n.m.) s odstavovaním OA
pri kraji účelovej komunikácie,
ZT - kamenné prístavné mólo Bobrovník (pod hotelom rovnakého mena) s obtiažnym
dopravným prístupom a bez možnosti odstavenia OA,
ZT - kamenné prístavné mólo pri veži kostola Liptovská Mara, ktoré nemá zázemie
prislúchajúce tomuto prvku rekreačnej vybavenosti najmä vzhľadom na možnosť výletnej
plavby plavidlami verejnej osobnej lodnej dopravy (hlavným deficitom sú nejestvujúce
plochy pre odstavovanie vozidiel)
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ZT - neupravená pláž na brehu priehrady v úseku od veže býv. kostola po prístavné mólo pre
plavidlá verejnej osobnej dopravy, slúžiaca pobytu pri vode - kúpanie, člnkovanie a aj
ako priestor na pristávanie malých plavidiel (hlavným deficitom sú nejestvujúce plochy
pre odstavovanie vozidiel, čo sa rieši parkovaním áut na účelovej komunikácii,
v jazdnom pruhu primknutom k rekreačným plochám pri VD Liptovská Mara)
ZT - výletné miesto priehradný múr VD Liptovská Mara,
Návrh nových rekreačných zariadení:
LŠA letné športoviská a atrakcie
HB hausbóty Liptovská Mara
RS rekreačné služby
PK plážové kúpalisko
PMP požičovňa malých plavidiel
vymedzený areál kúpania a pobytu vo vode
vyhradená plavebná trať pre MP bez vlastného strojného pohonu a bez plachty
 Samostatný rekreačný útvar:
ZT - výletné miesto Liptovský hrad – archeologická lokalita (vrch Sestrč, 999,96 m n.m.)

Vzhľadom k tomu, že navrhnuté rekreačné plochy sú svojim rozsahom veľké a tiež
druhovo rozmanité s predpokladanými vysokými nárokmi na kvalitu a estetikú úroveň
prostredia, je nevyhnutné, aby sa koncept riešenia celej rekreačnej zóny pozostávajúci z
Aglomerácie rekreačných útvarov Liptovská Sielnica preveril medzinárodnou urbanisticko architektonickou súťažou, v ktorej súťažné návrhy v podrobnejšom merítku potvrdia, resp.
pozmenia koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia aglomerácie
RÚ. Súťažné návrhy budú obsahovať aj hmotovo - objemové štúdie ťažiskových priestorov
a aj hlavných objektov v jednotlivých rekreačných útvaroch rekreačnej zóny.
2.8

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

2.8.1 Zastavané územie k 1.1.1990
V riešenom území je hranica zastavaného územia stanovená len pre samotnú obec
Liptovská Sielnica. Do zastavaného územia je zahrnutý areál PD, cesta III/584001 a obytné
územie obce. Celková výmera zastavaného územia obce Liptovská Sielnica k 1.1.1990 je 372
245 m2. Časť bytovej výstavby už v súčasnosti presahuje túto hranicu
2.8.1.1 Návrh rozšírenia
V súčasnosti platné vymedzenie zastavaného územia je v navrhnuté na rozšírenie v 6
lpkalitách v územných okrskoch F, I, G, J a M nasledovne:
Tab. č.16: Návrh rozšírenie zastavaného územia

Č.

ÚO

1

navrhovaná lokalita rekreačného bývania
navrhované rekreačné územie na poloostrove Hrachovišnie
navrhované rekreačné územie na poloostrove Hrachovišnie
časť navrhovaných plôch rekreácie v sielnickom pobrežnom
G.2
rekreačnom páse
rozšírenie o už zastavané plochy (Villa Betula) a navrhovanú plochu
J.1
rekreácie v lokalite Pri mlyne
M.1 časť navrhovaného rekreačného územia
J.1 navrhovaná lokalita rekreačného bývania
J.1 golfová akadémia
J.1 navrhovaný obecný športový areál
J.2 už v súčasnosti zastavané plochy BI
J.3 už v súčasnosti zastavané plochy bývania a navrhovaná lokalita bývania
sumár

2

3
4
5
6

Účel (lokalita)

I.1
F.1
F.2

AAA – KROPITZ, Žilina

Výmera
[m2]
55 712

1 278 950

13 850
55 860
54 093
104 172

1 562 637
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PÁSIEM

A

CHRÁNENÝCH

ÚZEMÍ

PODĽA

Do riešeného územia zasahujú nasledovné ochranné pásma (vymedzenie vyplýva zo
všeobecne záväzných predpisov):
2.9.1.1 Ochranné pásma hygienického charakteru
 Ochranné pásmo cintorína – v šírke 50 m – nevhodné pre obytnú funkciu, má tu byť
umiestnená predovšetkým vysoká zeleň.
 Ochranné pásmo ČOV – 100 m od obytných objektov
2.9.1.2 Ochranné pásma technického charakteru
 Ochranné pásma stávajúcich a navrhovaných ciest:
cesty II. triedy v úsekoch mimo zastavané územie – 25 m od osi vozovky na obe strany.
cesty III. triedy v úsekoch mimo zastavané územie – 20 m od osi vozovky na obe strany.
 Ochranné pásma vonkajších vedení vysokého napätia:
V zmysle zákona č. 70/98 Z.z. o energetike je v riešenom území potrebné rešpektovať
nasledovné ochranné pásma elektrických rozvodov:
 VVN 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajných vodičov na každej strane
 VN 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajných vodičov na každej strane
 VN 22 kV káblové vzdušné aj zemné – 1m od osi kábla na obe strany
V ochrannom pásme vzdušných vedení je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie,
pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné
látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo
ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky
V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
zakázané zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a vysádzať trvalé porasty a jazdiť
osobitne ťažkými mechanizmami, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu
prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť
elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne
sťažovali prístup k nemu
 Ochranné pásma stožiarových trafostaníc – v šírke 10 m od okraja.
Ochranné pásmo murovanej (kioskovej) trafostanice je vymedzené oplotením alebo
obostavanou hranicou trafostanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do
trafostanice na výmenu technologických zariadení.
 Ochranné pásma plynovodov, prípojok a technologických objektov plynu:
 VTL plynovod do DN 500 PN 6,3 MPa – 8 m od osi plynovodu na každú stranu
 Regulačná stanica plynu RS VTL/STL 6,3 MPa - 8 m
 VTL prípojka - 4 m od osi plynovodu na každú stranu
 STL prípojky vo voľnom teréne – 4 m od osi plynovodu na každú stranu
 STL a NTL prípojky v zastavanom území – 1 m od osi plynovodu na každú stranu
 Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môže
stavebný úrad vydať len s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho
príslušné plynárenské zariadenie. Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia
sa môžu vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa
plynu, za priameho dozoru ním povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými
podmienkami.
 Ochranné pásma telekomunikačných zariadení:
telekomunikačný kábel – 1 m na každú stranu od osi kábla
 Ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie
 vodovod do priemeru 500 mm má ochranné pásmo v šírke 1,5 m a nad priemer
500 mm v šírke 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia
 Minimálne povolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní inžinierskych sieti udáva STN
736005.
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 Ostatné ochranné pásma
Ochranné pásmo lesa – 50 m.
 Ochranné pásmo pre zabezpečenie vodivosti Regionálneho hydricko-terestrického
biokoridoru v šírke 15 – 20 m, minimálne 10 m od brehovej čiary na obe strany toku.
 Ochranné pásmo pre zabezpečenie vodivosti Lokálnych hydricko-terestrických
biokoridorov v šírke 15 – 20 m, minimálne 5 m od brehovej čiary na obe strany toku.
 Ochranné a prístupové pásma vodného toku Kvačianka je 6 m od brehovej čiary
obojstranne pre manipulačné a požiarne vozidlá.
 Ochranné a prístupové pásma ostatných vodných tokov sú 4 m od brehovej čiary
obojstranne pre manipulačné a požiarne vozidlá.
 Ochranné pásma od zdrojov znečistenia stanovuje hlavný hygienik na základe
posúdenia, podmienok, resp. na podklade vnútorných smerníc. Pre lokálne zdroje
znečistenia neboli stanovené žiadne hygienické ochranné pásma.
 Ochranné pásmo klietkového chovu rýb je 100 m od klietkového chovu rýb
 Územia chránené podľa osobitných prepisov
Územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z:
Zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny určuje celkove 5 stupňov
územnej ochrany (5.stupeň z hľadiska ochrany je najprísnejší). Podľa uvedeného zákona sa
na riešenom území nachádzajú nasledovné stupne ochrany:
4. stupeň ochrany (§15): CHA Ratkovie a CHA Sielnický borovicový háj
3. stupeň ochrany (§14): platí pre ochranné pásmo CHA
1. stupeň ochrany (§12): ostatné územia vo všetkých katastrálnych územiach obce
 Územia s osobitnou ochranou
Bezpečnostné pásmo pri plynovodu s tlakom nad 4 MP:
s menovitou svetlosťou do 300 MPa: 100m
s menovitou svetlosťou do 500 MPa: 150m
Pre zníženie rozsahu bezpečnostných pásiem VTL plynovodov a VTL prípojek je
potrebné vyžiadať výnimku od držiteľa licencie prevádzkujúceho toto plynárenské zariadenie,
pričom je potrebný aj predchádzajúci súhlas Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Bajkalská
27, 82 101 Bratislava).
2.10 NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY
PRED POVODŇAMI A CO
 Obrana štátu
Pri koncipovaní rozvoja obce je nevyhnutné rešpektovať záujmy obrany štátu. Pre obec
Liptovská Sielnica a celé riešené územie to znamená predovšetkým zabezpečenie trvalej
priechodnosti ciest II/584 a III/584001 a III/018104 tak, aby bol umožnený pohyb motorových
vozidiel i vojenskej techniky v prípade mimoriadnych udalostí v oboch smeroch.
 Požiarna ochrana
Podmienky pre riešenie územného plánu obce z hľadiska požiarnej ochrany vyplývajú zo
zákona SNR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, ktorý je účinný od 1.4. 2002 a Vyhl. č.
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Územný plán obce Liptovská Sielnica zohľadňuje potreby požiarnej ochrany
predovšetkým riešením dopravy, čím sa zabezpečí sprístupnenie stavieb a zariadení ako
predmetu ochrany a tiež riešením požiarnej vody v súlade s STN 730873. Požiarna voda sa
zabezpečuje z hydrantov verejného vodovodu a odberom povrchovej vody z miestnych tokov.
V navrhovaných lokalitách budú vonkajšie požiarne hydranty rozmiestnené na
odbočkách rozvodu vody v predpísaných vzájomných vzdialenostiach a aj v príslušných
vzdialenostiach od chránených objektov. Rozvody vody sú navrhované tak, aby bolo možné
zokruhovanie jednotlivých vetiev.
V rámci protipožiarnej ochrany obec spadá pod Hasičský a záchranný zbor v Liptovskom
Mikuláši. V obci funguje dobrovoľný hasičský zbor a požiarna zbrojnica.
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 Ochrana pred povodňami
V riešení územného plánu obce sme rešpektovali ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z.
(Vodný zákon) a rozvojové aktivity v území sme zosúladili so zákonom č. 7/2010 Z.z. (o
ochrane pred povodňami). Povodňovú aktivitu zabezpečuje príslušný správca vodného toku,
ktorý má vypracovanú koncepciu v prípade ohrozenia.
Návrh všeobecných opatrení na ochranu územia pred povodňami:
- riešiť príčiny prietokov veľkých vôd a nie až následky extrémnych odtokových
pomerov,
- maximálnu ochranu zabezpečiť pre zastavané územia sídiel nielen návrhom
potrebného prietočného profilu, ale do riešenia zakomponovať aj územia okolo toku,
- pri riešení ochrany územia sídiel popri úprave tokov súčasne realizovať zásahy
v celom povodí, ktorých výsledkom má byť zvýšenie retenčného (akumulačného)
účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho
účinku vody,
- uplatňovať zámery vodohospodárskych plánov povodí,
Najväčším protipovodňovým opatrením v riešenom území je existencia VD Liptovská
Mara a regulácia vodohospodársky významného toku Kvačianka. Pre zaistenie ich údržby
a manipulácie sú v zmysle § 49 zákona č.364/2004 Z.z. (Vodný zákon) zachované pobrežné
pozemky obojstranne 6,0 m od brehovej čiary Kvačianky a 10,0 m od brehovej čiary kritickej
hladiny VD Liptovská Mara. Pre vodné toky Suchý potok, Radin a Sestrč platí požiadavka
zachovať pobrežné pozemky obojstranne 4,0 m od brehovej čiary.
Na území pobrežných pozemkov nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu
ťažbou a navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných
inžinerskych sietí. Ďalej je nutné zachovať prístup mechanizácie k pobrežným pozemkom
z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
Plánovaná je rekonštrukcia VD Liptovská Mara a potrebná je už aj rekonštrukcia
regulácie Kvačianky. V súčasnosti je namieste požiadavka, aby sa regulácie tokov aj ich
rekonštrukcie nerealizovali tvrdým výsostne technickým spôsobom, ale mäkkými, prírode
blízkymi líniami a postupmi. Súčasne s rekonštrukciou regulácie je nevyhnutné pristúpiť
k celkovej revitalizácii potoka Kvačianka.
Na ochranu zastavaného územia obce proti zatápaniu extravilánovými vodami
navrhujeme rekonštrukciu stávajúcej a výstavbu novej ochrannej pravostrannej hrádze pod
miestom sútoku Kvačianky a Suchého potoka, čím sa vytvorí miesto na bezpečné vybreženie
prívalových vôd do priľahlého lužného lesa (NSKV) v inundačnom území.
Navrhujeme, aby v lokalite Mravíčky bola zabezpečená územná rezerva pre výhľadovú
realizáciu suchého poldra, ktorý by poskytoval dostatočnú ochranu pred povodňami.
Vodohospodárske úpravy v povodí určené ako verejnoprospešné stavby:
P.1 rekonštrukcia regulácie a revitalizácia potoka Kvačianka
P.2 rekonštrukcia ochrannej hrádze pri Kvačianke
P.3 pravostranná ochranná hrádza pod Hloďou
P.4 príprava plochy NSKV na využitie ako občasné zátopové územie
P.5 ďalšie stavby a opatrenia na ochranu zastavaného územia pred povodňami
 Civilná ochrana
Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa na úrovni územného
plánu obce (ÚPN-O) samostatná doložka CO nespracováva.
Pôsobnosť obce na úseku civilnej ochrany je stanovená v §12 zákona a povinnosti iných
právnických a fyzických osôb v §16, (pre prevádzkovateľa vodohospodárskeho diale v odseku
5) NR SR č.42/1994 Z.z. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o
podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany v zmysle neskorších predpisov.
Stavebnotechnické požadavky na zariadenia civilnej obrany – ochranné stavby riešiť
a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
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stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
V stavbách s väčším sustredením osôb riešiť zabezpečovať ukrytie zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti a ukrytie obyvateľstva obce v ochranných stavbách – úkrytoch
rozdielne podľa kategorizácie územia Slovenskej republiky a pre obdobie vojny a vojnového
stavu v súlade s §4 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej obrany.
2.11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. sa ochranou prírody a krajiny rozumie obmedzovanie
zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné
dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov.
Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.
Pre územnú ochranu je ustanovených 5 stupňov ochrany. Na rozdiel od minulosti, keď
platil zákon č. 287/1994 Z.z., došlo k podstatnej zmene v tom, že bola oddelená previazanosť
stupňov ochrany od jednotlivých kategórií chránených území. Stupne ochrany sa od seba líšia
iba zoznamom činností, ktorých uskutočňovanie je v tom - ktorom stupni možné iba so
súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny, alebo je úplne zakázané. Novými kategóriami
chránených území sú chránené vtáčie územia a chránený krajinný prvok.
2.11.1

Národná sústava chránených území v riešenom území

 Národná sústava chránených území v riešenom území
Na ochranu prírody sa vzťahuje Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
s účinnosťou od 1. januára 2003. Podľa tohoto zákona v zmysle §11 sa v územnom plánovaní
zaoberáme územnou ochranou prírody a krajiny, ktorá má ustanovených päť stupňov ochrany.
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.
4. stupeň ochrany (§15): CHA Ratkovie, CHA Sielnický borovicový háj
3. stupeň ochrany (§14): ochranné pásma chránených areálov
1. stupeň ochrany (§12): ostatné územia na všetkých katastrálnych územiach obce
 Chránený areál Sielnický borovicový háj (evidenčné číslo 219)

Chránené územie bolo vyhlásené uznesením Rady ONV v Liptovskom Mikuáši
č.177/1978 zo dňa 08.12.1978. Chránený areál s celkovou výmerou 5,58 ha sa nachádza v
katastrálnom území Liptovská Sielnica na parcelách č.391, 392, 2069/1 – časť lesnej cesty.
Dôvodom na vyhlásenie chráneného areálu boli udalosti (stretávanie Štúrovcov) spojené
s históriou nášho národa a samotnej obce Liptovská Sielnica.
Na základe všeobecne záväznej vyhlášky KÚ ZP v Žiline č. 3/2003 z 12.júna 2003 s
účinnosťou od 01.08.2003 bol v chránenom areáli stanovený 4.stupeň ochrany. Ochranné
pásmo CHA Sielnický borovicový háj nebolo vyhlásené.
Popis územia: Orograficky patrí územie do Liptovskej kotliny – Chočské podhorie. CHA
Sielnický borovicový háj leží na pahorku vyzdvihnutom medzi alúviami potokov Kvačianka
a Prosečianka, ktoré vtekajú do Liptovskej Mary. Rozsiahla vodná plocha ovplyvňuje
mikroklímu lesných porastov. Geologicky je územie budované paleogénom Liptovskej kotliny
s mäkkými horninami a usadeninami flyšového charakteru, ktoré tvorie bridlice a pieskovce
pokryté vrstvou štrku. Vegetácia lesných okrajov má pestré zloženie, stretávajú sa tu lúčne
druhy s prvkami lesných fytocenóz. Dominantnou drevinou CHA Sielnický borovicový háj je
borovica lesná, ktorá tu bola zrejme umelo vysadená na svahoch pôvodne využívaných ako
pasienky. V krovitej etáži sú prítomné hloh, čremcha, trnka, drieň, vŕba rakyta, baza čierna.
Stanovište nie je typické pre borovicu, preto je produkcia nižšia a menej kvalitná. Vysoké
zakmenenie, kompletný zápoj a pestrá druhová skladba vegetácie vytvárajú vynikajúce
možnosti pre existenciu fauny, hniezdenie spevavcov a kolónie volavky popolavej.
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 Chránený areál Ratkovie (evidenčné číslo 401)

Chránený areál s celkovou výmerou 97,5149 ha bol vyhlásený v r.1988 a nachádza sa
v kat. území Lipovská Sielnica na parcelách č.1104/5- časť, 1348/1 – časť a v kat. území
Lipovský Trnovec na parc. č.400/1- časť, 401/1, 401/3/1, 401/3/2, 401/3/3, 401/4, 401/5,
401/6, 401/7, 401/8, 1076/2, 1076/3, 1076/7 – časť, 1127/6.
Dôvodom na vyhlásenie chráneného areálu boli vedecko-výskumné sledovania cenných
antropicky obohatených biocenóz, resp. primerané náučno-výchovné využívanie, zoologické
výskumy vtáctva oblasti Liptovskej Mary a dendrologické výskumy introdukovaných
cudzokrajných drevín.
Na základe všeobecno záväznej vyhlášky KÚ ŽP v Žiline č.3/2003 z 12.júna 2003
s účinnosťou od 01.08.2003 je v chránenom areáli stanovený 4.stupeň ochrany. Ochranné
pásmo CHA Ratkovie nie je vyhlásené.
Popis územia: CHA Ratkovie sa nachádza v Liptovskej kotline ako súčasť vodného diela
Liptovská Mara na severnom pobreží vodnej nádrže s maximálnou vodnou hladinou
v nadmorskej výške 565,5m. Územie leží v oblasti starších treťohôr (paleogén) s mäkkými
horninami a usadeninami flyšového chrakteru (bridlice a pieskovce), na ktorých je 4-5 m
vysoká vrstva štrkov prekrytých hlinami. Chránený areál plní funkciu refúgia pre miestne
populácie vtáctva v hniezdnom období, ďalej pre vodné vtáctvo, ktoré sa na vodnej ploche
zdržuje sezónne v čase jarného a jesenného ťahu.
Vyššie uvedené chránené územia je nevyhnutné v plnej miere rešpektovať z dôvodu
zákonnej ochrany, ktorú im zabezpečuje v úvode citovaný zákon č. 543/2002 Z.z.
 Súvislá európska sústava chránených území NATURA 2000
Osobitné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z.sú venované podmienkam pre tvorbu
súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Do NATURY 2000 patria vtáčie
územia (SPA). Na území riešeného územia obce Liptovská Sielnica sa nachádza :
 Chránené vtáčie územie Chočské vrchy

