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Údaje o zhotoviteľovi a obstarávateľovi
* Zhotoviteľ dokumentácie
Vypracovanie konceptu Územnoplánovacej dokumentácie pre obec Slovenská Ľupča objednala
Obec Slovenská Ľupča u projektanta Ing. arch. Škrabáka Jozefa – PROPON.
Dopracovanie návrhu ÚPD pre obec Slovenská Ľupča objednala obec Slovenská Ľupča u projektanta Ing.arch. Valkoviča Petra - TRIA projekčný ateliér Banská Bystrica
* Obstarávateľ dokumentácie
Obstarávateľom tejto územnoplánovacej dokumentácie je Obec Slovenská Ľupča, ktorá ju
zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Poverenou odborne spôsobilou osobou
je Ing. arch. Pavel Bugár.
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* Navrhnúť optimálny rozvoj obce na nasledujúcich 20 rokov.
Východzí rok 2008.
* Navrhnúť plochy pre novú obytnú zástavbu.
Rešpektovať schválené plochy platného územného plánu v znení zmien a doplnkov v
priestoroch Západ, Taráska, Nad Morkárňou, Podkonická cesta, Járok, Pod Hôrkou, Pod
hradom, Stred a Rómska osada.
Riešiť pre bývanie priestory Konopiská, Zábrež, Záhradná, rozptyl (Záhradná, Lesnícka, F.
Mazúra), Stred HBV + IBV, Pri Kríži a Dolné záhumnia.
* Navrhnúť chýbajúcu občiansku a technickú vybavenosť.
Rešpektovať schválené plochy platného územného plánu v znení zmien a doplnkov
v priestoroch IBV Západ, Námestie SNP, Pod hradom, Domové ostriedky.
Riešiť lokalizáciu občianskej vybavenosti v priestoroch Konopiská, Záhradná, Hronská, Krížna,
Partizánska, Pri kríži.
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* Navrhnúť optimálny spôsob pre zber, triedenie a likvidáciu odpadov, navrhnúť sanáciu divokých skládok odpadov.
V súlade s programom odpadového hospodárstva obce uvažovať s rozmiestnením nádob na
smeti, veľkoobjemových kontajnerov a rozmiestnenie odberných miest pre separovaný zber.
Riešiť likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu a sanácie divokých skládok odpadov.
* Rešpektovať ekostabilizačné plány v riešenom území a navrhnúť opatrenia na zvýšenie jeho
ekologickej stability.
Priemetom RÚSES do územnoplánovacej dokumentácie vytvoriť podmienky pre opatrenia
ochrany biocentier, biokoridorov, území európskeho významu, genofondových plôch
a významných prvkov prírody a krajiny.
* Vytvoriť dokument, ktorý po schválení bude základným nástrojom pre koordináciu všetkých
aktivít v obci.
Priemetom PHSR obce Slovenská Ľupča do priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia.

* Navrhnúť chýbajúcu technickú vybavenosť.
V súlade s nadradeným stupňom riešiť trasu 2x400 kV vzdušného vedenia elektrickej energie
a trasu Horehronského skupinového vodovodu .
V súlade s návrhom urbanistického riešenia a riešenia dopravy vyriešiť technické vybavenie
urbanizovaného územia.
Riešiť akumuláciu pitnej vody vyplývajúcu z požiadaviek nárastu počtu obyvateľov.
Čistiareň odpadových vôd a kanalizáciu splaškových vôd riešiť na základe dokumentácie
s vydaným územným rozhodnutím.
Riešiť rozšírenie čistiarne odpadových vôd vyplývajúcich z požiadaviek nárastu počtu
obyvateľstva.
* Navrhnúť nové plochy pre výrobu.
Prevziať do riešenia redukované plochy navrhované z platnej územnoplánovacej dokumentácie
v priestorch Kratiny a Konopiská
Navrhnúť nové plochy pre výrobu - pre rozvoj fermentáčných a izolačných technológií,
plochy pre rozvoj logistiky, kovovýroby a skladového hospodárstva vo vymedzených
priestoroch.
Rozvojové plochy riešené v nadradenej dokumentácii uvažovať iba ako výhľad riešenia.
* Vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti.
Riešiť rozvojom plôch občianskej vybavenosti a plôch výroby.
* Využiť rekreačný potenciál v riešenom území, navrhnúť plochy pre každodennú rekreáciu
a organizáciu využitia územia pre cestovný ruch.
- Ľupčica
agroturistický potenciál
- Hore jarky
stredoveká dedina
- Švarca
športovo rekreačný potenciál
- Driekyňa
rekreačný potenciál
- Polč
dynamický cestovný ruch
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Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce
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b/.

Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef Škrabák.
Riešená bola:
Lokalita 1 určená ako obytné územie s návrhom nových plôch pre bývanie v rodinných
domoch. Nedošlo k realizácii.
Lokalita 2 určená ako obytné územie s návrhom nových plôch pre bývanie v rodinných
domoch. Nedošlo k realizácii.
Lokalita 4 určená ako obytné územie s návrhom nových plôch pre bývanie v rodinných
domoch. Došlo k čiastočnej realizácii.
Lokalita 5 určená ako obytné územie s návrhom nových plôch pre bývanie v rodinných
domoch. Došlo k čiastočnej realizácii.
Lokalita 6 určená ako zmiešané územie s lokalizáciou vyššej a špecifickej občianskej
vybavenosti. Nedošlo k realizácii.
2) Doplnok č. 2 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Vladimír Paško
Riešená bola lokalita č. 7 určená ako výrobné územie v priemyselnej zóne Príboj pre ľahký
priemysel a sklady. Došlo k čiastočnej realizácii.
3) Zmena a doplnok č. 3 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Miroslav
Mojžiš. Riešená bola Lokalita Hore jarky ako zmiešané územie v rekreačnej zóne Hore
jarky. Navrhnuté boli plochy pre bývanie, rekreáciu a cestovný ruch. Nedošlo k realizácii.
4) Zmeny a doplnky č. 4 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef Škrabák.
Riešená bola:
Lokalita 8, Rodinná farma s výrobným územím pre poľnohospodárstvo a rekreačným
územím pre agroturistiku a cestovný ruch. Došlo k čiastočnej realizácii.
Lokalita 9 Lyžiarsky vlek Švarca s rekreačným územím pre verejnú rekreáciu
Nedošlo k realizácii.
Lokalita 10, Vodácky tábor s plochami služieb pre vodákov. Došlo k realizácii.
5) Zmeny a doplnky č. 5 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef
Škrabák.
Riešená bola: Nedošlo k realizácii..
Lokalita 11, Rómska osada ako obytné územie s reguláciou priestorového usporiadania
a funkčného využívania jestvujúcich plôch bývania.
6) Zmeny a doplnky č. 6 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef Dižka.
Riešil zmenu funkčného využívania bývania na polyfunkciu bývania s občianskou
vybavenosťou.
7) Zmena č. 7 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef Škrabák.
Riešila vypustenie území Doplnku č.1 z ÚPN SÚ Slovenská Ľupča.
8) Zmena č. 8 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef Dižka.
Rieši umiestnenie OV - domov sociálnych služieb.
9) Zmeny a doplnky č. 9 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracovala Ing. arch. Eva Bakitová.
Rieši lokalitu PRI KRÍŽI, pre výstavbu rodinných domov.
10) Zmeny a doplnky č. 10 k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča vypracoval Ing. arch. Jozef Škrabák.
Rieši na dvoch miestach umiestnenie samostatne stojacich dvoch rodinných domov.

Autorom dokumentácie bol Stavoprojekt Banská Bystrica. Dokumentácia bola vypracovaná
v roku 1985. Vypracovaná bola ekologická optimalizácia využitia celého katastrálneho územia.
V koncepte riešené požiadavky na rozvoj priemyselnej zóny, boli na základe pripomienkového
konania z dokumentácie vylúčené. Priemyselná zóna nebola predmetom riešenia.
V zmysle územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky je obec Slovenská Ľupča
začlenená do Banskobystrického kraja a do okresu Banská Bystrica.
Územie obce Slovenská Ľupča v systéme osídlenia tvorí základnú územno - technickú jednotku,
ktorá bola členená na základné sídelné jednotky(ZSJ): Biotika(Príboj), Rómska osada
a Slovenská Ľupča.
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Ri ešenie zmien a doplnkov k ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča
1)

Návrh ÚPN-SÚ Slovenská Ľupča v znení zmien a doplnkov
a/. Pôvodný Územný plán sídelného útvaru Slovenská Ľupča

Koncepčne boli jednotlivé ZSJ riešené nasledovne:
- ZSJ Biotika akceptovala požiadavky na vybudovanie východnej priemyselnej zóny mesta
Banská Bystrica. V rámci pripomienkového konania bola koncepcia východnej priemyselnej
zóny zrušená a ponechaný bol východzí stav súčasne platnej územnoplánovacej dokumentácie.
- ZSJ Rómska osada bolo v časti výrobnej zóny ponechané v rozsahu východzieho stavu dokumentácie a obytné územie bolo ponechané na dožitie.
- ZSJ Slovenská Ľupča urbanizácia riešená nasledovne:
V priestore Ulice Za Daňacou bolo riešené obytné územie s plochami bývania v rodinných
domoch a s plochami základného občianskeho vybavenia.
Zastavané územie bolo intenzifikované bývaním v rodinných domoch v priestore Sadovej ulice,
ulíc Juraja Majera, Za Daňacou, Záhradnej ulice, ulice Podkonická.
Navrhnutá bola intenzifikácia vnútrobloku vymedzeného Námestím SNP, Czambelovou ulicou,
Ulicou 1 mája, potokom Ľupčica a Mlynskou ulicou. Územie bolo určené pre bytové domy
a administratívu. Intenzifikácia zastavaného územia bola navrhnutá aj v bloku vymedzenom
ulicami Mierová, Za Nožiarňou, Oslobodenia a 1. mája. Navrhnuté boli plochy pre občiansku
vybavenosť, bytové a rodinné domy.
Riešené boli výhľadové plochy pre bývanie v priestoroch záhrad severne od Námestia SNP.
Z občianskej vybavenosti bola navrhnutá plocha na rozšírenie cintorína. Pri Zámockom potoku
a pri hrade boli navrhnuté plochy pre skanzen ľudovej architektúry a využitie hradu a pivnice
pre občiansku vybavenosť. Navrhnutá bola občianska vybavenosť vo východnej časti
Lichardovej ulice, a Ulice Pod zámkom. Navrhnuté bolo rozšírenie areálu školy na úkor
súkromných záhrad a občianska vybavenosť na rohu Nám. SNP a Hronskej ulice.
Ako park bol navrhnutý priestor kláštoriska. Verejná zeleň bola navrhnutá v priestore pri
železničnej stanici a pri katolíckom kostole.
Dokumentácia riešila výhľadové plochy pre priemysel v priemyselnej zóne Ľupčianskej ulice,
kde riešila aj plochy pre vodojem a čerpaciu stanicu. Plochy pre ČOV riešila pri rieke Hron.
Z hľadiska dopravy bola riešená cesta I/66 ako štvorpruhová komunikácia s mimoúrovňovými
križovatkami v priestore Slovenská Ľupča – Príboj a v priestore Slovenská Ľupča – Príboj čerpacia stanica úžitkovej vody.
Križovatka pri čerpacej stanici umožnila mimoúrovňové dopravné napojenie časti Príboj s
navrhovanou ČOV pre obec Slovenská Ľupča, čerpacou stanicou úžitkovej vody a základnej
územnej jednotky Rómska osada s plochami priemyslu a poľnohospodárstva. Uvedená
križovatka umožnila mimoúrovňové dopravné napojenie Driekyne, Pôlča a Plavna na zastavané
územie obce.
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c/.

Dôvody obstarania nového územného plánu
Dôvodom na obstaranie nového územného plánu obce bola potreba prehodnotenia rozvojových
potrieb obce na základe zmemny územno-technických, hospodárskych a socialnych
predpokladov, podľa ktorých bola koncepcia priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia navrhnutá. Ďalším dôvodom je potreba zosúladenia územného plánu obce so
záväznou časťou nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. V neposlednom rade to bola
potreba vyhotoviť územno plánovací dokument zodpovedajúci súčasne platnej legislatíve..
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C. Údaje o súlade riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom prerokovania
konceptu
C.1. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním,
Zadanie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva číslo 5/2008 zo dňa 20. mája 2008.
Zadanie vymedzilo tieto hlavné ciele riešenia:
- Navrhnúť optimálny rozvoj obce na nasledujúcich 20 rokov.
- Navrhnúť plochy pre novú obytnú zástavbu.
- Navrhnúť chýbajúcu občiansku a technickú vybavenosť.
- Navrhnúť plochy pre výrobu.
- Vytvoriť podmienky pre zvýšenie zamestnanosti obyvateľov v obci.
- Využiť rekreačný potenciál v riešenom území, navrhnúť plochy pre každodennú rekreáciu a organizáciu využitia územia pre cestovný ruch.
- Navrhnúť optimálny spôsob pre zber, triedenie a likvidáciu odpadov, navrhnúť sanáciu divokých
skládok odpadov.
- Rešpektovať ekostabilizačné plány v riešenom území a navrhnúť opatrenia na zvýšenie jeho ekologickej stability.
- Vytvoriť dokument, ktorý po schválení bude základným nástrojom pre koordináciu všetkých aktivít
v obci.
Vymedzené hlavné ciele riešenia boli v koncepte v celom rozsahu rešpektované.
Naplnenie týchto cieľov slúžilo ako kritériom pre výber optimálneho variantu z konceptu riešenia:
- Prioritný bol dopad jednotlivých variantov riešenia na zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a najvhodnejšie dopravné napojenie komunikačnej kostry obce na cestu I/66 (R1).
- Navrhované riešenie nemá negatívny dopad na environmentálne kritériá.
Obidva varianty riešenia konceptu územného plánu splnili základné ciele riešenia a boli v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi.
Rozdiely v riešení priestorového usporiadania a funkčného využitia neboli zásadného charakteru.
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V urbanizovanom priestore územného plánu dáva možnosť posilnenia sociálneho a ekonomického postavenia obce, vytvára priestor pre získavanie a čerpanie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov.
V posúdení splnenia požiadaviek Súborného stanoviska návrh plní tieto požiadavky:
1.
V základnej koncepcii funkčného využívania a priestorového usporiadania vychádza z druhého
variantu konceptu riešenia územného plánu obce Slovenská Ľupča.
2.
Z prvého variantu riešenia konceptu územného plánu obce Slovenská Ľupča sme prevzali plochy bývania (označené FV a FW v koncepte varianta č.1) pod Kriváňom, plochu vodáckeho areálu s jej
dopravným napojením na jestvujúce odstaviská cesty I/66.
3.
Riešením návrhu cez rešpektovanie konceptu riešenia rešpektujeme zadanie.
4.
Rešpektujeme Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v jeho platnom
znení.
5.
Aktualizovali sme zistené záväzné časti dokumentácie a použité záväzné predpisy.
6.
Rešpektovali sme dopravný systém miestnych komunikácií z konceptu riešenia a čiastočne sme
ho optimalizovali.
7.
Plochu vyššej občianskej vybavenosti v lokalite Dolné záhumnia sme po prejednaní so zástupcami obce zmenšili o 2/3 ktoré sme presunuli do obytnej funkcie IBV.
8.
Rozšírili sme záhradkársku osadu Jarky južnýmsmerom po zastavané územie.
9.
Komplexne sme prehodnotili grafickú časť, s výraznejším grafickým pojednaním funkčných
plôch a so zjednodušeným označením jednotlivých plôch a s ujednotením názvov lokalít.
10.
V maximálnej miere sme rešpektovali rozhodnutia obstarávateľa k stanoviskám a vyjadreniam
dotknutých orgánov štátnej správy, právnických a fyzických osôb podľa tabuľkového prehľadu.
11.
Prerokovanie územného plánu so zástupcom Krajského pamiatkového úradu 12.
Pri dopracovaní návrhu riešenia sme sa pridŕžali záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu č. spisu 2010/02308/FM
Cieľom urbanistického návrhu je vytvorenie optimálnych podmienok pre územný, technický a
ekonomický rozvoj obce pri rešpektovaní kultúrnohistorických, priestorových, kompozičných a sociálne
ekonomických zásad trvalo udržateľného rozvoja.

C.2. Posúdenie súladu navrhovaného riešenia so súborným stanoviskom.
Pre dopracovanie návrhu riešenia bol vybratý variant č. 2, ktorý významnejšie využíva plochy
najmä vo väzbe na požiadavky záberov poľnohospodárskej pôdy. Je reálny predpoklad, že po zlepšení
dopravného napojenia aglomerácie mesta Banská Bystrica príde významnejší investor aj do tohto priestoru, vytvorí nové pracovné príležitosti a tým vyvolá aj potrebu riešenia bývania. Pripravené územia
pre výstavbu rodinných domov dajú predpoklad väčšieho rozvoja obce.
Pre návrh riešenia územného plánu obce Slovenská Ľupča sme vychádzali z variantu č. 2 a tento sa doplnil podľa pripomienok vznesených pri prerokovaní konceptu územného plánu.
Návrh územného plánu vychádza z platnej legislatívy a návrh riešenia postavil na variante č.2
spracovanej v koncepte Územného plánu obce Slovenská ľupča. Návrh je zosúladený so všeobecne
záväznými predpismi, najmä: so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, so zákonom č.50/76 a č.55/2001 ako aj zákonmi č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so
zákonom č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. Ďalej so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov so zákonom č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov, so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov a so
zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh riešenia rešpektuje chránené časti krajiny, kultúrne pamiatky, biocentrá a biokoridory
regionálneho a nadregionálneho významu, čím prispieva k zlepšeniu kvality životnéhoprostredia v území obce.
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II. Riešenie územného plánu
A.
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B.
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Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Banskobystrického
kraja

Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

A.1. Riešené územie
Obec leží v Banskobystrickom kraji, vo východnej časti okresu Banská Bystrica. Obec sa
nachádza 7 km východne od Banskej Bystrice a 32 km západne od Brezna.
Riešeným územím je územie obce Slovenská Ľupča. V hlavných výkresoch ÚPN obce je
riešené územie zobrazené v mapovom podklade M=1:10000.
Územie obce Slovenská Ľupča je ohraničené katastrálnymi územiami Šalková, Selce, Priechod,
Podkonice, Moštenica (39,7 m), Lučatín, Ľubietová, Poniky.
Výmera územia obce zaberá celý kataster obce Slovenská Ľupča a má výmeru 3233 ha.
A.2. Hranica riešeného územia resp.katastrálneho územia obce Slovenská Ľupča.
Popis hranice začína od najnižšieho bodu riešeného územia, tam kde Hron opúšťa územie obce
Slovenská Ľupča.
Z úrovne terénu 358 m n.m. pri rieke Hron, smeruje hranica nad NPR Príboj, do výšky 496 až
500 m n.m. Hranicu netvorí rozvodnica povodí malých tokov. Hranica klesá na 482 m n.m. a
v priestore Skradno dosahuje 510 m n.m. Na rozhraní povodí dosahuje výšku 516 m n.m..
V povodí Dolného Istebníka klesá na výšku 459 m n.m. a v rozvodnici Dolného a Horného
Istebíka dosahuje výšku 500 m n.m.
V povodí Horného Istebníka klesá na 425 m n.m.. V rozvodnici medzi Horným Istebníkom
a Ľupčicou, v priestore Kmeťová, dosahuje 511 m n.m..
V povodí Ľupčice klesá na 405 m n.m.. Vodný tok opúšťa vo výške 410 m n.m., postupne
stúpa a v priestore cesty III/06640 do Podkoníc dosahuje 526 m n.m.
V dolinách povodia potoka Járok klesá na 508 a 520 m n.m. Na rozvodnici potoka Járok
a Moštenického potoka dosahuje výšku 575 m n.m. V doline Moštenického potoka klesá na
433 m n.m. v sútoku Moštenického potoka s Hronom na 381 m n.m.
Po riečny km 190,465 tvorí hranicu stred koryta rieky Hron. Hranica odbočuje JV smerom,
pretína cestu I/66 a vedie na kótu 638 m n.m. s miestnym názvom Kopa. Ďalej hranica vedie
JJV smerom SV od rozvodnice po kótu 668 m n.m., zatáča smerom južným v trase
pravostranného bezmenného prítoku potoka Driekyňa. Hranicu ďalej tvorí proti prúdu potok
Driekyňa, ľavostranný bezmenný prítok Driekyne a po 180 m smeruje JJZ na kótu Farbište 675
m n.m.. Z kóty Farbište smeruje hranica smerom JJZ po 180 m zatáča smerom západným
a sleduje okraje lesných porastov južne od kóty 669 m n.m., ďalej zatáča smerom SZ na kótu
630 m n.m. a od kóty 605 m n.m. klesá k vodnému toku Plavno, ďalej tvorí hranicu potok
Plavno po sútok s riekou Hron. Hranicu ďalej tvorí stred koryta rieky Hron.
A.3. Členitosť riešeného územia
Najnižšie položené miesta sa nachádzajú v priestore, kde rieka Hron vteká do územia obce
Slovenská Ľupča, kde je úroveň terénu 381 m n.m. a v priestore, kde rieka Hron opúšťa
územia obce Slovenská Ľupča, kde je úroveň terénu 358 m n.m.
Najvýššie položené miesto je v nadmorskej výške 675 m n.m.
A.4. Vodné toky
Hlavným recipientom územia obce je rieka Hron.
Pravostranné prítoky rieky Hron v území obce tvoria potoky Moštenický, Plniansky , Zámocký,
Járok, Ľupčica, Horný Istebník, Dolný Istebník.
Ľavostranné prítoky rieky Hron v území obce tvoria potoky Driekyňa a Plavno.
A.5. Gelógia územia
Geologické podložie danej oblasti je veľmi rôznorodé, čo sa premieta aj do základného
chemizmu podzemných vôd. V oblasti riečnych náplavov Hrona sa na ich chemizme najväčšou
mierou podieľajú hydrogénuhličitany a z katiónov vápnik a horčík. Typ chemického zloženia
podzemných vôd kvartéru je prevažne základný výrazný až nevýrazný Ca – Mg – HCO3.
Podzemné vodyhodnotenej oblasti sú stále vystevené vplyvu znečistenia, ktoré sa prejavuje
zvýšenými koncentráciami Al, As, CHSKMn, ďalej síranov a organických látok. Ukazovateľ
CHSKMn sa vo zvýšených koncentráciách vyskytol v dvoch objektoch BB – Šalková
a Polomka Hámor.
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B.1. Územný plán Veľkého územného celku Banskobystrický kraj
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán veľkého územného celku
(ďalej ÚPN VÚC) Banskobystrický kraj, schválený uzn.vlády SR č.394 z 9.6.1998, ktorého
záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z.z.. v znení
neskorších zmien a doplnkov.
B.2. Záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj
Znenie záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia s platnosťou pre
územie obce Slovenská Ľupča zdokumentúva nasledujúca tabuľka:
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ZÁVÄZNÁ ČASŤ
ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU - BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

a.
1.