1. Základné údaje
Názov chráneného vtáčieho územia: Chočské vrchy
Výmera chráneného vtáčieho územia: 16 817,50 ha
2. Vymedzenie chráneného vtáčieho územia podľa katastrálnych území
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach
Bešeňová, Kalameny, Komjatná, Liptovská Teplá, Lisková, Lúčky, Madočany, Turík
a Valašská Dubová, v okrese Liptovský Mikuláš v katastrálnych územiach Dlhá Lúka, Huty,
Ižipovce, Kvačany, Liptovská Anna, Malé Borové, Prosiek, Sielnica – Sestrč a Veľké Borové,
v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Jasenová, Leštiny, Malatiná, Osádka, Vyšný
Kubín a Žaškov.
3. Účel vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy:
Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy je zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich prežitia
a rozmnožovania, a to: sokol sťahovavý (Falco peregrinus), orol skalný (Aquila chrysaetos),
výr skalný (Bubo bubo), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), rybárik riečny (Alcedo atthis), tetrov
hlucháň (Tetrao urogallus), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), žlna sivá (Picus canus), kuvik
kapcavý (Aegolius funereus), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), jariabok hôrny (Bonasa
bonasia) a strakoš sivý (Lanius excubitor).
Cieľom ochrany v Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy je zachovanie a obnova
ekosystémov významných pre druhy vtákov, pre ktoré je oblasť vyhlásená v ich
prirodzenom areáli rozšírenia, ako aj zabezpečenie podmienok pre zachovanie
populácie týchto druhov v priaznivom stave z hľadiska ich ochrany. Rozhodujúce pre
zachovanie populácie druhov vtákov je preto zachovanie, prípadne zlepšenie ekologického
stavu biotopov, na ktoré sú tieto druhy viazané.
4. Zoznam zakázaných činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet
ochrany chráneného vtáčieho územia, vrátane ich územného a časového
obmedzenia – tzv. zakázané činnosti, ktoré budú uvedené vo vyhláške.
V navrhovanom chránenom vtáčom území Chočské vrchy platí 1. stupeň územnej
ochrany s výnimkou maloplošných chránených území Suchá dolina, Kunovo, Turícke dubiny,
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Prosiecka dolina, Kvačianska dolina a Choč. Tieto sa rozpresierajú na ploche 2113,63 ha
a platí tu 3., 4. a 5. stupeň územnej ochrany. CHVÚ Chočské vrchy pozostáva z jednej časti
vymedzenej na území orografického celku Chočské vrchy.
Vyhlásením Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy v súlade s § 26 ods. 5 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. sa ustanovia zakázané činnosti, ktoré
môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia. Za zakázané
činnosti sa považujú:
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda sokola sťahovavého alebo orla
skalného, alebo vykonávanie ťažobnej činnosti v blízkosti hniezda výra skalného od 1.
marca do 30. júna, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.
 Odôvodnenie: Vykonávanie lesohospodárskej činnosti v období hniezdenia vymenovaných
druhov vtákov môže byť dôvodom jeho neúspešnosti. Jej kritická vzdilenosť od samotného
hniezda závisí od hniezdiaceho druhu. Preto je potrebné zabezpečiť ochranu
bezprostredného okolia hniezd týchto druhov. Pretože hniezdiace vtáky pri hniezdení v
jednotlivých rokoch hniezda spravidla striedajú, nie je možné pred obdobím hniezdenia
identifikovať priestor, kde majú ochranné podmienky platiť. Ochrana hniezd sa preto
zabezpečí tak, že na základe podnetu orgán ochrany prírody určí rozhodnutím (§ 4 ods. 2
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)
zakázané lesohospodárske činnosti a ich plošné vymedzenie.
b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa trojprstého,
kuvika vrabčieho, kuvika kapcavého alebo žlny sivej, ak tak určí obvodný úrad životného
prostredia, okrem vykonávania povinností osobitného predpisu¹),
Odôvodnenie: Pre zachovanie hniezdnych možností a podporu hniezdnej ponuky pre
uvedené záujmové druhy vtákov, ktoré sú na tieto stromy ekologicky viazané, je potrebné
rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny zabezpečiť zachovanie stromov s prirodzenými,
ako aj vytesanými dutinami a stromov s hniezdami. Hniezdne a dutinové stromy a ich časti by
nemali byť poškodzované a odstraňované, pretože hniezdiská väčšina druhov využíva
opakovane, preto by mali zostávať až do štádia prirodzeného rozpadu. Pre účinnú ochranu
uvedených druhov je potrebné zachovať dutinové stromy, v ktorých tieto druhy hniezdia.
 Prvky územného systému ekologickej stability
Kostru ÚSES tvoria biocentrá, biokoridory a genofondové lokality, významnými
interakčnými prvkami sú ekologicky významné krajinné prvky a segmenty.
ÚPN – VÚC Žilinského kraja (z r. 1998, autori: ing. arch. P. Kropitz a ing. arch. M. Pivarči
a kol.) v kapitole 2.12 Krajinná štruktúra a ÚSES (spracovala ing. F. Hovorková) v tabuľke
č.12/2 Kostra územného systému ekologickej stability okresov Žilinského kraja, definuje prvky
ekologickej siete v riešenom území a v jeho dotykovom území a podľa Aktualizácie prvkov
regionálneho ÚSES okresu Liptovský Mikuláš nasledovne:
Tab. č.17:

Prehľad prvkov kostry ÚSES-u v riešenom území
Kód v
Aktualizácii
Kód v
Názov
Prvok ekologickej siete
ÚPN - VÚC
RÚSES okr.
Lipt. Mikuláš
Biocentrum nadregionálneho
5/5
Liptovská Mara
8. NRBc
významu
Biocentrum regionálneho
5/10
Úložisko
12. RBc
významu
Biokoridor regionálneho
Vodný tok Suchý potok – Kvačianka
5/24
Vl. RBk
významu
(hydricko- terestrický)
Biokoridor regionálneho
Západné Tatry - Liptovská Mara
Xlll. RBk
významu
(terestrický)
Biokoridor lokálneho
Vodný tok Radin
LBk 1.*
významu
(hydricko- terestrický)
Biokoridor lokálneho
Vodný tok Prosiečanka
LBk 2.*
významu
(hydricko- terestrický)
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Pozn.: LBk 1 a LBk 2 do kostry ÚSES obce Liptovská Sielnica navrhol spracovateľ
územného plánu na základe vyhodnotenia podrobného terénneho prieskumu.
Tab. č.18:

Prehľad prvkov kostry ÚSES-u v dotyku s riešeným územím
Kód v
Kód v
Aktualizácii
Prvok ekologickej siete
Názov
RÚSES okr.
ÚPN - VÚC
Lipt. Mikuláš
Biocentrum nadregionálneho
8.NRBc
VN Bešeňová
významu
Biocentrum nadregionálneho
5/2
5.NRBc
Prosečné
významu
Biokoridor nadregionálneho
5/19
l.NRBk
vodný tok Váh (hydricko-terestrický)
významu
Biokoridor regionálneho
5/25
Holubí vrch – Prosiek (terestrický)
významu
podhorie Západných Tatier Kvačany –
Biokoridor regionálneho
5/26
Pri Bystrej (terestrický)
významu

Okrem uvedených chránených území a prvkov ÚSES sa v riešenom území vyskytujú aj
ďalšie prvky významné s hľadiska biodiverzity a stability krajiny: vodné toky a ich sprievodná
vegetácia, podmáčané plochy a mokrade, mimolesná drevinná vegetácia.
V riešenom území sú zastúpené aj viaceré biotopy európskeho významu (napr. Lk1
Nížinné a podhorské kosné lúky, Br6 Brehové porasty deväťsilov, Ls5.1 Bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy, Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy, Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz,
Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinaté porasty na vápnitom substráte.
2.11.2 Ekostabilizačné opatrenia.
Pri návrhu nových urbanizovaných plôch v alúviách vodných tokov sme rešpektovali a
požadujeme, aby pri realizácii stavieb boli dodržané ochranné pásma vodných tokov
stanovené za účelom zachovania funkcie biokoridorov, s možnosťou obnovy a doplnenia
brehovej vegetácie po oboch stranách tokov nasledovne:
- pre alúvium potokaKvačianka požadujeme ponechať ochranné pásmo po oboch
stranách toku v rozsahu 15-30 m (minimálne 15 m) od brehovej čiary bez
zastavania,
- pre potok Radin a ostatné vodné toky v rámci katastra obce požadujeme zachovať
ochranné pásmo v šírke 10-20 m (minimálne 10 m) od brehovej čiary bez
zastavania.
- umožňovať migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov –
biokoridory,
- zlepšovať pôdoochranné, klimatické a ekostabilizačné podmienky
- zabezpečovať optimálny rozvoj prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území
2.11.3 Ochrana prírodných liečivých zdrojov
Do riešeného územia v k.ú. Sestrč zasahuje územie ochranného pásma II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach (okr. Ružomberok). Ochranné pásma prírodných
liečívých zdrojov v Lúčkach boli ustanovené Vyhláškou MZ SR č.56/2005 Z.z. zo dňa 31.
01.2005 s účinnosťou od 01.03. 2005.
Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitno-akumulačnú oblasť. Táto oblasť zahŕňa
južnú časť Chočských vrchov, resp. triasových vápencov a dolomitov krížňanského príkrovu
sklonených k ich južnému okraju, resp. pozdĺžnemu chočsko-prosečňanskému zlomu.
Súčasne zahŕňa tento zlom s jeho ochranou z južnej strany. Západná hranica sa začína
západne od Lúčok na severe, na kóte Bukov (1218 m n. m.), pokračuje na juh na kóty
Smrekov (1024 m n. m) a Hvozd (775 m n. m.). Južná hranica sa začína na kóte Hvozd (775
m n. m.) a pokračuje tesne popod chočsko-prosečňanský (podtatranský) zlom smerom na
sútok potokov Teplianka a Kalamenianka, ďalej na nemenovanú kótu (800 mn.m.) severne od
kóty Veľký Hukov (830 mn.m.), až po chotárnu hranicu medzi Liptovskou Annou a Ižipovcami.
Východná hranica ide po chotárnej hranici medzi Ižipovcami a Liptovskou Annou až na kótu
Čerenová (1221 m n. m.). Severná hranica sa začína na východe na kóte Čerenová (1221 m
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n. m.) a pokračuje západným smerom na kótu Pravnáč (1206 m n. m.), ďalej na kótu Liptovský
hrad (1000 m n. m.) až na kótu Bukov (1218 m n. m.).
V grafickej prílohe vyhlášky MZ č.56/2005 Z.Z. je ochranné pásmo II. stupňa vyznačené
v mapovom podklade Vodohospodárska mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list
Liptovský Mikuláš 26–43. Toto ochranné pásmo je vyznačené v grafickej časti tohto územného
plánu.
2.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
2.12.1 Východiská návrhu dopravnej koncepcie
Obec Liptovská Sielnica je súčasťou dopravno-gravitačného regiónu Severozápadné
Slovensko. V zmysle záväznej časti KURS 2001 dopravný región Severozápadné Slovensko
tvoria celé územia Žilinského a Trenčianskeho kraja. Na prioritný dopravný a sídelný koridor
Severozápadného i celého Slovenska – ktorý je lokalizovaný v údolí Váhu a je tvorený
diaľnicou D1, cestou I/18 a hlavnou magistrálnou železničnou traťou č. 180 – je obec
Liptovská Sielnica pripojená prostredníctvom ciest II/584, a III/018104 z ktorej fyzické
prepojenie ponad D1 na cestu I/18 v dĺžke 0,652 km zabezpečuje cesta III/018247. Priame
spojenie s hlavným železničným koridorom obec nemá. Ako nástupný bod na železničnú trať
používajú občania Liptovskej Sielnice predovšetkým železničnú stanicu v Liptovskom Mikuláši.
Európske súvislosti
Liptovskou kotlinou vedený hlavný dopravný koridor (D1) je súčasťou európskeho
cestného ťahu Z-V s označením E50 a je severným z dvoch západovýchodných prepojení
vedených územím Slovenska. V Ružomberku sa nachádza križovatka ťahu E50 s cestou I/59
ako ďalším európskym cestným ťahom v smere S-J s označením E77, ktorý je stredným
z troch severojužných prepojení vedených územím Slovenska.
 Trasa E50 je zaradená do systému medzinárodnej cestnej siete „E“ ako hlavná cesta
triedy „A“ a zabezpečuje európsku dopravnú kontinuitu v západovýchodnom smere
(tranzitná trasa pre medzinárodnú kamiónovú dopravu aj turistickú dopravu).
Priebeh trasy E50 je na základe medzinárodných dohôd stanovený nasledovne: Brest Paris - Mannheim - Rozvadov - Praha - Brno - št. hranica CZ / SK, hraničný priechod Drietoma
– Žilina – Ružomberok – Liptovský Mikuláš – Poprad - Prešov - Košice - Michalovce –
hraničný priechod Vyšné Nemecké, št. hranica SR / U - Užhorod - Ternopil - Kirovograd Rostov na Done - Mineraľnyje Vody - Makhachkala. Slovenským územím prechádzajúca časť
je tvorená úsekmi ciest I/50, D1, I/61, D1, I/18, D1, I/18, D1, I/68, I/50 a má dĺžku 441,107 km.
 Trasa E77 je zaradená do systému medzinárodnej cestnej siete „E“ ako pomocná
(medziľahlá) cesta triedy „A“ a zabezpečuje európsku dopravnú kontinuitu
v severojužnom smere ako spojnica Balt – Orient (tranzitná trasa pre medzinárodnú
kamiónovú dopravu aj turistickú dopravu).
Priebeh trasy E77 je na základe medzinárodných dohôd stanovený nasledovne: Pskov –
Riga – Šiauliai – Tolpaki – Kaliningrad – Elblag – Gdansk – Warszaw – Radom – Krakow – št.
hranica PR / SK, hraničný priechod Trstená – Dolný Kubín – (upresní sa podľa trasovania R3)
– Ružomberok – Banská Bystrica – Zvolen – hraničný priechod Šahy, št. hranica SR / MR –
Budapest. Slovenským územím prechádzajúca časť je tvorená úsekmi ciest I/59, I/18, I/50 a
I/66 a má dĺžku 208,137 km.


Cezhraničné vzťahy
Cesta I/59 je od Ružomberka po hraničný priechod Trstená, št. hranica SR / PR
súčasťou Veľkého tatranského okruhu (VTO) a ako medzinárodná trasa E77 v severnom
smerovaní zabezpečuje prepojenie Oravy a Liptova na územie Poľska (Nowy Targ).
S ohľadom na rozvoj rekreačnej turistiky je pre oravský a liptovský región rovnako
významné aj druhé prepojenie, ktoré tvorí západná časť Malého tatranského okruhu (MTO).
V záujmovom území je MTO vedený na ceste II/584 a v Zuberci sa odpája na zrekonštruovanú
cestu III/520019 Zuberec – Oravice s pokračovaním do Vitanovej, kde sa pripojí na cestu
II/520 smerujúcu do Suchej Hory a cez hraničný priechod do Poľska (Zakopané).
Pre železničnú dopravu z pohľadu širších vzťahov je v ZaD ÚPN-VÚC ŽSK stanovená
požiadavka chrániť existujúci územný koridor trate č.181 Trstená – Kraľovany (tretej kategórie,
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regionálneho významu) ako trať pre medzinárodnú turistickú dopravu a RoLa dopravu
v úseku: Trstená – Dolný Kubín – Kraľovany. Stanovená je tiež požiadavka zabezpečiť
územnú rezervu pre znovuobnovenie časti železničnej trate č.181 s prevádzkou RoLa
v úseku: Trstená – Suchá hora – štátna hranica SR/PR s prepojením na železničnú sieť
Poľskej republiky.
ŽSR sa v súčasnosti zameriavajú na modernizáciu magistrálnych tratí na rýchlosti na
rýchlosti do 160 km/h a rezortné dokumenty neuvažujú so zvýšením funkčnej úrovne tohto
železničného ťahu.
Regionálne vzťahy
Najvýznamnejší vplyv na riešené územie má cesta II/584, ktorá má začiatok v obci
Podbiel, kde sa pripája na cestu I/59 (E77) a fyzicky končí v Demänovskej doline v stredisku
Jasná, ale na opačnej strane pohoria Nízke Tatry spod južnej strany Chopka od strediska
Srdiečko po obec Bystrá vedie cesta, ktorá tiež má označenie II/584, čo znamená, že cesta
II/584 sa končí až v obci Bystrá v križovatke s cestou I/72. Celková dĺžka tejto komunikácie je
72,028 km, z toho v okrese Tvrdošín: 17,291 km, v okrese Liptovský Mikuláš: 43,886 km
a v okrese Brezno: 10,851 km.
Cesta II/584 je regionálnou spojnicou medzi Oravou a Liptovom. Je trasovaná
v hodnotnom prírodnom prostredí s výraznými krajinárskymi scenériami a výhľadovými bodmi.
Okrem hospodárskeho významu treba zvýrazniť aj mimoriadnu turistickú atraktívnosť tejto
cesty, pretože všetky obce cez ktoré prechádza sú viac, či menej silnými turistickými cieľmi.
Z najexponovanejších sú to: Podbiel, Habovka, Zuberec, Huty, Liptovský Trnovec, Tatralandia
pri L. Mikuláši, samotné mesto Liptovský Mikuláš a Demänovská dolina s rekreačnými
strediskami. Veľký turistický význam cesty II/584 je potvrdený aj tým, že jej značná časť je
zaradená do Malého tatranského okruhu (MTO): od križovatky II/584, III/520019 v Zuberci
až do centra Liptovského Mikuláša, kde od križovatky I/18, II/584 sa MTO od nej odpája
a ďalej pokračuje východným smerom v telese cesty I/18, od ktorej sa v Liptovskom Hrádku
odpojí a pokračuje SV smerom v líni cesty II/537 – Cesta slobody, ktorá je trasovaná južným
úpätím Vysokých Tatier, pričom prechádza popri Štrbskom Plese a cez ďalšie tatranské osady
(miestne časti mesta Vysoké Tatry).
Pri penzióne Gréta v k.ú. Liptovská Sielnica sa na cestu II/584 pripája cesta III/018104,
ktorá smeruje na západ cez obce Bobrovník, Potok, Bešeňová, Liptovská Teplá a Lisková do
Ružomberka, kde končí v križovatke I/59, III/018104. Jej celková dĺžka je 21,330 km, z toho na
území okresu Liptovský Mikuláš je 6,351 km a na území okresu Ružomberok je 14,979 km.


2.12.2 Návrh dopravnej koncepcie
Pri návrhu riešenia dopravy v ÚPN – O Liptovská Sielnica sme vychádzali
z nasledovných požiadaviek, ktoré boli v riešení uplatnené a dodržané:
- rešpektovať plochy a zariadenia lodnej dopravy a ustanovenia zák. č. 338/2000 Z.z.
- rešpektovať a vyznačiť trasy ciest druhej a tretej triedy II/584, III/018104 a III/584001
vrátane ich ochranných pásiem mimo zastavaného územia
- pri cestách druhej triedy je potrebné uvažovať mimo zastavaného územia
s výhľadovou kategóriou C 9,5/70 a v zastavanom území s výhľadovou kategóriou
MZ 12 (11,5)/50, vo funkčnej triede B2.
- pri cestách tretej triedy je potrebné uvažovať mimo zastavaného územia
s výhľadovou kategóriou C 7,5/60 a v zastavanom území s výhľadovou kategóriou
MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3.
- navrhnúť a vo výkrese dopravy vyznačiť funkčné triedy a výhľadové kategórie
komunikácií v zmysle STN 736101 a STN 736110.
- existujúce miestne komunikácie v zastavanom území obce, ktoré svojimi šírkovými
parametrami nevyhovujú obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu
nemôžu byť ďalej rozširované, riešiť ako jednosmerné, vzájomne zokruhované
- novo navrhované komunikácie na plochách rekreácie, cestovného ruchu a bývania
riešiť ako obojsmerné, vzájomne zokruhované, bez návrhu zaslepených komunikácií
- miestne komunikácie navrhovať v zmysle STN 73 61 10 platnej od augusta 2004

AAA – KROPITZ, Žilina

64

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

- dopravné napojenie novo navrhovaných komunikácií riešiť v súlade s STN 73 61 10
a STN 73 61 02
- mimo súvisle zastavaného územia rešpektovať ochranné pásma ciest II. a III. triedy
v zmysle zákona 135/1961 Zb. v platnom znení.
- polohu autobusových zastávok v riešenom území ponechať v súčasnej polohe,
v prípade potreby, s ohľadom na rozvoj funkcie rekreácie a bývania, navrhnúť nové
autobusové zastávky
- vo výkrese dopravy vyznačiť izochrónu pešej dostupnosti autobusových zastávok
- pozdĺž cesty III/584001 aj mimo súčasne zastavaného územia obce navrhnúť
minimálne jednostranný chodník pre peších
- navrhnúť dostatočné plochy pre statickú dopravu pri jednotlivých navrhovaných
funkciách v území v zmysle STN 736110.
- cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších vzťahoch k rekreačnému
zázemiu, ich šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110
2.12.2.1 Cestná doprava
 Základný komunikačný skelet v riešenom území tvoria cesty:
II/584, III/584001, III/018104, lll/059035 a lll/059037
Cesta II/584 je najvýznamnejšia v riešenom území a je trasovaná mimo zastavané
územie obce, a vo vzťahu k nemu je v polohe tangenty, paralelnej s regulovaným vodným
tokom Kvačianka. Na životné prostredie obce má minimálny vplyv. V súlade s ÚPN - VÚC
žilinského kraja sa v návrhu počíta s homogenizáciou tejto cesty s výhľadovou kategóriou C
9,5/70.
Cesta III/584001 (dĺžka 1,699 km) začína v križovatke s cestou III/018104 pri moste nad
Kvačiankou, cca 200 m od križovatky ciest II/584, lll/018104 Prechádza zastavaným územím
obce a sú na ňu pripojené všetky miestne komunikácie. Na severnej strane obce opúšťa
zastavanú časť a pripája sa na cestu II/584. Cesta má vyhovujúce parametre a je v dobrom
stavebno-technickom stave.
Pri penzióne Gréta pri severnom brehu Sielnickej zátoky sa na cestu II/584 pripája cesta
III/018104, ktorá smeruje na západ do Ružomberka. V obci Bobrovník je na tejto ceste
štvorramená križovatka s cestami III/059035 a III/059037, z ktorej je zabezpečený prístup do
dvoch územne samostatných častí obce Liptovská Sielnica. V súlade s ÚPN - VÚC žilinského
kraja sa v návrhu počíta s homogenizáciou tejto cesty s výhľadovou kategóriou C 7,5/60
a prekategorizáciou na cestu ll. triedy.
Cesta III/059035 (dĺžka 3,200 km) dopravne obsluhuje obce Liptovská Anna
a Bukovina, na ktorej hornom konci sa z nej odpája účelová komunikácia - bývalá hlavná
spojnica Liptova s Oravou - ktorá na opačnej strane Chočských vrchov končí v obci Malatiná.
Slúži predovšetkým pre potreby urbariátu ako účelová lesná komunikácia na zvážanie dreva,
ale aj napriek jej zlému stavebno-technickému stavu ju hojne využívajú obyvatelia z okolitých
obcí ako skratku - prepoj na opačnú stranu pohoria. V celom úseku slúži aj ako cyklotrasa,
ktorá je zaradená do viacerých regionálnych trás a okruhov. Na časti tejto cesty vedie červená
značkovaná turistická trasa na Sielnický hrad. Navrhujeme rekonštrukciu tejto účelovej cesty
a odporúčame zvážiť a prerokovať na ŽSK jej možné zaradenie do siete ciest lll. triedy
z dôvodu posilnenia medziregionálnych väzieb a podpory rozvoja okrajových častí regiónov.
Cesta III/059037 (dĺžka 2,030 km) zabezpečuje dopravnú obsluhu obce Bobrovník
a končí v Tvarožnej (miestna časť obce Bobrovník). V križovatke v Bobrovníku sa odpája
účelová komunikácia vybudovaná pri výstavbe VD Liptovská Mara pre potreby SVP š.p. umožňuje prístup k priehradnému telesu VD. Z tejto cesty je sprístupnený hotel Bobrovník, ale
aj celá nezatopená časť katastrálneho územia bývalej samostatnej obce Liptovská Mara, teraz
miestnej časti obce Liptovská Sielnica. Okrem bežnej údržby by bolo potrebné na tejto ceste
vykonať aj opravy na dvoch miestach s výraznými priečnymi a hlavne pozdĺžnymi
nerovnosťami vzniknuvšími v dôsledku svahových posunov. Navrhujeme zaradenie tejto
účelovej cesty do siete ciest lll. triedy z dôvodu jej vyrazne sa zvyšujúcej záťaže, čo ešte
narastie po otvorení Športovo - rekreačného areálu Savas Bobrovník. Tiež je potrebné vziať
do úvahy, že na konci tejto cesty sa nachádzajú dve národné kultúrne pamiatky a expozícia
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Liptovského múzea, čo sú všetko zariadenia v správe ŽSK, preto je potrebné prerokovať na
a na ŽSK dohodnúť prevzatie cesty od SVP š.p. do správy ŽSK a zaradiť ju do siete ciest lll.
triedy.
 Statická doprava
Zastavovanie a odstavovanie vozidiel pri zariadeniach vybavenosti v centre obce je
vyhovujúce. Vzhľadom k veľkému záujmu o rekreačné využitie pobrežia VD v k.ú. Liptovská
Mara nepostačuje stávajúce parkovisko pri veži kostola na brehu priehrady t.j. hlavným
deficitom sú chýbajúce plochy pre odstavovanie vozidiel. Pre potreby odstavovania vozidiel pri
hlavných atraktivitách územia navrhujeme verejné parkoviská:
- pri nástupe na prehliadku expozície NKP Havránok
- v Prosieckej zátoke pri atrakciách a vodnom vleku
- popri ceste lll/018104 nad sielnickou plážou
- pri vstupe do centra Sielnického pobrežného rekreačného pásu
- pri vstupe do cintorína
- pri novom obecnom športovom areáli
- na južnom cípe poloostrova pri areáli letných športov
Ostatné veľké parkoviská budú fungovať na komerčnej báze a budú zriaďované na
vlastných pozemkoch.
 Autobusová doprava
Jestvujúce pokrytie územia linkami autobusovej dopravy je primerané, autobusové
zastávky sú v atrakčnom území rozmiestnené dostatočne.
Z dôvodu návrhu nových urbanizovaných plôch, navrhujeme nové autobusové zastávky:
- pri veži kostola Liptovská Mara
- pri “bufete” pri ceste nad sielnickou plážou
- pri nástupe do strediska rekreácie Hrachovišnie
2.12.2.2 Vodná doprava
Štátna plavebná správa Bratislava vydala dňa 8.3.2007 “Poriadok pre prevádzku
plavidiel na UVC VD Liptovská Mara”, ako prílohu k Plavebnému opatreniu UVC č.1/2007
Štátnej plavebnej správy v Bratislave, z ktorého vyberáme:




Prístaviská malých plavidiel sú určené nasledovne:
 Pravá strana VD:
a) priestor prístavného móla Ondrášová vrátane zátoky Ráztoky
b) priestor prístavného móla Liptovský Trnovec a priľahlej zátoky,
c) priestor Prvej trnoveckej zátoky,
d) priestor prístavného móla Liptovská Sielnica,
e) Sielnicka zátoka - areál YC Ružomberok,
f) Sielnicka zátoka,
g) priestor Bobrovníckej zátoky,
h) priestor prístavného móla Bobrovník,
i) priestor nad vežou kostola Liptovská Mara.
 Ľavá strana VD:
j) priestor prístavného móla Dechtáre a priľahlého pobrežia
k) pobrežie pred prevádzkovou budovou SVP š.p. OZ PV ÚZ Ružomberok na hrádzi VD
l) prístavisko SVP š.p. OZ PV ÚZ Ružomberok pri vtokovej veži č.l.
Plavidlá verejnej osobnej lodnej dopravy vykonávajú plavbu z určených prístavísk:
a) prístavisko SVP š.p. OZ Povodie Váhu pri vtokovej veži č.l na hrádzi VD,
b) prístavisko pri veži kostola Liptovská Mara - kamenné mólo na pravej strane VD,
c) prístavisko ATC Liptovský Trnovec v priestore pod vežou Vodnej záchrannej služby pravá strana VD,
d) kamenné mólo pri salaši Dechtáre - ľavá strana VD
e) prístavisko SVP š.p. OZ PV UZ Ružomberok pred prevádzkovou budovou – ľavá
strana VD.
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Plavba je zakázaná pri úrovni hladiny nad kótu 565,50 m n.m. B.p.v. (maximálna
plavebná hladina) a pod kótu 558,00 m n.m.B.p.v. (minimálna plavebná hladina).
Prieskumom v teréne sme zistili skutočnosti ktoré sme identifikovali v území nasledovne:
 Prístaviská plavidiel verejnej osobnej lodnej dopravy z ktorých sa v súčasnosti
vykonáva pravidelná verejná osobná lodná doprava :
1. prístavisko ATC Liptovský Trnovec v priestore pod vežou Vodnej záchrannej služby pravá strana VD,
2. prístavisko pri veži kostola Liptovská Mara - kamenné mólo na pravej strane VD,
3. kamenné mólo pri salaši Dechtáre - ľavá strana VD (nezobrazené v grafickej časti)
V týchto troch prístaviskách je možné nastúpiť na výletnú loď o kapacite 50 miest a
zúčastniť sa výhliadkovej plavby po vodnej nádrži v trase: Lipt. Trnovec - Lipt. Mara - Dechtáre
- Lipt. Trnovec, ktorá trvá cca 1 hod. Plavba je možná od 01.07. do 31.08. denne s odchodom
o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. z Liptovského Trnovca.
4. kamenné mólo Liptovská Sielnica navrhujeme zaradiť medzi prístaviská
plavidiel verejnej osobnej lodnej dopravy z dôvodu predpokladaného budúceho
veľkého záujmu rekreantov i návštevníkov strediska
 Technické zariadenia pre prevádzku plavidiel:
 Kamenné prístavné móla sa nachádzajú v k.ú.:
1. Liptovská Sielnica - na polostrove Hrachovišnie v Sielnicke zátoke
2. Bobrovník - pod hotelom Bobrovník na hranici k.ú. Bobrovník a Liptovská Mara
3. Liptovská Mara - v priestore medzi vežou kostola a hrádzou VD
4. Liptovský Trnovec - v priestore pod vežou Vodnej záchrannej služby
5. Ondrášová - zátoka Ráztoky,(nezobrazené v grafickej časti)
6. Dechtáre - pri salaši, (nezobrazené v grafickej časti)
7. Hrachovišnie - navrhujeme vybudovať ďalšie kamenné mólo južne od
stávajúceho kam. móla Lipt. Sielnica z dôvodu výstavby rekreačného strediska
s veľkým počtom potenciálnych záujemcov o vodný šport a jachting.
 Spevnené rampy na spúšťanie plavidiel na vodu sú vybudované:
1. v areáli Yacht clubu Ružomberok
2. na Hrachovišnom pri klietkovom chove rýb
3. v zátoke Ráztoky (nezobrazené v grafickej časti)
4. pri salaši Dechtáre (nezobrazené v grafickej časti)
5. návrh - pri prístavisku malých plavidiel v Sielnickej zátoke
 Prístaviská malých plavidiel, ktoré sa nachádzajú v riešenom území:
1. priestor prístavného móla Liptovská Sielnica,
2. Sielnicka zátoka - areál YC Ružomberok,
3. Sielnicka zátoka,
4. priestor prístavného móla Bobrovník,
5. priestor nad vežou kostola Liptovská Mara.
Zo všetkých vyššie uvedených prístavísk je technicky najlepšie vyriešené prístavisko
v areáli Yacht club Ružomberok, ktoré umožňuje pohodlne pristávať a kotviť malým plavidlám
v celom rozpätí od min. (558,00 m n.m.) po max. plavebnú hladinu (565,50 m n.m.).
2.12.2.3 Železničná doprava
V riešenom území sa zariadenia železničnej dopravy nevyskytujú. Železničné pripojenie
obce na hlavný koridor je zabezpečené zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. Menej
sa využívajú železničná zastávka Vlachy, resp. železničná stanica Liptovská Teplá.
2.12.2.4 Nemotorická doprava
Cyklistická doprava
V rámci Slovenska sú vymedzené značkované diaľkové cykloturistické trasy cyklomagistrály. Riešeným územím prechádza Oravsko-liptovská cyklomagistrála, ktorá v
sedle pod Bielou Skalou na rozhraní regiónov Oravy a Liptova naväzuje na Oravskú
cyklomagistrálu. Na území okresu Lipt. Mikuláš jej trasa je vedená nasledovne: v križovatke
II/584, III/059029 odbočí vpravo smer Huty po ceste III/059029, až po odbočku na Veľké


AAA – KROPITZ, Žilina

67

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

Borové, kde odbočí do Kvačianskej doliny - Kvačany - križovatka II/584, III/018104 Liptovská
Sielnica. Ďalej pokračuje po telese cesty III/018104 až do Ružomberka kde je táto
cyklomagistrála ukončená.
V riešenom aj dotknutom území sa náchádza viacero cykloturistických trás pre cestné
bicykle aj MTB a využívajú jestvujúcu cestnú sieť a turistické aj lesné chodníky. Z grafickej
časti je zrejmý návrh nových úsekov cyklotrás, resp. spoločných koridorov pre peších aj
bicyklistov.
Cyklistická doprava v súčasnosti nemá v rámci katastrálneho ani zastavaného územia
obce vyhradené samostatné komunikácie, ani jazdné pruhy a pohyb cyklistov je súčasťou
cestnej premávky odohrávajúci sa na telese cesty. Navrhujeme, aby pre Liptovsko - Oravskú
cyklomagistrálu v údolí Kvačianky pozdĺž cesty III/059032 a pri ceste ll/584 bola vypracovaná
dopravno-inžinierska dokumentácia (DID), ktorá v podrobnejšom merítku, po náležitom
prieskume navrhne z dopravného hľadiska správne a z pohľadu zásahu do krajiny citlivé
riešenie, ktoré z krajinárskeho aspektu bude mať vysokú pridanú hodnotu v podobe
zaujímavých výhľadov a scenérií a ďalších vizuálnych zážitkov z tohto krajinársky aj prírodne
veľmi atraktívneho územia. Výsledkom by mal byť návrh a následná realizácia rekreačného
nemotoristického dopravného koridoru (NDK) pozostávajúceho z prechádzkového chodníka
v šírke dva krát 0,75 m a cyklistického pásu v šírke dva krát 1,50 m. Pričom nepožadujeme ani
nepredpokladáme, že bude striktne dodržané naznačené riešenie, ale očakávame, že podľa
skutočných podmienok v teréne bude NDK niekde súčasťou cestného telesa a od priľahlého
jazdného pruhu bude oddelená len vodiacim prúžkom, inde možno aj pásom zelene. Tam, kde
to bude výhodné, môže byť NDK trasovaná ako paralelná komunikácia vo voľnej krajine, ba
dokonca nemusia byť chodník a cyklistický pruh vždy spojené do jedného celku, ale napríklad
na časti úseku môže byť chodec vedený na rozšírenej nespevnenej krajnici cesty a cyklisti
vedľa, v samostatnom páse. Spoločný nemotoristický dopravný koridor pre bicyklistov
a peších navrhujeme aj v súbehu s cestou ll/584 v úseku od koliby Gréta po hranicu riešeného
územia pri CHA Ratkovie. Ďalší nemotoristický dopravný koridor pre bicyklistov a peších
navrhujeme aj v súbehu s cestou lll/018104 v úseku od koliby Gréta po Prosiecku zátoku,
ďalej bude Liptovsko - Oravská cyklomagistrála pokračovať na telese cesty lll/018104.
Pešia doprava
Súčasná „nová“ obec vznikla podľa urbanistického konceptu v 70 - tych rokoch minulého
storočia v ktorom boli navrhnuté a následne realizované aj chodníky pre peších a primerané
rozptylové pešie plochy pri zariadeniach občianskej vybavenosti. Chodníky pre peších boli
vybudované popri obslužných komunikáciách v obci v celej dĺžke obojstranne. Na východnej
strane obce v najnovšej obytnej zástavbe zatiaľ nie sú vybudované chodníky. Miestne
komunikácie v tejto časti obce je možné považovať za skľudnené komunikácie v obytnej zóne,
čo by znamenalo, že nie je nevyhnutné dôsledne segregovať peších od motorickej dopravy,
ale pomocou dopravného značenia zabezpečiť skľudnenú prevádzku a „spolunažívanie“
oboch druhov dopráv.
V zastavanej časti obce pozdĺž prieťahu cesty III/584001 je jednostranný chodník na
pravej strane cesty v smere od priehrady popri bytových domoch a občianskej vybavenosti. Na
úseku tejto hlavnej cesty zo zastavanej časti obce ku hospodárskemu dvoru PD Agronova
s.r.o. a penziónu Villa Betula navrhujeme chodník alebo aspoň horizontálnym bielym pásom
vymedzený pruh pre chodcov. Taktiež na opačnej strane obce od objektu urbáru až ku
križovatke s cestou II/584, alebo aspoň po hrádzu pri potoku Kvačianka navrhujeme
jednostranný chodník.


 Verejnoprospešné dopravné stavby:
D.1
homogenizácia cesty II/584 v riešenom území
D.2
stavebné úpravy cesty III/018104
D.3
stavebné úpravy účelovej cesty SVP
D.4
stavebné úpravy účelovej cesty (Sestrč)
D.5
navrhovaná MK kategórie B3 (Hrachovišnie)
D.6
navrhovaná MK kategórie C2 (navrhovaná zóna BI v ÚB J.3)
D.7
navrhovaná MK kategórie C3 (SPRP a SRT Hrachovišnie)
D.8
verejné parkoviská
AAA – KROPITZ, Žilina

68

Územný plán obce Liptovská Sielnica

D.9
D.10
D.11
D.12
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navrhované autobusové zastávky a stavebné úpravy stávajúcich
nemotoristická komunikácia pre peších a cyklistov
rekreačná nemotoristická cesta
navrhovaná cyklistická cesta (Mravíčky)
značenie a vybavenosť cyklomagistrál a cyklotrás
navrhované pešie komunikácie
rekreačné prechádzkové chodníky a ich vybavenosť
značenie a vybavenosť náučného chodníka
prístaviská malých plavidiel – Sielnická zátoka, Sielnické mólo, Hrachovišnie,
Bobrovnícke mólo, Liptovská Mara – veža kostola
kamenné prístavné mólo Hrachovišnie
rampy na spúšťanie plavidel na vodu – Sielnická zátoka, Bobrovnícke mólo

2.13 NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
2.13.1 Vodné hospodárstvo
 Súčasná vodohospodárska situácia
 Odtokové pomery:
Hydrologicky patrí riešené územie do povodia Váhu, vodné plochy v ňom zaberajú
takmer tretinu územia.
 Sústava vodných diel Liptovská Mara a Bešeňová je súčasťou systému priehrad
Vážskej kaskády.
Dielo bolo vybudované v rokoch 1965-1975. Rozloha vodného diela je 22 km² a
maximálna hĺbka 45 m. Je to najväčšia nádrž (podľa objemu) na Slovensku na rieke Váh s
objemom vody 360 mil. m³ vody. Pri výstavbe bolo zaplavených 7 liptovských dedín úplne
(Liptovská Mara, Liptovská Sielnica, Paludza, Parížovce, Sokolče, Vrbie), ďalšie čiastočne
(Bobrovník, Liptovský Trnovec, Benice-časť Čemice).
Hlavný účel priehrady je protipovodňová ochrana, ale slúži aj na výrobu elektrickej
energie, keďže pod hrádzou sa nachádzajú 4 turbíny s výkonom 200 MW a aj rekreačným
účelom.
Hlavným tokom odvodňujúcim riešené územie je v k.ú. Liptovská Sielnica potok
Kvačianka s ľavobrežným prítokmi: Suchý potok a Radin, v k.ú. Sestrč je to potok Sestrč.
 Kvačianka, vodohospodársky významný tok
Je pravostranný prítok Váhu s dĺžkou 16 km a je tokom III. rádu
Pramení v Podtatranskej brázde na severozápadnom úpätí Bielej skaly (1 316,2 m n.
m.) v nadmorskej výške 919 m. Na hornom toku tečie na západ a juhozápad, za obcou Huty
potom prevažne na juh až juhojuhozápad. Na strednom toku vytvára Kvačiansku dolinu,
ktorou sa prerezáva cez vápencové podložie Chočských vrchov. Vlieva sa do vodnej nádrže
Liptovská Mara južne od obce Liptovská Sielnica v nadmorskej výške 550 m n. m.
Prítoky:
pravostranné: prítok spod Kopca (1 251,3 m n. m.), Sviniarsky potok, Borovianka
ľavostranné: Suchý jarok, Suchý potok a Radin
v k.ú. L. Sielnica: Suchý potok a Radin
Hydrologické poradie 4-21-02-040
Číslo recipienta 4-21-02-12432
V k.ú. Liptovská Sielnica sú Kvačianka aj Radin regulované.
 Suchý potok
Je to najvýznamnejší, ľavostranný prítok Kvačianky, meria 13,2 km a je tokom IV. rádu.
Pramení v Západných Tatrách, v časti Sivý vrch, na juhozápadnom úpätí Sivého vrchu
(1 804,9 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 600 m n. m. Na hornom toku tečie západným
smerom bralnatou Suchou dolinou, vytvára vodopád Skoky a stáča sa na juhojuhozápad.
Zľava priberá Huňovú a Dobrošovú a na ľavom brehu preteká v blízkosti jaskyne Dúpnica.
Napokon vstupuje do Liptovskej kotliny a stáča sa na juhozápad. Preteká v blízkosti obce
Liptovské Matiašovce, výrazne meandruje a západne od obce ústi v nadmorskej výške cca
590 m n. m. do Kvačianky. Má bystrinný charakter.
Hydrologické poradie 4-21-02-045
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Číslo recipienta 4-21-02-12435, -12436, -12437, -12444
 Sestrč

Sestrč je pravostranný prítok Váhu a meria 11,5 km a je tokom III.rádu.
Pramení v Podtatranskej brázde, v podcelku Zuberecká brázda, na južnom svahu vrchu
Grúň (959 m n. m.) v nadmorskej výške cca 900 m n. m.
Na hornom toku tečie na západ, v blízkosti obce Malatiná sa postupne stáča na juh. Na
strednom toku sa prerezáva cez Chočské vrchy (oddeľuje podcelky Sielnické vrchy na západe
a Prosečné na východe) a vytvára cca 3 km dlhú Sestrčskú dolinu, ktorou preteká
severojužným smerom, na jej konci sa stáča na juhovýchod. Vstupuje do Liptovskej kotliny
(časť Chočské podhorie), zľava priberá Annin potok, preteká cez obec Bukovina, následne sa
opäť stáča na juh a neďaleko osady Hliník sa v nadmorskej výške približne 565 m n. m. vlieva
do vodnej nádrže Liptovská Mara.
Hydrologické poradie 4-21-02-049
Číslo recipienta 4-21-02-12362
 Zásobovanie pitnou vodou:
Obec má spolu so susednou obcou Prosiek vybudovaný spoločný skupinový vodovod,
ktorý je v správe Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) a.s. so sídlom v Liptovskom
Mikuláši. Zdrojom pitnej vody je hĺbkový vrt „Vrt pred dolinou“, ktorý sa nachádza v k.ú.
Prosiek a má min. výdatnosť 25,2 l/sek. po úprave bude Q maximálne 22,0 l/sek.
Z vrtu je vodovodom OC DN 150 mm vedený do vodojemu Prosiek – Oprchlá s
akumulačným objemom 150 m3 a s max. hladinou 633,95 m.n.m. a min hladinou 630,15
m.n.m. a odtiaľ do Liptovskej Sielnice.
Vodovod v staršej časti obce je vybudovaný potrubím OC DN 80, 100,125 mm, v novej
časti potrubím PVC DN 80,100,110.
Vodné zdroje majú stanovené pásmo hygienickej ochrany. Pásmo I.stupňa je
vymedzené oplotením.
Hotel Bobrovník je zásobovaný pitnou vodou z vodojemu Bobrovník s akumuláciou 100
3
m , s max.hladinou 638,7 m n.m. a min. hlad. 635,73 m n.m. Prívod do vodojemu je cez ČS v
lokalite pod priehradným múrom VD v k.ú. Vlašky zo skupinového vodovodu L. Mikuláš.
Podľa SODB 2001 bolo v r. 2001 na vodovod v obci napojených cca 139 bytov, čo
predstavovalo takmer 98,1 % obyvateľov obce.
Zámery:
Hydroconsult Bratislava: Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií územia Žilinského
kraja, okres Liptovský Mikuláš (02/2005):
- rekonštrukcia ČS Vlachy (na 13-15l/s)
- rozšírenie VDJ Bobrovník o 2x 300 m3
- nová ATS pri vodojemoch
- rozšírenie vodojemu Prosiek – Oprchlá o 150 m3
- vodný zdroj navrhovaný na využitie v k.ú. Sestrč: VZ CH 18 (Q 2,6 l/s)
Riešenie:
 V ÚPN-O Bobrovník bolo potvrdené rozšírenie vodojemu, v súčasnosti sa spracováva
projektová dokumentácia na rozšírenie VDJ na 2x300 m3 a prívodné tlakové
a zásobovacie vodovodné vedenia (spracovateľ Ing. Valčo, Ružomberok)
 po prehodnotení počtu obyvateľov v návrhovom období a zohľadnení aj rekreačnej
expolatácie liptovsko - sielnického pobrežného rekreačného pásu, navrhujeme zväčšiť
VDJ Prosiek - Oprchlá nie o 150 m3, ale o 300 m3
 pre zásobovanie rekreačného územia v ÚB I.1 na lúke nad Prosieckou zátokou
navrhujeme rozvodné vodovodné potrubie pripojiť na hlavný zásobovací rád, ktorý vedie
z VDJ Prosiek - Oprchlá do obce Liptovská Sielnica v mieste prechodu cez hrebeň
kopca. Vodovodnú rozvodnú sieť navrhujeme zokruhovať cez Liptovsko - sielnický
pobrežný rekreačný pás so stávajúcimi rozvodmi v lokalite pri Villa Betula a Koliba
Gréta.
 zásobovanie pitnou vodou pre IBV pod Hloďou sa bude realizovať predĺžením
jestvujúcej obecnej rozvodnej siete
 rekreačné územia Hrachovišnie a Kujanky navrhujeme zásobovať pitnou vodou
nasledovne: gravitačné prívodné potrubie dopraví vodu do navrhovanej čerpacej stanice
Brnice, odtiaľ výtlačným vodovodným potrubím do dvoch vodojemov, VDJ Močiarik 300
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 m2 pre l. tlakové pásmo a VDJ Stráne 300 m2 pre ll. tlakové pásmo. Od VDJ Stráne

navrhujeme prepojovacie potrubie na stávajúci privádzač pitnej vody pre Liptovský
Trnovec, čím sa dosiahne prepojenie skupinového vodovodu Prosiek - Lipt. Sielnica na
SKV Liptovský Mikuláš, čo je v súlade s koncepciou podľa ÚPN - VÚC ŽK. Podľa tej istej
koncepcie by bolo možné budúci prívod vody z vodárenských zdrojov Liptovské
Matiašovce a Kvačianska dolina zapojiť do tohto SKV v prestore nad obcou Liptovské
Matiašovce, čím by sa dosiahla veľmi výkonná dotácia SKV Liptovský Mikuláš. Z
navrhovaných VDJ Močiarik a Stráne sú privedené rozvodné vodovodné potrubia do
každého tlakového pásma zvlášť.