2.

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.6.
podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej
hierarchizovanej sídelnej štruktúry
1.6.2. podporovať rozvojovú os:
• hornopohronskú rozvojovú os: Banská Bystrica – Brezno – Heľpa,
1.7.
v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom
1.7.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve
založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko - architektonických daností,
1.7.2. zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať
z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny,
zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať
národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,
1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať a rešpektovať, ich špecifické
prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na
zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto
činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.
1.7.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám
podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné
prostredie
s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho
prostredia
s požiadavkami na moderný spôsob života.
V oblasti hospodárstva
2.2.
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho využívanie
v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách
zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-produkčnej
kategorizácii, v súlade v súlade s platnou legislatívou
2.2.2.
v chránených územiach zavádzať osobitný režim hospodárenia (chránené
územia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ochranné pásma vodárenských zdrojov) v zmysle platnej legislatívy,
2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených
krajinných oblastiach uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným
ekologickým účinkom a s prioritným cieľom udržania biodiverzity a
trvalo udržateľného rozvoja územia
pri využívaní lesných pozemkov uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia
aj v závislosti od stupňa ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle
platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny, v národných parkoch vyhlasovať len lesy osobitného určenia a ochranné lesy, existujúce hospodárske lesy podľa možnosti
prekategorizovať na lesy osobitného určenia
v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, alebo živočíchov a ak tým nie sú ohrozené záujmy
ochrany prírody
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v zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich
prevod do lesných pozemkov,
zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod zalesnených
nelesných pozemkov do lesných pozemkov,
vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, prioritne v horských
oblastiach
s podporou tradičného pastevného odchovu hospodárskych zvierat, v súlade
s ochranou životného prostredia a zdravou výživou,

2.2.9.

3.

vytvárať podmienky pre obnovu trvalých trávnych porastov v súlade s
udržaním
ekologickej stability územia a zachovania krajinného rázu,
2.3.
priemysel, ťažba a stavebníctvo
2.3.1. pri rozvoji priemyslu podporovať a uprednostňovať princíp rekonštrukcie,
sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón,
areálov a plôch, prípadne aj objektov,
2.3.2. podporovať rozvoj súčasnej odvetvovej štruktúry priemyselnej výroby
s orientáciou najmä na sústavnú modernizáciu technologických procesov
a zariadení šetriacich prírodné zdroje, ktoré znížia množstvo vznikajúcich
odpadov a znečisťovanie životného prostredia, prípadne budú odpady
zhodnocovať, znižovanie výrobných nákladov a energetickej náročnosti
výroby, zvyšovanie miery finalizácie, kvality a úžitkových parametrov
výrobkov,
2.3.5. rešpektovať chránené ložiskové územia, ložiská nevyhradených nerastov a
určené dobývacie priestory na území Banskobystrického samosprávneho
kraja, s možnosťou ich revízie ak boli spresnené ich bilančné zásoby.
V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.4.
rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest,
obcí a stredísk cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a služby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia a
jeho okolia,
3.4.2. nové zariadenia a služby v lokalitách rekreácie a cestovného ruchu mimo
zastavaných území miest a obcí, umiestňovať prednostne do už zastavaných lokalít,
3.4.3. priestor voľnej krajiny využívať predovšetkým na športové, relaxačné,
poznávacie a iné pohybové aktivity,
3.6.
Rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných
lokalitách a v strediskách cestovného ruchu umožniť len v súlade so schváleným
programom, alebo plánom rozvoja obce, mesta, alebo regiónu a len na základe
schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Na územiach s 3. až 5. stupňom
ochrany a v územiach európskeho významu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, nezakladať nové lokality a strediská rekreácie, športu a turizmu.
3.10.

Vytvárať podmienky pre rozvoj špecifickej vybavenosti centier cestovného ruchu
nadregionálneho a regionálneho významu:
3.10.3. Horehronský región CR (14) - Slovenská Ľupča, Čierny Balog, Heľpa, Telgárt
3.14.
vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás
regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
3.15.
Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní
zákona o ochrane prírody a krajiny.
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V oblasti usporiadania územia z hladiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
pôdneho fondu
4.1.
Rešpektovať územné vymedzenie a podmienky ochrany a využívanie všetkých
vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný
park, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka,
prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok a ich ochranných pásiem, chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, navrhované územia
európskeho významu a národného významu,biotopy chránených rastlín a živočíchov
4.2
Podporovať zabezpečenie primeranej právnej ochrany všetkých existujúcich a navrhovaných chránených území a území zaradených do sústavy NATURA 2000.
4.4.
Uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické
a
integrované metódy ochrany územia,
4.4.1. rešpektovať prioritnú biologickú, ekologickú a environmentálnu funkciu
lesov
nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach
kategórie národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná
prírodná pamiatka a prírodná pamiatka,
4.4.2. rešpektovať hlavnú biologickú, ekologickú a environmentálnu funkciu
lesov s druhoradým, alebo podradným drevoprodukčným významom,
ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti
lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier,
4.8
Zosúlaďovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry s prvkami ekologickej
siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť ich vhodným trasovaním, prípadne budovaním funkčných ekoduktov.
4.9.
Eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (znečisťovanie prostredia, eutrofizáciu, fragmentáciu
krajiny, šírenie inváznych druhov organizmov, bariérový efekt dopravných koridorov a priečnych prekážok v tokoch… ).
4.10.
Rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako limitujúci faktor
urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi
vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu,
na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia
na zvýšenie jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice).
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
5.1.
Rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch
Banskobystrického kraja predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory
objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových
území pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón, pamiatkových objektov a
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených
ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v súlade s ustanoveniami zákona o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
5.4.
Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a
využívaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich
ochranných pásiem v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov.
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zabezpečiť osobitnú pozornosť a zvýšenú ochranu evidovaným, známym
a predpokladaným archeologickým náleziskám a lokalitám, v súlade
s ustanoveniami zákona NR SR c. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
5.6.
Podporovať dodržiavanie zásad ochrany pamiatkových území na území historických jadier miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona,
ako aj
v častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou
a historickým stavebným fondom.
5.11.
Vytvárať podmienky pre ochranu a obnovu objektov pamiatkového fondu vo voľnej
krajine (objektov hradov, kaštieľov a ich ruín) pri zachovaní ich pamiatkových
hod-nôt ako súhrnu významných historických, krajinných, spoločenských,
urbanistic-kých, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných, alebo
umelecko-re-meselných hodnôt. Vytvárať podmienky pre obnovu pamätihodností
miest a obcí vo voľnej krajine ako nenahraditeľných prvkov pre zachovanie
cieľovej kvality kra-jiny a historických panorám v krajine v súlade s Európskym
dohovorom o krajine,
5.12.
Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám
hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím, v súlade
so súčasnou krajinnou štruktúrou v jednotlivých regiónoch a s ustanoveniami Európskeho dohovoru o krajine.
5.13.
Uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú charakteristiku sídiel mestského,
malomestského a rôznych foriem vidieckeho osídlenia vrátane typického
rozptýleného osídlenia strednej a južnej časti územia kraja.
5.14.
rešpektovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho kultúrno- historických
daností
v nadväznosti na všetky zámery v sociálno-ekonomickom rozvoji.
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1.
v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
6.1.1.4 Rezervovať územie pre rýchlostnú cestu R1 v trase B.Bystrica-Ružomberok (x D1)
6.1.1.5 Rezervovať územie pre zmenu trasy cesty I/66, v úseku Banská Bystrica/ŠalkováSlovenská Ľupča, mimo existujúceho aj navrhovaného zastavaného územia obce
Slovenská Ľupča a s minimalizovaním negatívnych vplyvov dopravy na obyvateľov mesta Banská Bystrica (časť Šalková)
6.1.8. rekonštruovať a vybudovať cestu I/66 v úseku križovatka Slovenská Ľupča
– Brezno, nová trasa s obchvatom mesta Brezno a rezervovať územie
pre výhľadové obchvaty obcí v úseku Podbrezová - Valaská,
6.2.
v oblasti rozvoja železnicnej infraštruktúry
6.2.5. Zlepšovať vyhovujúcu dopravnú dostupnosť územia Pohronia a spojenia
územia kraja s východným Slovenskom zlepšovaním územných a stavebnotechnických parametrov trate nadregionálnej úrovne Banská BystricaČervená Skala-Margecany s výhľadovou elektrifikáciou trate v celej
dĺžke ťahu na území Banskobystrického kraja,
6.5.
utvárať podmienky na ochranu územia v okolí dopravných trás s veľkou intenzitou
dopravného zaťaženia pred negatívnymi dôsledkami dopravy, monitorovať
dodržiavanie prípustných hladín hluku a určovať zásady ochrany dotknutého
územia pred jeho účinkami s návrhom a následnou realizáciou opatrení na ochranu
proti hluku.
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1.
vodné hospodárstvo
7.1.1. rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace
stavby pre jednotlivé oblastné a skupinové vodovody Stredoslovenskej
a Východoslovenskej vodárenskej sústavy,
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7.1.10. zabezpečiť vypúšťanie komunálnych odpadových vôd výstavbou verejnej
kanalizácie s ČOV (prípadne iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd) v aglomeráciách nad 10.000 ekvivalentných obyvateľov do 31.12.2010 a v aglomeráciách od 2.000 - 10.000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu, a v aglomeráciách menších ako 2.000 EO, v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného čistenia do 31.12.2015 v súlade s platnou legislatívou, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu
a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
7.1.13. v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť stanovenie rozsahu inundačných
území tokov a pri ich využívaní rešpektovať ustanovenia platnej
legislatívy o ochrane pred povodňami,
7.2.
zásobovanie elektrickou energiou
7.2.3. rezervovať priestor pre výhľadové 2x400 kV prenosové vedenia ZVN
v trase Rz Horná Ždaňa – Rz Medzibrod – Rz Prečerpávacia vodná
elektráreň Ipeľ (PVE Ipeľ)- Rz Rimavská Sobota,
7.3.
zásobovanie plynom a teplom
7.3.1. prednostne využívať zemný plyn na zásobovanie lokalít teplom, s cielom
znížit miestnu záťaž znečistenia ovzdušia,
7.3.2. ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možností využívať miestne
zdroje energie,
7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma
a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynovodov,
teplovodov a produktovodov,
7.3.5. podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy,
slnečnej, veternej a geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových
zdrojov k systémovej energetike, s uprednostnením sídiel bez perspektívy
zásobovania zemným plynom,
7.4.
pošta a telekomunikácie
7.4.2. rezervovať priestor pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov,
V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
9.1.
Podpora realizácie národných, regionálnych a lokálnych programov zameraných na
znižovanie produkcie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ich podrobné rozpracovanie a realizácia v podmienkach Banskobystrického kraja, realizovať a implementovať všetky enviromentálne programy a následne ich premietnuť do dokumentácii na nižších úrovniach.
9.2.
Plniť opatrenia vyplývajúce zo schválených programov na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality
ovzdušiaBanskobystrického kraja a opatrenia vyplývajúce z Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja
2007-2013
9.3.
Ochranu vôd realizovať v zmysle platnej legislatívy ako
9.3.3. ochranu vodárenských zdrojov podľa § 32 zákona c. 364/2004 Z.z. o vodách
9.3.6. ochranu vôd v zraniteľných oblastiach,
9.7.
Zabezpečiť postupnú, k životnému prostrediu šetrnú sanáciu a rekultiváciu
nevyhovujúcich skládok odpadu a sanáciu resp. minimalizáciu dopadov starých
environmentálnych záťaží,s uprednostnením lokalít s významom z hľadiska
udržania kvality a ekologickej stability územia.
9.9.
Pri posudzovaní územnotechnických podmienok a projektovej prípravy nových
trás a zariadení dopravnej infraštruktúry zhodnotiť kvalitu územia a zabezpečiť
jeho trvalú ochranu v ich okolí pred hlukom, infrazvukom a vibráciami v zmysle
platnej legislatívy.
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b.
Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1.
Cestná infraštruktúra
1.1.2. Rýchlostná cesta v úseku Banská Bystrica/Kostiviarska-Šalková-križovatka Slovenská Ľupča, severný obchvat mesta Banská Bystrica
1.7
Cesta I/66 severný obchvat
rekonštrukcia cesty I/66 v úseku Slovenská Ľupča – Brezno s obchvatom mesta
Brezno, výhľadovo so severným obchvatom obcí v úseku Podbrezová – Valaská,
Železničná infraštruktúra
2.4.
železničná trať Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany, modernizácia
a rekonštrukcia v celej dĺžke na území Banskobystrického kraja,
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
6.28.
Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV
Zásobovanie elektrickou energiou
8.8.
rezervovanie priestoru pre výhľadové dvojité 2 x 400 kV prenosové vedenia ZVN
v trase Rz Horná Ždaňa - Rz Medzibrod - RZ PVE Ipeľ – Rz Rimavská Sobota.
Telekomunikácie
10.2.
rezervovanie priestorov pre výhľadové trasy diaľkových optických káblov (DOK)
1.8.

2.

6.
8.

10.

C.

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

C.1. Demografické rozvojové predpoklady
Rok
Narodení
Zomrelí
Prihlásení
Odhlásení
Konečný súčet
Rok
Narodení
Zomrelí
Prihlásení
Odhlásení
Konečný súčet
Rok
Narodení
Zomrelí
Prihlásení
Odhlásení
Konečný súčet
Rok
Narodení
Zomrelí
Prihlásení
Odhlásení
Konečný súčet

1991
2891
43
-42
68
-152
-83

1992
2808
36
-44
51
-126
-83

1993
2831
30
-32
68
-43
23

1994
2898
33
-38
111
-39
67

1995
2920
36
-43
51
-22
22

178
-199
349
-382
-54

1996
2925
18
-43
70
-40
5

1997
2963
29
-22
65
-34
38

1998
2958
26
-33
70
-68
-5

1999
2992
28
-42
77
-29
34

2000
2981
33
-37
21
-28
-11

134
-177
303
-199
61

2001
2987
23
-37
62
-42
6

2002
3016
21
-38
111
-65
29

2003
3027
19
-26
79
-61
11

2004
3056
34
-32
76
-49
29

2005
3080
26
-30
67
-39
24

123
-163
395
-256
99

2006
3066
24
-30
+48
-58
-16

2007
3083
28
34
51
-28
17

2008
3133
19
23
79
-41
34
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a.

Prirodzený pohyb obyvateľov v rokoch 1990 až 2008.
V sledovanom období prirodzeným prírastkom sa znížil počet obyvateľov o 120 (t.j. 6,7 osoby
ročne) čo je 2,3 promile ročne. Minusové saldo bolo v rokoch 1992-1996, 1998-2003, 20052008. Najväčšie mínus.saldo bolo v roku 1996. Plusové saldo bolo v rokoch 1991, 1997 a 2004.

b.

Migračný pohyb obyvateľov v rokoch 1990 až 2008.
V sledovanom období bola zaznamenaná vysoká miera migrácie obyvateľstva, ktorá sa
pohybuje medzi 22-152 vo vysťahovaní a 21 až 111 v prisťahovaní do obce. V rokoch 1992,
2000, 2006 zaznamenala obec migračný úbytok. Migračný prírastok bol zaznamenaný v rokoch
1993 - 1999, 2001-2005 a 2007-2008. Celkový migračný prírastok predstavuje 261 obyvateľov
(14,5 osôb/rok) v priemere migračný prírastok 4,9 promile ročne.

c.

Celkový prírastok za sledované obdobie:
V sledovanom období bol zaznamenaný celkový prírastok 140 obyvateľov (7,8 osôb/rok) čo je
2,6 promile ročne. Na prírastku obyvateľov sa podieľala iba migrácia obyvaeľstva.

d.