Likvidácia odpadových vôd:
V obci je vybudovaná obecná splašková kanalizácia zaústená do ČOV pri ceste
III/584001.
Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd sú v správe obce LVS. Vyčistené odpadové
vody sú odvádzané do potoka Kvačianka. Na kanalizáciu sú napojené objekty bývania a
občianskej vybavenosti v centre obce a tiež areál PD Agronova s penziónom Hippoclub
a penzión Villa Betula cez prečerpávajúcu stanicu. Podľa SODB bolo v r.2001 na kanalizáciu
napojených 137 bytov, čo predstavovalo 99,1 % obyvateľov. Všetky byty postavené po r.2001
sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu.
V súčasnosti sa projektovo pripravuje výstavba novej ČOV o 150 metrov nižšie,
v priestore oproti PD.
Rekreačné areály a objekty mimo zastavaného územia obce (hotel Bobrovník, hotel
Gréta a chatová osada Rybárska osada majú vlastné ČOV. Ostatné objekty v riešenom území
(rekreačné chatky, sezónny bufet, Yacht club, objekty vodnej stráže), ktoré nie sú
odkanalizované do ČOV majú buď septik (žumpu) alebo suché WC.
Dažďové odpadové vody v staršej časti obce sú odvádzané povrchovým spôsobom,
(sieťou povrchových rigolov pozdĺž komunikácií) do jednotnej kanalizácie. V novej časti obce
je vybudovaná delená kanalizácia (splašková a dažďová, ktorá je vyústená do potoka
Kvačianka).
V záujme zabezpečenia čistoty vodných tokov vydalo obecné zastupiteľstvo v Liptovskej
Sielnici VZN č.2/2008 o čistote a verejnom poriadku, v ktorom sú podrobne uvedené činnosti,
ktoré je zakázané vykonávať vo vodných tokoch a na ich brehoch a tiež aj povinnosti
vlastníkov a užívateľov odvodňovacích kanálov.
Riešenie:
- v návrhu akceptujeme rekonštrukciu, resp. novostavbu ČOV Liptovská Sielnica, do
ktorej predpokladáme aj zapojenie kanalizačného zberača z obcí Kvačany a
Lipt.Matiašovce
- odkanalizovanie navrhovaných plôch rekreácie, cestovného ruchu, občianskeho
vybavenia a bývania navrhujeme riešiť vybudovaním splaškovej kanalizácie v celom
riešenom územi s napojením na kanalizačný systém a ČOV v Liptovskom Mikuláši
prostredníctvom čerpacích staníc odpadných vôd a tlakovej kanalizácie zaústenej do
ČOV v Liptovskom Mikuláši. Postupne je potrebné vytvárať predpoklady na zaústenie
ďalších existujúcich aj navrhovaných splaškových kanalizácií v k.ú. Liptovská
Sielnica, ďalej k.ú. Prosiek a k.ú. Ižipovce, prípadne uvažovať aj so zaústením
kanalízácií z územia Bobrovník a Tvarožná. Riešiť splaškovú kanalizáciu v spolupráci
s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a mestom Liptovský Mikuláš s ohľadom
na plánovaný rozvoj cestovného ruchu okolia VN Liptovská Mara a celej Liptovskej
kotliny.
- do doby vybudovania verejnej kanalizácie so zaústením do ČOV v Liptovskom
Mikuláši uvažujeme so zaústením splaškových kanalizácií do ČOV Liptovská
Sielnica, ako aj do ďalších existujúcich ČOV v k.ú Liptovská Sielnica a k.ú. Liptovská
Mara
- kanalizáciu navrhujeme riešiť ako delenú na splaškovú a dažďovú, so zaústením
dažďovej kanalizácie do miestnych tokov a VN Liptovská Mara cez ORL,
- kokrétny návrh riešenia odkanalizovania v jednotlivých lokalitách riešeného územia je
zrejmý z grafickej časti, VPS a záväznej
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 Vodohospodárske verejnoprospešné stavby:
V.1
vodné zdroje a zásobné potrubia do vodojemov
V.2
rekonštrukcia čerpacej stanice Vlašky
V.3
výtlačné vodovodné potrubie do VDJ Bobrovník
V.4
rozšírenie stávajuceho VDJ Bobrovník o 2x300 m3
V.5
rozšírenie stávajuceho VDJ Prosiek - Oprchlá o 300 m3
V.6
prívodné vodovodné potrubie
V.7
čerpacia stanica Brnice
V.8
výtlačné vodovodné potrubie do VDJ Močiarik a Stráne
V.9
navrhovaný vodojem Močiarik 300 m3 a ATS (pre l. tlakové pásmo)
V.10 navrhovaný vodojem Stráne 300 m3 a ATS (pre ll. tlakové pásmo)
V.11 prepojovacie vodovodné potrubie
V.12 rozvodné vodovodné potrubia pre l. tlakové pásmo Hrachovišnie
V.13 rozvodné vodovodné potrubia pre ll. tlakové pásmo Hrachovišnie
V.14 prívodné vodovodné potrubie do areálu Savas Bobrovník s r.o.
V.15 rozvodné vodovodné potrubia v rekreačnej lokalite Za hájom
V.16 zokruhovanie rozvodnej vodovod. siete cez Sielnický pobrežný rekreačný pás
V.17 rozšírenie vodovodnej siete do navrhovanej rekreačnej lokality Pri mlyne
V.18 rozšírenie vodovodnej siete do navrhovanej lokality IBV Pod Hloďou


Verejnoprospešné stavby na odkanalizovanie:
K.1
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 1 Liptovská Mara
K.2
kanalizácia tlaková splašková do ČOV hotela Bobrovník
K.3
rekonštrukcia ČOV hotela Bobrovník
K.4
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej lokalite IBV Pod Hloďou
K.5
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej rekreačnej lokalite Pri mlyne
K.6
splašková kanalizačná sieť v Sielnicom pobrežnom rekreačnom páse
K.7
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej rekreačnej lokalite Za hájom
K.8
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 2 Za hájom
K.9
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 3 Pod bufetom
K.10 čerpacia stanica odpadových vôd ČS 4 Pod cintorínom
K.11 kanalizácia splašková tlaková do obecnej ČOV Liptovská Sielnica
K.12 navrhovaná obecná ČOV Liptovská Sielnica a likvidácia stávajúcej ČOV
K.13 kanalizačný zberač z Kvačian a Liptovských Matiašoviec
K.14 dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v rozvojových lokalitách
K.15 dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v SRT Hrachovišnie
K.16 splašková kanalizačná sieť v SRT Hrachovišnie
K.17 čerpacia stanica odpadových vôd ČS 5 Hrachovišnie
K.18 čerpacia stanica odpadových vôd ČS 6 Ratkovie
K.19 čerpacia stanica odpadových vôd ČS 7 Liptovská Sielnica
K.20 kanalizácia splašková tlaková do ČS 6 Ratkovie
K.21 kanalizácia splašková - výtlak do ČOV Liptovský Mikuláš

2.13.2

Energetika a energetické zariadenia

2.13.2.1 Zásobovanie elektrickou energiou.
 Širšie vzťahy
Hlavným napájacím uzlom okresu je 400/110 kV TR Liptovská Mara, z ktorej po 110 kV
vedeniach je vyvážaný elektrický výkon do uzlovej TR 110/22 kV Hc Lipt. Mara a cez riešené
územie prechádzajúcim 2x110 kV vedením č. 7201, 7202 Lipt. Mara - Lipt. Mikuláš do
distribučnej TR 110/22 kV RZ Liptovský Mikuláš.
V ÚPN - VUC Žilinského kraja sú stávajúce stanice ZVN, VVN označené nasledovne:
5/1 Liptovská Mara 400/110
5/2 Liptovská Mara 110/22
5/3 RZ Lipt.Mikuláš 110/22
Elektrický výkon do územia je dodávaný po 22 kV vedení č. 211.
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 Riešené územie
 VN vedenia a trafostanice:
Zásobovanie obce Liptovská Sielnica elektrickou energiou je zabezpečené 22 kV
vedením číslo 211, ktorý je vyvedený z uzla TR 110/22 kV Hc Lipt. Mara. Bude nevyhnutné
prehodnotenie prepravnej kapacity elektrického vedenia č.211 z dôvodu navrhovanej zástavby
poloostrova Hrachovišnie a ďalších rozvojových zámerov blízkom a vzdialenejšom okolí obce.
VN 22 kV vedenia pre pripojenie trafostaníc je zrealizované vzdušnou aj káblovou
sieťou. V riešenom území je osadených 11 trafostaníc o celkovom inštalovanom výkone 2955
kVA. Trafostanice T1, T2 a T7 sú pripojené VN 22 kV zemným káblom, ostatné sú pripojené
vzdušnými vedeniami. Transformačné stanice vo vonkajšom prevedení (stĺpové, stožiarové),
resp. kryté (kiosková) sú dostatočne výkonovo vybudované pre súčasne odbery. Návrh
nových trafostaníc je zrejmý z grafickej časti na výkr. č.5
 Sekundárna sieť:
Sekundárna NN sieť v obci Liptovská Sielnica je zrealizovaná vzdušným rozvodom na
betónových stĺpoch. Sekundárna elektrická sieť vedená na betónových stĺpoch danému
charakteru vidieckej zástavby vyhovuje. Ďalší rozvoj rozvodov nízkeho napätia navrhujeme
riešiť ako zemné káblové, pričom dĺžka výbežkov od zdroja by nemala presiahnuť 350 m.
Verejné osvetlenie zabezpečujú výbojkové zdroje svetla, ktoré sú upevnené na
betónových stĺpoch vzdušnej NN siete.


Verejnoprospešné energetické stavby - elektrifikácia:
E.1
navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrh. kioskové trafostanice v ÚO F
E.2
navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrh. kioskové trafostanice v ÚB
G.2, ÚO I a ÚB J.1
E.3
navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrh. kioskové trafostanice v ÚO M
E.4
zrušenie častí prípojok ku trafostaniciam T4, T10 a T11
E.5
prípojky ku trafostaniciam T10 a T11a
E.6
prípojky ku navrhovaným trafostaniciam T12 až T26
E.7
prekládka a výmena stožiarových trafostaníc T4 a T11 za kioskové T4a a T11a
E.8
navrhované trafostanice v ÚO B(T12), ÚO F(T18 - T25), ÚB G.2 (T15), ÚB I.1 I
(T.13 a T14), ÚB J.3 (T16 a T17)
E.9.
distribučná sieť NN elektrických rozvodov
2.13.2.2 Zásobovanie plynom a teplom.

 Širšie vzťahy
Zdrojom zemného plynu pre obec Liptovská Sielnica je VTL plynovod Severné
Slovensko, DN 500, PN 6,3 MPa a naň pripojená regulačná stanica plynu RS VTL/STL
Liptovská Sielnica, z ktorej je obec zásobovaná zemným plynom STL o prevádzkovom tlaku
do 400 kPa.
Z tejto regulačnej stanice sú vyvedené aj dva prepojovacie STL plynovody do susedných
obcí, oba majú prevádzkový tlak do 0,4 MPa:
- Liptovská Sielnica – Prosiek
- Liptovská Sielnica – Liptovské Matiašovce– Kvačany
Riešené územie obce Liptovská Sielnica je celoplošne plynofikované. Z celkového
počtu 122 trvalo obývaných bytov, je pripojených na zemný plyn 86 bytov, z toho v súčasnosti
8 bez odberu, s priemerným hodinovým odberom cca 1,6 m3 za hodinu a cca 3500 m3/rok na
jeden byt.
Stávajúce plynárenské zariadenia a ich ochranné a bezpečnostné pásma sú
rešpektované. STL plynovod bol navrhnutý do plôch s navrhovanou výstavbou, okrem
poloostrova Hrachovišnie, kde sa navrhuje samostatný osobitný režim energetického
hospodárstva.
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Verejnoprospešné energetické stavby – plynofikácia a teplofikácia:
E.10 predĺženie STL plynovodu do navrhovaných častí rekreačnej zóny v ÚB G.2
E.11 predĺženie STL plynovodu do navrhovanej lokality bývania v ÚB J.3
E.12 uvažovaný geotermálny vrt v lokalite Hrachovišnie
E.13 tepelné hospodárstvo pre SRT Hrachovišnie na báze GT vrtu
E.14 uvažované tepelné čerpadlá s energiou čerpanou z vodnej nádrže Liptovská Mara
E.15 tepelné hospodárstvo pre časť SRT Hrachovišnie na báze tepelných čerpadiel

2.13.2.3 Zásobovanie teplom
Obec Liptovská Sielnica má v súčasnosti zásobovanie teplom zaistené prevažne na
báze spaľovania zemného plynu. Teplo pre obecný úrad, kultúrny dom, zdravotné stredisko
a materskú škôlku v obci Liptovská Sielnica zabezpečuje uhoľná kotolňa, pre hotel Borovník
jeho vlastná uhoľná kotolňa.
Odporúčame v ďalšom období zásobovanie teplom riešiť zo zdrojov a energií, ktoré sú
toho času k dispozícii: elektrická energia, zemný plyn a kvapalný plyn propán-bután za
sprísnených racionalizačných kritérií pre ich spotrebu. Taktiež odporúčame zamerať sa na
kombinované systémy vykurovania, tepelné čerpadlá s nízkopotencionálnymi zdrojmi napr.
solárna energia, pôda, podzemné pramene a pod.
 Úvod
Zmysel riešenia problematiky úspor spotreby tepla a chladu primárnych zdrojov energií
a elektrickej energie a ich substitúcie smerom na obnoviteľné zdroje energie predstavuje fakt,
že budovy spotrebovávajú až 41% primárnej energie a predstavujú výrazný potenciál pre
znižovanie spotreby energií a zároveň pre zlepšovanie ekológie cestou radikálneho zníženia
produkcie emisií CO2. Rast spotreby energií vyvoláva tlak na ceny a spôsobuje výrazný
nárast nákladov pri výrobe konštrukčných materiálov, doprave a prevádzke budov. Podľa
Medzinárodnej energetickej agentúry spotreba el.energie v EU v roku 2006 bola 3 600 TWh
a zároveň sa očakáva nárast spotreby do roku 2030 na hodnotu 4 300 TWh, čo je nárast
o 20%. Ale vo svete sa očakáva celkový nárast z hodnoty 14 000 TWh na hodnotu 33 000
TWh v roku 2030. Tento 60%tný nárast bude sprevádzaný prudkým rastom cien energií.
Z toho dôvodu je nutné chápať riešenie hospodárenia s energiou v Stredisku rekreácie a
turizmu Liptovská Sielnica - Hrachovišnie ako jednu z rozhodujúcich položiek,
zabezpečujúcich budúcu prosperitu strediska.
Posudzovanie jednotlivých objektov je potom nutné z pohľadu priradených funkcií, ktoré
majú plniť, z pohľadu architektúry a z pohľadu riadenia a hospodárenia s energiami v budove
a v distribučných sústavách energií.
 Energetické hospodárstvo
Energetické hospodárstvo je potom potrebné budovať na základe úvah,
zahrňujúcich širšie súvislosti a to:
 Súčasná kríza je primárne krízou energií a prírodných zdrojov
 Súčasná kríza je zároveň krízou nadprodukcie emisií skleníkového typu spôsobujúce
klimatické zmeny
 Energetické hospodárstvo strediska je nutné koncipovať v nadväznosti na energetické
potreby obce Liptovská Sielnica
 Energetické hospodárstvo je potrebné budovať posúdením možností lokálnych trvalo
udržateľných a obnovujúcich sa energetických zdrojov
Pre potreby tohto materiálu budeme budovy členiť na nasledovné kategórie:
 Budovy s bežnou spotrebou energií pre zabezpečenie tepla a chladu na úrovni 0,5 GJ

a vyššie na 1 m2 a rok
 Budovy s nízkou spotrebou primárnych energií na úrovni 0,25 GJ/m2/rok a menej
 Zelené budovy – sú to budovy, u ktorých došlo k substitúcii fosílnych palív za
obnoviteľné zdroje energie s pomerom 80% OZE a viac v bilancii ročnej spotreby
 Trvalo udržateľné budovy – sú to budovy, kde princípy architektúry a konštrukčných
zásad umožňujú trvalú obnovu a reprodukciu samotnej budovy
a energie sú
zabezpečené na 80% a viac obnoviteľnými zdrojmi energie
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Z hľadiska prevádzkových režimov je nutné zvažovať skutočnosť trvalej prevádzky
budovy ako sú hotely, kongresové centrá a prevádzkové budovy a objekty s prerušovanou
prevádzkou, akými sú chaty určené pre rodinné potreby. Pre dosiahnutie charakteristiky
budovy s nízkou spotrebou primárnych energií je potom nutné konštrukčne rozlíšiť tieto
budovy na báze dvoch skutočností:
 Budovy určené pre trvalú prevádzku musia byť konštruované s veľkým objemom
akumulačnej hmoty a izolované z vonkajšej strany
 Budovy určené pre prerušovanú prevádzku musia mať minimalizovanú akumulačnú
hmotu a musia byť izolované zvnútra
Pod trvalou prevádzkou budovy budeme rozumieť neprerušovanú prevádzku najmenej 2
mesiace. Pod budovami s prerušovanou prevádzkou budeme rozumieť budovy, ktoré majú
charakteristiku prevádzky v cykle 2 týždňov s následným prerušením.
Z hľadiska palivovej základne je nutné akceptovať nasledovné skutočnosti:
 Energetické hospodárstvo musí byť riešené ako ekologické (nízka produkcia emisií
skleníkového typu) a ekonomicky efektívne
 Energetické hospodárstvo musí rešpektovať účel strediska turistického ruchu, to
znamená musí podporiť aj emocionálnu zložku v podobe romantickej atmosféry v krboch
a otvorených ohniskách
 Energetické hospodárstvo musí maximálne zužitkovať prírodné danosti lokality Liptovská
Sielnica, ako je potenciálna prítomnosť geotermálnej energie, možnosti využitia energie
vodnej nádrže, solárnej energie a biomasy
 Energetické hospodárstvo musí rešpektovať distribučné siete v lokalite a realizovať
ekonomicky efektívne využitie sa k ich pripojeniu, či už je to rozvod elektrickej siete
alebo zemného plynu
V inovačnom programe EU energeticky inteligentné budovy predstavujú jednu
z kľúčových inovačných stratégií s tým, že budova ako celok sa stáva nielen energetickým
spotrebičom, ale je schopná popri zabezpečení vlastnej spotreby energetických zdrojov
dokonca dodávať energiu aj do distribučných sústav, či už sú to sústavy rozvodu elektrickej
energie alebo verejné rozvody tepla. EU stanovuje požiadavku, aby 80% spotreby energií
v budove boli zabezpečované cez obnoviteľné zdroje energie a len 20% spotreby aby bolo
zabezpečované cez fosílne palivá. Pri riešení problematiky znižovania emisií skleníkového
typu je možné dokonca ukázať, že produkciu emisií CO2 je možné znížiť rôznymi technickými
opatreniami až o 95%.
Vývoj v oblasti zabezpečovania elektrickej energie cez obnoviteľné zdroje energií
predstavuje značne ťažší problém z hľadiska ekonomického. Priebeh vývoja a hlavne
ohlásené nové princípy získavania el.energie zo slnečného žiarenia s výkonom 3x vyšším
dávajú predpoklad, že fotovoltaické panely budú mať 3x vyššiu výkonnosť na jednotku plochy
a hlavne vyrobená elektrická energia bude minimálne 5x až 10 násobne lacnejšia. V celom
cykle zostáva vyriešiť efektívne uskladnenie elektrickej energie a jej manažment. Princípy
Redox Flow Battery Systems (RFBS) umožňujú modulárne skladať zásobník energie rádovo
MWh na preklenovací čas 10 hodín, čím je možné zabezpečiť efektívne riešenie regulačnej
odchýlky. Ohlásené nové technológie vhodné pre aplikáciu v automobiloch umožnia efektívne
využiť túto energiu a doplniť v priebehu 5 rokov energetické zdroje budovy o solárne panely
umiestnené na streche a vybaviť južnú a západnú fasádu budov aktívnymi fasádnymi
konštrukciami. Realizácia fotovoltaických energetických zdrojov by mala umožniť vybudovať
distribuovaný energetický zdroj o postačujúcom výkone pre prevádzku rozhodujúcej časti
zariadení počas štatistickej prevádzky budov, pričom v čase špičiek je vhodné doplniť túto
energiu o energiu z elektrickej siete.
Pri realizácii zadania v rozsahu uvedenom vyššie je nutné vyhodnotiť všetky relevantné
údaje o konštrukcii budovy a na príklade budovy s plochou 4000 m2 je možné sformulovať
zásady pre budovu s nasledovnou charakteristikou:
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 Budova pre trvalú prevádzku
S plochou 500 m2 a viac vhodnou pre výstavbu centrálnych funkcií strediska –
administratívna budova a budov vhodných pre hotely a penzióny s trvalou prevádzkou a
apartmánové objekty.
V budove s trvalou prevádzkou je vhodné vytvoriť dostatočnú akumulačnú hmotu
v samotnej konštrukcii budovy, čo je betón, tehly s príslušnou charakteristikou a omietky.
Účelom akumulačnej vrstvy budovy je mať k dispozícii dostatočný objem energie, ktorá sa
v čase dočasne zníženej vonkajšej teploty uvoľňuje a umožňuje v prechodnom období
prekrývať až trojdňové ochladenie vonkajšieho priestoru. Podobne akumulačná energia
pôsobí energeticky výhodne aj v čase nižšej vonkajšej teploty ako je 0°C, čím prispieva
k zníženej spotrebe energie. Vonkajšie plášte obvodových konštrukcií musia vykazovať
charakteristiku, ktorá zaručuje, že celková ročná energetická bilancia nepresiahne spotrebu
tepla viac ako 0,25 GJ/m2 za rok. Oblasť Liptova je zaradená do pásma -15°C, pričom
simulácie z údajov z posledných 30 rokov preukázali, že priemerná ročná teplota Slovenskej
republiky stúpla o 1° C. Pre potreby energetickej bilancie je možné ale stále uvažovať
s vonkajšou výpočtovou teplotou -15°C. Konštrukcia týchto budov, pokiaľ majú dosiahnuť
charakteristiku nízkoenergetických budov musí obsahovať prvky, ktoré nasledovným
spôsobom popísaným nižšie znižujú energetickú náročnosť.
 Očakávané prínosy kapilárneho systému stropného vykurovania
Systém kapilárnych vykurovacích telies ako substitúcia radiátorov umožňuje zabezpečiť
nasledovné rozhodujúce prínosy:
 zvýšením vykurovacej plochy znížiť vykurovaciu teplotu a docieliť, že tepelné čerpadlo
pracuje v režime COP= 5,49 a celý energetický zdroj v režime SPF= 4,22, čo má
významný dopad na zníženie prevádzkových nákladov o 36% spotreby primárnej
energie a podobne ďalšie zníženie tvorby emisií CO2
 umožňuje v letných mesiacoch výhodne využiť energiu vody na chladenie. Vtedy
energetický zdroj pracuje v letnom režime SPF= 14,98. SPF pre celý rok je potom
dosiahnutý na hodnotu 6,91. Tým je dosiahnutá kombinovaná úspora primárnej energie
a to 36% pri zabezpečovaní tepla a 400% pri zabezpečovaní chladu (zrovnanie so Split
systémom)
Riešenie kombinácie systému tepelného čerpadla a kapilárnych rohoží umožňuje
zabezpečiť podiel obnoviteľného zdroja energie v rozsahu = SPF/SPF+1 = 6,91/7,91 = 87,3%,
čo vystihuje situáciu, pokiaľ je tepelné čerpadlo poháňané zemným plynom cez výrobu
elektrickej energie v kogeneračnom systéme.
Prechod od klasického systému kúrenia a chladenia na systém využívajúci sálavú
zložku energie zabezpečuje rovnomerné vykurovanie/chladenie priestoru cez konštrukcie bez
toho, aby dochádzalo k víreniu vzduchu. Tým je dosiahnutá maximálna pohoda priestoru pre
človek, či už je to administratívny priestor, alebo obytný priestor. Tento systém má nasledovné
efekty:
 Zásadne zvyšuje produktivitu práce, pokiaľ je priestor s priamym vetraním
 Nevyvoláva migrény, zápaly spojiviek a pod., čím nevytvára dôvody pre zvýšenie
chorobnosti pri dlhodobom pobyte v priestore
 Zásadne znižuje nároky na primárne zdroje energie, extrémne v lete, čím pomáha
stabilizovať elektrizačnú sústavu SR1
 Zásadne zníži podmienky pre dodatočné úmrtia ako dôsledok prehriatia organizmu pri
vysokých teplotách v letných obdobiach – problém akcelerujúci s rastom globálnej
teploty2
 Základné technické a fyzikálne deje pri systéme stropného vykurovania /chladenia.
Porovnanie skutočne nameraných teplotných profilov pri rôznych systémoch
vykurovania.
1

Black out v Taliansku bol zaznamenaný počas letnej sezóny pri zapnutí veľkého počtu klimatizačných
jednotiek
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- Ideálne požadovaný teplotný profil pre človeka je zobrazený na obrázku číslo 92.
v časti I. Tento priebeh vyžaduje, aby na podlahe bola teplota 22 0C a 19 0C vo
výške hlavy.
- Priebeh teplotného profilu pre podlahové vykurovanie s ochladzovaným stropom je
zobrazený na obrázku č. 9 časť P2
- Priebeh teplotného profilu pre radiátorový systém umiestnený na vnútorných stenách
je zobrazený na obrázku číslo 9. časť Rv
- Priebeh teplotného profilu pre radiátorový systém umiestnený pod oknami je
zobrazený na obrázku číslo 9. časť Ro
- Priebeh teplotného profilu pre teplovzdušné kúrenie je na obrázku číslo 9 časť Tv
- Priebeh teplotného profilu pre stropné vykurovanie je zobrazený na obrázku číslo 9.
časť S

Obrázok číslo 9.: Priebeh teplotného profilu pre ideálny systém a rôzne reálne systémy
vykurovania a chladenia
Z obrázka číslo 9 je zrejmé, že pri stropnom vykurovaní dochádza k vyššej dosiahnutej
teplote na podlahe, ako u klasického radiátorového kúrenia. Len vysoko nad výškou hlavy
človeka v intervale nad 2,5 do 2,7 m sa tento systém odchyľuje od ideálneho systému
priebehu teplôt. V tejto výške sa však človek nepohybuje (pokiaľ nie je v priestore vytvorená
galéria) a preto odchýlka od ideálneho priebehu je z praktického hľadiska nezaujímavá
a nepodstatná. Oproti systému podlahového kúrenia má systém telies uložených v strope tú
výhodu, že dokážu popri zabezpečení vykurovania aj priestor v letných mesiacoch chladiť.
Tým, že sú telesá veľkoplošné, umožňujú znížiť požiadavku na teplotu vykurovacieho média
a tým značne šetria energiou, čo v súvislosti s tepelným čerpadlom znamená zásadné
zvýšenia COP a tým aj SPF systému.
 Fyzikálna podstata stropného vykurovania a chladenia
Podstatou prenosu tepla je, že k tomuto prenosu dochádza v prípade, ak sú telesá
s rôznou teplotou. Tepelný tok prechádza z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou
teplotou. To platí aj v prípade chladenia. Aj v tomto prípade platí, že tepelný tok smeruje
z telies s vyššou teplotou k telesám s nižšou teplotou a následne tieto telesá získanú energiu
odvedú. Fyzikálna podstata chladu je tá istá.
Výmena energie medzi telesami prebieha tromi rôznymi spôsobmi:
1) Vedením (kondukciou) - podstatou je predávanie kinetickej energie pri mikropohyboch
molekúl hmoty. Tento dej prebieha tam, kde molekuly vzájomne nemenia polohu – zvyčajne
u tuhých látok.
2) Prúdením (konvekciou) – pod čím rozumieme prestup tepla medzi tekutým prostredím
a tuhou steno.

2

Velkoplošné vytápění (I) Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. TZB-info dne 26.6.2006
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3) Sálaním (radiáciou) – v tomto prípade sa prenos tepla uskutočňuje elektromagnetickým
vlnením o vlnovej 0,8 m až 400 m v infračervenom spektre žiarenia.
Vo väčšine vykurovacích systémov prebiehajú vyššie popísané spôsoby tepelnej
interakcie naraz v rôznych pomeroch, pričom zvyčajne prevažuje jeden z ich. Pre výpočty
v praxi sa berú ustálené pomery dejov. U veľkoplošných stropných vykurovacích/chladiacich
systémov prevažuje sálavá zložka od 60% do 90% podľa systému riešenia.
Pre správny popis systému stropného vykurovania/chladenia je vhodné uviesť
nasledovné fakty:
a) Absolútne čierne teleso
Absolútne čierne teleso, je teleso, ktoré maximálne vyžaruje pri všetkých vlnových
dĺžkach energie. Jeho súčiniteľ sálania je definovaný nasledovne: Cc= 5,77 W/m2K4
b) Stefan-Bolzmannov zákon:
Pre absolútne čierne teleso je hustota sálavého tepelného toku qc závislá len na štvrtej
mocnine termodynamickej teploty
qc = Cc*(T/100)4 [W/m2]; kde T je termodynamická teplota daného telesa v [K]
Pre praktické účely sa používa približný vzorec: T= t [°C] + 273,15 [K],
kde t je teplota telesa v [°C]
Iné ako absolútne čierne telesá budeme označovať ako telesá čierne, pre ktoré sa
zavádza súčiniteľ sálania šedého telesa C, ktorý je vždy nižší ako súčiniteľ sálania absolútne
čierneho telesa. Pomer medzi súčiniteľom šedého telesa a súčiniteľom absolútne čierneho
telesa vyjadruje emisnú schopnosť šedého telesa v porovnaní s absolútne čiernym telesom
(emisivita) ; Potom:  = C/Cc
Po dopade na iné teleso je časť tepelnej energie :
- pohltená,
- odrazená
- zbytok teleso prepustí
O tom, v akom pomere sa rozdelenie dopadnutej energie na teleso udeje rozhodujú
nasledovné vlastnosti telesa:
A – absorpčné schopnosti telesa
R – reflexné schopnosti telesa
D – priepustnosť telesa
A+R+D =1

Súčet jednotlivých vlastností telesa musí byť rovný 1.

Maximálnu absorpčnú schopnosť má absolútne čierne teleso, naopak suchý čistý
vzduch je dokonale priepustný a jeho D = 1 . Väčšina tuhých telies a kvapalín má D = 0
V súlade s Kirchhoffovím zákonom platí, absorpčná schopnosť A sa rovná emisivite .
Povrchy
Vápenná omietka
Drsný betón
Drevo – hobľovaný dub
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Súčiniteľ sálania C
[W/m2K4]
Stropné – sálajúce konštrukcie
5,37
Podlaha – osálaná konštrukcia
5,14
5,19

Emisivita =A [-]
0,93
0,89
0,90
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Súčiniteľ sálania, emisivita a absorpčná schopnosť povrchu pri stropnom
vykurovaní
Vzájomné sálanie medzi telesami je pomerne ťažko popísať matematickými rovnicami.
Preto pre praktické účely sa dej popisuje ako zjednodušený dej výmeny energie medzi dvomi
rovnobežnými plochami. Za týchto zjednodušujúcich predpokladov potom matematické
rovnice sa dajú vyjadriť zápisom pre Tepelný tok sálaním Q1,2 nasledovne:
Q1,2 = C1,2*S1*[(T1/100)4-(T2/100)4] [W]
kde C1,2 je súčiniteľ vzájomného osálania určený nasledovne:
C1,2 = 1/ (1/C1+1/C2 – 1/Cc)

[W/m2K4]

Praktický dej prebieha nasledovne:
Najprv sa od sálajúcej plochy, v našom prípade od stropu ohreje osálaná plocha,
v našom prípade podlaha, okolité steny, nábytok a predmety v priestore na teplotu blízku
teplote stropu.
Ako sekundárny jav prebieha proces ohrevu okolitého vzduchu vo vykurovanom
priestore od všetkých plôch, t.j. ako od sálajúcich tak aj od osálaných, čím vzniká vysoko
priaznivý teplotný profil v priestore.
Pretože spoločne sálajúce plochy spolu s osálanými plochami pôsobia následne priamo
na objekty vo vnútri vykurovaného/chladeného priestoru môže byť teplota vzduchu o 2°C
nižšia pri dodržaní tej istej tepelnej pohody ako pri vykurovaní radiátorovým systémom. Táto
skutočnosť vedie k ďalším úsporám energie.
 Objekty určené pre prerušovanú prevádzku.
Sem patria v prvom rade objekty určené do rodinného alebo podnikového vlastníctva.
Základnou charakteristikou týchto budov je, že sú určené pre rodinnú rekreáciu a na účely
podnikovej rekreácie. Tým je daná charakteristika budovy s prerušovanou prevádzkou.
Z hľadiska počtu postelí tieto typy budov by mali byť budovami s prevažujúcim objemom
v rozsahu 2/3 až ¾ lôžok. Z hľadiska konštrukcie musia spĺňať charakteristiku minimálneho
objemu stavebných konštrukcií pre akumuláciu energie. Ako rozhodujúci stavebný materiál sa
javí drevo s vnútornou izoláciou tak, aby rozhodujúcu tepelnú kapacitu tvoril objem vzduchu
a povrchu stien a konštrukcií. Tým je možné dosiahnuť rýchle zohriatie priestoru v chatách
rodinného typu cez teplovzdušné krby a kachľové pece, čo umožňuje vhodne kombinovať
úžitkové vlastnosti s nárokmi na romantickú atmosféru blčiacich plameňov, s priamym
otvoreným ohniskom alebo cez sklo.
Z hľadiska hospodárenia s energiami dôjde k zhodnoteniu biomasy vyrobenej priamo
miestnym urbárom, čo ekonomicky podporí miestne hospodárstvo. Podobne biomasa určená
pre použitie vo vonkajších ohniskách umožňuje jednotný typ základného energetického
hospodárstva týchto objektov doplnený o nasledovné technológie:
- Solárny ohrev vody doplnený o prietokové ohrievače
- Elektrické boilery.
 Centrálne energetické hospodárstvo
Znalostná krivka energií ukazuje, ktoré energie vykazujú v súčasnosti vyhovujúce
charakteristiky a ktoré sú ešte v štádiu výskumu a vývoja. Riešenie územného plánu však
musí rešpektovať časové súvislosti, ktoré určujú, že napríklad fotovoltaické systémy sa
dostanú do štandardnej ekonomickej návratnosti okolo roku 2015 a z toho dôvodu je možné
s nimi uvažovať na komerčnom nedotovanom základe.
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Znalostná krivka spoločenskej hodnoty emisií CO2
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Centrálne energetické hospodárstvo pre potreby strediska rekreácie a turizmu
Hrachovišnie, aj celej Liptovsko - sielnickej rekreačnej zóny je vhodné riešiť na báze
nasledovných technológií, rešpektujúc pri tom uvedené poradie:
 Geotermálna energia s rozvodom do centrálnych budov, bazénov a skleníkového
hospodárstva,
 Alternatívne nasadenie tepelných čerpadiel s energiou čerpanou z vodnej nádrže
 Solárna elektrická energia s panelmi umiestnenými na centrálnych budovách
 Distribučná sieť elektrickej energie
2.13.3 Pošta a telekomunikácie
Riešeným územím prechádzajú nasledovné telekomunikačné káble:
 Okresný optický kábel (OOK) Liptovská Teplá – Liptovský Mikuláš (takmer súbežne
s cestami III/018104 a II/584). Z neho sa odpája križovatke ciest II/584 a III/018104
prípojný kábel (POOK), ktorý končí v ATÚ Liptovská Sielnica
 Diaľkový telekomunikačný kábel DK Energotel (súbežne s cestami III/018104 a II/584)
 Metalický uzlový kábel Liptovský Mikuláš – Liptovská Sielnica
 MTS ATÚ Liptovská Sielnica – Kvačany
V spoločnom objekte s Obecným úradom sa nachádza sídlo miestneho telefónneho
obvodu a automatická telefónna ústredňa, v lokalite Chrasť telekomunikačný vykrývač.
Trasy telekomunikačných káblov a ich ochranné pásma (1 m od krajného kábla na
každú stranu) sú rešpektované.


Verejnoprospešné telekomunikačné stavby:
T.1
rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete do rozvojových častí obce
T.2
rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete do rekreačného strediska Hrachovišnie
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2.14 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Princípy tvorby životného prostredia sú súčasťou komplexnej urbanistickej koncepcie.
V tejto kapitole sú formulované zásady ochrany životného prostredia pred vplyvmi a návrh
opatrení na skvalitnenie životného prostredia riešeného sídla.
2.14.1

Ochrana ovzdušia

Slovenská republika sa nachádza na okraji oblasti s najväčším regionálnym znečistením
ovzdušia na európskom kontinente. V dôsledku toho predstavuje podiel cezhraničného
diaľkového prenosu škodlivín na Slovensku až 60%. Táto skutočnosť sa prejavuje aj v oblasti
Liptovskej kotliny. Popri diaľkovom prenose sa na znečistení ovzdušia značnou mierou
podieľajú aj emisie zo zdrojov na území regiónu.
Vzhľadom k tomu, že obec Liptovská Sielnica je plynofikovaná je celková potreba tepla
v obci riešená prevažne na báze spaľovania zemného plynu, čím je negatívny vplyv
vykurovania tuhým palivom v lokálnych kúreniskách zminimalizovaný. V riešenom území sú
evidované dva zdroje znečistenia ovzdušia – uhoľná kotolňa pre obecný úrad, kultúrny dom,
zdravotné stredisko a materskú škôlku v obci Liptovská Sielnica a uhoľná kotolňa hotela
Bobrovník. Zdrojmi zápachu v riešenom území sú:
- stávajúca ČOV
- poľné hnojisko v lokalite Močiarik. V súčasnosti obytné územie nepostihuje vďaka
dostatočnej vzdialenosti, v prípade rozvoja športovorekreačných aktivít v tejto časti
územia bolo navrhnuté na zrušenie.
2.14.2 Ochrana podzemných a povrchových vôd
Hydrologicky patrí riešené územie do povodia Váhu. Hlavnými tokmi odvodňujúcimi
riešené územie je v k.ú. Liptovská Sielnica potok Kvačianka s ľavobrežným prítokmi Suchý
potok a Radin, v k.ú. Sestrč potok Sestrč. Obidva vodné toky ústia do vodnej nádrže Liptovská
Mara. Potoky Kvačianka a Radin sú v k.ú. Liptovská Sielnica zregulované. Vodné plochy
zaberajú takmer tretinu riešeného územia.
Znečistenie podzemných vôd je v k.ú. L. Sielnica vysoké, na ostatných častiach
riešeného územia nízke.
Obec má spolu so susednou obcou Prosiek vybudovaný skupinový vodovod, ktorý je
v správe Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS) a.s. so sídlom v Liptovskom Mikuláši.
Zdrojom pitnej vody je hĺbkový vrt „Vrt pred dolinou“. Podľa SODB 2001 bolo v r. 2001 na
vodovod v obci napojených cca 139 bytov (t.j. takmer 98,1 % obyvateľov obce). Hotel
Bobrovník v k.ú. Liptovská Mara je zásobovaný pitnou vodou z vodojemu Bobrovník. Prívod
do vodojemu je cez ČS v lokalite Vlašky zo skupinového vodovodu L. Mikuláš.
V obci je vybudovaná obecná splašková kanalizácia zaústená do ČOV pri III/584001.
Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd sú v správe obce LVS. Vyčistené odpadové vody sú
odvádzané do potoka Kvačianka a následne do vodnej nádrže Liptovská Mara. Na kanalizáciu
sú napojené objekty bývania a občianskej vybavenosti v centre obce, areál PD Agronova
s penziónom Hippoclub a penzión Villa Betula. Podľa SODB bolo v r.2001 na kanalizáciu
napojených 137 bytov, čo predstavovalo 99,1 % obyvateľov. Všetky byty postavené po r.2001
sú napojené na verejný vodovod a kanalizáciu.
V súčasnosti sa projektovo pripravuje výstavba novej ČOV v priestore oproti areálu PD.
Rekreačné areály a objekty mimo zastavaného územia obce (hotel Bobrovník, hotel
Gréta a chatová osada Rybárska osada) sú odkanalizované do vlastných ČOV. Ostatné
objekty v riešenom území (rekreačné chatky, sezónny bufet, Yacht klub, objekty vodnej stráže)
majú buď septik (žumpu) alebo suché WC.
Dažďové odpadové vody z intravilánu obce sú odvádzané povrchovým spôsobom,
sieťou povrchových priekop – rigolov do jednotnej kanalizácie, v najnovšej časti obce je
vybudovaná delená kanalizácia, dažďové vody sú odvádzané do potoka Kvačianka.
V záujme zabezpečenia čistoty vodných tokov vydalo obecné zastupiteľstvo v Liptovskej
Sielnici VZN č.2/2008 o čistote a verejnom poriadku, v ktorom sú podrobne uvedené činnosti,
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ktoré sú zakázané vo vodných tokoch a na ich brehoch a tiež aj povinnosti vlastníkov a
užívateľov odvodňovacích kanálov.
Urbanizované územie navrhovaných lokalít BI a rekreačných zón je možné užívať len po
vybudovaní a sfunkčnení prívodu a rozvodov pitnej vody a vybudovaní kanalizácie. Realizácia
individuálnych studní pitnej vody, žúmp, septikov a individuálnych ČOV v navrhovaných
obytných skupinách a rekreačných územiach je neprípustná.
Na plošnom znečisťovaní vôd na území katastra sa podieľa aj poľnohospodárska
činnosť. Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov
a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová
vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov je povinný
najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať
o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.
Keďže najmä v rastlinnej výrobe dochádza k znečisťovaniu aplikáciou rôznych
ochranných látok a živín do pôdy, je potrebné škodlivé ochranné látky používať
v obmedzenom rozsahu a osevné postupy na poľnohospodárskej pôde prispôsobiť pozdĺž
tokov tak, aby boli pozemky osievané trvalými travinami a vhodnými krmovinami s vysokou
filtračnou schopnosťou.
2.14.3 Odpady
Skládka komunálneho odpadu sa v katastrálnom území nenachádza.
Obec v súčasnosti nemá vypracovaný program odpadového hospodárstva a ani platné
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, elektroodpadmi
z domácností a biologicky rozložiteľnými odpadmi vzniknutými na území obce Liptovská
Sielnica. Problematike odpadov sa venuje len VZN č.1/2008 o miestnych daniach a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V obci je zavedený separovaný zber, na jeho zber slúžia farebne rozlíšené kontajnery.
Odvoz odpadu zabezpečuje firma OZO, Liptovský Mikuláš na skládku odpadov v Partizánskej
Ľupči. V r. 2008 bolo odvezené celkové množstvo 245,63 t odpadu, pričom boli vyseparované
nasledovné odpady:
- komunálny odpad
221,52 t
- sklo
9,29 t
- plasty
4,55 t
- kovové obaly
0,46 t
- papier
9,81 t
V spojovacom krčku medzi Obecným úradom a Kultúrnym domom je zriadená zberňa
elektronického šrotu a textilného odpadu (otvorená je 2x týždenne).
Na zber biologicky rozložiteľného odpadu slúžia 2 veľkoobjemové kontajnery v obci.
Tri veľkoobjemové kontajnery pre zber komunálneho odpadu sú umiestnené v lokalitách
najviac navštevovaných rekreantami a rybármi (sielnické mólo, pri bufete, výbežok južne od
Dielu). Napriek tomu, že obec vydáva na likvidáciu odpadu po rekreantoch nemalé finančné
náklady, OÚŽP registruje nasledovné miesta, na ktorých sa permanentne vytváraju nelegálne
skládky:
- pozdĺž cesty II/584
- v oblasti Hrachovišnie, parc.č. 1104
- v Sielnickej zátoke v okolí bufetu
- pozdĺž potoka Kvačianka
2.14.4 Prírodná rádioaktivita
Radónové riziko je v k.ú Liptovská Mara a juhozápadnej časti k.ú Liptovská Sielnica
nízke, na ostatnej časti riešeného územia stredné, prírodná radiaktivita prevažne nízka.
Prírodné zdroje rádioaktivity sú súčasťou prírodného prostredia. Patrí k nim kozmické
žiarenie a prirodzená rádioaktivita hornín, hydrosféry a atmosféry. Prirodzená rádioaktivita
hornín je v podstate podmienená prítomnosťou K, U a Th. Tieto prvky emitujú gama žiarenie a
podmieňujú vonkajšie ožiarenie.
Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z hlavných
faktorov, ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Obyvateľstvo je účinkom radónu
vystavené predovšetkým v budovách. Zdrojom radónu v nich sú rádioaktívne prvky v podloží
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budov, v ich stavebnom materiáli a vo vode. Z toho najdôležitejšiu záťaž predstavuje radón v
pôdnom vzduchu, vnikajúci do budov z podložia stavieb. Jeho šírenie v horninách je
ovplyvnené geologickým zložením hornín, tektonickými poruchami, zlomami a trhlinami v
zemskej kôre a priepustnosťou hornín.
Pod pojmom radónové riziko sa označuje pravdepodobnosť výskytu zvýšenej alebo
vysokej úrovne objemovej aktivity radónu v podložných pôdach, zároveň však vyjadruje aj
mieru nebezpečenstva vnikania radónu z hornín podložia a jeho kumulovania v budovách.
Povinnosť stanovenia kategórie radónového rizika stavebného pozemku určuje vyhláška
Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/1992 Z. z. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z
radónu a ďalších prírodných rádionuklidov a Vyhláška Ministerstva zdravoníctva SR č.
12/2001 Z.z. z 13. decembra 2000 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
Citované vyhlášky okrem iného určujú aj metodiku radónového prieskumu a v prípade zistenia
stredného a vysokého radónového rizika ukladajú stavebníkom povinnosť vykonať príslušné
opatrenia. V závislosti na objemovej aktivite radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti pôdy
patrí riešené územie do oblasti s nízkym až stredným radónovým rizikom.
V novej výstavbe ide o predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým
lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom realizácie stavieb.
2.15 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