Veková a pohlavná štruktúra
Veková štruktúra obyv. priaznivá v rokoch 1980, 1991dosahuje v súčasnosti regresívne znaky.
Index stária dosahoval v roku 1980 56,34, v roku1991 47,74 a v roku 2001 dosahuje 130,42.
Index feminity (počet žien na 1000 mužov) predstavoval v roku 1980 1045, v roku 1991 1019
a v roku 2001 dosahuje 1082

Tabuľka č.1

Percentuálny prehľad podľa vekových skupín
Rok 1980

Rok 1991

Rok 2001

830

600

546

Predproduktívna
Produktívna

1801

1681

1907

Poproduktívna

731

567

579

Spolu

3362

2848

3032

Tabuľka č.2
Prehľad podľa vekových skupín
Rok
0-14
M 15-59
Ž 15-54
M 60+
1980
830
941
860
1991
600
892
789
195
2001
546
1002
905
201
Tabuľka: č.3
Rok
1980
1991
2001

Ž 55+
731
372
378
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C.2. Sociálne rozvojové predpoklady
Sociálnu štruktúru (podľa sociálnych skupín podmienených vlastníckymi vzťahmi a typom
zamestnania) tvorí v obci Slovenská Ľupča s výraznou prevahou skupina zamestnancov.
Vzdelanostná úroveň obyvateľov: 7,68 % VŠ, 31,27 % ÚS, 20,75 % stredné bez maturity.
Nárast počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva s predpokladom regresívneho vývoja
demografickej skladby obyvateľstva.
V návrhovom období sú vytvárané predpoklady zvýšenia počtu pracovných príležitostí
v katastrálnom území obce Slovenská Ľupča.
C.3. Predpoklady ekonomického rozvoja územia
Predpokladom ekonomického rozvoja územia je efektívne využitie dostupných výrobných
činiteľov (práca, pôda, kapitál) a stabilizácia pomerov v regióne. Z hľadiska štrukturálnej
hospodárskej politiky má v riešenom území hlavný podiel primárny a sekundárny sektor.
V území je existujúca, fungujúca technická infraštruktúra. Energetická oblasť je riešená
ústretovo k environmenálnej politike SR. Vybudované sú výrobné a skladové kapacity, vrátane
ďalších potencionálne využiteľných plôch na tieto účely. Nemalý vplyv na ekonomický rozvoj
tohto územia má aj výhodná dopravná poloha, s vyhovujúcimi väzbami na cestnú a železničnú
infraštruktúru.
V riešenom území je navrhovaný nárast pracovných príležitostí v sekundárnom sektore.
Zvýšenie počtu pracovných príležitostí v riešenom území bude mať stimulačný vplyv na nárast
pracovných príležitostí v terciálnom sektore.
Zvýšený počet pracovných síl a s ním súvisiaci vyšší objem finančných prostriedkov v oblasti
by pozitívne ovplyvnil aj celkový ekonomický rozvoj územia čo by stabilizovalo ekonomické
vzťahy a podmienky.
C.4. Predpokladaný nárast obyvateľstva
ROK
Návrh
2001
2008
2018
2028

Počet obyvateľov

Obývanosť bytov

3032
3133
3799
4841

3,03
2,91
2,91
2,91

Spolu
3362
2848
3032

Sumárny prehľad v členení podľa pohlavia
Spolu
Z toho
muži
Ženy
3362
1667
1695
2848
1388
1460
3032
1468
1564

Tabuľka č. 4 Ekonomická aktivita
Rok
Ekonomicky aktívny
Spolu Z toho
ženy Poľnohospod.
les. hospod
1980
1578 764
210
1991
1480 680
395
2001
1492 705
89
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Odch.
Prie
mysel
765
513
465

Služ
by
338
356
522

Sta
veb
59
14

ostatní
475
157
402

20

612
503
477
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Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenia obce do
systému osídlenia

D.1. Záujmové územie
Záujmové územie Slovenskej Ľupče tvorí územie, ktoré nie je predmetom riešenia ale
ovplyvňuje riešenie v riešenom území, prípadne je ovplyvňované koncepciou riešeného územia. Patria
sem väzby riešeného územia na susedné katastrálne územia, a obce: Môlča, Poniky, Ľubietová, Lučatín,
Podkonioce, Priechod, Selce a mesto Banská Bystrica.
Najsilnejšie väzby sú na mesto Banská Bystrica.
Územie obce Slovenská Ľupča v zmysle územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky
spadá do BanskoBystrického kraja, okresu Banská Bystrica.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry územie obce Slovenská Ľupča
spadá do hornopohronskej rozvojovej osi druhého stupňa: Banská Bystrica – Brezno – Heľpa.
D.2. Širšie vzťahy
2.1. Osídlenie
Osídlenie vytvára pásovú štruktúru pozdĺž urbanistickej osi, ktorou je tok rieky Hron a cesta
I/66, ktorá prechádza pozdĺž celej severnej východo – západne orientovanej časti okresu.
2.2. Dokumentácia širších vzťahov
Grafická časť dokumentácie je v M=1:25000.
2.3.V súlade s urbanistickým rozvojom rieši dopravné vybavenie pre navrhované funkčné
využívanie
zberné komunikácie – cesty I. triedy funkcie B1 , III. triedy – funkcie B2 resp. B3
obslužné komunikácie – funkcie C2 resp. C3
upokojené komunikácie funkcie D1
Riešeným územím vedie železničná trať č. 170 Zvolen – Červená skala. V návrhovom období je riešená
trať ako jednokoľajová neelektrifikovaná. V zastavanom území sa nachádza železničná stanica Slovenská Ľupča a železničná zastávka Príboj. Železničná trať patrí do III. skupiny v stave aj v návrhu je riešená ako jednokoľajová.
Priepustnosť 48vl./deň. Železničná stanica Slovenská Ľupča je zmiešaná podľa povahy práce, medziľahlá po stránke prevádzkovej.Na železničnej stanici sa neuvažuje s nárastom nákladnej dopravy. Na
železničnú stanicu Slovenská Ľupča je napojený vlečkový systém Biotiky. Zo železničnej stanice Slovenská Ľupča vedie železničná doprava prostredníctvom železničnej vlečky do areálu Biotiky, Správy
hmotných rezerv a Sila.
2.4. Vodná doprava
Územím obce Slovenská Ľupča preteká rieka Hron, ktorá v tomto úseku nemá parametre pre vodnú dopravu. V návrhu územného plánu sa ráta iba s rekreačným využívaním toku vodáckym športom kde je
možné uplatniť aj výletné jazdy ľahkých plavidiel.
2.5. Zásobovanie elektrickou energiou
Cez riešené územie a do riešeného územia je elektrická energia privádzaná 110 kV vedeniami a 22 kV
vedením. Z rozvodne Lieskovec vedie cez riešené územie tranzitné vzdušné 110 kV vedenie č. 7859 do
rozvodne Medzibrod. Z rozvodne Lieskovec po Biotiku ako dvojlinka s linkou č. 7859 vedie 110 kV
vzdušné vedenie č. 7868. Od Biotiky po rozvodňu Medzibrod vedie dvojlika č. 7868 a č. 7860. Z územia mesta Banská Bystrica vedie cez územie obce Slovenská Ľupča do územia obce Lučatín vedie 22
kV vzdušné vedenie. V úseku Banská Bystrica – Biotika ako dvojlinka č. 308 a č. 318. V úseku Biotika
– Lučatín ako dvojlinka č. 308 a č. 382. Do riešeného územia po areál Biotiky vedie
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E1. Východzie podmienky
a. Morfológia terénu
Z hľadiska geomorfológie patrí územie do celku Zvolenská kotlina, podcelku Bystrické Podolie.
Urbanizované územie sa rozprestiera v priestoroch tvorených riečnymi, potočnými nivami a riečnymi
terasami.
Rieka Hron ako hlavný recipient vteká do riešeného územia v prírodnom tvare. Vybudovaný je vodný
stupeň na odber úžitkovej vody.
b.
Urbanistická štruktúra
Prvá písomná zmienka o osídlení v Slovenskej Ľupči je z roku 1250.
Vývoj štruktúry
Osídlenie v riešenom území ovplyvnilo umiestnenie cirkevných objektov a svetských objektov pri
hlavnom komunikačnom koridore. Cirkevné objekty boli v počiatkoch reprezentované kostlom
a kláštorom pri potoku Ľupčica. Svetské objekty boli reprezentované Ľupčianskym zámkom.
Postupným hospodárskym rozvojom dochádza k súvislému obostavaniu v okolí hlavného dopravného
koridoru v členení Dolnej, Hlavnej (Nám. SNP) a Hornej (Lichardovej) ulice. V 17. storočí je zmienka
o existencii Hronskej ulice. Hospodársky rozvoj sa prejavil rozvojom remesiel. Rozvoj výroby sa
prejavil využívaním vodnej energie potokov s vyššou prietočnosťou. Pre účely výroby boli v okolí
Ľupčice lokalizované objekty papierne, mlyna, nožiarne. V okolí Driekyňe boli lokalizované objekty
papierne, mlyna a gátrová píla.
V zastavanom území na rínku bol postavený mestský dom, v súvislej zástavbe škola, pastiereň, špitál,
lekáreň. V priestore Tehelňa sa rozvíja priemyselná stavená výroba.
Výstavbou železnice a železničnej stanice boli vytvorené dopravné predpoklady pre hospodársky rozvoj
územia.
Kolektivizácia poľnohospodárstva vytvorila impulz pre územný rozvoj areálov v priestore Selá a
Mlynček. V rámci decentralizácie poľnohospodárskej výroby vznikol areál Rodinnej farmy v doline
potoka Ľupčica.
V priestore Príboj vzhľadom na dobrú dopravnú dostupnosť a využiteľné vodné zdroje pre fermentačné
procesy dochádza k rozvoju priemyselnej výroby. Súbežne sa rozvíjali prevádzky osobitného určenia
a prevádzky skladového hospodárstva.
Súbežne s rozvojom výroby vznikli požiadavky na rozvoj rekreačných aktivít.
V rámci rozvoja individuálnej rekreácie dochádza k zriaďovaniu hospodárskych záhrad v doline potoka
Ľupčica, Járok, Zámocký potok, Plniansky potok v priamej a nepriamej väzbe na zastavané územie.
Plochy pre individuálnu chatovú rekreáciu vznikali v dolinách potokov Járok, Zámocký potok,
Plniansky potok, Driekyňa. Solitérne objekty individuálnej chatovej rekreácie boli realizované
v dolinách potokov Ľupčica, Taraska, Moštenický potok, Driekyňa, Suchá Driekyňa v priestor,
Lopušiny, Pajerovej doliny, Plavna a v priestore Pôlč.
V rámci rozvoja rekreácie organizácií a združení vznikli objekty v priestoroch Švarca, Lopušiny,
Pohorelá, Suchá Driekyňa.
V rámci rozvoja dynamickej formy cestovného ruchu vznikla vybavenostná zóna v priestore Vododácky
tábor.
c. Organizácia územia
Z hľadiska štatistického sa urbanizované územie člení na okrsky.
Územie obce je rozčlenené na urbanistické obvody:
Obvod 01 Slovenská Ľupča
Obvod 02 Biotika - Príboj
Obvod 03 Rómska osada
Ostatná časť územia obce eviduje miestne časti:
Urbanistická lokalita - a. Ľupčica
Urbanistická lokalita - b. Járok
Urbanistická lokalita - c. Hrad
Urbanistická lokalita - d. Mlynček
Urbanistická lokalita - e. Driekyňa
Urbanistická lokalita - f. Pôlč
Urbanistická lokalita - g. Plavno
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Pre účely územného plánu obce sa územie člení na tri urbanistické obvody 01-03, ktoré sa členia na
urbanistické bloky zástavby a mimo kompaktne zastavaného územia na urbanistické lokality a-g.
Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Urbanistický blok zástavby A1: Konopiská
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, prevažne solitérna
Blok A1 - Konopiská
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy
31 b.j. á 1200 m2
Ubytovanie penzijného typu - Bungalovy
Urbanistický blok zástavby A2: Zábrež , pod Ulickým bokom - IBV západ
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, radová a prevažne solitérna
Blok A2.1 Zábrež
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
65 b.j. á 800 m2
Blok A2.2 Pod Ulickým bokom
ZOV+zeleň verejná - návrh
ZOV, MŠ / DJ
ZOV, potraviny
Blok A2.3 Pod ulickým bokom
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy : predpoklad 32 b.j. á 800 m2
Blok A2.4 Za daňacou
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
Blok A2.5 Športová
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
Blok A2.6 Tenisový areál
Šport + zeleň - stav
Návrh skapacitnenia a dobudovanie parkovísk
Blok A2.7 Ľupčianska (archeologická lokalita)
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
Urbanistický blok zástavby A3: Nad záhradami+vodojem (nadväzuje naň, Lokalita a Ľupčica)
Nízkopodlažná zástavba 2NP+podkrovie, prevažne solitérna
Blok A3.1 Vodojem
Technická vybavenosť
Technická vybavenosť - návrh rozšírenia
Blok A3.2 Nad záhradami
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
4 b.j. á 2000 m2
Blok A3.3 Nad záhradami
Rekreácia+poľ.výroba- návrh
VOV - Agroturistika návrh rozšírenia funkcie k výrobe
Blok A3.3 Nad záhradami
Poľ. výroba - stav
Poľnohosp.farma - dostavba
nástupné plochy farmy + soc.zázemie
Blko A3.4 Nad záhradami
Výroba - stav
Intenzifikácia a zníženie negatívnych vplyvov na bývanie a PP
Blok A3.5 Nad záhradami
Výroba - stav
Intenzifikácia a zníženie negatívnych vplyvov na bývanie a PP
Urbanistický blok zástavby A4: Taráska
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, radová a prevažne solitérna
Blok A4.1 Taráska
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
15 b.j. á 1500 m2
Prístupová komunikácia + polder záchytu prívalových vôd
Blok A4.2 Taráska - Ľupčianska
Obytná funkcia - stav
Rodinné + bytové domy
Urbanistický blok zástavby A5: Podkonická cesta + Za morkárňou
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie prevažne solitérna
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Za morkárňou
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy : predpoklad 9 b.j. á 800 m2
Úprava jestvujúcej komunikácie o chodníky
Rodinné domy - dostavba preluky

Urbanistický blok zástavby A6: Podkonická cesta + Járok
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, solitérna
Blok A6 .1 - Járok
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
15 b.j. á 800 m2
Blok A6 .2 - Járok
VOV, rekreácia - návrh
VOV + cestovný ruch + doprava + technická vybavenosť
VOV, rozšírenie cintorína, západným smerom + Stredoveká dedina
Urbanistický blok zástavby A7: Pod Hôrkou - rozšírenie cintorína
Malá intenzita nízkopodlažnej zástavby 1NP+podkrovie, solitérna
Blok A7.1 Pod hôrkou
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
9 b.j. á 1200 m2
VOV, rozšírenie cintorína východným smerom
Blok A7.2 Zverien
Rekreácia - stav
VOV + cestovný ruch + doprava + technická vybavenosť - návrh
Vyššia rekreačná vybavenosť , podpora rybného hospodárstva
Urbanistický blok zástavby A8: Pod hradom - Švarca + Pod Kriváňom
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, radová a prevažne solitérna
Blok A8.1 Pod hradom
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
24 b.j. á 800 m2
ZOV + služby + technická vybavenosť
Blok A8.2 Švarca
Rekreácia - stav
Rekreácia - dobudovanie zariadení a parkovísk
Prístup k vleku - údolná stanica
Rekreácia + technická vybavenosť
Rekreácia - návrh
Stravovanie, hygiena, parkovanie, ubytovanie
Blok A8.3 Pod Kriváňom
Obytná funkcia - návrh
IBV rozšíriť podĺa pripomienky o parcelu po kompaktné územie
Urbanistický blok zástavby A9: Záhradná ulica - Zváraliská - Centrum východ
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, radová a prevažne solitérna
Blok A9.1 Zváraliská
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy : predpoklad 28 b.j. á 1000 m2
Potraviny, služby riešiť ako doplnkové k obytnej funkcii
Blok A9.2. časť Záhradná
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy: dostavba prelúk
Blok A9.3. časť Lesnícka
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy: dostavba prelúk
Blok A9.4. časť Sadová
Obytná funkcia + VOV -stav
Rodinné domy
Bytové domy + Vyššia občianska vybavenosť
Blok A9.5. časť J.Majera
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy: dostavba prelúk
Blok A9.6. časť F.Mazúra
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
Blok A9.7. časť Jabloňová
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
Blok A9.8. časť Železničná
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
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Urbanistický blok zástavby A10:Stred - HBV stred + IBV stred
Zástavba 4NP podkrovie prevažne sekciové domy solitérne
Nízkopodlažná zástavba 2NP+podkrovie prevažne solitérna
Blok A10.1 - Stred - HBV + IBV
Obytná funkcia - návrh
HBV + IBV
Bytové domy 102 b.j.
Blok A10.2 - Stred - HBV
Obytná funkcia - stav
HBV + IBV
Bytové domy 32 b.j.- návrh dostavby
Blok A10.3 - Osloboditeľov
Obytná funkcia - stav
HBV + Zmiešaná funkcia
Blok A10.4 - Partizánska
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy + návrh rozvoja - zmiešaná funkcia
Blok A10.5 - Školská
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy + návrh rozvoja - zmiešaná funkcia
Blok A10.6 - Krížna stav
Obytná funkcia + VOV- stav
Vybavenosť + Obytná funkcia
Urbanistický blok zástavby A11:Dolné Záhumnia, Pri Kríži + Futbalový štadión, ČOV
Nízkopodlažná zástavba 1-2NP+podkrovie prevažne solitérna
Blok A11.1 - Futbalový štadión
Šport - stav
Dostavba podporných zariadení a športovísk
Blok A11.2 - Partizánska
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
Blok A11.3 - ČOV
Zmiešaná funkcia - návrh
ČOV + Dom dôchodcov + Rodinné domy
Blok A11.4 - Dolné záhumnia
Zmiešaná funkcia - návrh
Podporné zariadenia športu, ubytovanie
Blok A11.5 - Dolné Záhumnia
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
36 b.j.
ZOV + služby + technická vybavenosť
Blok A11.6 - Pri kríži
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
51b.j.
ZOV + služby + technická vybavenosť
Urbanistický blok zástavby A12:Námestie SNP,
Nízkopodlažná zástavba 2NP+podkrovie prevažne radová limit rímsy
Blok A12.1 - Pod Taráskou
Zmiešaná funkcia - návrh
dostavba vybavenosti (obchody, kancelárie, služby, stravovanie)
Blok A12.2 - Stred
Zmiešaná funkcia - stav
dostavba vybavenosti (obchody, kancelárie, služby, stravovanie)
Blok A12.3 - Pod Járkom
Zmiešaná funkcia - stav
dostavba vybavenosti (obchody, kancelárie, služby, stravovanie)
Blok A12.4 - Plocha námestia
Zeleň + VOV - stav
VOV - kultúnospoločenské zariadenia - dostavba parkovísk
Verejná zeleň - rekonštrukcia
Blok A12.5 - Lichardova
Obytná funkcia - stav
Rodinné domy
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Dúbravou
Výroba + sklady - návrh
Farmaceutický + stavebný priemysel (koncept A - Biotika)
Silá
Výroba + sklady - stav
Spracovanie druhotných surovín, hutníctvo, sklady, kovovýroba, malé
hospodárske prevádzky
(koncept B - Hospodárska a priemyselná zóna)
Pod Dúbravou
Výroba + sklady - stav
Skladové hospodárstvo-sklady spotreby, sklady produkcie,
kovovýroba, drevovýroba, autodoprava.
(koncept C - Silo Poľnonákupu + zoskup.plôch osobitného určenia)

Urbanistický blok zástavby B2: FERMAS - Pod dúbravou
Veľkobloky zástavba 1NP solitérne dominanty do 4NP
Blok B2.1 Pod Dúbravou - Fermas
Zmiešaná funkcia - stav
Ubytovňa, školstvo - SOU, Biotechnológie
(koncept E - Kratiny)
Blok B2.2 Pod Dúbravou - Veolia
Technická vybav.- stav
Vodáreň,
(koncept F - Kratiny)
Blok B2.3 Pod Dúbravou - dolina Istebníka
Výroba + sklady - stav
skladové hospodárstvo, logistika, kovovýroba
(koncept G - Kratiny)
Urbanistický blok zástavby B3: Kratiny - Konopiská
Veľkobloky zástavba 1NP solitérne dominanty do 4NP
Blok B3.1 Kratiny - OBALOTAVA
Zmiešaná funkcia - návrh
Polygrafia, chemický priemysel, ľahký priemysel - rozšírenie
(koncept I - Kratiny)
Blok B3.2 Kratiny, Konopiská - Nová výroba
Výroba + sklady - návrh
Ľahký priemysel, skladové hospodárstvo - nová výstavba
(koncept J - Kratiny)

Obvod 03 - Rómska osada
Urbanistický blok zástavby C1: Rómska osada + Domové ostriedky
Nízkopodlažná zástavba 1NP+podkrovie, radová a prevažne solitérna
Blok C1.1 Rómska osada
Obytná funkcia - návrh
Rodinné domy: predpoklad
15 b.j. á 800 m2
Blok C1.2 Tehelňa
Výroba - stav
Drevospracujúci areál - návrh intenzifikácie, parkoviská
Blok C1.3 Domové ostredky
Obytná funkcia - návrh
Skladové hospodárstvo, logistika, stavebný priemysel + šport
Zmiešaná funkcia
Blok C1.4 Zálužie
Dopravné plochy - návrh
Správa a údržba ciest - nový areál
Križovatka + Dvor SSC

Obvod 02 - Biotika - Príboj
Urbanistický blok zástavby B1: Výrobný okrsok Biotiky - centrálne časť - Pod Dúbravou
Veľkobloky zástavba 1NP solitérne dominanty do 4NP
Blok B1.1 Biotika
Výroba + sklady - stav
Farmaceutický + stavebný priemysel (koncept A - Biotika)
Blok B1.2 PROFINEX
Výroba + sklady - návrh
Farmaceutický + stavebný priemysel (koncept A - Biotika)