ÚZEMÍ,

CHRÁNENÝCH

2.15.1 Prieskumné územia
Do riešeného územia zasahujú nasledovné prieskumné územia:
 Osobitné prieskumné územie Lúčky – minerálne stolové vody
Prieskumné územie bolo stanovené MŽP SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov
Rozhodnutím o určení osobitného prieskumného územia Lúčky – minerálne stolové vody
č.6136/2006-6.2 zo dňa 23.mája 2006. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2006,
doba platnosti určenia prieskumného územia bola stanovená na 4 roky.
Prieskumné územie je určené na vykonávanie geologických prác v etape
vyhľadávacieho geologického prieskumu pre RNDr. Kamila Vranu, PhD. – HYDEKO - KV,
Bratislava
Celková plošná výmera prieskumného územia je 91,63 km2, v riešenom území zaberá
takmer celé k.ú. Sestrč okrem jeho severnej časti (plošná výmera 2,82 km2).
 Prieskumné územie Bešeňová – termálne podzemné vody
Prieskumné územie bolo stanovené MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných
vzťahov Rozhodnutím o určení prieskumného územia Bešeňová – termálne podzemné vody
č.10399/2008-9.3 zo dňa 20.11.2008. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2008,
doba platnosti určenia priekumného územia bola stanovená na 4 roky.
Prieskumné územie je určené na vykonávanie geologických prác v etape: podrobný
a doplnkový hydrogeologický prieskum pre EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová.
Celková plošná výmera prieskumného územia je 28,14 km2, do riešeného územia
zasahuje v juhozápadnej časti katastrálneho územia Liptovská Mara na rozlohe 0,16 km2.
 Prieskumné územie Bobrovník – termálne podzemné vody
Prieskumné územie bolo stanovené MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných
vzťahov Rozhodnutím o určení prieskumného územia Bobrovník – termálne podzemné vody
č.9994/2008-9.3-2 zo dňa 05.01.2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.03.2009,
doba platnosti určenia prieskumného územia bola stanovená na 4 roky.
Prieskumné územie je určené na vykonávanie geologických prác v etape: podrobný
hydrogeologický prieskum pre Ing. Milana Kunrocika – PASS, Žilina.
Celková plošná výmera prieskumného územia je 0,78 km2, do riešeného územia
zasahuje v severnej časti katastrálneho územia Liptovská Mara na rozlohe 0,38 km2.
 Prieskumné územie Bobrovník II – geotermálna energia
Prieskumné územie bolo stanovené MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných
vzťahov Rozhodnutím o určení prieskumného Bobrovník – geotermálna energia č.32052/2009
zo dňa 13.júla 2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2009, doba platnosti
určenia prieskumného územia bola stanovená na 4 roky.
AAA – KROPITZ, Žilina

83

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

Prieskumné územie je určené na vykonávanie geologických prác v etape geologického
prieskumu pre Thermo Tatry s.r.o., Bratislava
Celková plošná výmera prieskumného územia je 10,15 km2, do riešeného územia
zasahuje v k.ú. Liptovská Mara na rozlohe 0,5 km2 a v k.ú Liptovská Sielnica na rozlohe 1,87
km2.
 Prieskumné územie Liptovská Sielnica – geotermálna energia
Prieskumné územie bolo stanovené MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných
vzťahov Rozhodnutím o určení prieskumného Bobrovník – geotermálna energia č.32049/2009
zo dňa 13.júla 2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.07.2009, doba platnosti
určenia prieskumného územia bola stanovená na 4 roky.
Prieskumné územie je určené na vykonávanie geologických prác v etape geologického
prieskumu pre Water Energy, s.r.o., Bratislava
Celková plošná výmera prieskumného územia je 24,27 km2, do riešeného územia
zasahuje v k.ú. Liptovská Sielnica na rozlohe 4,23 km2.
 Prieskumné územie Liptovský Trnovec – geotermálna energia
Prieskumné územie bolo stanovené MŽP SR, odbor geologického práva a zmluvných
vzťahov Rozhodnutím o určení prieskumného územia Liptovský Trnovec – geotermálna
energia č.32053/2009 zo dňa 13.júla 2009. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa
17.07.2009, doba platnosti určenia prieskumného územia bola stanovená na 4 roky.
Prieskumné územie je určené na vykonávanie geologických prác v etape geologického
prieskumu pre Euro Eco Energy, s.r.o., Bratislava
Celková plošná výmera prieskumného územia je 24,27 km2, do riešeného územia
zasahuje v k.ú. Liptovská Sielnica na rozlohe 2,74 km2 a v k.ú Parížovce na rozlohe 0,002
km2.
Uvedené prieskumné územia sú vyznačené v grafickej časti ÚPN-O Liptovská Sielnica
na výkr. č. 2 Komplexný... a v Schéme záväznej časti a verejnoprospešných stavieb.
2.15.2 Chránené ložiskové územia a dobývacie priestory
V riešenom území sa nenachádzajú chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory.
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici nedisponuje žiadnymi podkladmi o využití územia
a nenavrhuje žiadne zámery, ktorými je potrebné sa pri spracovaní územnoplánovacej
dokumentácie obce Liptovská Sielnica zaoberať z hľadiska banských predpisov.
2.16 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Okrem území chránených podľa osobitných predpisov, uvedených v bode 2.9.4, ktorými
sú územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, do skupiny
plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu zaraďujeme tiež plochy prvkov ÚSES.

AAA – KROPITZ, Žilina

84

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

2.17 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPOD. PÔDY NA
NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
 Vyhodnotenie záberov PP
Urbanistický návrh obce Liptovská Sielnica rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek na
poľnohospodárskej pôde v 17 lokalitách, čo je zdokumentované v tabuľke: Prehľadná tabuľka
lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci navrhovaného
urbanistického rozvoja podľa ÚPD (k § 13, 14 zákona).
Okrem malej časti lokality J.4 sa všetky ostatné nachádzajú mimo hranice zastavaného
územia k 1.1.1990.
Na časti lokalít F.1 a F.6 (v k.ú. Liptovská Sielnica) o spoločnej výmere 19,45 ha bol dňa
20.01.2006 udelený súhlas podľa §13 ods.1, zákona č. 220/2004 Z.z. k budúcemu možnému
využitiu poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery (pre Zmeny a doplnky ÚPN – VÚC
ŽK) pod číslom KPÚ – 2005/00089715J.
V navrhovaných lokalitách sa uvažuje predovšetkym s rozvojom rekreácie, občianskej
vybavenosti a rôznych foriem športu, len lokalita J.4 je určená pre obytnú plochu. Na tejto
ploche sme uvažovali so záberom poľnohospodárskej pôdy pre komunikácie, zeleň, detské
ihriská, technickú infraštruktúru a časť plochy samotných pozemkov RD, ktorá bude skutočne
zastavanou plochou vo výške 50 % celkovej výmery lokality.
Obdobne na plochách v lokalitách určených pre rekreačné bývanie F.2, F.4 a F.6, I.1
a J.1 sme uvažovali so záberom poľnohospodárskej plochy vo výške 30 % celkovej výmery
lokality. Ostatné plochy boli započítané v plnej výmere.
Nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy navrhujeme na celkovej výmere
207,22 ha.
Textová a grafická časť vyhodnotenia záberu poľnohospodárskej pôdy je spracovaná
podľa platných zákonov, vyhlášok a usmernení o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Návrh je
riešený v časovej etape do r. 2025. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných
návrhov na pľnohospodárskej pôde je zobrazené v grafickej časti na mapovom podklade
v merítku 1 : 10 000.

AAA – KROPITZ, Žilina

85

Územný plán obce Liptovská Sielnica

Návrh riešenia - čistopis

PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE – Prehľadná tabuľka lokalít nepoľnohospodárskeho
použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci navrhovaného urbanistického rozvoja podľa ÚPD (k §13, 14 zákona)
Žiadateľ (obstarávateľ ÚPD): Liptovská Sielnica
Spracovateľ: AAA – KROPITZ, Žilina
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Dátum: 10/2010
Lok.
č.

Katastrálne
územie

B.1 Lipt. Mara
F.1 Lipt. Sielnica
F.2 Lipt. Sielnica

F.3 Lipt. Sielnica

F.4 Lipt. Sielnica

F.5 Lipt. Sielnica

Funkčné
využitie
parkoviská, OV
doprava, zeleň, obč.
vybavenosť a TI
rekreačné bývanie

verejná zeleň

rekreačné bývanie

OV - hotel

F.6 Lipt. Sielnica

rekreačné bývanie

F.7 Lipt. Sielnica

občianska vybavenosť

I.1

Lipt. Sielnica

AAA – KROPITZ, Žilina

rekreačné bývanie

Prepokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
z toho
spolu
spolu
kód
(skupina)
výmera
v ha
v ha
BPEJ
v ha
0,71
0,71
0987433 (9)
0,71

Výmera
lokality

11,30
5,94

8,78

21,94

8,02

9,27
1,76

8,35

6,51

7,77

Užívateľ
poľnohosp.
pôdy

Vybudované
hydromeliorač.
zariadenia
odvodnenia

áno

0957202 (6)

súkr.
súkr.
6,07
PD Agronova
3,20

0969212 (7)

1,74

súkr.

áno

0957202 (6)

0,01

0990462 (8)

0,01

0992682 (9)

1,99

súkr.

áno

0990462 (8)

4,47

0957202 (6)

1,33

0969212 (7)

0,56

0957202 (6)

5,86

súkr.

áno

0990462 (8)

0,48

0969212 (7)

0,17

0957202 (6)

7,23

súkr.

áno

0992682 (9)

0,54

0969212 (7)

nie

31,88

4,07

0957202 (6)

4,07 PD Agronova

áno

0,9

0,90

0990462 (8)

0,38 PD Agronova

áno

0964243 (7)

0,52

0963212 (7)

0,35 PD Agronova

0963442 (7)

1,25

5,36

1,60
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Funkčné
využitie

Lipt. Sielnica rekreačné bývanie
Lipt. Sielnica bývanie a rekreácia
obecné ihriská a
Lipt. Sielnica
športoviská
Lipt. Sielnica bývanie
Lipt. Sielnica verejná zeleň

Lipt. Sielnica verejná zeleň

Lipt. Sielnica

športový areál, kúpele
golfový klub

Prepokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
Užívateľ
poľnohosp.
z toho
spolu
pôdy
spolu
kód (skupina)
výmera
v ha
v ha
BPEJ
v ha
1,15
0,35
0900893 (9)
0,02 PD Agronova

Výmera
lokality

0982673 (9)

0,33

áno

pozn.č.1
pozn.č.2

2,29

0914062 (7)

2,29 PD Agronova

nie

2,44

1,27

0914062 (7)

1,27 PD Agronova

nie

10,78

2,83

0914062 (7)

1,80 PD Agronova

nie

0982883 (9)

1,03

0911002 (7)

4,11 PD Agronova

0963242 (7)

1,20

0957202 (6)

2,12

0957002 (6)

1,37

0964243 (7)

0,79

0990462 (8)

4,92

0957202 (6)

0,96

0957202 (6)

8,42

0990462 (8)

0,71

0992682 (9)

0,76

9,07

7,11

10,38

8,80

6,67

9,89
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Funkčné
využitie

golf

spolu

Výmera
lokality
spolu
v ha
139,47

279,81

Prepokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
z toho
spolu
kód
(skupina)
výmera
v ha
BPEJ
v ha
134,88

0990262 (8)

0,97

0964213 (7)

3,58

0990462 (8)

6,82

0964243 (7)

4,75

0957202 (6)

23,00

0969212 (7)

8,34

0992682 (9)

16,16

0964443 (8)

10,56

0972243 (9)

50,62

0970413 (9)

10,08

Užívateľ
poľnohosp.
pôdy
PD Agronova
súkr.

207,92

Poznámky:
1. Na zmenu poľnohospodárskej pôdy je uvažované s 30% výmery poľnohospodárskej pôdy v lokalite.
2. Na zmenu poľnohospodárskej pôdy je uvažované s 50% výmery poľnohospodárskej pôdy v lokalite.
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2.18 HODNOTENIE
NAVRHOVANÉHO
RIEŠENIA
NAJMÄ
ENVIRONMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH,
SOCIÁLNYCH
TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
2.18.1

Návrh riešenia- čistopis

Z HĽADISKA
A ÚZEMNO-

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia

Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2001 bolo v obci 164 bytov a k
31.12.2008 mala obec 621 obyvateľov. Celková kapacita ubytovacích zariadeni je cca 700
lôžok v hoteloch, penziónoch a chatových osadách, ubytovanie v súkromí sa na celkovom
počte podieľa cca 400 lôžkami.
Územný plán vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj a posilnenie rekreačného potenciálu
obce vyčlením plôch pre rekreáciu, občiansku vybavenosť v oblasti cestovného ruchu
a plôch pre športovorekreačné zariadenia. Po vybudovaní týchto zariadení dosiahne celková
lôžková kapacita 3150 až 4330 postelí.
2.18.2

Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia

2.18.2.1 Územné dôsledky
 Rozšírenie zastavaného územia
Celková výmera zastavan. územia obce Liptovská Sielnica k 1.1.1990 je 372 245 m2.
V rámci tohto zastavaného územia neboli dostatočné plochy pre ďalší rozvoj obce a preto
bolo nutné ho riešiť na plochách mimo súčasne zastavaného územia. V súčasnosti platné
vymedzenie zastavaného územia navrhujeme rozšíriť o obytnú plochu navrhnutú pre IBV
a o plochy rekreácie a športu (vrátane príslušnej dopravnej a technickej infraštruktúry a tiež
občianskej vybavenosti) v celkovej výmere: 1 562 637 m2
 Zábery PP a LPF
Nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy navrhujeme na celkovej
výmere 207,22 ha. V návrhu ÚPN-O na lesných pozemkoch v katastri obce Liptovská
Sielnica nie je navrhnutá žiadna nová výstavba, čo znamená, že k záberu LPF nedochádza.
2.18.2.2 Technické dôsledky
Pre realizáciu výstavby v navrhovaných nových rozvojových plochách vznikajú nároky
na výstavbu nevyhnutného dopravného a technického vybavenia. Okrem realizácie
komunikácií, vodovodu a kanalizácie, realizácii trafostaníc, prípojok ku nim a NN rozvodov
elektriny, rozvodov plynu a telekomunikačných stavieb v nových lokalitách je potrebné
vybudovať, resp. zabezpečiť najmä:
 Dopravné vybavenie
- stavebné úpravy cesty III/018104 a významných účelových ciest v k.ú. Sestrč a k.ú.
Liptovská Mara
- vybudovanie navrhovaných miestnych komunikácií, verejných parkovísk
a autobusových zastávok
- vybudovanie rekreačných nemotoristikých pre peších aj cyklistov, peších
komunikácií, náučného a rekreačných chodníkov
- vybudovanie prístavísk malých plavidiel, kamenného prístavného móla Hrachovišnie
a rámp na spúšťanie lodí
 Technické vybavenie
 pre zásobovanie vodou v k.ú. Liptovská Sielnica je potrebné:
- rozšírenie stávajúcich vodojemov Bobrovník a Prosiek - Oprchlá a výstavbu
navrhovaných vodojemov Močiarik pre l. tlakové pásmo a vodojemu Stráne 300 m3
pre ll. tlakové pásmo) a ich prepojenie so stávajúcim privádzačom pitnej vody do
Liptovského Trnovca
- dovedenie vody do jednotlivých spotrebísk systékom tlakových, rozvodných a
prívodných vodovodných potrubí a čerpacej stanice
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 odkanalizovanie územia

- v návrhu je akceptovaná rekonštrukcia, resp. novostavba ČOV Liptovská Sielnica,
do ktorej predpokladáme aj zapojenie kanalizačného zberača z obcí Kvačany a Lipt.
Matiašovce,
- odkanalizovanie navrhovaných plôch rekreácie, cestovného ruchu, občianskeho
vybavenia a bývania navrhujeme riešiť vybudovaním splaškovej kanalizácie v celom
riešenom územi s napojením na kanalizačný systém a ČOV v Liptovskom Mikuláši
prostredníctvom čerpacích staníc odpadných vôd a tlakovej kanalizácie zaústenej
do ČOV v Liptovskom Mikuláši.
 elektrická energia
- bude nevyhnutné prehodnotenie prepravnej kapacity elektrického vedenia č.211
z dôvodu navrhovanej zástavby poloostrova Hrachovišnie a ďalších rozvojových
zámerov.
 Ako ochrana majetku občanov obce proti povodniam je potrebné:
- rekonštruovať stávajucu reguláciu potoka Kvačianka a súbežne s ňou aj revitalizáciu
brehových porastov,
- rekonštrukciu stávajúcej ochrannej hrádze a vybudovanie novej pravostrannej
hrádze v lokalite pod Hloďou a súčasne aj prípravu plochy NSKV na využitie ako
občasné zátopové územie,
- potrebné je tiež rešpektovať územnú rezervu v lokalite Mravíčky na prípadne
vybudovanie suchého poldra.
2.18.3 Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia
Návrh územného plánu obce rešpektuje územia chránené podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V návrhu ÚPN-O sú taktiež sú plne rešpektované nasledovné prvky ekologickej siete:
- biocentrum nadregionálneho významu: Liptovská Mara,
- biocentrum regionálneho významu: Úložisko,
- biokoridor regionálneho významu (hydricko- terestrický): Vodný tok Suchý potok –
Kvačianka,
- biokoridor regionálneho významu (terestrický) Západné Tatry - Liptovská Mara,
- a navrhnuté nové lokálne biokoridory,
- biokoridor lokálneho významu (hydricko- terestrický) Vodný tok Radin,
- biokoridor lokálneho významu (hydricko- terestrický) Vodný tok Prosiečanka,
Pre zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj elimináciu environmentálnych záťaží
a predchádzanie ich vzniku stanovuje Územný plán obce Liptovská Sielnica v kapitole 2.13
Koncepcia starostlivosti o životné prostredie zásady ochrany životného prostredia pred
vplyvmi a návrhom opatrení na skvalitnenie životného prostredia. Pri ich dodržiavaní
navrhované riešenie neprinesie žiadne negatívne environmentálne dôsledky.
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Časť 1.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
Čl.1 Priestorové usporiadanie a funkčné funkčné využívanie územia
(1) Funkčné členenie riešeného územia je vymedzené v grafickej časti na výkr. č.2:
Komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v merítku 1:
10 000, a v Schéme záväznej časti a verejnoprospešných stavieb.
(2) Priestorové usporiadanie riešeného územia je vyznačené v grafickej prílohe: Schéma
záväznej časti a verejnoprospešných stavieb. Riešené územie - administratívne územie obce
Liptvská Sielnica je v nej organizačne rozčlenené na územné okrsky (ÚO). Územné okrsky
sú ďalej členené na územné bloky (ÚB) – ucelené plochy zástavby, resp. priestorov
s relatívne rovnorodou priestorovou štruktúrou a funkčným využitím (A.1 = územný blok
v okrsku A s poradovým číslom 1)
(3) Funkčné členenie a priestorové usporiadanie je vymedzené nasledovne:
A
poľnohospodárska a lesná krajina (Sestrč)
ÚB A.1:
lesná krajina – stabilizované územie
ÚB A.2:
poľnohospodárska krajina – stabilizované územie
B
zmiešané územie (hotel Bobrovník - Havránok) – rozvojové územie
C
zmiešané územie (VN Liptovská Mara) – rozvojové územie
D
vodná plocha (VN Liptovská Mara) – stabilizované územie
E
vodná plocha (Ratkovská zátoka – západná časť) – stabilizované územie
F
rekreačné územie (ploostrov Hrachovišnie) – rozvojové územie
ÚB F.1:
rekreačné územie – rozvojové
ÚB F.2:
rekreačné územie – rozvojové
G
zmiešané územie (Sielnická zátoka) rozvojové územie
ÚB G.1:
vodná plocha – rozvojové územie
ÚB G.2:
rekreačné územie rozvojové
H
poľnohospod. a lesná krajina (Kečka – Ulman) – výhľad. rozvojové územie
I
zmiešané územie (Diel – Za hájom)
ÚB I.1:
zmiešané územie - rozvojové
ÚB I.2:
lesná krajina – stabilizované územie
J
zmiešané územie (obec Sielnica)
ÚB J.1:
zmiešané územie rozvojové
ÚB J.2:
obytné územie stabilizované
ÚB J.3:
obytné územie rozvojové
ÚB J.4:
poľnohospodárska a lesná krajina – stabilizované územie
K
poľnohospodárska a lesná krajina (Pod Hloďou) stabilizované územie
L
poľnohospodárska krajina(Stráne – sever – Dlhé od mlyna) stabiliz. územie
M
rekreačné územie (Stráne juh – Kujanky)
ÚB M.1:
rekreačné územie rozvojové
ÚB M.2:
rekreačné územie rozvojové
Čl.2 Funkčné členenie riešeného územia
Funkčné členenie riešeného územia je vymedzené v grafickej časti na výkr. č.2: Komplexný
návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v merítku 1: 10 000
v merítku a v Schéme záväznej časti a verejnoprospešných stavieb. Funkčné členenie je
vymedzené nasledovne:
(1) Obytné územie obce - tvoria ho plochy určené pre obytné domy (vrátane garáží
a hospodárskych objektov) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (stavby občianskeho
vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská). V riešenom
území sú to nasledovné územné bloky:
- ÚB J.2: obytné územie
- ÚB J.3: obytné územie
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(2) Rekreačné územia – plochy zabezpečujúce požiadavky každodennej rekreácie
bývajúceho obyvateľstva a turistov. V riešenom území sú to:
- ÚO F: Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie – rekreačné územie
- ÚB M: rekreačné územie
- ÚB G.2: rekreačné územie
(3) Zmiešané územia – v riešenom území pozostáva z nasledovných častí:
- ÚO B: Havránok - hotel Bobrovník - zmiešané územie
- ÚB I.1: zmiešané územie
- ÚB J.1: zmiešané územie
(4) Poľnohospodárska a lesná krajina – v riešenom území pozostáva z nasledovných
častí:
- ÚB A.2: poľnohospodárska krajina
- ÚO L: Stráne-sever – poľnohospodárska krajina
- ÚO H: Kečka-Ulman – poľnohospodárska a lesná krajina
- ÚB J.4: poľnohospodárska a lesná krajina
- ÚO K: Pod Hloďou: poľnohospodárska a lesná krajina
- ÚB A.1: lesná krajina
- ÚB I.2: lesná krajina
(5) Vodná plocha – v riešenom území pozostáva z nasledovných častí:
- ÚO C: VN Liptovská Mara – vodná plocha
- ÚO D: VN Liptovská Mara – vodná plocha
- ÚO E: VN Liptovská Mara - Ratkovská zátoka (západná časť) – vodná plocha
- ÚB G.1: vodná plocha
Čl.3 Plochy riešeného územia s navrhovanou zmenou funkčného využitia
(1) Časti územia, ktoré majú navrhnuté nové funkčné využitie oproti súčasnému stavu sú
predovšetkým plochy poľnohospodárskej pôdy a vodné plochy určené na iné funkčné využitie.
plochy poľnohospodárskej pôdy určenej na iné využitie sú vymedzené v grafickej časti na výkr.
č.7: Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej
pôde.