Urbanistický blok zástavby C2: Hospodársky dvor družstva - Selá
Veľkobloky zástavba 1NP solitérne dominanty do 4NP
Blok C2.1 Dvor družstva
Výroba - stav
Bryndziareň, drevospracujúci, veľkoobchod, maloobchod, textil
Priemyselné firmy
Blok C2.2 Dvor družstva
Výroba - stav
Polnohospodársky areál - modernizácia
Živočíšna výroba, rastlinná výroba, pasienkárstvo
Blok C2.3 Dvor družstva
Výroba - návrh
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PROFINEX - nový areál
Priemyselné firmy
Selá
Dopravné plochy - návrh
Správa a údržba ciest
Križovatka + Dvor SSC + prístupová komunikácia
Za Hrbkami
Rekreácia - stav
Vodácky tábor - občasné táborisko, mobilné zariadenia
Dobudovať pripojenie na dopravné plochy
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Urbanistická lokalita a - Ľupčica
Údolie Ľupčianky:
Pod Barištím,
Rekreácia - stav
Poľnohospodárska výroba, chalupníctvo, záhradkárstvo
Individuálna chatová rekreácia - živelná ( hospodárske záhradky)
Urbanistická lokalita b - Járok
Údolie potoka Járok:
Járok - Jablonky
Rekreácia - dostavba
Záhradkárske kolónie, ( hospodárske záhradky)
Individuálna chatová rekreácia
Návrh dobudovania spevnenej komunikácie
Návrh rozšírenia po kompaktne zastavanú časť obce
Urbanistická lokalita c - Hrad
Lokalita Zámockého a Plnianskeho potoka: Hradné návršie
Rekreácia - stav
Turistické aktivity - občasné táborisko,
Individuálna chatová rekreácia ( hospodárske záhradky)
rozvoj rekreácie organizácií a združení - Švarca
Dobudovať pripojenie na dopravné plochy cez Zverien

Urbanistická lokalita g - Plavno
Horká oblasť
Šupín
Rekreácia - stav
Turistické aktivity - občasné táborisko,
Individuálna chatová rekreácia - živelná
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Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Hranicu s obvodom Biotika tvorí západná hranica areálu Kmeťová, rozvodnica po Ulický bok,
rozvodnica po cestu III/066042, spojnica po železničnú vlečku. Hranicu s obvodom Rómska
osada tvorí železničná vlečka, železničná trať a rieka Hron.
Urbanistický obvod sa skladá z obytného, zmiešaného, rekreačného a výrobného
územia (zón resp.lokalít v zastavanom území) a urbanistických lokalít mimo kompaktne
zastavaného územia.
Obytné územie tvorí súvislé a otvorené radenie plôch a areálov v okolí miestnych
zberných komunikácii tvorených cestami III/066042 a III/066040 a v okolí jestvujúcich a
navrhovaných miestnych komunikácii. Väčšiu časť zastavaného územia tvorí nízkopodlažná
zástavba s rodinnými domami a občianskou vybavenosťou. Viacpodlažná zástavba sa nachádza
v priestore bytových domov Mierovej ulice a ulice Za Nožiarňou.
Návrh rieši nízkopodlažnú zástavbu vo forme rodinných domov a plôch občianskej vybavenosti.
Nízkopodlažná bytová výstavba je riešená v súlade so zadaním a platnou územnoplánovacou
dokumentáciou v priestore Stred.
V území sa nachádza líniové, uličné a blokové radenie funkčných plôch.
Navrhované funkčné využívanie je riešené komplexne s dopravnou obsluhou.
V urbanistických blokoch je riešené nízkopodlažné usporiadanie funkčných plôch.
Zmiešané územie rieši v priestore ulice Krížna, Partizánska a v priestore lokality Hrad.
obidve strany námestia SNP v priestore Pri kríži - Dolné záhumnie
Rekreačné územie rieši v priestore Švarca podľa platnej dokumentácie rieši rekreačné
územie súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáiou v priestore Švarca, na základe požiadaviek pripomienkového konania k zadaniu v priestoroch Švarca, Pod Kriváňom a Rybníky.
Výrobné územie rieši v priestore Ľupčianskej ulice

2.

Obvod 02 - Biotika, Príboj
Urbanistický obvod je ohraničený na východe hranicou areálu Kmeťová, rozvodnicou na Ulický
bok, rozvodnicou po cestu III/066042 prepojenie na železničnú vlečku, trasa pôvodnej
prístupovej komunikácie pre ČS Hron, hranica areálu s podzemnými drenážami, rieka Hron.
V urbanistickom obvode Biotika sú riešené nové plochy v súlade so zadaním južne od cesty
III/066042. Súčasťou riešenia je návrh dopravnej obsluhy navrhovaného funkčného využívania.
Jestvujúce areály sú radené súvisle v okolí cesty III/066042. Dopravná obsluha je z cesty
III/066042 a zo železničnej vlečky. Návrhované funkčné využívanie intenzifikuje a rozširuje
jestvujúce súvisle zastavané územie o územie výroby a skladov.
Urbanistický obvod sa skladá zo zóny biotechnológií a stavebníctva, hospodárskej a priemyselnej zóny, zóny poľnonákupu, zóny osobitného určenia, vybavenostnej zóny, zóny ľahkého
priemyslu a skladového hosp., zóny lesného hosp.Kmeťová, urbanistickej lokality ČS Hron.
V návrhu sú riešené plochy pre dopravné a technické vybavenie vyplývajúce z návrhu
a zámerov nadradenej územnoplánovacej dokuentácie.
Navrhované funkčné využívanie je riešené s nízkopodlažnou a viacpodlažnou zástavbou.

3.

Obvod 03 - Rómska osada
Urbanistický obvod je ohraničený na západe prístupovou komunikáciou k ČS Hron, na severe
železničnou traťou a riekou Hron .
Urbanistický obvod sa skladá zo zóny Rómskej osady, zóny výroby Tehelňa, zóny výroby Selá,
zóny Pod Hrbkami, lokalít Driekyňa, Pôlč a Plavno.
V návrhu sú riešené plochy z platnej územnoplánovacej dokumentácie a nové plochy pre
dopravné a technické vybavenia v súlade návrhom a zámermi nadradenej územnoplánovacej
dokumentácie. Navrhované funkčné využívanie je riešené s nízkopodlažnou zástavbou.

Urbanistická lokalita e - Driekyňa
Údolie potoka Driekyňa:
Lopušiny, Zagarovo
Rekreácia - stav
Individuálna chatová rekreácia - záhradkárske kolónie
Turistické aktivity - občasné táborisko,
Individuálna chatová rekreácia - živelná časť Lopušiny
rozvoja rekreácie organizácií a združení - Suchá Driekyňa, Lopušiny,
Urbanistická lokalita f - Pôlč
Horské lúky Pôlč, Ratajová
Rekreácia - stav
Turistické aktivity - občasné táborisko,
Individuálna chatová rekreácia - živelná

Návrh funkčného využitia územia obce
Pre účely územného plánu obce sa územie člení na tri urbanistické obvody 01-03, ktoré sa
členia na urbanistické bloky zástavby a mimo kompaktne zastavaného územia na urbanistické
lokality a-g.

Urbanistické lokality mimo kompaktne zastavaného územia obce Slovenská Ľupča:

Urbanistická lokalita d - Mlynček
Údolie Moštenického potoka : Mlynček
Výroba - stav
Poľnohospodárska výroba, chalupníctvo, záhradkárstvo
Dostup - Vodácky tábor - občasné táborisko, mobilné zariadenia
Individuálna chatová rekreácia - živelná
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Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Blok zástavby A1:
Konopiská
Blok zástavby A2:
Zábrež, pod Ulickým bokom - IBV západ
Blok zástavby A3:

Nad záhradami + vodojem

Blok zástavby A4:
Blok zástavby A5:
Blok zástavby A6:

Taráska
Podkonická cesta + Za morkárňou
Podkonická cesta + Járok

Blok zástavby A7:

Pod Hôrkou - rozšírenie cintorína

Blok zástavby A8:

Pod hradom - Švarca + Pod Kriváňom

Blok zástavby A9:
Blok zástavby A10:
Blok zástavby A11:

Záhradná - Zváraliská - Centrum východ
Stred - HBV stred + IBV stred
Dolné Záhumnia, Pri Kríži, Futbal.št. ČOV

Blok zástavby A12:

Námestie SNP,

Urbanistická lokalita - a. Ľupčica
Urbanistická lokalita - b. Járok
Urbanistická lokalita - c. Hrad
Urbanistická lokalita - d. Mlynček

Obvod 02 - Biotika, Príboj
Blok zástavby B1 :
Výrobný okrsok Biotiky - centrálne časť
Blok zástavby B 2:
FERMAS - Pod dúbravou

Blok zástavby B 3:

Kratiny - Konopiská

Obvod 03 - Rómska osada
Blok zástavby C1:
Rómska osada + Domové ostriedky

Blok zástavby C2:

Hospodársky dvor družstva - Selá

Urbanistická lokalita - e. Driekyňa
Urbanistická lokalita - f. Pôlč
Urbanistická lokalita - g. Plavno
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Obytná funkcia - návrh
Obytná funkcia - návrh
ZOV+zeleň verejná+šport
Technická vybavenosť
Obytná funkcia - návrh
Rekreácia+poľ.výroba- návrh
Výroba - stav
Obytná funkcia - návrh
Obytná funkcia - návrh
Obytná funkcia - návrh
VOV, rekreácia - návrh
Obytná funkcia - návrh
VOV, rozšírenie cintorína
Rekreácia - stav
Obytná funkcia - návrh
ZOV+služby+tech. vybavenosť
Rekreácia - stav
Obytná funkcia - návrh
Obytná funkcia - návrh
Šport - stav
Obytná funkcia - stav
Zmiešaná funkcia - návrh
ZOV+služby+tech.vybavenosť
Zmiešaná funkcia - návrh
Verejná zeleň - rekonštrukcia
Obytná funkcia - stav
Rekreácia - stav
Rekreácia - rozšírenie
Rekreácia - stav
Rekreácia - stav

Výroba + sklady - stav
Zmiešaná funkcia - stav
Technická vybav.- stav
Výroba + sklady - stav
Zmiešaná funkcia - návrh
Výroba + sklady - návrh

Obytná funkcia - návrh
Výroba - stav
Zmiešaná funkcia
Dopravné plochy - návrh
Výroba - stav
Dopravné plochy - návrh
Rekreácia - stav
Rekreácia - stav
Rekreácia - stav
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F1.

V katastrálnom území je z hľadiska funkčného využívania zastúpené obytné uzemie, zmiešané
územie, rekreačné územie, výobné územie, poľnohospodárska pôda a lesné pozemky.

F2.

Obytné územie.
Hlavné zastúpenie má v urbanistickom Obvode 01 Slovenská Ľupča a v Obvode 03 Rómska
osada v zóne Rómska osada.

F3.

Zmiešané územie
Ťažiskovo je zastúpené v Obvode 01 Slovenská Ľupča kde spadá celá centrálna časť obce.
Predpoklady získava vybavenostná zóna Obvodu Biotika, navrhovaná vybavenostná zóna
Domových ostriedkov Obvodu 03 Rómska osada a vybavenostné zóny pri železničnej stanici,
v priestore Konopiská.

F4.

Rekreačné územie
Zastúpené je v Obvode 01 Slovenská Ľupča jestvujúcimi plochami v lokalitách Ľupčica, Járok,
Švarca doplnená rozvojom a navrhovanými plochami v lokalite Hrad. V obvode 02 Rómska
osada je rekreačné územie zastúpené stavom v lokalitách Driekyňa, Pôlč a Plavno.

F5

Výrobné územie
Výrobné územie tvorí základ funkčného využívania v
Obvode Slovenská Ľupča
- priemyselná zóna Ľupčianska ulica
Obvode Biotika
- priemyselná zóna Biotika
- hospodárska a priemyselná zóna
- zóna poľnonákupu
- zóna osobitného určenia
- zóna ľahkého priemyslu a skl. (Kratiny a Konopiská)
Obvode Rómska osada
- zóna Tehelňa
- zóna Selá

F6.

Charakteristika obvodov

Obvod 01

Slovenská Ľupča

Zóna obytného územie
Tvorená je plochami stavu a návrhu bývania vo forme plôch rodinných domov so solitérnymi
objektami, plôch rodinných domov s radovou zástavbou a vo forme plôch bytových domov
nízkopodlažných i viacpodlažných budov. Súčasťou obytného územia je základná občianska
vybavenosť, technická vybavenosť a koridory pre dopravnú obsluhu územia. Pre vybavenosť v
zónach s rodinnými domami je riešenie vybavenosti uplatnené aj ako doplňujúca funkcia.
Zóna zmiešaného územia
Nové plochy zmiešaného územia sú navrhnuté v priestore
- Centrálna časť obce okolo Námestia SNP
- Jednostranné obostavanie Czambelovej ulice po železničnú stanicu
- Do zmiešaného územia bol zaradený priestor medzi ulicou Krížnou a železničnou traťou,
prevádzky v okolí Partizánskej ulice, vybavenosť pod hradom.
- Priestory v prístupe k hradu
- Pre odľahčenie prevádzky Námestia SNP je navrhnutý priestor v okolí Krížnej a Partizánskej
Predpoklady pre vznik sú vytvárané v priestoroch Pri kríži - Dolné záhumnia
Zóna rekreačného územia
Nad záhradami (rodinná farma), Járok, Švarca, Hrad, Zverien a Urbanistické lokality mimo
kompaktne zastavaného územia.
Zóna výrobného územia
Poľnohospodárska výroba v urbanistickej lokalite Ľupčica
Reprezentuje ju Rodinná farma, ktorá je zameraná na rastlinnú produkciu , produkciu mäsa
a mlieka. Farma hospodári na výmere 176 ha poľnohospodárskej pôdy.
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Poľnohospodársky areál sa nachádza v ohrannom pásme vodného zdroja Ľadová studňa.
Živočíšna výroba je v rozsahu 120 VDJ.
Subjekt
Celková Orná TTP VDJ
Areál
OP
výmera v ha v ha
v ha
Východzí stav
Stav Návrh Spolu
SHR Hiadlovský
138
38
100
120
0,85
1,9
2,75
150 m
Rieši areál pre živočíšnu výrobu v rozsahu východzieho stavu čo predstavuje areál o výmere
0,851 ha s postupným preorientovaním na poskytovanie služieb pre agroturistiku a tý aj
úprave počtu hospodárskych zvierat. Návrh rieši rozvojové plochy pre skladové
hospodárstvo v rozsahu cca 1,9 ha. V priestore ochranného pásma vodného zdroja lokalizuje
iba tie činnosti a zariadenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na vodný zdroj. Navrhované
rozvojové plochy budú rešpektovať ochranné pásma technického vybavenia a nebudú mať
negatívny vplyv na plochy určené pre agroturistickú vybavenosť.
Pre živočíšnu produkciu sa určuje ochranné pásmo 150 m čo má priamy vplyv na počty
hospodárskych zvierat.
Poľnohospodárska výroba v urbanistickej lokalite Mlynček.
Reprezentuje ju Farma Mlynček, ktorá je zameraná na rastlinnú produkciu a chov koní.
Farma hospodári na výmere 15 ha poľnohospodárskej pôdy.
Živočíšna výroba
Subjekt
Celková Orná TTP Kone
Areál
OP
výmera v ha v ha
v ha
Východzí stav
Stav Návrh Spolu
SHR Hiadlovský
15
0
15
40
0,56
0
0,56
150 m
Priemysel a skladové hospodárstvo v priestoroch Ľupčianskej ulice
Nové plochy priemyslu nie sú riešené. Ponechaný je východzí stav priemyslu na ľavom brehu
Ľupčice. Areál na pravom brehu Ľupčice je riešený pre výrobné a skladové prevádzky ktoré je
možné lokalizovať do zmiešaných území.
Obvod 02

Biotika
V obvode Biotika sú navrhnuté nasledovné nové plochy:
V zóne Biotika
Areál biotechnológii
Areál PROFINEX
Zóna ľahkého priemyslu a skladov
Areál Kratiny
Areály Konopiská
Rómska osada
V obvode Rómska osada sú navrhnuté nové plochy
Areál PROFINEX
V zóne Selá sa bude meniť funkcia poľnohospodárstva na funkciu priemyslu a skladového
hospodárstva.
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G.

Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti so sociálnou infraštruktúrou,
výroby a rekreácie

G1.
1.

Obytné územia
Charakteristika stavu bytového fondu
TOD
trvale obývané domy
OP
TOB
trvale obývané byty
K
RD
rodinné domy
UK
BD
bytové domy
OA
OB
obytná miestnosť
TBO
trvale bývajúce obyvateľstvo
Tab.14

Domy
Spolu

Trvalo obývané
domy
Spolu

Z toho
RD
141472 111373 101437
BB kraj
14947 11750 10887
BR okres
X pomocný údaj
Tab.15

BB kraj
BR okres
Tab.15

BB kraj
BR okres
Tab.16

Obvod 03

SR
BB kraj
BR okres

Priemerné počty
TBO na M2 na
1 b. j.
1 b. j.
3,04
3,18

54,1
53,4

Vybavenie
UK
K
%
%
71,7
90,3
74,2
91,2

obytná plocha
kúpelňa
ústredné kúrenie
osobný automobil

Byty
Neobý- spolu
vané
domy
Spolu

chata
počítač
práčka

Trvalo obývané
byty

Z toho
RD
29628 254490 217850 109934
3143 24360 20661 11932

Obytných
miestností
na 1 b. j.
3,07
3,11

PR
%
60,9
61,5

CH
P
PR

CH
%
7,2
6,2

spolu

TBO na 1
obytnú
miestnosť
0,99
1,02

OA
%
37,9
31,5

Neobývané
byty
spolu
35663
3603

M2 obytnej plochy
na
1 TBO
17,8
16,8

P
%
10,3
8,9

Podiel TOB na
bytoch s 3+ v %
67,6
67,0

Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti
Spolu Z toho
iný
Zme Rekreačné Pres Nespôso
Po V
na
využívanie tavba bilé na kolau súdno
užíva
bývanie dácii m
teľa
konaní
209316 15000
44455 13186
28507 4523
9381 94264
35663 2434
9077 1869
4668
482
1290 15843
198
1508
183
283
20
169 1242
3603

Z uvedených podkladov vyplýva podpriemerný počet m2 obytnej plochy na 1 b. j., podpriemerný
počet obytných miestností na 1 b. j. , podpriemerný počet m2 obytnej plochy na 1 trvale bývajúcu
osobu, nadpriemerný počet trvale bývajúcich osôb na 1 obytnú miestnosť v porovnaní
s priemerom za okres, kraj a SR. Nízky je aj podiel TOB na bytoch s 3+ v porovnaní s okresom,
krajom a SR. Z uvedeného vyplýva potreba budovania nadštandartného bytového fondu pre
stabilizáciu predpokladaného počtu obyvateľov.
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Návrh bytového fondu
Stav
Bytový fond
Rodinné Bytové
domy
domy
Slovenská Ľupča
688
329
Rómska osada
13
13
Príboj
0
8
Spolu Slov. Ľupča
701
350
Obvod
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G2.
Návrh
Bytový fond
Rodinné Bytové
domy
domy
300
118
14
0
0
0
314
118

Cieľový rok spolu
Bytový fond
Rodinné Bytové
domy
domy
988
447
27
0
0
8
1015
455

Tvorená je plochami stavu a návrhu bývania vo forme plôch rodinných domov so solitérnimi
objektami, plôch rodinných domov s radovou zástavbou a vo forme plôch bytových
nízkopodlažných a viacpodlažných budov. Súčasťou obytného územia je základná občianska
vybavenosť, technická vybavenosť a koridory pre dopravnú obsluhu územia.
Nové plochy obytného územia v priestoroch
Konopiská formou rodinných domov, doplnené ubytovaním penzijného typu
Zábrež, Pod Ulickým bokom (IBV západ) formou rodinných domov
Taráska (IBV Stred) formou rodinných domov
Za Morkárňou, formou rodinných domov
Podkonická cesta, Járok, formou rodinných domov
Pod Hôrkou, formou rodinných domov
Pod Hradom - Švarca, s rozšírením do priestorov pod Kriváň, formou rodinných domov
Záhrdná ulica, formou rodinných domov
Rozptyl Záhradná - Lesnícka - F. Mazúra,
Stred a ulica 1. Mája, formou bytových domov a čiastočne rodinné domy
Pri kríži a Dolné záhumnia, formou rodinných domov
Prestavba rómskej osady, formou rodinných domov

34

Občianske vybavenie so sociálnou infraštruktúrou
Návrh zariadení uvedeného vybavenia bol spracovaný na základe výhľadového počtu
obyvateľov podľa hlavných skupín:
001 Školstvo a výchova, 002 Kultúra a osveta, 003 Telovýchova a šport, 004 Zdravotníctvo,
005 Sociálna starostlivosť, 006 Maloobchod, 007 Veľkoobchod, 008 Ubytovanie, 009 Verejné
stravovanie, 010 Nevýrobné služby, 011 Výrobné a opravárenské služby, 012 Správa a riadenie
Vybavenie je spracovaná v členení základné, vyššie, špecifické v stave a návrhu.

001 Školstvo a výchova
Stav:
Základné vybavenie
Zariadenie materskej školy sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča
Zariadenie základnej školy sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča
Vyššie vybavenie
ĽŠU sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča
Stredné školy sa nachádzajú v Obvode Biotika
Návrh riešenia:
Zariadenie materskej školy v priestore Pod Ulickým bokom, Obvod Slovenská Ľupča
002 Kultúra a osveta
Stav:
Základné vybavenie
Knižnica sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča.
Klubovne sa nachádzajú v obvode Slovenská Ľupča.
Vyššie vybavenie
Kino sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča
Klubovne pre záujmovú a osvetovú činnosť sa nachádzajú v Obvode Slovenská Ľupča.
Kultúrny dom sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča.
Špecifické vybavenie
Sieň tradícií sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča.
Návrh riešenia:
Klubovňa dôchodcov v Obvode Slovenská Ľupča
Múzeá sú riešené v Obvode Slovenská Ľupča v rámci Hradu, v rámci objektov ľudových
tradícií a skanzenu rybného hospodárstva
003 Telovýchova a šport
Stav:
Základné vybavenie
Ihriská pre deti, mládež a dospelých sa nachádzajú v Obvode Slovenská Ľupča
Futbalové ihrisko sa nachádza v Obvode Rómska osada
Zariadenia telocviční sa nachádzajú v Obvode Slovenská Ľupča
Vyššie vybavenie
Veľkoplošné ihriská sa nachádzajú v obvode Slovenská Ľupča
Špecifická vybavenosť
Lyžiarsky vlek Śvarca, Rodinná farma sa nachádza v obvode Slovenská Ľupča
Návrh riešenia:
Ihriská pre deti a mládež sú riešené v Obvode Slovenská Ľupča
Plavecký bazén Pri kríži je navrhnutý v Obvode Slovenská Ľupča
Lyžiarsky vlek Švarca je navrhnutý v Obvode Slovenská Ľupča
Lodenica je navrhnutá v Obvode Rómska osada
004 Zdravotníctvo
Stav:
Základné vybavenie
Zariadenia zdravotných stredísk sa nachádzajú v Obvode Biotika a v Obvode Slov. Ľupča
Zariadenia lekární sa nachádzajú v Obvode Biotika a v Obvode Slovenská Ľupča
Návrh riešenia:
V návrhu nie sú riešené nové plochy.
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005 Sociálna starostlivosť
Stav:
Vyššie vybavenie
Domov dôchodcov sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča
Objekt soc. starostlivosti sa nachádza v Obvode Slovenská Ľupča
Návrh riešenia:
Klub dôchodcov je riešený v obvodoch Slovenská Ľupča a Rómska osada

009 Stravovanie
Stav:
Obvod Slov.Ľupča

006 Maloobchod
Stav:
Základná vybavenosť
Zariadenia potravín širokosortimentných sa nachádzajú v Obvode Slovenská Ľupča.
Zariadenia zmiešaných predajní sa nachádzajú v Obvodoch Slovenská Ľupča a Biotika.
Zariadenia novinovej služby sa nachádzajú v Obvodoch Slovenská Ľupča a Biotika.
Vyššia vybavenosť
Predaj priemyselného tovaru sa nachádza v Obvodoch Slovenská Ľupča a Biotika.
Predaj sadeníc a predaj stavebného materiálu sa nachádza v Obvode Rómska osada..
Predajne špecializované sa nachádzajú v Obvodoch Slovenská Ľupča a Biotika
Zariadenia predajne textilu, domácich potrieb, drogérie, drobného tovaru, obuvi a koženej
galantérie, špecializované predajne sa nachádzajú v Obvode Slovenská Ľupča.
Návrh riešenia:
Riešené je v Obvode Slovenská Ľupča v priestoroch Pod Ulickým Bokom, Pri Kríži a
Záhradná.
Riešené je v Obvode Slovenská Ľupča v priestoroch Hronská, Krížna a v Obvode Rómska
osada v priestore Domové ostriedky.

Obvod Rómska osada
Návrh riešenia:Obvod Slov.Ľupča -

007 Veľkoobchod
Stav:
Vyššia vybavenosť
Nachádza sa v Obvode Slovenská Ľupča v priestore Nám. SNP v Obvode Biotika v zóne
zmiešaného územia a v Obvode Rómska osada v zóne Selá
Návrh riešenia:
V obvode Slovenská Ľupča v priestore na Ľupčianskej ulici
V Obvode Biotika v priestore Konopiská
V obvode Rómska osada v priestore Selá
008 Ubytovanie
Stav:
Obvod Slovenská Ľupča Obvod Biotika

Obvod Rómska osada
Návrh riešenia:Obvod Slov.Ľupča Obvod Biotika
Obvod Rómska osada
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Chata Švarca
Chalupa Jablonka
Cirkevné zariadenia Nám. SNP a Lichardova ulica
Ľupčiansky zámok ( Železiarní Podbrezová a.s.)
Penzión
Izba
V rámci rodinných domov.
Neobývaný rod. dom, chata, prázdninový byt,
neobývaný byt v rod. dome.
Ubytovňa
Internáty
Sezónne zariadenie pre vodákov
Rodinná farma agroturistická vybavenosť
Tenisové kurty pre relaxačnú a športovú vybavenosť.
Járok – Stredoveká dedina pre relaxačnú vybavenosť.
Švarca pre relaxačnú a športovú vybavenosť.
Pri kríži pre ralaxačnú vybavenosť
Konopiská pre relaxačnú vybavenosť
Bez rozvoja ubytovacích kapacít.
Rovoj ubytovacích kapacít v priestoroch
Domové ostriedky – ako dopravná vybavenosť
Pod Hrbkami – Vodáci – súčasť dopravnej vybavenosti

Obvod Biotika

Obvod Biotika
Obvod Rómska osada

-

-

010 Nevýrobné služby
Stav:
Obvod Slov.Ľupča

Námestie SNP
Czambelova ulica
Partizánska ulica
Pohostinstvo
Bufety a stravovacie zariadenia výrobných zariadení
a ubytovacích zariadení.
Bez stravovacieho zariadenia
Pri Kríži pre športovú a relaxačnú vybavenosť.
Dobudovanie tenisového areálu.
Rodinná farma pre agroturistickú vybavenosť a voľný
cestovný ruch.
Stredoveká dedina Járok
Areál Švarca pre športovo relaxačnú vybavenosť.
Konopiská pre športovú a relaxačnú vybavenosť.
Bez zmien
Domové ostriedky – ako dopravná vybavenosť.
Pod Hrbkami – ako dopravná vybavenosť.

Obvod Rómska osada
Návrh riešenia: Obvod Slov.Ľupča -

Informačné stredisko, holičstvo, kaderníctvo.
Cintorín, požiarna zbrojnica.
Domové ostriedky
Dom služieb

011 Výrobné a opravárenské služby
Stav:
Obvod Slovenská Ľupča Návrh riešenia: Obvod Slov.Ľupča Obvod Biotika
Obvod Rómska osada
-

Malé výrobné a opravárenské prevádzky
Pri železničnej stanici, Ľupčianska ulica
Kratiny, Konopiská
Selá

012 Správa a riadenie
Stav:
Obvod Slovenská Ľupča Návrh riešenia:
-

Obecný úrad, matrika, polícia
Pošta, bankovníctvo, farské úrady
Lesný závod, Lesná správa,
administratíva firiem
Nové plochy nie sú riešené
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G3

Výroba a skladové hospodárstvo

1.

Lesné hospodárstvo
Lesy v riešenom území obhospodarujú Lesy SR š.p. Banská Bystrica prostredníctvom OZ
Slovenská Ľupča - Lesnej správy Slovenská Ľupča a Obecný podnik lesov.
LHP je s platnosťou do roku 2009.
V zastavanom území sa nachádzajú samostatné areály riaditeľstva OZ Slovenská Ľupča a
Lesnej správy Slovenská Ľupča.

2.

Poľnohospodárstvo
Riešené územie je obhospodarované poľnohospodárskymi subjektami: právnickými osobami so
sídlom v Slovenskej Ľupči, Podkoniciach a Ponikách.
V ostatnom území sa nachádzajú poľnohospodárske areály v priestore Selá, Mlynček a Ľupčica
- vodojem
Poľnohospodárska pôda obce Slovenská Ľupča leží v klimatickom okrsku mierne teplom,
vlhkom s miernou zimou.
Hydrologickú sieť riešeného územia tvoria vodné toky: rieka Hron, potok Moštenický,
Plniansky, Zámocký, Járok, Ľupčica, Horný a Dolný Istebník, Driekyňa a Plavno. Reliéf územia
s PP tvoria nivy a pahorkatiny.
V riešenom území sa nachádzajú fluvizeme glejové, pseudogleje typické, kambizeme
pseudoglejové, kambizeme typické a kambizeme luvizemné, gleje.
Podľa evidencie nehnuteľností tvorí poľnohospodárska pôda 24% celkovej výmery územia
Slovenskej Ľupče z čoho 2% sa nachádza v zastavanom území obce a 22% v ostatnom území
obce. Štruktúru poľnohospodárskej pôdy tvorí orná pôda(14,9 %), záhrady(9,1 %), sady(0,1 %),
trvalé trávne porasty(75,9 %)

3.

Ťažba nerastných surovín.
Podľa podkladov z Obvodného Banského úradu v Banskej Bystrici sa v doline Driekyňa
nachádza ložisko nerastných surovín bez zámerov na jeho využitie.

4.
a

Priemysel
Obvod Slovenská Ľupča
Stav strojárenský priemysel.
Návrh prestavby plôch na pravom brehu Ľupčice pre ľahký priemysel a skladové hospodárstvo

b

Obvod Biotika
V zoskupení Biotika - Priemysel farmaceutický, priemysel stavebný
Stav v zoskupení Pod Dúbravou - hospodárska a priemyselná zóna + vybavenosť+ drevovýroba
Spracovania druhotných surovín, hutníctvo, skladové hospodárstvo, kovovýroba, malé
hospodárske prevádzky
Stav v zoskupení Silo poľnonákupu - skladové hospodárstvo
sklady spotreby, sklady produkcie, kovovýroba, drevovýroba, autodoprava
Stav priestoru zoskupenia plôch osobitného určenia
Skladové hospodárstvo – sklady spotreby
Stav priestoru Kratiny
Polygrafia, Chemická prevádzka
Ľahký priemysel, skladové hospodárstvo

c.

Obvod Rómska osada
Stav v lokalite Tehelňa - Drevovýroba
Stav v lokalite hospodársky dvor družstva - Bryndziareň, sklady spotreby
- Poľnohospodárstvo
Stav pri hospodárskom dvore družstva
- Maloobchod, veľkoobchod, textilný priemysel
- Drevospracujúci priemysel
Zmena funkcie poľnohospodárstva na funkciu skladové hospodárstvo

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica
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H. Vymedzenie zastavaného územia obce
H1. Zastavané územie obce k 1.1.1990
Zastavané územie je vymedzené v katastrálnych mapách nasledovne.
Účelová komunikácia do priestoru Švarca, potok Plniansky, Záhradná ulica, Zámocký potok,
železničná trať od Zámockého potoka po koniec Partizánskej ulica, Partizánska ulica, prístupová
komunikácia k RS plynu, úpätie a hrana riečnej terasy, cesta III/06642, JZ hranica pozemkov
rodinných domov ulice Za Daňacou, prístupová komunikácia k vodojemu, hrana terasy Ľupčice,
hranica priemyselnej zóny, Ľupčianska ulica, JZ, JJZ hranica lesných pozemkov, SSZ, S hranica
pozemkov rodinných domov, odbočka starej trasy cesty do Podkoníc, cesta III/06640, južná
hranica rekreačnej zóny, potok Járok, ulica Podkonická cesta, cesta III/06640, potok Járok,
západné oplotenie cintorína,, J a JJV hranica lesných porastov Hôrka, účelová komunikácia
S hranica pozemkov rodinných domov, prístupová komunikácia na Hrad, J a JJV hranica lesných
pozemkov Pod Hradom
Na JV tvorí hranicu železničná trať, na JZ prístupová komunikácia k RS plynu, areál RS plynu,
SSZ hranica pozemkov rodinných domov, hrana terasy, cesta III/06642, JZ od ulice Za Daňacou,
ulica Za Daňacou, hrana terasy Ľupčice, Ľupčianska ulica, JZ hranica lesných porastov, S, SZ,
S hranica pozemkov rodinných domov, stará trasa cesty do Podkoníc, cesta III/06640, potok
Járok, poľná komunikácia, cesta III/06640, potok Járok, západná hranica cintorína, južná hranica
lesných porastov, poľná cesta S hranica pozemkov RD, prístupová komunikácia na Hrad, JJV
hranica lesných pozemkov, prístupová komunikácia dopriestoru Švarca, Plniansky potok,
Záhradná ulica, Zámocký potok, železničná trať.
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Návrh nových plôch zastavaného územia obce v návrhovom období
Rozšírenie plôch zastavaného územia obce vyplýva z návrhu funkčného využívania so súhlasom
s použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné účely:

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

Lokalita B 3: Kratiny - Konopiská
Funkcia
:
výrobné územie, ľahký priemysel, skladové hospodárstvo
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.

Obvod 01 Slovenská Ľupča
Lokalita A1: Konopiská (Zábrež)
Funkcia
:
obytné územie, plochy bývania, plochy dopravy
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A2: Pod Ulickým bokom - Zabrež (IBV Západ)
Funkcia
:
obytné územie, plocha občianskeho vybavenia, verejná zeleň
Plocha:
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A3: Nad záhradami - vodojem - Rodinná farma
Funkcia
:
rekreačné vybavenie, technické vybavenie, bývanie
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A4: Taráska
Funkcia
:
obytné územie, technické opatrenie - polder
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A5: Podkonická cesta - Nad Morkárňou
Funkcia
:
obytné územie
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A6: Podkonická cesta - Járok
Funkcia
:
obytné územie, rekreácia, technické vybavenie
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A7: Pod Hôrkou - rozšírenie cintorína
Funkcia
:
obytné územie, vyššia občianska vybavenosť
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A8: Pod hradom - Švarca + Pod Kriváňom
Funkcia
:
obytné územie, rekreácia, doprava
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A9: Záhradná ulica - Zváraliská - Centrum východ
Funkcia
:
doprava a technická vybavenosť
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita A11: Dolné Záhumnia, Pri Kríži + Futbalový štadión, ČOV
Funkcia
:
obytné územie, plochy bývania, plochy dopravy, technické vybavenie
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.

Obvod 03 Rómska osada
Lokalita C1: Rómska osada - Domové ostriedky
Funkcia
:
Obytné územie, plochy vyššieho občianskeho vybavenia
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
Lokalita C2: Hospodársky dvor družstva - Selá
Funkcia
:
Výroba PROFINEX, dvor SSC
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.

Obvod 02 Biotika
Lokalita B1: Výrobný okrsok Biotiky - centrálne časť - Pod Dúbravou
PROFINEX
Funkcia
:
výrobné územie
Plocha
:
v rozsahu súhlasu použitia poľnohospodárskej pôdy v ÚPN obce
Slovenská Ľupča na stavebné a iné účely.
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Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

I.1.

V riešenom území je zastúpená územná ochrana prírody a krajiny nasledovne:
Väčšina riešeného územia sa nachádza v prvom (všeobecnom) stupni ochrany, severnou časťou
zasahuje do ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, kde platí druhý stupeň ochrany podľa
zákona.
Maloplošné chránené územia v riešenom území majú tieto stupne ochrany a ochranné pásma :
Národná prírodná rezervácia Príboj
Stupeň ochrany: 5
100 m
Prírodná rezervácia Mackov bok
Stupeň ochrany: 4
100 m
Prírodná rezervácia Šupín
Stupeň ochrany: 5
100 m
Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb
Stupeň ochrany: 4
60 m
Ochranné pásmo vodných tokov :
Vodohospodársky významné toky
10 m
Malý vodný tok
5m
Ochranné pásmo lesov
50 m
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené, okrem CHA, jaskýň a prírodných
vodopádov platné podľa § 17, ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Ak ochranné pásmo prírodnej rezervácie alebo ochranné pásmo národnej prírodnej rezervácie
nebolo vyhlásené podľa odseku 3, je ním územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a
platí v ňom tretí stupeň ochrany.
Ak ochranné pásmo prírodnej pamiatky alebo ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky
nebolo vyhlásené podľa odseku 3, je ním územie do vzdialenosti 60 m smerom von od jej hranice a
platí v ňom tretí stupeň ochrany. Toto ustanovenie neplatí, ak ide o ochranné pásmo jaskyne a ochranné
pásmo prírodného vodopádu.
Chránené stromy
Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči
Korvínova lipa
Ochranné pásmo chránených stromov je územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho
koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu a platí v
ňom primerane druhý stupeň ochrany.
I.2.

I.3.

Ochrana pamiatok
Ochranné pásmo Hradu rešpektujeme zmysle grafickej časti konceptu riešenia, spĺňa
požiadavky obce a nebolo v rámci pripomienkového konania konceptu riešenia napadnuté.
Ochranné pásmo kostola Svätej Trojice je zdokumentované v grafickej časti.
Zámerom je určenie hranice pamiatkovej zóny
Urbanizmus
Ochranné pásmo cintorína

Pre živočíšnu produkciu sa určuje ochranné pásmo
čo má priamy vplyv na počty ustajnených hospodárskych zvierat.
I.4.

I.5.

Doprava
Ochranné pásmo rýchlostných komunikácií ( od osi krajného pruhu)
Ochranné pásmo ciest I. triedy ( od osi krajného pruhu)
Ochranné pásmo ciest III. triedy od osi komunikácie
Ochranné pásmo železničnej trate
Elektrická energia
Ochranné pásmo
400 kV vzdušných vedení
110 kV vzdušných vedení,
22 kV vzdušných vedení elektrickej energie od krajného vodiča
Ochranné pásmo káblových vedení elektrickej energie

50 m.

150 m

100 m
50 m.
20 m.
60 m

25 m
15 m
10 m
1m
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(1)Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a
majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m na každú stranu; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie
1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane
15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane
20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane
25 m,
e) nad 400 kV
35 m.
(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím 35 kV -110 kV vrátane je 2m od
krajného vodiča na každú stranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty
pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo
na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného el. vedenia a nad týmto vedením je zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké
mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce
a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky,
prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia
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a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu
technologických zariadení.
(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané
vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a
bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
I.6.

I.7.