Časť 2.
Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky pre využitie jednotlivých
funkčných plôch
Na všetkých plochách individuálneho bývania, polyfunkčných plochách, plochách
občianskej vybavenosti, športu a verejnej zelene je nevyhnutné:
 rešpektovať hlavnú funkciu – hlavnú funkciu reprezentujú stavby, objekty a
zariadenia, ktoré v území či ploche prevládajú a určujú všetky charakteristiky
funkčného využitia
 doplnkové funkcie sú povolené len v rozsahu neobmedzujúcom hlavnú funkciu:
- odporúčanej doplnkovej funkcii zodpovedajú stavby, objekty a zariadenia, ktoré nie sú
plošne a významovo rozhodujúce, ale slúžia k doplneniu hlavnej funkcie a
k vytvoreniu optimálneho funkčného využitia.
- prípustnú doplnkovú funkciu reprezentujú stavby, objekty a zariadenia, ktoré síce
priamo nepodporujú dominantnú funkciu, a je možné ich umiestniť len výnimočne, na
základe posúdení všetkých urbanistických, hygienických a ekologických aspektov.
 statickú dopravu (parkovanie a garážovanie) je nevyhnutné zabezpečiť na vlastnom
pozemku
(1) Obytné územie – tvoria plochy určené pre obytné domy (vrátane garáží
a hospodárskych objektov) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (stavby občianskeho
vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská). V riešenom
území sú to územno stavebné bloky: J.2 a J.3
(2) Obytné územie J.2 treba považovať za stabilizované, J.3 za rozvojové
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(3) Na plochách bývania je potrebné rešpektovať nasledovné:
a) hlavná funkcia obytná - bývanie individuálne (BI) v samostatne stojacich rodinných
domoch a bývanie hromadné (BH)
b) na navrhovaných plochách bývania sú odporúčané nasledovné doplnkové funkcie:
 v ÚSB A.8 sociálna infraštruktúra, občianska vybavenosť, občianska vybavenosť a služby
v cestovnom ruchu (ubytovanie na súkromí v rozsahu do 10 lôžok), verejná zeleň
c) prípustné funkcie:
- poľnohospodárske samozásobiteľstvo obmedzené na záhradkárenie a chov hydiny.
- drobná remeselná výroba a služby bez vplyvu na okolie
d) neprípustné funkcie:
- priemyselná výroba a sklady
- poľnohospodárska výroba
e) priestorová regulácia:
- výmera pozemkov v navrhovaných lokalitách je do 1 000 m2
- na pozemku môže byť len jeden objekt s hlavnou funkciou
- objekty môžu mať max. jedno nadzemné podlažie a obytné podkrovie v sedlovej
streche, podpivničenie je prípustné
- zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb na pozemku musia rešpektovať
Stavebný zákon a vykonávacie vyhlášky k nemu
- v etape projektovej prípravy v tejto lokalite je nutné postupovať podľa ustanovenia §6
zákona č.543/2002 Z.z.
- pri návrhu objektov odporúčame nechať sa inšpirovať tvaroslovím, racionálnosťou,
relatívnou jednoduchosťou a proporčnou vyváženosťou ľudovej architektúry,
vyvarovať sa tvarových zbytočností a nefunkčných, módnych, importovaných
výstupkov v pôdorysoch. Nevyhnutné je tiež zosúladiť tvarové a architektonické
riešenie všetkých stavieb na spoločnom pozemku - hospodárske objekty, garáže,
prístrešky, altánky ako aj oplotenie majú byť v súlade s hlavnou stavbou
(4) Rekreačné územia – plochy zabezpečujúce požiadavky každodennej rekreácie
bývajúceho obyvateľstva a turistov. V riešenom území sú to:
- ÚO F: Stredisko rekreácie a turizmu (SRT) Hrachovišnie – rekreačné územie
- ÚB M: rekreačné územie
- ÚB G.2: rekreačné územie
a) hlavná funkcia: rekreácia a šport v jednotlivých ÚO a ÚB zameraná nasledovne
- v ÚO F: na rekreačné bývanie a s ním spojenú občianska vybavenosť – služby
vo voľnom cestovnom ruchu (verejné ubytovanie a stravovanie) a verejná zeleň
- v ÚO M: šport a kúpele, rekreačné ubytovanie len ako prípustná funkcia
- v ÚB G.2: rekreácia pri vode a vodné športy, ubytovanie je len ako prípustná funkcia
b) priestorová regulácia:
- ÚO F: rozvojové územie
- ÚB M: rozvojové územie
- ÚB G.2: rozvojové územie
 priestorovú reguláciu a zastavovacie podmienky je potrebné vzhľadom k rozsahu
územia a rôznorodosti funkcií podrobne stanoviť v územnom pláne zóny.
(5) Zmiešané územia – v riešenom území pozostáva z nasledovných častí:
- ÚO B: Havránok - hotel Bobrovník - zmiešané územie
- ÚB I.1: zmiešané územie
- ÚB J.1: zmiešané územie
a) hlavná funkcia:
- v ÚO B: obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, lesné hospodárstvo a rekreácia
- v ÚB I.1: obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, rekreačné bývanie a lesné
hospodárstvo
- v ÚB J.1: poľnohospodárstvo, rekreačné bývanie, šport a rekreácia
b) doplnková funkcia:
- športoviská, občianska vybavenosť a služby v cestovnom ruchu
c) neprípustné funkcie:
- hromadné bývanie, priemyselná výroba a sklady, poľnohospodárska výroba žívočíšna
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- individuálne bývanie v ÚO B
d) priestorová regulácia:
- ÚO B: rozvojové územie
- ÚB I.1: rozvojové územie
- ÚB J.1: rozvojové územie
(6) Poľnohospodárska a lesná krajina – v riešenom území pozostáva z nasledovných
častí:
- ÚB A.2: poľnohospodárska krajina
- ÚO L: Stráne-sever – poľnohospodárska krajina
- ÚO H: Kečka-Ulman – poľnohospodárska a lesná krajina
- ÚB J.4: poľnohospodárska a lesná krajina
- ÚO K: Pod Hloďou: poľnohospodárska a lesná krajina
- ÚB A.1: lesná krajina
- ÚB I.2: lesná krajina
a) hlavná funkcia:
- obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy a lesohospodárska činnosť v súlade s
platnými LHP, vodohospodárska a ekologická funkcia
- v ÚB I.2: ochrana prírody
- v ÚB J.4: protipovodňová ochrana
b) doplnková funkcia:
- rekreácia na turistických značkovaných chodníkoch, prechádzkových a náučných
chodníkoch v ÚO A, ÚO K, ÚB J.4,
- zeleň verejná v ÚO L
c) neprípustné funkcie:
- sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť, bývanie individuálne aj hromadné,
priemyselná výroba a sklady (vrátane výrobných služieb), poľnohospodárska výroba
žívočíšna
d) priestorová regulácia:
- ÚB A.2: stabilizované územie
- ÚO L: stabilizované územie
- ÚO H: výhľadovo rozvojové územie
- ÚB J.4: stabilizované územie
- ÚO K: stabilizované územie
- ÚB A.1: stabilizované územie
- ÚB I.2: stabilizované územie
(7) Vodná plocha – v riešenom území pozostáva z nasledovných častí:
- ÚO C: VN Liptovská Mara – vodná plocha
- ÚO D: VN Liptovská Mara – vodná plocha
- ÚO E: VN Liptovská Mara - Ratkovská zátoka (západná časť) – vodná plocha
- ÚB G.1: vodná plocha (R)
a) hlavná funkcia:
- vodohospodárska
- v ÚO E aj ochrana prírody
b) doplnková funkcia:
- rekreácia – vodné športy, rybolov z malých plavidiel, vyhliadkové plavby, vodný
motorizmus vo všetkých ÚO okrem ÚO E
- v ÚO E špecifická výroba: klietkový chov rýb
c) neprípustné funkcie:
- sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť, bývanie individuálne aj hromadné,
priemyselná výroba a sklady (vrátane výrobných služieb), poľnohospodárska výroba
žívočíšna
- v ÚO E je neprípustné rekreačné využitie, územie je potrebné zachovať bez
akejkoľvek antropizácie
d) priestorová regulácia:
- ÚO C: rozvojové územie
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- ÚO D: stabilizované územie
- ÚO E: rozvojové územie
- ÚB G.1: rozvojové územie

Časť 3.
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia
(1) Občianske vybavenie môže byť umiestnené len na funkčných plochách občianskej
vybavenosti a polyfunkčných plochách, tak ako je to vymedzené v grafickej časti vo výkr. č.2
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.
(2) Objekty s občianskou vybavenosťou musia mať odstavné plochy pre motorové vozidlá,
zodpovedajúce kapacite týchto zariadení zásadne umiestnené len na vlastnom pozemku.

Časť 4.
Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického
vybavenia územia
Čl.1 Zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného vybavenia
(1) Rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty IIII. triedy v zastavanom území
v zmysle STN 73 6110 v nasledovnej kategórii a funkčnej triede: cesta III/584001 v kategórii
MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej triede B3
(2) rešpektovať koridory trás a výhľadové šírkové usporiadanie vyššie uvedených ciest
mimo zastavané územie v zmysle STN 73 6110 v nasledovných kategóriách:
- cestu II/584 v kategórii C 9,5/70
- cestu III/018104 v kategórii C 7,5/60
(3) Rešpektovať ochranné pásmo vyššie uvedených ciest II. a III. triedy v zmysle zákona
č.135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č.35/1984 Zb.
(4) Rešpektovať navrhnuté kategórie a funkčné triedy miestnych komunikácií v zmysle STN
73 6110.
(5) Novonavrhované komunikácie na plochách IBV riešiť ako obojsmerné, vzájomne
zokruhované, s minimálnym návrhom zaslepených komunikácií.
(6) Rešpektovať súčasné polohy autobusových zastávok,
zastavovacích pruhov navrhovaných autobusových zastávok.

vrátane

navrhovaných

(7) Pozdĺž cesty II/520019 v zastavanom území obce rezervovať priestor pre chodník pre
peších.
(8) Rezervovať dostatočné plochy pre statickú dopravu pri objektoch občianskej vybavenosti,
výroby, rekreácie a športu.
(9) Rezervovať plochy pre nemotoristické komunikácie pre peších a cyklistov
(10)Rezervovať plochy pre vybavenosť cykloturistických trás.
(11)Rezervovať plochy pre vybavenosť prechádzkových chodníkov.
Čl.2 Zásady a regulatívy pre realizáciu vodohospodárskych stavieb
(1) Zásady a regulatívy pre realizáciu vodovodnej siete:
a) Rešpektovať trasy existujúcich vodovodných potrubí a polohu vodohospodárskych
objektov vrátane ich ochranných pásiem.
b) rešpektovať navrhovaný systém zásobovania riešeného územia vodou.
c) Súčasťou vodovodu budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam ukončené tesne za
hranicou pozemku.
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d) Ďalšie objekty na vodovodnej sieti (meranie spotreby, redukcia tlaku a pod.) budú
predmetom riešenia ďalších stupňov PD.
e) Vonkajšie požiarne hydranty budú rozmiestnené v predpísaných vzdialenostiach na
odbočkách rozvodu pitnej vody tak, aby ich vzdialenosť od chránených objektov bola
maximálne 80m.
(2) pre spotrebisko SRT Hrachovišnie zabezpečiť prívod vody ku čerpacej stanici
a realizovať výtlačné vodovodné potrubie do nových vodojemov
a) zabezpečiť zväčšenú akumuláciu:
- vo VDJ Prosiek – Oprchlá o Q 300 m3
- vo VDJ Bobrovník o Q 2x300 m3
b) pre optimálne zabezpečenie tlakových pomerov v spotrebisku je potrebné zabezpečiť 2
tlakové pásma
- I. tlakové pásmo – pásmo akumulácia vo VDJ Močiarik Q 300m3 zahŕňa južné časti
ÚB F.1a F.2
- II. tlakové pásmo – akumulácia vo VDJ Stráne Q 300 m3 zahŕňa ÚB M.1 a severné
časti ÚB F.1 a F.2
c) Zásady a regulatívy pre realizáciu kanalizačnej siete:
- rešpektovať trasy existujúcich kanalizačných potrubí a polohu stáavajúcej aj
navrhovanej čistiarne odpadových vôd, vrátane ich ochranného pásma
- rešpektovať výstavbu navrhovaného systému odkanalizovania riešeného územia
- súčasťou splaškovej kanalizácie budú prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam
(rodinné domy, objekty občianskej a technickej vybavenosti) ukončené tesne za
hranicou pozemku.
d) Ako ochrana majetku občanov obce proti povodniam je potrebné:
- rekonštruovať stávajucu reguláciu potoka Kvačianka s súbežne s ňou aj revitalizáciu
brehových porastov
- rekonštrukciu stávajúcej ochrannej hrádze a vybudovanie novej pravostrannej hrádze
v lokalite pod Hloďou a sučasne aj prípravu plochy NSKV na využitie ako občasné
zátopové územie.
- potrebné je tiež rešpektovať územnú rezervu v lokalite Mravíčky na prípadne
vybudovanie suchého poldra.
Čl.3 Zásady a regulatívy v oblasti energetiky
(1) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenie územia v oblasti
zásobovania elektrickou energiou
a) rešpektovať navrhovanú sieť 22 kV vedení vrátane navrhovaných náhrad a demontáži
vedení a rozvodov, umiestnenia a rekonštrukcie trafostaníc
b) dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 656/2004 Z.z.
c) v súlade s ustanoveniami § zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe
vzdušných VN vedení použiť také technické opatrenia, ktoré zabránia usmrcovaniu
vtákov
(2) Zásady a regulatívy umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti
zásobovania zemným plynom a teplom
a) rešpektovať stávajúci VTL a STL plynovod, regulačnú stanicu VTL/STL plynu a
navrhované rozvody STL zemného plynu do 0,3 MPa
b) navrhovanú bytovú výstavbu uvažovať na možnú 100% plynofikáciu
c) zemný plyn využívať komplexne pre vykurovanie, prípravu TÚV a varenie
d) STL rozvod si vyžaduje u odberateľov montáž regulátorov tlaku plynu STL / NTL,
e) potreby tepla riešiť naďalej decentralizovaným systémom
f) intenzívnejším využívaním geotermálnej energie a ekologických palív (ZPN a drevný
odpad) v objektových alebo bytových zdrojoch tepla dosiahnuť znižovanie vypúšťaných
škodlivín do ovzdušia
(3) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti
telekomunikácii
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a) rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových území
b) rozšíriť rozvod miestneho rozhlasu do navrhovaných rozvojových území

Časť 5.
Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu
prírody a tvorbu krajiny
Čl.1 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt
(1) Na administratívnom území obce Liptovská Sielnica sa nachádzajú nasledovné národné
kultúrne pamiatky (ďalej len NKP), ktoré sa nachádzajú v registri nehnuteľných kultúrnych
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (ďalej len ÚZPF):
 v k.ú. Liptovská Mara:
- bývalý kostol r.k. Narodenia Panny Márie (Liptovská Mara) ev.č. ÚZPF 330/0
- v k.ú. Sestrč:
- Liptovský hrad – archeologická lokalita (vrch Sestrč – kóta 999,96) ev.č.ÚZPF 0056/0
- v k.ú. Liptovská Mara archeologická lokalita (vrch Havránok – kóta 684) ev.č.ÚZPF
2170/1-2.
(2) Uvedené NKP nemajú právoplatne vyhlásené a právne účinné ochranné pásmo.
(3) Na uvedené NKP sa vzťahuje ochrana vyplývajúca z pamiatkového zákona dotýkajúca
sa individuálnej ochrany vlastnej veci, ako aj ochrany vyplývajúcej z povinnosti trvalého
udržiavania vhodného prostredia kultúrnej pamiatky, podľa §27 pamiatkového zákona,
umožňujúceho využívanie a prezentáciu nehnuteľnej NKP spôsobom, ktorý zodpovedá jej
pamiatkovej hodnote.
(4) Pri stavebnej činnosti v území mimo NKP a známych arecheologických lokalít je nutné
dodržať povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa § 40 Zákona č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v súlade s § 127 Stavebného zákona.
(5) Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenie pre stavebné
akcie v k.ú. obce Liptovská Sielnica bude záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu.
(6) Stavebník / investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného
Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu
k možnosti narušenia archeologických nálezísk. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum
rozhoduje Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ
vydá rozhodnutie.
Čl.2 Zásady a regulatívy pre ochranu prírody a tvorby krajiny
V súvislosti so zlepšením ekologickej stability územia je potrebné pri realizácii zámerov
územného plánu dodržiavať nasledovné zásady a regulatívy.
Na ochranu prírody sa vzťahuje Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.
s účinnosťou od 1. januára 2003. Podľa tohoto zákona v zmysle §11 sa v územnom plánovaní
zaoberáme územnou ochranou prírody a krajiny, ktorá má ustanovených päť stupňov ochrany.
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.
- 4. stupeň ochrany (§15): CHA Ratkovie a Sielnický borovicový háj
- 3. supeň ochrany (§14): ochranné pásmo chránených areálov
- 1. stupeň ochrany (§12): ostatné územia na všetkých katastrálnych územiach obce
(1) Pri hospodárskej a rekreačnej činnosti rešpektovať zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a územia chránené v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000.
(2) Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability
a) biocentrum nadregionálneho významu: Liptovská Mara
b) biocentrum regionálneho významu:
Úložisko
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c) biokoridor regionálneho významu (hydricko- terestrický): Vodný tok Suchý potok –
Kvačianka
d) biokoridor regionálneho významu (terestrický): Západné Tatry - Liptovská Mara
e) navrhovaný biokoridor lokálneho významu (hydricko- terestrický) Vodný tok Radin
f) navrhovaný biokoridor lokálneho významu (hydricko- terestrický) Vodný tok Prosiečanka
g) Zachovať a doplniť brehové porasty pozdĺž Kvačianky a potoka Radin a ich prítokov tak,
aby spĺňali podmienky biokoridorov a používať pritom pôvodné druhy drevín:
- pre potok Kvačianku požadujeme ponechať ochranné pásmo po oboch stranách toku
v rozsahu 15-30 m (minimálne 15 m) od brehovej čiary bez zastavania,
- pre potok Radin a Prosečianku a ostatné vodné toky v rámci katastra obce
požadujeme zachovať ochranné pásmo v šírke 10-20 m (minimálne 10m) od brehovej
čiary bez zastavania.
(3) Pri návrhu regulácie vodných tokov rešpektovať potrebu vytvorenia priestoru pre
pobrežnú vegetačnú zónu, zabezpečujúcu biotickú integritu a priaznivé existenčné podmienky
riečneho ekosystému pre akvatickú a semiakvatickú biotu.
(4) V prípade zisteného výskytu biotopov európskeho a národného významu, alebo
chránených druhov rastlín (podľa vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z.) v extraviláne obce
v zmysle §6 ods.1 zákona č.543/2002 Z.z. pred vydaním príslušného stavebného povolenia
bude musieť byť získaný súhlas orgánu ochrany prírody na zásah do takýchto biotopov, resp.
výnimka v zmysle § 34 zákona.
(5) Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s potokom Kvačianka je
potrebné odsúhlasiť s SVP š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany a je potrebné rešpektovať Zákon
o vodách 364/2004 Z.z. a príslušné platné normy STN 736822 a 752102.

Časť 6.
Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie
Čl.1 Ochrana vôd
(1) V zmysle zákona č.364/2004 Z.z. z 13.05.2004 o vodách a o zmene zákona SNR
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) §30, ten ktorý
vykonáva činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd a vodných
pomerov je povinný vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca (ďalej len „vlastník“) poľnohospodárskych pozemkov
a lesných pozemkov je povinný ich obhospodarovať takým spôsobom, ktorý nielen zachová
vhodné podmienky na výskyt vôd, ale aj napomáha zlepšovanie vodných pomerov. Je povinný
najmä zabraňovať škodlivým zmenám odtokových pomerov, splavovaniu pôdy a dbať
o udržiavanie pôdnej vody a o zlepšenie retenčnej schopnosti územia.
(3) Urbanizované územie navrhovaných lokality BI a rekreačných zón je možné užívať len
po vybudovaní a sfunkčnení prívodu a rozvodov pitnej vody a vybudovaní kanalizácie.
(4) Realizácia individuálnych studní pitnej vody, žúmp, septikov a individuálnych ČOV
v navrhovaných obytných skupinách a rekreačných územiach je neprípustná.
(5) Pri aplikácii rôznych ochranných látok a živín do pôdy v rámci poľnohospodárskej
činnosti je potrebné škodlivé ochranné látky používať v obmedzenom rozsahu a osevné
postupy na poľnohospodárskej pôde prispôsobiť pozdĺž tokov tak, aby boli pozemky osievané
trvalými travinami a vhodnými krmovinami s vysokou filtračnou schopnosťou.
Čl.2 Ochrana ovzdušia
(1) Na vykurovanie objektov v navrhovaných lokalitách bývania, objektov vybavenosti
a výrobných objektov tiež odporúčame využívať ako palivovú základňu prednostne zemný plyn
a geotermálnu energiu. Lokálne kotolne na spaľovanie menej hodnotných druhov palív nie sú
povolené.
(2) V území je neprípustné vypaľovanie porastov a spaľovanie odpadov, prípadne umelých
hmôt.
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(3) Na automobilovej a pešej cestnej sieti je potrebné zrealizovať bezprašnú povrchovú
úpravu.
Čl.3 Odpady
(1) Obyvatelia obce, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby, vlastníci alebo
správcovia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území obce sú povinní zapojiť sa do systému
separovaného zberu zavedeného obcou a realizovaného prostredníctvom oprávneného
vývozcu.
(2) Ten, komu vznikne drobný stavebný odpad, je povinný túto skutočnosť oznámiť na
obecnom úrade. Zodpovedný pracovník obecného úradu určí, kde je možné drobný stavebný
odpad uskladniť.
(3) Tekuté odpady (odpady z domácností, ktoré vznikajú na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti fyzických osôb podnikateľov alebo právnických osôb) je zakázané vypúšťať do pôdy, vodných tokov
a zberačov povrchovej vody. Osoby produkujúce tekutý odpad v častiach obce, v ktorých je
vybudovaný kanalizačný zberač, sú povinné pripojiť svoje nehnuteľnosti na kanalizačný
zberač najneskôr do 6 mesiacov od uvedenia príslušného kanalizačného zberača do činnosti.
(4) Zber elektroodpadu na území obce Liptovská Sielnica zabezpečuje oprávnená osoba.
(5) Povinnosťou všetkých pôvodcov bioodpadu (odpady zo záhrad pri rodinných domoch,
v záhradkárskych osadách, odpady pri údržbe verejnej zelene, parkov a cintorínov)
je prednostne tento odpad kompostovať.
Čl.4 Prírodná rádioaktivita
(1) Riešené územie patrí do oblasti s nízkym až stredným radónovým rizikom.
(2) Povinnosť stanovenia kategórie radónového rizika stavebného pozemku určuje vyhláška
Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/1992 Z. z. o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z
radónu a ďalších prírodných rádionuklidov a Vyhláška Ministerstva zdravoníctva SR č.
12/2001 Z.z. z 13. decembra 2000 o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
(3) V novej výstavbe je potrebné predchádzanie škodlivým účinkom radónu predovšetkým
lokalizáciou stavieb, voľbou stavebných materiálov a spôsobom prevedenia stavieb.