Telekomunikácie
Ochranné pásmo DK
Ochranné pásmo MTK

1,5 m
1,5 m

Zásobovanie plynom
Ochranné pásmo VTL plynovodu
Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu
Ochranné pásmo RS plynu

8m
20 m
10 m

V zmysle zákona o energetike č.656/2004 Z.z. je potrebné dodržiavať ochranné a bezpečnostné
pásma existujúcich plynárenských zariadení slúžiacich na distribúciu zemného plynu:
Ochranné pásmo:
- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200
- 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou 201 do 500
- 8m pre technické objekty
- 1m pre plynovod ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území obce s
prevádzkovým prietokom nižším ako 0,4 MPa
Bezpečnostné pásmo: - 10m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na
voľnom priestranstve a na nezastavanom území
- Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádza plyn v
súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými
požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete
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Chránená vodohospodárska oblasť (ďalej CHVO)
Táto forma ochrany povrchových a podzemných vôd vyplýva z § 31 zákona o vodách a realizuje sa
vyhlásením CHVO Nariadením vlády č.13/87 zo 6.2.1987. Katastrálne územie obce Slovenská Ľupča
nespadá do CHVO.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
Táto forma ochrany vyplýva z § 32 vodného zákona a realizuje sa formou stanovenia ochranného pásma
vodárenských zdrojov (OP). Ochranné pásma vodárenských zdrojov podzemných a povrchových vôd
určených na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (OP) sa stanovujú v zmysle vyhlášky MŽP SR
č.29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach
na ochranu vôd.
Ochranné pásma podzemných vôd:
Katastrálne územie obce Slovenská Ľupča spadá do územia ochranného pásma 2. stupňa vodného
zdroja Ľadová studňa (č.PLVH-1705/88-Dj zo dňa: 10.11.1988, vydané: ONV-PLVH B. Bystrica)
a vodného zdroja Ľupčica – Priechod (č.PLVH-1359/87-Dj vydal: ONV-PLVH B. Bystrica a č.PLVH1764/89-Do zo dňa:1.11.1989, vydal: ONV- PLVH B. Bystrica).
Ochranné pásma povrchových vôd:
Podľa Vyhlášky MP SR č.525/2002 Z. z. z 12.8.2002 ochranné pásmo povrchových vôd, t.j. vodárenský
tok nezasahuje do katastrálneho územia obce Slovenská Ľupča.
V riešenom území nie je výskyt geotermálnych vôd a nezasahuje sem ani stanovené ochranné pásmo
geotermálnych zdrojov.
Okrem dodržania legislatívnej ochrany vôd sa treba zamerať na elimináciu znečistenia vôd postupným
odstraňovaním zdrojov plošného a bodového znečistenia.

I.8.

Vodovod
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach navrhujeme v celom riešenom území dodržať ochranné pásmo 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri
verejnom vodovode nad priemer 500 mm.
I.9.

Kanalizácia
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach
navrhujeme v celom riešenom území dodržať ochranné pásmo 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného
okraja kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5
m pri verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
Čistenie splaškových vôd z obce bude zabezpečené na vlastnej ČOV Slovenská Ľupča,
situovanej na okraji obce v blízkosti železničnej trate. Navrhovaný typ ČOV je mechanicko – biologická
ČOV s biologickým odstraňovaním uhlíkatého a dusíkatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu
v kalojeme a jeho mechanickým odvodnením na pásovom lise. Odtok z ČOV sa uvažuje napojiť na
jestvujúcu zrekonštruovanú dažďovú kanalizáciu, ktorá je vyústená do Hrona.
I.10. Vodné zdroje - Návrh opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd
Hlavným opatrením na ochranu povrchových a podzemných vôd je dodržiavanie zákona č.364/2004 Z.
z o vodách (vodný zákon) v kapitole ”Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov ”:
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J.

Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

J1.

Obrana štátu
Nie sú osobitné požiadavky.

J2.

Požiarna ochrana

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011
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Návrh ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

K.1.
Celé územie lokalít s navrhovanou výstavbou musí byť pokryté zariadeniami protipožiarnej ochrany a
územie musí byť pokryté požiarnymi hydrantmi podľa príslušných protipožiarnych predpisov.
Novobudované obytné zóny musia byť zabezpečené v rámci verejného vodovodu požiarnymi hydrantmi
v normou povolených odstupoch.

J3.

Ochrana pred povodňami

V dokumentácii je zakreslené územie, ktoré je zaplavované prívalovými vodami. V uvedenom
území sú v regulatívoch využívania územia stanovené opatrenia ochrany.
Situovanie výstavby v uvedenom priestore musí vytvárať predpoklady zamedzenie znehodnotenia
stavieb a maximálne obmedzenie výstavby pod úrovňou terénu.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Ochranu prírody a krajiny s vyčlenením územnej, druhovej ochrany a ochrany drevín
zabezpečuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon, o ochrane prírody a krajiny“), ktorý legislatívnou formou prispieva k zachovaniu rozmanitosti
podmienok a foriem života na Zemi, utváraniu podmienok na trvalé udržiavanie, obnovovanie
a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu
krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.
Pre územnú ochranu ustanovuje zákon o ochrane prírody a krajiny päť stupňov ochrany.
Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom zväčšuje, pričom územná ochrana sa vzťahuje na celé
územie Slovenskej republiky, čiže na území mimo osobitne vyhlásených chránených území platí 1.
stupeň ochrany.
Zákon o ochrane prírody a krajiny ustanovuje tieto kategórie chránených území: chránená
krajinná oblasť (CHKO), národný park (NP), chránený areál (CHA), národná prírodná rezervácia a
prírodná rezervácia (NPR, PR), národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka (NPP, PP), chránený
krajinný prvok (CHKP), chránené vtáčie územie (CHVÚ). Zákon definuje aj územie európskeho
významu (ÚEV) ako územie v SR tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú
biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú
chránené územia.
1. 1.

Chránené územia prírody národnej siete (územná ochrana)
Národný park Nízke Tatry (NAPANT)
bol vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 119/78 Zb. zo dňa 14. júna 1978 v znení zákona SNR č.
1/1995 Zb. Nariadením vlády SR č. 182/1997 Z. z. zo dňa 17. júna 1997 boli upravené a novelizované
hranice národného parku a jeho ochranného pásma. Plocha NP bola stanovená na 72 842 ha a jeho
ochranného pásma na 110 162 ha. NAPANT je rozlohou najväčší národný park Slovenska. Zasahuje do
troch krajov a do okresov Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad.
V NAPANT platí tretí a v jeho ochrannom pásme druhý stupeň ochrany. Do k. ú. Slovenská Ľupča
zasahuje len jeho ochranné pásmo.
Pohorie sa tiahne stredom Slovenska východo-západným smerom v dĺžke takmer 100 km.
Sedlom Čertovica je rozdelené na dve časti: západnú - Ďumbierske Tatry a východnú - Kráľovohoľské
Tatry. Masív Kráľovej hole je pramenným miestom troch slovenských riek - Váhu, Hrona a Hnilca. Z
geologického hľadiska je pohorie budované granitmi, kryštalickými bridlicami, ale tiež dolomitmi,
vápencami i ďalšími sedimentárnymi horninami. Na vápencové komplexy sa viažu rozsiahle krasové
územia ako Demänovský, Bystriansky a Ďumbiersky kras. Najdlhší jaskynný systém tvoria
Demänovské jaskyne (24 km). Asi 90 % jeho rozlohy tvoria lesy (v ochrannom pásme 50 %). Kvetena
je rozmanitá, s prevahou druhov typických pre podmienky chladnej klímy. Horskú flóru reprezentujú
druhy ako zvonček maličký, horec Clusiov, plesnivec alpínsky, stokráska Micheliho, poniklec
slovenský, metluška krivoľaká, podbelica alpínska a ďalšie. Rozľahlosť územia a pestrosť podmienok
podmieňuje i zloženie fauny. Je to perspektívne územie najmä pre veľké cicavce, predovšetkým
medveďa, rysa a vlka. Zároveň poskytuje priaznivé podmienky pre svišťa i vysadeného kamzíka
vrchovského tatranského. K ďalším vysokohorským živočíchom patria aj vzácny hrabáč tatranský a
hrabáč snežný. Významnými hniezdičmi v území sú napríklad orol skalný, orol krikľavý, včelár
obyčajný, hlucháň, tetrov.
Národná prírodná rezervácia Príboj
Výmera: 10,96 ha
Stupeň ochrany: 5
Charakteristika, predmet ochrany: Je to jedna z najstarších rezervácií na Slovensku. Vyhlásená je na
ochranu prirodzeného súvislého porastu duba zimného (Quercus petraea L.) s prímesou duba cerového
(Quercus cerris L.), ktorý tu rastie na severnom okraji svojho rozšírenia, na vedeckovýskumné
a náučné ciele.
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NPR Príboj predstavuje ukážku zachovalého, prirodzeného a súvislého porastu duba zimného
s prímesou iných drevín vysoko na Pohroní. Dominantnou drevinou je dub zimný (Quercus petraea).
Okrem neho sa vyskytuje aj cer (Quercus cerris), hrab obyčajný (Carpinus betulus), buk lesný (Fagus
sylvatica), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), borovica lesná (Pinus
sylvestris) a nepôvodný invázny druh agát biely (Robinia pseudoacacia). Typologicky patrí územie do
skupiny lesných typov buková dúbrava (Fageto-Quercetum), v malej miere dubová bučina (QuercetoFagetum).
Z chránených druhov rastlín sa tu vyskytuje drieň obyčajný (Cornus mas), vemenník dvojlistý
(Platanthera bifolia), horčičník Wittmanov (Erysimum wittmannii), zvonček okrúhlolistý (Campanula
rotundifolia), vstavač bledý (Orchis pallens) a iné. Fauna je zastúpená bežne sa vyskytujúcimi druhmi
ako srnec lesný (Capreolus capreolus), zajac poľný (Lepus europeus), veverica stromová (Sciurus
vulgaris), líška hrdzavá (Vulpes vulpes) a pod.
Prírodná rezervácia Mackov bok
Výmera: 3,75 ha
Stupeň ochrany: 4
Charakteristika, predmet ochrany: Ochrana izolovanej lokality význačnej teplomilnej kveteny na
vápencovom podloží s mimoriadne bohatým výskytom ponikleca slovenského (Pulsatilla slavica)
sústredeným na pomerne malej rozlohe a na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovné a náučné ciele.
Bývalé chránené nálezisko viacerých druhov poniklecov bolo vyhlásené v roku 1976. Dôvodom
vyhlásenia bol hojný výskyt poniklecov – poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), prostredný
(Pulsatilla subslavica), slovenský (Pulsatilla slavica). V lúčnych spoločenstvách sa vyskytuje aj vstavač
trojzubý (Orchis tridentata), hmyzovník muchovitý (Ophrys insectifera), popolavec celistvolistý
(Tephroseris integrifolia), horčinka väčšia (Polygala major) a veternica lesná (Anemone sylvestris).
Prírodná rezervácia Šupín
Výmera: 11,89 ha
Stupeň ochrany: 5
Charakteristika, predmet ochrany: PR predstavuje zachovalé 140 - ročné lesné spoločenstvá
dealpínskych a holých bučín, s geomorfologicky významnými skalnými útvarmi ležiace na
severovýchodnom okraji Zvolenskej. kotliny.
Hodnotu územia znásobuje výskyt viacerých
významných druhov flóry a fauny.
Prírodná rezervácia bola vyhlásená v r. 1999 za účelom ochrany geomorfologicky významného
zachovalého komplexu skalných útvarov vymodelovaných v triasových dolomitoch a vápnomilných
bučín s viacerým prvkami teplomilnej flóry a fauny.
Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb
Výmera: 2,13 ha
Stupeň ochrany: 4
Charakteristika, predmet ochrany: Ochrana hríbovitých útvarov tvorených eocénnymi zlepencami pre
účely vedeckého výskumu, študijné a osvetovo-výchovné ciele. Útvar je stále vo vývoji pokračujúcou
eróziou, je porovnateľný s niektorými útvarmi pri Sulve na Považí a Markušovciach na východnom
Slovensku.
Územie tvoria bazálne karbonatické zlepence súľovského typu miestami prerušované menšími polohami
vápencov a slieňov. Súčasný kryt je tvorený porastom borovice lesnej (Pinus sylvestris).
1. 2.

Súvislá európska sústava chránených území Natura 2000
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie (EÚ) a
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre
príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť
ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov
a prírodných biotopov vyskytujúcich sa v štátoch EÚ a prostredníctvom ochrany týchto druhov a
biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej EÚ.
V súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ v roku 2004 a s aproximáciou národnej legislatívy k
legislatíve EÚ došlo v zákone o ochrane prírody a krajiny k implementácii Smernice Rady Európskych
spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov a Smernice Rady Európskych
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spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:
• osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) vyhlasované na základe smernice
o vtákoch v národnej legislatíve ako chránené vtáčie územia;
• osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) vyhlasované na základe smernice o biotopoch pred vyhlásením v národnej legislatíve ako územia európskeho významu (po
vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území).
Národný zoznam území európskeho významu bol schválený vládou SR a spolu s národným
zoznamom navrhovaných CHVÚ bol zaslaný Európskej komisii do Bruselu. Následne vydalo MŽP SR
Výnos č. 3/2004-5.1, ktorým sa zoznam navrhovaných ÚEV vydal s účinnosťou od 1. 8. 2004 (č.
450/2004 Z. z.). Týmto sa považujú územia európskeho významu uvedené v národnom zozname
ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným MŽP SR za chránené a so stupňom
ochrany uvedenom v národnom zozname. Pre každé územie sú navrhnuté manažmentové opatrenia,
ktoré zabezpečujú jeho ochranu, ďalej sú identifikované typy biotopov, rastlín a živočíchov, ktoré sú
predmetom ochrany, identifikované sú aj činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany
v chránenom území aj mimo neho.
Chránené vtáčie územia sa v k. ú. Slovenská Ľupča nenachádzajú.
ÚEV Mackov bok
Identifikačný kód: SKUEV 0149
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Výmera lokality: 3,75 ha
Stupeň ochrany: 4
Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu:
suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho
významu: poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), priadkovec trnkový (Eriogaster catax), ohniváčik
veľký (Lycaena dispar).
ÚEV Mackov bok –doplnok (Za hradom Slovenská Ľupča, Pahorok pri Slovenskej Ľupči)
Identifikačný kód: SKUEV1149
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Výmera lokality: 7,76 ha
Stupeň ochrany: 2
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu:
suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia
vstavačovitých) (*6210) a druhu európskeho významu: poniklec prostredný (*Pulsatilla subslavica).
ÚEV Príboj
Identifikačný kód: SKUEV 0062
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča, Šalková
Výmera lokality: 10,03 ha
Stupeň ochrany: 5
Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka
Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:
Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: kováčik fialový
(Limoniscus violaceus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), pižmovec
hnedý (Osmoderma eremita), fúzač alpský (Rosalia alpina), Stephanopachys substriatus, kunka
žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis
myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a netopier veľkouchý (Myotis bechsteini).
ÚEV Šupín
Identifikačný kód: SKUEV 0246
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Výmera lokality: 11,89 ha
Stupeň ochrany: 5
Časová doba platnosti podmienok ochrany: od 1.1. do 31.12. každého roka
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Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu:
Vápnomilné bukové lesy (9150) a druhov európskeho významu: poniklec prostredný (Pulsatilla
subslavica) a fúzač alpský (Rosalia alpina).
ÚEV Alúvium Hrona
Identifikačný kód: SKUEV 1303
Katastrálne územie: Šalková, Brusno, Lučatín, Medzibrod, Slovenská Ľupča, Brezno, Nemecká,
Podbrezová, Predajná, Ráztoka, Valaská
Výmera lokality: 245,84 ha
Dôvod ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: plocháč červený (Cucujus
cinnaberinus), mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae), hlavátka podunajská (Hucho hucho), pĺž
severný (Cobitis taenia), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), mlok karpatský (Triturus montandoni),
kunka červenobruchá (Bombina bombina), kunka žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý
(Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), vydra riečna (Lutra lutra).
Okrem vyššie uvedených ÚEV zakotvených v Národnom zozname území európskeho významu boli na
základe požiadavky EK navrhnuté na doplnenie ďalšie lokality, ktoré budú podliehať schvaľovaciemu
procesu:

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

50

1. 5.

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvok je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
definovaný ako taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad alebo prispieva k jej ekologickej
stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more,
pieskový presyp, park, aleja, remíza.
K významným krajinným prvkom v riešenom území patria brehové porasty Hrona a všetkých
jeho prítokov, ktoré tvoria v krajine nezastupiteľnú funkciu. Najvýznamnejšie geomorfologické a
geologické útvary, ktoré patria k významným krajinným prvkom, sú chránené ako maloplošné CHÚ.

K.2.

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
Prvky nadregionálneho ÚSES boli charakterizované v Genereli nadregionálneho ÚSES SR,
ktorý bol schválený 27. 4. 1992 Uznesením vlády SR č. 319. V nadväznosti na tento dokument boli v
rokoch 1993-1995 podľa jednotnej metodiky vypracované Regionálne územné systémy ekologickej
stability (RÚSES) pre všetky okresy Slovenska, medzi nimi aj RÚSES okresu Banská Bystrica (1994).
Aktualizáciu prvkov regionálneho ÚSES okresu Banská Bystrica vypracovala SAŽP – Centrum
environmentálnej výchovy a propagácie Banská Bystrica (2006). Územia tvoriace prvky kostry
územného systému ekologickej stability v k. ú. Slovenská Ľupča podľa aktualizovaného RÚSES :
2. 1.

1. 3.

Chránené druhy (druhová ochrana)
Druhová ochrana je zabezpečovaná okrem zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý samostatne
vyčleňuje druhovú ochranu, aj zákonom č. 15/2005 o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŽP
SR č. 110/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, ktoré implementujú dohovor CITES –
nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov a súvisiace nariadenia č. 1808/2001 a č. 349/2003
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zoznam chránených rastlín, chránených živočíchov a prioritných druhov uvádza vyhláška MŽP
SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. V prílohe vyhlášky je i zoznam
druhov európskeho a druhov národného významu. Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže MŽP SR ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené rastliny
a chránené živočíchy.
Druhová ochrana je významným kritériom hodnotenia ekologickej významnosti územia
a genofondovo významných lokalít.
1. 4.

Ochrana drevín
Ochrana drevín podľa zákona o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje legislatívnu ochranu
drevín rastúcich mimo lesa a ochranu chránených stromov, za ktoré sa môžu vyhlásiť kultúrne, vedecky,
ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne význ. stromy alebo skupiny vrátane stromoradí.
Chránené stromy v k. ú. Slovenská Ľupča
Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči
Evidenčné číslo: S 131
Druh: dub letný (Quercus robur L.), (počet dva)
Dôvod ochrany: Pamätná a cenná drevina
Korvínova lipa
Evidenčné číslo: S 16
Druh: lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
Dôvod ochrany: Vedecko-výskumný, náučný a ekologický význam
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Biocentrá
Regionálne biocentrum Plavno – Šupín (604 ha)
Jadrami RBc je NPR Plavno a PR Šupín. Územie predstavuje zachovalé bukové porasty (vápnomilné
bukové lesy, bukové a jedľové kvetnaté lesy) a porasty s tisom obyčajným na karbonátovom podloží
severne až západne orientovaných svahov vo Zvolenskej kotline. Hodnotu územia znásobuje výskyt
viacerých chránených druhov flóry (Cypripedium calceolus, Pulsatilla subslavica) i fauny.
Ekostabilizačné opatrenia, návrh režimu:
· v plnej miere a efektívne využívať podrastové spôsoby obnovy porastov
· zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
· pri obnove lesných porastov v prípade výskytu vitálnych tisov mimoriadnych dimenzíí tieto chrániť
ponechávaním vhodných ochranných stromov
· individuálna ochrana jedincov tisu proti poškodzovaniu jeleňou zverou šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty
· optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži pre chránené druhy rastlín
· časti územia s 5. stupňom ochrany ponechať na samovývoj
· v častiach územia so 4. a 3. stupňom ochrany hospodáriť v spolupráci s územne príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR
Regionálne biocentrum Lúky za hradom Slovenská Ľupča (8,7 ha)
RBc pozostáva zo suchomilných travinnobylinných a krovinových biotopov na vápnitom podloží
s južnou až západnou expozíciou svahov nad nivou Hrona, s výskytom chránených rastlinných druhov
(poniklec prostredný - Pulsatilla subslavica).
Ekostabilizačné opatrenia, návrh režimu:
· extenzívne využívanie plôch
· kosenie 1-2 krát ročne s následným odvozom biomasy, extenzívne dopásanie primerané výmere lúk
· odstraňovanie nežiadúcich sukcesných zárastov
Regionálne biocentrum Mackov bok ( 9,8 ha)
Jadrom RBc je PR. Ide o lokalitu cenných xerotermných lúčnych a krovinných spoločenstiev nad nivou
Hrona na vápencovom podloží s výskytom chránených druhov rastlín (poniklec slovenský) a živočíchov
z radu Lepidoptera. Súčasťou RBc v kontakte s nivou sú aj lesné spoločenstvá v kategórii ochranný les.
Ekostabilizačné opatrenia, návrh režimu:
· extenzívne využívanie plôch, kosenie 1-2 krát ročne s následným odstránením biomasy, extenzívne
dopásanie primerané výmere lúk
· odstraňovanie nežiadúcich sukcesných zárastov
· ponechávanie drevnej hmoty v lesnom poraste
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Regionálne biocentrum Príboj (10 ha)
je lokalitou s prirodzeným súvislým porastom duba zimného s prímesou duba cerového na južných
a juhovýchodných svahoch nad nivou Hrona, čo predstavuje severný okraj jeho rozšírenia. Územie RBc
zodpovedá rozsahom PR, je zaradené v kategórii ochranný les. Na dubiny je viazaný výskyt viacerých
chránených druhov, najmä chrobákov a netopierov. RBc je v blízkosti urbanizovaných plôch
(priemyslená zóna Slovenskej ľupče, sídlo Šalková, cesta I. a III. triedy, regionálna skládka TKO).
Ekostabilizačné opatrenia, návrh režimu:
· zachovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov
· územie ponechať na samovývoj

2. 3.

Podkonice gačiny

G 60

2. 2.

Slovenská Ľupča – za hradom
(je súčasťou doplnku ÚEV
Mackov bok –SKUEV 1149)
Slovenská Ľupča – penovcové
pramenisko
Slovenská Ľupča - pri ceste

G 56

xerotermné spoločenstvá, lokalita zasahuje do PP
xerotermné spoločenstvá, väčšina územia je súčasťou
PR
xerotermné rastlinné spoločenstvá s výskytom vzácnych
druhov flóry a fauny, napr. veternica lesná (Anemone
sylvestris), ľan žltý (Linum flavum)
xerotermné spoločenstvá na vápnitom podloží,

G 61

mokraď v doline Ľupčice s travinno-bylinným porastom

G 57

xerotermné spoločenstvá v kontakte s intenzívne
obhospodarovanými plochami
xerotermné spoločenstvá v kontakte s ornou pôdou,
pravidelne kosené,

Biokoridory
Väčšina biokoridorov je viazaných na toky, ich aluviálne nivy a celé údolia doliny (hydrickoterestrické biokoridory). V prípade terestrických biokoridorov môžeme uvažovať len
o širokopásmových (celoplošných) prepojeniach s využívaním jednotlivých geomorfologických tvarov
prevažne v lesnej krajine. Vzhľadom na zastúpenie rôznych taxonomických skupín živočíchov
v biokoridoroch, s rôznymi nárokami a schopnosťami vo väzbe na biologickú vodivosť, nie je možné
plošne vyšpecifikovať konkrétne prepojenia.
Nadregionálny biokoridor Hron
je v kontakte s NRBc Ďumbierske Nízke Tatry, RBc Šupín – Plavno a v jeho trase sa nachádza RBc
Majerská jelšina. Územie NRBk je vymedzené na nive Hrona mimo zastavaných území a zahŕňa lužné
lesy, slatiny, rašeliniská, vlhkomilné a lúčne spoločenstvá s nelesnou drevinou vegetáciou.
Hydricko-terestrický NRBk je významným vodivým prvkom pre šírenie teplomilných rastlinných
druhov, ktoré sa šíria až do okresu Brezno, preto naň nepriamo nadväzujú aj RBc Mackov bok, RBc
Príboj, RBc Stará kopa, RBc Malachovské lúky a RBc Iliašská a Peťovská dolina.
Ekostabilizačné opatrenia, návrh režimu:
· NRBk plní funkciu hydricko-terestrického biokoridoru
· prechádza v okrese urbanizovanými plochami najväčšieho rozsahu, je nutné rešpektovať jeho prvoradú ekostabilizačnú funkciu
· využívať územie tak, aby nedochádzalo k významnému narušeniu funkcie biokoridoru
· opatrenia na zlepšenie kvality vody v toku a zabránenie havarijných situácií, eliminácia zdrojov
znečistenia
· ochrana a starostlivosť o brehové porasty
· v chýbajúcich úsekoch ich obnova druhmi zodpovedajúcimi prirodzeným spoločenstvám
· regulované úseky v intravilánoch, v ktorých nie je možné doplnenie brehových porastov vzhľadom
na vysoké opevnenia brehov, výsadbou sprievodnej zelene zapojiť do urb.koncepcií sídiel
· spriechodniť riečny stupeň v Šalkovej pre vodné organizmy
Regionálny biokoridor Ďumbierske Nízke Tatry - Lúky za hradom Slovenská Ľupča - Zelenovo
spája NRBc Ďumbierske Nízke Tatry, RBc Lúky za hradom Slovenská Ľupča. Nadväzuje na NRBK
Ďumbierske Nízke Tatry – Poľana. Vedie nivou a lúčno-lesnou krajinou nad údolím Moštenického
potoka a naprieč križuje dolinu Hrona medzi sídlami Slovenská Ľupča a Lučatín. Po ľavej strane Hrona
nie je vzhľadom na charakter lesnej krajiny vymedzený.
Ekostabilizačné opatrenia, návrh režimu:
· na pravej strane Hrona plní funkciu terestricko-hydrického biokoridoru, jeho pokračovanie po ľavej
strane smerom na Zelenovo má charakter terestrického biokoridoru, ktorý nie je vyšpecifikovaný
· BK prechádzajúci naprieč dolinou Hrona predstavuje v okrese na ceste I. triedy I/66 jeden z najvýznamnejších cestných kolíznych úsekov pri migrácii zveri v okrese

Genofondovo významné lokality

Názov
Ľupčiansky skalný hríb
Mackov bok

Slovenská Ľupča – pahorok
(je súčasťou doplnku ÚEV
Mackov bok –SKUEV 1149)
2. 4.

číslo vo
výkrese
G 59
G 64

G 58

Ekologicky významné segementy krajiny

Majú význam hlavne pre zabezpečenie druhovej a krajinnoekologickej diverzity, zamedzenie
vodnej a veternej erózie, udržanie kvality vody, reguláciu odtokových pomerov, vytvorenie refúgií pre
mnohé rastliny a živočíchy a vytváranie pufrovacích zón pre zriedkavé ekosystémy. Tvoria základ
reprezentatívnych geosystémov územia a následne pre stanovenie prvkov ÚSES.
Prehodnotením krajiny na základe prirodzenosti vegetácie, ekosozologickej významnosti,
taxonomickej diverzity, ekologickej stability, vzácnosti ekosystému a pôvodnosti boli najhodnotnejšie
lokality zaradené k prvkom RÚSES (biocentrá, biokoridory) ako ekologicky významné segmenty.
Viaceré z nich nadväzujú na segmenty zaradené do biocentier, resp. biokoridorov.
Ekologicky významné segmenty krajiny možno rozdeliť na dve skupiny: územia s ochrannými
lesmi (o) a krajinné priestory s mozaikou lesov, lúk, NDV (m).
V k. ú. Slovenská Ľupča sa nachádzajú len dva mozaikové segmenty:
Driekyňa (E10m) v k. ú. Slovenská Ľupča, Ľubietová, Poniky, Lučatín;
Peniažky (E20m) v k. ú. Slovenská Ľupča, Podkonice, Priechod.
Mozaikové ekosegmenty majú najheterogénnejšiu krajinnú pokrývku, sú na prechode zo súvislých
lesných komplexov do intenzívne využívanej krajiny, ktoré sú príznačné pre prechody kotliny do
priľahlých pohorí. Mozaika lesov, extenzívne využívaných lúk a pasienkov, nelesnej drevinovej
vegetácie značne diverzifikuje krajinu. Veľká heterogenita krajinnej pokrývky sa prejavuje aj
v biodiverzite. Mozaika prináša so sebou aj veľký podiel okrajových tzv. ekotónových pásiem s
vysokou druhovou diverzitou.
Je nutné zabrániť zásahom, ktoré by podstatne zmenili charakter ekologicky významných
segmentov krajiny a zredukovali formácie nelesnej drevinovej vegetácie (napr. radikálne rekultivácie)

Vzhľadom na absenciu ÚSES lokálnej úrovne pre k. ú. Slovenská Ľupča treba upozorniť aj na
významnejší biokoridor miestneho významu Driekyňa.
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K3. OCHRANA PAMIATOK

ÚZPF
11429/1

Č. parcely
804,805,806/1,2,
807,808,809,813/1

Adresa
Ulica
Dolná

názov KP
Archeologická
lokalita

Číslo v
ÚZPF
11429/2

Adresa
Č. parcely
804,805,806/1,2,
807,808,809,813/1

Adresa
Ulica
Dolná

Číslo v
ÚZPF
11429/3

Adresa
Č. parcely
804,805,806/1,2,
807,808,809,813/1

Adresa
Ulica
Dolná

Číslo v
ÚZPF

Adresa
Č. parcely

3.1. Pamiatkové objekty a areály evidencia.
Číslo v
ÚZPF
77/1
77/2
77/3
77/4
77/5
77/6
77/7
77/8
77/9
77/10
77/11
77/12
77/13
77/14
77/15
77/16
77/17
77/18
77/19

Adresa
Č. parcely
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2731
2729, 2730
2729
2729
2729
2731
2731
2729
2729, 2730
2799/2

Adresa
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Hradné jadro
Predhradie
Predhradie
Predhradie
Predhradie
Predhradie
Predhradie
Predhradie
Predhradie
Podhradie

Unifikovaný
názov KP

Názov PO

Bližšie
určenie

Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad
Hrad

Palác hradný
Múr plášťový
Veža útočná
Barbakan s bránou
Bašta južná
Kaplnka hradná
Veža s cisternou
Studňa hradná
Chodba arkádová
Nádvorie
Múr obranný
Bašta juhovýchodná
Bastión severovýchodný
Bastión severný
Schodisko
Sirotinec
Stavby hospodárske
Nádvorie
Pivnica

Adresa
Č. parcely

78/0
Číslo v
ÚZPF
79/0

Číslo v
ÚZPF
177/2
Číslo v
ÚZPF
177/1
177/3
Číslo v
ÚZPF
179/0

Číslo v

Adresa
Č. parcely Adresa
1880 Nam. SNP
Adresa
Č. parcely Adresa
1835 Nam. SNP
Adresa
Č. parcely Adresa
1835 Nam. SNP

Adresa
Č. parcely Adresa
1835 Nám. SNP
Adresa

Unifikovaný
názov KP

Názov PO

Bližšie určenie

Kostol

Kostol

r. k. sv. Trojice

Unifikovaný
názov KP

Názov PO

Bližšie určenie

Socha na stĺpe

Socha na stĺpe

Panna Mária

Unifikovaný
názov KP

Názov PO

Bližšie určenie

Miesto pam.
s pomníkom

Pomník

Popravení partizáni

Unifikovaný
názov KP

Názov PO

Bližšie určenie

Miesto pam.
s pomníkom

Strom pamätný

Popravení partizáni

Unifikovaný
názov KP

Názov PO

Bližšie určenie

Pomník

Pomník

Padlí partizáni
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Unifikovaný

Názov PO

Adresa
Nám. SNP

kruhová

Adresa

1835 Nam. SNP

Kláštor
základy

skúmané,
prezentov.

Unifikovaný
názov KP
Archeologická
lokalita

Názov PO

Bližšie určenie

Kláštor
kostola

r.k.
Blahoslavenej
P.M

Unifikovaný
názov KP
Archeologická
lokalita

Názov PO

Bližšie určenie

Špitál
základy

skúmané,
prezentov.

Unifikovaný
názov KP
Kostol

Názov PO

Bližšie určenie

Kostol

Evanielický
a.v. farský

valcová

Zdroj: KPU v Banskej Bystrici

Číslo v
ÚZPF
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Bližšie určenie

3.2.

Pamiatkové objekty a areály popis.
Číslo v ÚZPF
77/1-19
Hrad
Hrad na strmom skalnom brehu na obcou. Od stredoveku do dnes obývaný objekt, ktorí ako
komplex stavieb s rôznych období dokumentuje vývoj hradného typu od 13. do 14, storočia.
Najstaršie písomné správy o hrade z roku 1250, 1255 a 1263. Strážil cestu vedúcu úvalom
Hrona smerom východ. Najstaršie jadro hradu bolo okolo šošovkovitého nádvoria v smere
východo - západnom. Skladalo sa z obytných budov a z hradného múru vybiehajúceho
štvorcovou baštou. Hradné budovy sa rozširovali smerom severo - východným. Na severnej
strane bol pribudovaný rad miestností vo výške troch podlaží, kým na južnej strane len
hradobný múr so strielňami zosilnený mohutnou hranolovitou baštou na vonkajšku zdobený
maľovaným kvádrovaním a ľaliovitými ornamentami okolo okien. Výška takto obostavaného
skalného brala zapríčinila, že sa vnútorné nádvorie vytvorilo až na úrovni druhého podlažia a že
obytné miestnosti ležia na druhom a treťom podlaží. Miestnosti na najnižšom podlaží boli iba
komorami. Uprostred nádvoria pri obytnom krídle stojí menšia hranolová veža.
K prvej rozsiahlej prestavbe hradu došlo v druhej polovici 15 storočia, kedy bola postavená
polkruhová severná bašta a prestavaná východná časť hradu, kde bola v druhom poschodí
zriadená gotická kaplnka. V týchto novovzniknutých častiach sa zachovalo niekoľko
neskorogotických portálov a okien. K ďalším prestavbám došlo v polovici 16. storočia so
strachu pred vpádom Turkov. Vtedy vzniklo vonkajšie opevnenie s tromi nárožnými kruhovými
baštami a bránou na východnej strane. V priebehu 16. storočia sa vykonali najrozsiahlejšie
vnútorné úpravy najmä za Pavla Rubigalla, ktorý dostal hrad ako zálohu v roku 1573. Na túto
dobu nasvedčujú renesančné hrebienkovité klenby a portály, z ktorých dva sú datované (1531,
1573ň a majú pôvodnú polychrómiu. Po Rubigallovi prešiel hrad do držby Gašpara Tríbella,
ktorý pokračoval v adaptačných prácach až do svojej smrti v roku 1620. Za jeho stavebnej
činnosti boli zaklenuté renesančnou hrebienkovou klenbou novo upravené priestory a otvorený
nový portál v južnom obvodovom múre horného hradu. Tento portál ako aj klenby
pravdepodobne stavali murári z Banskej Bystrice, načo poukazuje slohová príbuznosť
s meštianskou architektúrou banskobystrickou. V roku 1670 prešiel hrad na kráľovskú komoru
a spravovali ho hradní kapitáni. Po Tokoliovskom povstaní bol hrad opevnený a jeho kaplnka
roku 1692 zbarokizovaná. Pravdepodobne vtedy boli postavené aj spojovacie arkádové chodby
horného nádvoria upravené koncom 18,. Storočia pri klasicistickej prestavbe hradu.
Klasicistická prestavba sa týkala južného krídla, ktorého vstupné dvojosové priečelie bolo vtedy
vybavené trojhranným tympanónovým štítom, zároveň upravili aj vežičku kaplnky.
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K adaptácii došlo z väčšej časti po roku 1870, keď bol na hrade zriadený sirotinec, pre ktorý
postavili na dolnom nádvorí nové obytné krídlo. Súčasne vybudovali nové monumentálne
schodište vedúce na horné nádvorie a upravili v historickom ponímaní vtedajšej doby aj fasádu
brány vonkajšieho opevnenia. Posledné opravné práce na hrade v roku 1959 až 2006 nezmenili
charakter stavby. V podhradí sa nachádza pivnica.
Číslo v ÚZPF
78
Kostol katolícky Najsvetejšej trojice
Trojlodie s polygonálnym uzáverom presbytéria s renesančnou pohrebnou kaplnkou
a s jednoduchou vstavanou vežou. Presbytérium je najstaršia časť stavby(zo 14. storočia)
a zaklenutý dvomi poľami krížovej rebrovej klenby. Rebrá dosahujú na zväzok prípor,
dosahujúcich ku stene vo výške okenných parapetných dosiek. Na ľavej strane presbytéria sa
zachovalo gotické výklenkové pastofórium z 15. storočia s kružbou a fialami.
Sieňové trojlodie, ktoré vzniklo pri prestavbe v roku 1615 je zaklenuté valenou klenbou
s lunetami, na klenbe je rozvedená šťuková rebrová sieť s letopočtom 1615. Nad triumfálnym
oblúkom nová maľba na námet E. Massanyho z Nitry. Renesančná pohrebná kaplnka
Tríbellovcov z roku 1611-20, zaklenutá šťukovými klenbami. Naproti vchodu kamenný
renesančný náhrobník rodiny Tríbell z roku 1618. V podveží tri renesančné náhrobné kamene
s erbmi a s nápisom zo 16. a 17. storočia.
Kostol je gotický zo 14 storočia spomínaný ako kostol Svätého ducha. V roku 1615 prestavaný.
Rímskokatolícky farský úrad č. 1/207, č. parcely 1367.
Číslo v ÚZPF
79
Socha na stĺpe.
Vlastník rim. katolícka cirkev Slovenská Ľupča.
Barokový z druhej tretiny 18 storočia.
Číslo v ÚZPF
177/1, 177/3
Pamätné stromy – lipy.
Pri ev.kostole, kde popravili partizánov 24.12.1944. Boli to Juraj Majer a František Mazúr.
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L. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

L.1.

Návrh dopravy a dopravných zariadení.

a. Širšie územné vzťahy
1. Cestné komunikácie
Cez katastrálne územie obce Slovenská Ľupča je vedená trasa rýchlostnej cesty R1 v úseku
(D1) Trnava – Nitra – Banská Bystrica – Ružomberok (D1), ktorej trasovanie je riešené
v súlade s Uznesením vlády č. 882/2008 z 3.12.2008
Cesty I.. triedy
V súlade s návrhom trasovania rýchlostnej cesty v trase existujúcej cesty I/66 je v návrhu
riešená zmena trasovania cesty I/66 do novej polohy. V rámci zastavaného územia obce plní
funkciu zbernej komunikácie B1 v kategórii MZ 14/40
Cesty III. triedy
Riešeným územím vedú nasledovné cesty III. triedy:
Cesta III/066042
vedúca od preložky cesty I/66 smerom do Lučatína
Cesta III/066040
do Podkoníc
Cesta III/066041
do Moštenice

2. Dráhy
Železničná trať.
Riešeným územím vedie železničná trať č. 170 Zvolen – Červená skala. V návrhovom období
je riešená trať ako jednokoľajová neelektrifikovaná. V zastavanom území sa nachádza
železničná stanica Slovenská Ľupča a železničná zastávka Príboj. Železničná trať patrí do III.
skupiny v stave aj v návrhu je riešená ako jednokoľajová. Priepustnosť 48vl./deň.Železničná
stanica Sllovenská Ľupča je zmiešaná podľa povahy práce, medziľahlá po stránke
prevádzkovej. Na železničnej stanici sa neuvažuje s nárastom nákladnej dopravy. Na
železničnú stanicu Slovenská Ľupča je napojený vlečkový systém Biotiky

Železničná vlečka.
Zo železničnej stanice Slovenská Ľupča vedie železničná doprava prostredníctvom železničnej
vlečky do areálu Biotiky, Správy hmotných rezerv a Sila.

b. Automobilová doprava, komunikačná sieť
Číslo v ÚZPF
177/2
Pomník pri evanjelickom kostole padlým partizánom. Jednoduchý pomník tvaru mohyly z troch
častí. V strednej mramorová tabuľa s textom pripomínajúcim, že na týchto miestach boli
v decembri 1944 popravení partizáni Juraj Majer a František Mazúr.
Číslo v ÚZPF
179
Pomník na námestí SNP padlým povstalcom. Na podstavci postava povstaleckého vojaka
v nadživotnej veľkosti. Autor Ing. arch. Pástor a akademický sochár Matušinec.
Číslo parcely 1835.
Vlastník: Obec Slovenská Ľupča.
Stavebnotechnický stav dobrý, udržiavaný.
Číslo v ÚZPF
Archeologická lokalita