Časť 7.
Vymedzenie zastavaného územia obce
(1) Celková výmera zastavaného územia obce Liptovská Sielnica k 1.1.1990 je 372 245 m2.
Časť bytovej výstavby už v súčasnosti presahuje túto hranicu
(2) V súčasnosti platné vymedzenie zastavaného územia je v navrhnuté na rozšírenie v 6
lokalitách v územných okrskoch F, I, G, J a M o celkovú plochu 1 562 637 m2 nasledovne:
 plocha č.1, v ÚB I.1 pre navrhnutú lokalitu rekreačného bývania s celkovou výmerou 55
712 m2
 plocha č.2 pokrývajúca celý ÚO F (rekreačné územie), časť ÚO G.2 (navrhované plochy
rekrácie), časť ÚO J.1 (už v súčasnosti zastavané územie a navrhovaná rekreačná
plocha pri mlyne) a časť navrhovaného rekreačného územia v ÚO M.1 s celkovou
výmerou 1 278 950 m2
 plocha č.3 s výmerou 13 850 m2 pre navrhovanú lokalitu rekreačného územia západne
od areálu PD (ÚB J.1)
 plocha č.4. pre golfovú akadémiu v ÚB J.1 o výmere 55860 m2
 plocha č.5 v ÚB.1 pre už v súčasnosti zastavané plochy BI a obecný športový areál
s celkovu výmerou 54 093 m2
 plocha č.6. pre navrhovanú lokalitu bývania v ÚB J.3 o výmere 54 093 m2
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Časť 8.
Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov
Čl.1 Ochranné pásma
(1) Ochranné pásma hygienického charakteru
a) Ochranné pásmo cintorína – v šírke 50 m – nevhodné pre obytnú funkciu, má tu byť
umiestnená predovšetkým vysoká zeleň.
b) Ochranné pásmo ČOV – 100 m od obytných objektov
(2) Ochranné pásma technického charakteru
a) Ochranné pásma stávajúcich a navrhovaných ciest:
- cesty II. triedy v úsekoch mimo zastav. územie – 25 m od osi vozovky na obidve
strany.
- cesty III. triedy v úsekoch mimo zastav. územie – 20 m od osi vozovky na obidve
strany.
b) Ochranné pásma vonkajších vedení vysokého napätia.
V zmysle zákona č. 70/98 Z.z. o energetike je v riešenom území potrebné rešpektovať
nasledovné ochranné pásma elektrických rozvodov:
- VVN 110 kV vzdušné vedenie – 15 m od krajných vodičov na každej strane
- VN 22 kV vzdušné vedenie – 10 m od krajných vodičov na každej strane
- VN 22 kV káblové vzdušné aj zemné – 1m od osi kábla na obe strany
- Ochranné pásma stožiarových trafostaníc – v šírke 10 m od okraja.
- Ochranné pásmo murovanej (kioskovej) trafostanice je vymedzené oplotením alebo
obostavanou hranicou trafostanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do
trafostanice na výmenu technologických zariadení.
c) Ochranné pásma plynovodov, prípojok a technologických objektov plynu:
- VTL plynovod do DN 500 PN 6,3 MPa – 8 m od osi plynovodu na každú stranu
- Regulačná stanica plynu RS VTL/STL 6,3 MPa - 8 m
- VTL prípojka - 4 m od osi plynovodu na každú stranu
- STL prípojky vo voľnom teréne – 4 m od osi na každú stranu
- STL a NTL prípojky v zastavanom území – 1 m od osi na každú stranu
d) Ochranné pásma telekomunikačných zariadení:
- telekomunikačný kábel – 1 m na každú stranu od osi
e) Ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie
- vodovod do priemeru 500 mm má ochranné pásmo v šírke 1,5 m a nad priemer
500 mm v šírke 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia podľa
§ 19 ods.2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach
- minimálne povolené vzdialenosti pri súbehu a križovaní inžinierskych sieti udáva STN
736005.
(3) Ostatné ochranné pásma
- Ochranné pásmo lesa – 50 m.
- Ochranné a prístupové pásma vodných tokov je 6 m od brehovej čiary obojstranne
pre manipulačné a požiarne vozidlá.
- Ochranné pásma od zdrojov znečistenia stanovuje hlavný hygienik na základe
posúdenia, podmienok, resp. na podklade vnútorných smerníc. Pre lokálne zdroje
znečistenia neboli stanovené žiadne hygienické ochranné pásma.
Čl.2 Územia chránené podľa osobitných predpisov
(1) Územia chránené podľa zákona č. 543/2002 Z.z. Podľa uvedeného zákona sa
v katastrálnom území nachádzajú územia s nasledovným stupňami ochrany:
a) 4. stupeň ochrany (§15): CHA Ratkovie a Sielnický borovicový háj
b) 3. supeň ochrany (§14): ochranné pásmo chránených areálov
c) 1. stupeň ochrany (§12): ostatné územia na všetkých katastrálnych územiach obce
(2) Územia chránené v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000
a) Chránené vtáčie územie Choč
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Časť 9.
Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania
pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny
Čl.1 Plochy pre verejnoprospešné stavby
(1) Plochy pre nasledovné verejnoprospešné stavby pre občiansku vybavenosť, šport
a rekreáciu:
a) sociálna infraštruktúra
b) základná občianska vybavenosť
c) múzeum VD Liptovská Mara za zatopených obcí
d) obecný športový areál
e) detské ihriská a malé športoviská v zastavanom území
(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Plochy pre nasledovné verejnoprospešnú verejnú zeleň:
verejná zeleň – rekreačný park Hrachovišnie
verejná zeleň – stromoradia a aleje v SRT Hrachovišnie
izolačná zeleň – medzi OŠA a súčasne zastavaným územím
izolačná zeleň – severne od súčasne zastavaného územia
izolačná zeleň – severne od navrhovaného územia IBV
izolačná zeleň – východne nad cestou ll/584 pri križovatke s lll/018104
rekreačný les zo súčasnej NSKV pri Kvačianke
rekreačný les ako interakčná zóna CHA Ratkovie
revitalizácia brehovej vegetácie Kvačianky, súčasť hydrického RBk č.Vll
lesopark pri Kvačianke
revitalizácia brehovej vegetácie toku Radin, súčasť hydrického LBk č.1
sprievodná vegetácia poľných a účelových ciest
prepojovací pás ekostabilizačnej vegetácie
revitalizácia brehov potôčka, súčasť terestrického RBk č.Vlll.

(3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Plochy pre nasledovné verejnoprospešné dopravné stavby:
homogenizácia cesty II/584 v riešenom území
stavebné úpravy cesty III/018104
stavebné úpravy účelovej cesty SVP
stavebné úpravy účelovej cesty (Sestrč))
navrhovaná MK kategórie B3 (Hrachovišnie)
navrhovaná MK kategórie C2 (navrhovaná zóna BI v ÚB J.3)
navrhovaná MK kategórie C3 (SPRP a SRT Hrachovišnie)
verejné parkoviská
navrhované autobusové zastávky a stavebné úpravy stávajúcich
nemotoristická komunikácia pre peších a cyklistov
rekreačná nemotoristická cesta
navrhovaná cyklistická cesta (Mravíčky)
značenie a vybavenosť cyklomagistrál a cyklotrás
navrhované pešie komunikácie
rekreačné prechádzkové chodníky a ich vybavenosť
vybavenosť náučného chodníka
prístaviská malých plavidiel – Sielnická zátoka, Sielnické mólo, Hrachovišnie,
Bobrovnícke mólo, Liptovská Mara – veža kostola
r) kamenné prístavné mólo Hrachovišnie
s) rampy na spúšťanie plavidel na vodu – Sielnická zátoka, Bobrovnícke mólo
(4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Plochy pre nasledovné verejnoprospešné vodohospodárske stavby:
vodné zdroje a zásobné potrubia do vodojemov
rekonštrukcia čerpacej stanice Vlašky
výtlačné vodovodné potrubie do VDJ Bobrovník
rozšírenie stávajuceho VDJ Bobrovník o 2x300 m3
rozšírenie stávajuceho VDJ Prosiek - Oprchlá o 300 m3
prívodné vodovodné potrubie
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

čerpacia stanica Brnice
výtlačné vodovodné potrubie do VDJ Močiarik a Stráne
navrhovaný vodojem Močiarik 300 m3 a ATS (pre l. tlakové pásmo)
navrhovaný vodojem Stráne 300 m3 a ATS (pre ll. tlakové pásmo)
prepojovacie vodovodné potrubie
rozvodné vodovodné potrubia pre l. tlakové pásmo Hrachovišnie
rozvodné vodovodné potrubia pre ll. tlakové pásmo Hrachovišnie
prívodné vodovodné potrubie do areálu Savas Bobrovník s r.o.
rozvodné vodovodné potrubia v rekreačnej lokalite Za hájom
zokruhovanie rozvodnej vodovod. siete cez Sielnický pobrežný rekreačný pás
rozšírenie vodovodnej siete do navrhovanej rekreačnej lokality Pri mlyne
rozšírenie vodovodnej siete do navrhovanej lokality IBV Pod Hloďou

(5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Plochy pre nasledovné verejnoprospešné stavby na odkanalizovanie:
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 1 Liptovská Mara
kanalizácia tlaková splašková do ČOV hotela Bobrovník
rekonštrukcia ČOV hotela Bobrovník
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej lokalite IBV Pod Hloďou
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej rekreačnej lokalite Pri mlyne
splašková kanalizačná sieť v Sielnicom pobrežnom rekreačnom páse
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej rekreačnej lokalite Za hájom
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 2 Za hájom
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 3 Pod bufetom
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 4 Pod cintorínom
kanalizácia splašková tlaková do obecnej ČOV Liptovská Sielnica
navrhovaná obecná ČOV Liptovská Sielnica
kanalizačný zberač z Kvačian a Liptovských Matiašoviec
dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v rozvojových lokalitách
dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v SRT Hrachovišnie
splašková kanalizačná sieť v SRT Hrachovišnie
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 5 Hrachovišnie
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 6 Ratkovie
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 7 Liptovská Sielnica
kanalizácia splašková tlaková do ČS 6 Ratkovie
kanalizácia splašková - výtlak do ČOV Liptovský Mikuláš

(6)
a)
b)
c)
d)
e)

Plochy pre nasledovné verejnoprospešné vodohospodárske úpravy v povodí:
rekonštrukcia regulácie a revitalizácia potoka Kvačianka
rekonštrukcia ochrannej hrádze pri Kvačianke
pravostranná ochranná hrádza pod Hloďou
príprava plochy NSKV na využitie ako občasné zátopové územie
ďalšie stavby a opatrenia na ochranu zastavaného územia pred povod)ami

(7) Plochy pre nasledovné verejnoprospešné energetické stavby:
a) navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrhované kiosk. trafostanice v ÚO F
b) navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrhované kioskové trafostanice v ÚB
G.2, ÚO I a ÚB J.1
c) navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrhované kiosk. trafostanice v ÚO M
d) zrušenie častí prípojok ku trafostaniciam T4, T10 a T11
e) prípojky ku trafostaniciam T10 a T11a
f) prípojky ku navrhovaným trafostaniciam T12 až T26
g) prekládka a výmena stožiarových trafostaníc T4 a T11 za kioskové T4a a T11a
h) navrhované trafostanice v ÚO B(T12), ÚO F(T18 - T25), ÚB G.2 (T15), ÚB I.1 I (T.13 a
T14), ÚB J.3 (T16 a T17)
i) distribučná sieť NN elektrických rozvodov
j) predĺženie STL plynovodu do navrhovaných častí rekreačnej zóny v ÚB G.2
k) predĺženie STL plynovodu do navrhovanej lokality bývania v ÚB J.3
l) uvažovaný geotermálny vrt v lokalite Hrachovišnie
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m) tepelné hospodárstvo pre SRT Hrachovišnie na báze GT vrtu
n) uvažované tepelné čerpadlá s energiou čerpanou z vodnej nádrže Liptovská Mara
o) tepelné hospodárstvo pre časť SRT Hrachovišnie na báze tepelných čerpadiel
(8) Plochy pre nasledovné verejnoprospešné telekomunikačné stavby:
a) rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete do rozvojových častí obce
b) rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete do rekreačného strediska Hrachovišnie
Čl.2 Plochy pre sceľovanie pozemkov
Delenie a sceľovanie pozemkov sa bude uskutočňovať na základe geometrických
plánov pre jednotlivé lokality.
Čl.3 Plochy pre asanáciu
Plochy pre asanáciu nie sú v ÚPN-O Liptovská Sielnica stanovené.
Čl.4 Plochy pre chránené časti krajiny
Okrem stávajúcich chránených častí krajiny nie sú v ÚPN-O Liptovská Sielnica navrhované
nové plochy pre chránené časti krajiny.

Časť 10.
Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
(1) Z dôvodu potreby podrobnejšieho spracovania celkového priestorového riešenia,
funkčného využívania riešeného územia a určenia podrobných zastavovacích podmienok pre
umiestňovanie stavieb, je potrebné po schválení ÚPN – O Liptovská Sielnica spracovať
územný plán zóny pre celú Liptovsko - sielnickú rekreačnú zónu, ktorá je aglomeráciou
nasledovných rekreačných útvarov:
 SRTS Lipt. Sielnica - Stredisko rekreácie a turizmu (sídelné) Liptovská Sielnica (obec)
 SRT Hrachovišnie - Stredisko rekreácie a turizmu Hrachovišnie
 SŠRO Kujanky - Stredisko športu, relaxácie a oddychu Kujanky
 SPRP Pod hájom - Sielnický pobrežný rekreačný pás Pod hájom
 ZRVŠ Sielnická zátoka - Základňa rekreacie a vodných športov Sielnická zátoka

Časť 11.
Zoznam verejnoprospešných stavieb
(1) Stavby pre občiansku vybavenosť, šport a rekreáciu:
OV.1
sociálna infraštruktúra (podľa potreby)
OV.2
základná občianska vybavenosť (podľa potreby)
OV.3
úprava centrálneho priestoru obce pri OcÚ
OV.4
múzeum VD Liptovská Mara za zatopených obcí
OV.5
obecný športový areál
OV.6
detské ihriská a malé športoviská v zastavanom území
OV.7
cintorín rodiny Andahazy – pamätihodnosť obce podľa §49 (PZ)
OV.8
areály a objekty NKP
(2) Verejná zeleň:
ZV.1
verejná zeleň – parková (pri r.k. kostole, pred OcÚ)
ZV.2
verejná zeleň – rekreačný park Hrachovišnie
ZV.3
verejná zeleň – stromoradia a aleje v SRT Hrachovišnie
ZV.4
verejná zeleň – cintorín a priľahlé plochy zelene
ZV.5
izolačná zeleň – medzi OŠA a súčasne zastavaným územím
ZV.6
izolačná zeleň – severne od súčasne zastavaného územia
ZV.7
izolačná zeleň – severne od navrhovaného územia IBV
ZV.8
izolačná zeleň – východne nad cestou ll/584 pri križovatke s lll/018104
ZV.9
rekreačný les zo súčasnej NSKV pri Kvačianke
ZV.10 rekreačný les ako interakčná zóna CHA Ratkovie
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revitalizácia brehovej vegetácie Kvačianky, súčasť hydrického RBk č.Vll
lesopark pri Kvačianke
revitalizácia brehovej vegetácie toku Radin, súčasť hydrického LBk č.1
sprievodná vegetácia poľných a účelových ciest
prepojovací pás ekostabilizačnej vegetácie
revitalizácia brehov potôčka, súčasť terestrického RBk č.Vlll.
lesná vegetácia chránených areálov

(3) Dopravné stavby:
D.1
homogenizácia cesty II/584 v riešenom území
D.2
stavebné úpravy cesty III/018104
D.3
stavebné úpravy účelovej cesty SVP
D.4
stavebné úpravy účelovej cesty (Sestrč))
D.5
navrhovaná MK kategórie B3 (Hrachovišnie)
D.6
navrhovaná MK kategórie C2 (navrhovaná zóna BI v ÚB J.3)
D.7
navrhovaná MK kategórie C3 (SPRP a SRT Hrachovišnie)
D.8
verejné parkoviská
D.9
navrhované autobusové zastávky a stavebné úpravy stávajúcich
D.10
nemotoristická komunikácia pre peších a cyklistov
D.11
rekreačná nemotoristická cesta
D.12
navrhovaná cyklistická cesta (Mravíčky)
D.13
značenie a vybavenosť cyklomagistrál a cyklotrás
D.14
navrhované pešie komunikácie
D.15
rekreačné prechádzkové chodníky a ich vybavenosť
D.16
značenie a vybavenosť náučného chodníka
D.17
prístaviská malých plavidiel – Sielnická zátoka, Sielnické mólo, Hrachovišnie,
Bobrovnícke mólo, Liptovská Mara – veža kostola
D.18
kamenné prístavné mólo Hrachovišnie
D.19
rampy na spúšťanie plavidel na vodu – Sielnická zátoka, Bobrovnícke mólo
(4) Vodohospodárske stavby:
V.1
vodné zdroje a zásobné potrubia do vodojemov
V.2
rekonštrukcia čerpacej stanice Vlašky
V.3
výtlačné vodovodné potrubie do VDJ Bobrovník
V.4
rozšírenie stávajuceho VDJ Bobrovník o 2x300 m3
V.5
rozšírenie stávajuceho VDJ Prosiek - Oprchlá o 300 m3
V.6
prívodné vodovodné potrubie
V.7
čerpacia stanica Brnice
V.8
výtlačné vodovodné potrubie do VDJ Močiarik a Stráne
V.9
navrhovaný vodojem Močiarik 300 m3 a ATS (pre l. tlakové pásmo)
V.10
navrhovaný vodojem Stráne 300 m3 a ATS (pre ll. tlakové pásmo)
V.11
prepojovacie vodovodné potrubie
V.12
rozvodné vodovodné potrubia pre l. tlakové pásmo Hrachovišnie
V.13
rozvodné vodovodné potrubia pre ll. tlakové pásmo Hrachovišnie
V.14
prívodné vodovodné potrubie do areálu Savas Bobrovník s r.o.
V.15
rozvodné vodovodné potrubia v rekreačnej lokalite Za hájom
V.16
zokruhovanie rozvodnej vodovod. siete cez Sielnický pobrežný rekreačný pás
V.17
rozšírenie vodovodnej siete do navrhovanej rekreačnej lokality Pri mlyne
V.18
rozšírenie vodovodnej siete do navrhovanej lokality IBV Pod Hloďou
(5) Stavby na odkanalizovanie:
K.1
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 1 Liptovská Mara
K.2
kanalizácia tlaková splašková do ČOV hotela Bobrovník
K.3
rekonštrukcia ČOV hotela Bobrovník
K.4
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej lokalite IBV Pod Hloďou
K.5
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej rekreačnej lokalite Pri mlyne
K.6
splašková kanalizačná sieť v Sielnicom pobrežnom rekreačnom páse
K.7
splašková kanalizačná sieť v navrhovanej rekreačnej lokalite Za hájom
K.8
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 2 Za hájom
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K.9
K.10
K.11
K.12
K.13
K.14
K.15
K.16
K.17
K.18
K.19
K.20
K.21

Záväzná časť

čerpacia stanica odpadových vôd ČS 3 Pod bufetom
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 4 Pod cintorínom
kanalizácia splašková tlaková do obecnej ČOV Liptovská Sielnica
navrhovaná obecná ČOV Liptovská Sielnica a likvidácia stávajúcej ČOV
kanalizačný zberač z Kvačian a Liptovských Matiašoviec
dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v rozvojových lokalitách
dažďová kanaliz.sieť vrátane ORL a odlahč. komôr v SRT Hrachovišnie
splašková kanalizačná sieť v SRT Hrachovišnie
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 5 Hrachovišnie
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 6 Ratkovie
čerpacia stanica odpadových vôd ČS 7 Liptovská Sielnica
kanalizácia splašková tlaková do ČS 6 Ratkovie
kanalizácia splašková - výtlak do ČOV Liptovský Mikuláš

(6) Vodohospodárske úpravy v povodí:
P.1
rekonštrukcia regulácie a revitalizácia potoka Kvačianka
P.2
rekonštrukcia ochrannej hrádze pri Kvačianke
P.3
pravostranná ochranná hrádza pod Hloďou
P.4
príprava plochy NSKV na využitie ako občasné zátopové územie
P.5
ďalšie stavby a opatrenia na ochranu zastavaného územia pred povod)ami
(7) Energetické stavby:
E.1
navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrhované kiosk. trafostanice v ÚO F
E.2
navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrhované kioskové trafostanice v ÚB
G.2, ÚO I a ÚB J.1
E.3
navrhovaný okružný zemný kábel prepájajúci navrhované kiosk. trafostanice v ÚO M
E.4
zrušenie častí prípojok ku trafostaniciam T4, T10 a T11
E.5
prípojky ku trafostaniciam T10 a T11a
E.6
prípojky ku navrhovaným trafostaniciam T12 až T26
E.7
prekládka a výmena stožiarových trafostaníc T4 a T11 za kioskové T4a a T11a
E.8
navrhované trafostanice v ÚO B(T12), ÚO F(T18 - T25), ÚB G.2 (T15), ÚB I.1 I (T.13
a T14), ÚB J.3 (T16 a T17)
E.9.
distribučná sieť NN elektrických rozvodov
E.10
predĺženie STL plynovodu do navrhovaných častí rekreačnej zóny v ÚB G.2
E.11
predĺženie STL plynovodu do navrhovanej lokality bývania v ÚB J.3
E.12
uvažovaný geotermálny vrt v lokalite Hrachovišnie
E.13
tepelné hospodárstvo pre SRT Hrachovišnie na báze GT vrtu
E.14
uvažované tepelné čerpadlá s energiou čerpanou z vodnej nádrže Liptovská Mara
E.15
tepelné hospodárstvo pre časť SRT Hrachovišnie na báze tepelných čerpadiel
(8) Telekomunikačné stavby:
T.1
rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete do rozvojových častí obce
T.2
rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete do rekreačného strediska Hrachovišnie
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

Všetky číselné údaje, tabuľky, prehľady a iné údaje sú integrálnou súčasťou textu
a nebolo účelné ich oddeliť od textu a usporiadať a vložiť ako samostatnú časť.
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DOKLADOVÁ ČASŤ
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