11429/1-3

Číslo v ÚZPF
Kostol evanjelický a. v. farský z 1874 neogotický
Meštianska škola
Pamätná tabuľa na evanjelickej fare
Ochranné pásmo hradu
Ochranné pásmo katolíckeho kostola
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Základ komunikačnej siete v obci v návrhu tvorí preložka cesty I. triedy č. 66, ktorá je riešená
ako južný obchvat,ktorý čiastočne v západnej časti využíva existujúcu trasu cesty III/066042 a
v priestore medzi obytnou časťou a Biotikou sa odkláňa smerom južným a mimoúrovňovo
prekonáva železničnú trať, cestu Ri a rieku Hron. Na pôvodnú trasu sa napája v priestore
mimoúrovňovej križovatky s cestou R1. Komunikácia je navrhnutá na rekonštrukciu
v kategórii C 9,5/80, vo výhľade v súlade s ÚPN VÚC je navrhnutá úprava na kategóriu C
22,5/100. V intraviláne obce komunikácia plní funkciu zbernej komunikácie B1.
Na cestu I/66 je napojená cesta III. triedy č. 066042 vo funkcii zbernej komunikácie B2
kategórie MZ 8,5/40. Je vedená v trase existujúcej komunikácie s čiastočnou smerovou
úpravou v mieste napojenia na cestu I/66.
Sieť zberných komunikácií dopĺňajú cesty III. triedy č. 066040 do Podkoníc a 066041do
Moštenice. Komunikácie plnia v obci funkciu zberných komunikácií B3 so šírkovými
parametrami kategórie MZ 8,5/40. Mimo zastavané územie sú riešemé v kategórii C 7,5/40.
Obslužné komunikácie v obci sú riešené vo funkcii obslužných komunikácií C2 resp. C3.
Prehľad nývrhu úpravy existujúcich komunikácií je v nasledujúcej tabuľke:
P. č. Okrsok
Cestné komunikácie a miestne komunikácie
Zóna
Stav komunikácií
Návrh
Ulica
Funkčná Kategória
Funkčná Kategória
Úsek
trieda
trieda
Komunikácie
Cesta R1
R
R 24/100
Cesta I/66
C 9,5/80,70
B1
MZ 14/40
Redukovaná
C9,5/80
TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica
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Cesta III/06642

B2

C 7,5/60

B2

Cesta III/06640

B3

C 7,5/60

B3

Cesta III/06641

B3

C 7,5/60

B3

MZ 8,0/50,40,
C 7,5/60
MZ 8,0/50,40,
C 7,5/50
MZ 8,0/50,40,
C 7,5/60

Biotika

Rómska osada
III/06642-Romska osada
Rómska osada - Selá
Romska osada - Tehelňa
Slovenská Ľupča
Prepoj na Partizánsku ul.
IBV
IBV Západ
Za Dańacou
Športová
Ľupčianska
Dolná
Mlynská
Podkonická cesta
Czambelova
Školská

C3

MO 7,5/40
MO 8,0/40

C3
C3
C3

MO 7,5/40
MO 7,5/40
MO 7,5/40

C2

MO 7,5/40

C3
MO 6,5/30
C3
MO 6,5/30
D1
MOU 5,5/30
C2
MO 7,5/40
B2
MZ 8,5/40
D1
MOU 5,5/30
B3
MZ 8,5/40
C3
MO 7,5/40
C2
MO 7,5/40
C3
MO 6,5/40
1. mája
C3
MO
C2
MO 7,5/40
Mierová
C3
MO
C3
MO 6,5/30
Osloboditeľov
C3
MO
C3
MO 6,5/30
Za Nožiarňou
C3
MO
C3
MO 6,5/30
Krížna
C3
MO
C2
MO 6,5/30
Partizánska
C3
MO
C3
MO 6,5/30
Nám. SNP
B2
MZ
B2
MZ 8,5/40
Cintorínska
C3
MOU
C3
MO 6,5/30
Hronská
C2
MO
C3
MO 7,5/40
Murgašova
C3
MOU
D1
MOU 5,5/30
Lenícka
C3
MO
C2
MO 7,5/40
Františka Mazúra
C3
MO
D1
MOU 5,5/30
Juraja Majera,
C3
MO
C3
MO 6,5/30
Železničná
C2
MO
C3
MO 6,5/30
Jabloňová
C3
MO
d1
MOU 6,5/30
Lúčna
C3
MO
D1
MOU 5,5/30
Sadová.
C3
MO
D1
MOU 5,5/30
Lichardova
B2
MO
B2
MZ 8,5/40
Pod zámkom
B2
MZ
C3
Mo 6,5/30
Pod Hôrkou
D1
MOU 5,5/30
Pod hradom
C3
MO
C3
MO 8/40
Záhradná
C3
MO
C3
MO 4,5/40
Novonavrhnuté obslužné komunikácie v rozvojových lokalitách sú riešené vo funkcii C2 resp.
C3 kategórie MO 7,6/40 resp. MO 6,5/30. V miestach s nízkou intenzitou dopravy sú
navrhnuté upokojené komunikácie kategórie MOU 5,5/30.
C3
C3
C3
B2
C3
B3
C3
C3

MO
MOU
MO
MZ
MOK
MZ
MO
MO

c. Hromadná osobná automobilová doprava
Miestnu hromadnú osobnú automobilovú dopravu zabezpečuje v súčasnosti SAD Zvolen.
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V riešenom území sa nachádzajú autobusové zastávky pri Biotike, Hospodárskej zóne, Správe
hmotných rezerv, Dolnej ulici, Nám. SNP a Pod zámkom.
Autobusové zastávky navrhujeme upraviť so samostatnými zastávkovými pruhmi. V priestore
Lichardovej ulice navrhujeme obojstrannú autobusovú zastávku so samostat.zastávk.pruhmi.
V priestore Pod zámkom navrhujeme upraviť minimálne jednostranný zastávkový pruh.
Navrhnutá je obojstranná autobusová zastávka v priestore Terasy, napojenia IBV Západ na
cestu III/06642.
Existujúca zastávka na ceste I/66 v mieste rtrasy rýchlostnej cesty sa odstráni a je navrhnutá
obojstranná autobusová zastávka v priestore Rómska osada na samostatných jazdných pruhoch
mimo komunikácie.

d. Pešia doprava + cyklotrasy
Pri návrhu systému pešej dopravy sa vychádzalo z potreby zabezpečiť bezpečnosť chodcov a
potreby prepojenia objektov občianskej vybavenosti a bývania. Chodníky sú vedené pozdĺž
zberných komunikácií a obslužných komunikácií jednostranne, resp. obojstranne, šírky min.
1,5 m. Doplnené sú samostatnými pešími ťahmi a pešími priestranstvami pri objektoch
občianskeho vybavenia. V území málo zaťaženom automobilovou dopravou, sú pre pohyb
peších využívané ukľudnené komunikácie. Pre zabezpečenie sprístupnenia časti Rómska
osada je ponad rýchlostnú cestu navrhnutá lávka pre peších šírky 4,0 m.
Navrhované cyklotrasy budú mimo zastavaného územia obce vedené a vyznačené len po
poľných cestách a lesných cestách a zvážniciach tak, ako povoľuje §31 ods.1 písm.d/ zákona o
lesoch s určením osobitného režimu používania týchto cyklotrás, ktorý určí po dohode s
obhospodarovateľmi dotknutých lesných pozemkov tunajší úrad.

e. Statická doprava
Plochy statickej dopravy sú v riešenom území navrhnuté v zmysle uvažovaného stupňa
automobilizácie 1 : 2,5.
Návrh parkovacích miest musí zodpovedať potrebám v súlade s normou STN 736110
Projektovanie miestnych komunikácií a v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. musí byť riešené na
vlastnom pozemku investora. Z celkového počtu parkovacích miest musia byť navrhnuté 4 %
miest pre imobilných občanov (min. 1 miesto na každej parkovacej ploche).
Plochy verejného parkovania v obci sú navrhnuté v jednotlivých častiach obce tzv. verejné
záchytné parkovacie plochy, ktoré je možné využívať pre viac funkcií v dotknutom území.
Odstavovanie a garážovanie vozidiel v území je riešené s ohľadom na zástavbu formou
rodinných domov, individuálne na pozemkoch vlastníkov rodinných domov. Pri bytových
domoch je riešené v pomere 1 b. j. jedno odstavné alebo garážové stojisko.

f. Dopravné zariadenie
V náväznosti na cestu rýchlostnú cestu sú riešené dopravné zariadenia nasledovne:
1. Čerpacia stanica s odpočívadlom v smere na Ružomberok o so stravovaním, ubytovaním
informačným centrom a výstavnými priestormi.
2. Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty v priestore mimoúrovňovej križovatky
východne od obce Slovenská Ľupča, ktorého konečné riešenie bude upresnené v proj.
príprave stavby .

g. Negatívne vplyvy dopravy
Medzi negatívne vplyvy dopravy patrí, hluk, otrasy vyvolávané automobilovou a koľajovou
dopravou.
V priestoroch, kde hluk vo vonkajšom priestore presahuje maximálne prípustné ekvivalentné
hladiny hluku navrhujeme realizovať na základe konkrétnych meraní primerané pevné
protihlukové bariéry na ochranu vonkajších priestorov a technické úpravy bytových budov pre
ochranu vnútorného prostredia, technické úpravy bytových budov pre ochranu vnútorného
prostredia.
Pre odstránenie negatívnych vplyvov dopravy z rýchlostnej cesty R1 na obytné územie obce
sú v celom rozsahu súbehu cesty s obytným územím Slovenskej Ľupče navrhnuté protihlukové
steny. ktoré budú minimalizovať vplyv hluku na obytné územie.
h. Ochranné pásma dopravy a technického vybavenia
Vyplývajú z cestného zákona, zákona o dráhach, vodného zákona, zákona o energetike a STN.
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L.2. Vodné hospodárstvo
1. Povrchové vody
Súčasný stav
Riešené územie spadá do povodia rieky Hron ( hydrologické číslo povodia 4 - 23 - 02). Hlavným
recipientom riešeného územia obce Slovenská Ľupča je rieka Hron
• s pravostranným prítokom: potokom Dúbrava (Dolný Istebník) (č.148), Istebník (Horný Istebník) (č.150), Ľupčica (č.152), Járok (č. 160/1), Zámocký potok (č. 161), Plniansky potok (č.
162) a Moštenický potok (č. 164),
• a ľavostranným prítokom: potokom Driekyňa (č. 151) a Plavno (č.149).
Rieka Hron je v riešenom území, tzn. 5 km-vom úseku neupravená. Prítoky rieky Hron v riešenom
území Zámocký potok, potok Járok, Ľupčica, Istebník a Dúbrava sú v zastavanom území obce
a priemyselnej zóny upravené.
V riešenom území na potoku Driekyňa je vybudovaná malá vodná nádrž pre odber úžitkovej vody
s max. hladinou zátopy 385 m n.m. a objemom 3820 m3. Na Zámockom potoku sú vybudované malé
retenčné nádržky - rybníky. Starší rybník má historickú hodnotu, ale je nefunkčný.
Návrh
Podľa Hydrologického a Vodohospodárskeho plánu povodia Hron, II. cyklus (SVP š.p. B. Štiavnica,
1999 - 2000) a koncepčného materiálu „Rozvojového programu investícií na roky 2007-2012“ správcu
toku SVP, š.p. B. Štiavnica OZ Povodie Hrona B. Bystrica sa v riešenom území neuvažuje s úpravou
rieky Hron.
Na tokoch spadajúcich do riešeného územia navrhujeme realizovať správcami tokov pravidelnú údržbu
tokov (čistenie koryta tokov, údržba brehovej zelene), aby sa zabezpečila kapacita koryta na prevedenie
veľkých vôd v období dažďov a pri topení smehu.
V navrhovanom území sa rešpektuje požiadavka v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
vyhl. č. 211/2005 Z. z., kde je potrebné zachovať obojstranné ochranné pásmo pri vodohospodársky
významnom vodnom toku do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od
brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. V k. ú.
obce Slovenská Ľupča to platí pre vodné toky Hron, Ľupčica a Driekyňa, ktoré sú zaradené do zoznamu
vodohospodársky významných vodných tokov.
V ÚPN obce Slovenská Ľupča sa neuvažuje s bytovou výstavbou v zatápanom území rieky Hron, kde
by bolo potrebné zabezpečiť adekvátnu ochranu pred možnou záplavou prívalovými vodami.
V lokalite Tarazka navrhujeme na občasnom bezmennom toku vybudovať polder na zachytávanie
prívalových vôd v období dažďov a pri topení smehu. Vybudovaním poldra v tejto časti sa zabezpečí
ochrana pravidelného zatápania ulice v časti Tarazka, ako aj časti námestia v obci.
2. Zásobovanie pitnou vodou
Súčasný stav
Časť obce Slovenská Ľupča je v súčasnosti napojená na skupinový vodovod Priechod – Selce –
Slovenská Ľupča (ďalej SKV). Zdrojom pitnej vody SKV je vodný zdroj Ľupčica s výdatnosťou 26,0
l.s-1. Pre obec Slovenská Ľupča sa uvažuje odoberať množstvo cca Q = 9,0 l.s-1. Voda z vodného zdroja
Ľupčica (ČS Priechod) je privádzaná prívodným potrubím do vodojemu Ľupča o objeme 2 x 400 m3
s max. hladinou 425,00 m n. m.. Z vodojemu je voda privádzaná zásobným potrubím v dĺžke 475 m
profilu DN 200 cez AT stanicu, v súčasnosti mimo prevádzky, do rozvodnej site. V súčasnosti je v obci
vybudovaná rozvodná sieť v dĺžke 11200 m profilu DN 200 – 1´´. Obec je zásobovaná v jednom
tlakovom pásme.
Doplňujúcim vodným zdrojom pre obec Slovenská Ľupča a zdrojom vody pre priemyselnú časť
Slovenská Ľupča – Príboj a mesto Banská Bystrica je vodný zdroj Ľadová studňa (vodný zdroj
Pohronského skupinového vodovodu, ďalej PSV). Voda je vedená z vodného zdroja Ľadová studňa
prívodným potrubím profilu DN 500. V prípade nedostatku pitnej vody pre obec Slovenská Ľupča
z vodného zdroja Ľupčica sa uvažuje využívať pitnú vodu z vodného zdroja Ľadová studňa cez AT
stanicu, ktorá je vybudovaná pod vodojemom Ľupča a výtlačné potrubie v dĺžke 472 m profilu DN 150.
Vzhľadom na súčasnú spotrebu vody v obci je AT stanica mimo prevádzky.

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

60

Voda v priemyselnej časti Slovenská Ľupča – Príboj je privádzaná z prívodného potrubia DN 500 cez
výtlačné potrubie DN 250 do vodojemu Biotika o objeme 2 x 1500 m3 s max. hladinou 415,00 m n. m.
Objekty priemyselnej výroby lokalizované v priestore východne od toku Dúbravici (Dolný Istebník) sú
zásobované bez akumulácie, tzn. priamo z hlavného prívodného potrubia PSV. Objekty priemyselnej
výroby západne od toku Dúbravica (Dolný Istebník) sú zásobované z vodojemu Biotika.
V časti obce Pod zámkom je vybudovaný starý vodojem, ktorý je v súčasnosti vyradený z prevádzky.
Zásobovanie vodou RD Hron je zo studní s výdatnosťou Q = 1,0 l.s-1, z ktorých je voda prečerpávaná do
vodojemu Selá o objeme 20 m3.
Objekt Tehelne je zásobovaný pitnou vodou z vlastného zdroja.
Lokalita Rómskej osady je zásobovaná pitnou vodou z vodného zdroja, ktorý je situovaný v rómskej
osade. Zdroj nemá stanovené pásma hygienickej ochrany.
Lokalita vodáckej základne Mlynček je zásobovaná vodu z individuálnych zdrojov.
Lokalita Lesnej škôlky je zásobovaná vodou z vlastného zdroja s kapacitou Q = 5,0 l.s-1, z ktorého je
voda vytláčaná do bazénu a vodojemu.

Hospodárenie s pitnou vodou za rok 2006 podľa údajov StPVS, a.s. Banská Bystrica
Popis
Hodnota v m3
Voda určená na realizáciu
296 399 m3
Voda fakturovaná
296 399 m3
Voda fakturovaná pre obyvateľstvo
84 698 m3
Voda fakturovaná pre ostatných
111 371 m3
Návrh
Výpočet potreby pitnej vody
Pri výpočte potreby pitnej vody sme vychádzali z vyhlášky č.684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kanalizácií.
A. Priemerná potreba pitnej vody
1. pre bytový fond a základnú vybavenosť

Rok

2018
2028

Počet obyv.

Špecifická potreba vody l. os -1.d-1

3799
4841

pre bytový Pre základ. občiansku spolu
fond
a technickú
vybavenosť
135
25
160
135
25
160

2. pre vyššiu občiansku a technickú vybavenosť
Kapacita
Špec. potr. vody
Typ
zam., stol., lôžka
l.os.-1.d-1
Výroba
170
80
Agroturistika
45 lôž., 45
150l/lôž., 450 l/zam.
stol./4zam.
Poľnohospodárstvo 50 kráv, 5 koní
25 l/kus, 45 l/kus
Švarca
65 lôž., 30
500 l/lôž., 450 l/zam.
stol./3zam.
Terasa Pri kríži
100 návšt.
3 l/návšt.
Športová
30 lôž., 30
500 l/lôž., 450 l/zam.
stol./3zam.
ČSPHM
30 lôž., 30
500 l/lôž., 450 l/zam.
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Priemerná
vody
m3.d-1

potreba

607,8
774,6

Priem. potr. vody
m3.d-1
13,6
8,6
1,5
33,9
0,3
16,4
16,4
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Hrad
Spolu

stol./3zam.
8 lôž.

Priemerná potreba vody celkom:
Rok
1.
2.
2018
2028

607,8
774,6

91,5
91,5

61

1000 l/lôž.

0,8
91,5

celkom
m3.d-1
699,3
866,1

B. Maximálna denná potreba vody
Rok
Priem. potreba vody súčiniteľ
dennej
3 -1
nerovnomernosti
m .d
2018 699,3
1,6
2028 866,1
1,6

l.s-1
8,09
8,96

Max. denná potreba
m3.d-1
l.s-1
1118,88
12,9
1385,76
16,0

Bilancia vodného zdroja
Obec Slovenská Ľupča navrhujeme zásobovať z nasledujúcich vodných zdrojov:
- vodný zdroj Ľupčica (SKV Priechod – Selce – Slovenská Ľupča ) Qmin = 9,0 l.s-1 pre obec
Slovenská Ľupča,
- deficit vykryť z vodného zdroja Ľadová studňa využívaný pre SKV PSV.
Pre časť obce Slovenská Ľupča – priemyselnú zónu navrhujeme využívať v návrhovom roku pitnú vodu
z vodného zdroja Ľadová studňa (SKV PSV).
Bilancia vodného zdroja Ľupčica pre obec Slovenská Ľupča:
Návrhový rok
Vodný zdroj Ľupčica Qmin (l.s-1)
Spotreba vody v obci Slovenská Ľupča Q (l.s-1)
Bilancia vodných zdrojov +,- (l.s-1)

2018
9,0
12,9
-3,9

2028
9,0
16,0
-7,0
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hladinou 425,00 m n. m.. Z vodojemu bude voda gravitačne privádzaná zásobným potrubím DN 200 do
obce. V obci je potrebné dobudovať v novonavrhovaných urbanizovaných plochách rozvodnú
vodovodnú sieť v dĺžke 5918 m profilu DN 100 a zokruhovať s jestvujúcou vodovodnou sieťou.
Vodovodnú sieť a to úseky z liatiny a ocele o DN 80 – 1´´ v dĺžke navrhujeme na rekonštrukciu, lebo
kvalita potrubia je nedostatočná a spôsobuje straty vody vo vodovodnej sieti.
Pre časť obce nad hranicou prvého tlakového pásma, vzhľadom na výškové usporiadanie
urbanizovaného územia a dosiahnutia ideálnych tlakových pomerov vo vodovodnej sieti, navrhujeme
riešiť zásobovanie pitnou vodou cez automatickú tlakovú stanicu (ďalej AT stanica) a rozvodné potrubie
v dĺžke 2917 m. AT stanicu navrhujeme vybudovať v areáli vodojemu Ľupča.
Na vykrytie deficitu pitnej vody k návrhovému roku 2018 a 2028 pre obec Slovenská Ľupča navrhujeme
využívať pitnú vodu z vodného zdroja Ľadová studňa cez jestvujúcu AT stanicu, ktorá je vybudovaná
pod vodojemom Ľupča 2 x 400 m3 a výtlačné potrubie v dĺžke 472 m profilu DN 150, ktoré sa
v súčasnosti vzhľadom na súčasnú spotrebu vody v obci nevyužívajú a sú mimo prevádzky.
Na dosiahnutie požiadavky STN Vodojemy, tzn. vodojem musí zabezpečiť 60 - 100 % Qmax navrhujeme
k návrhovému roku 2028 rozšíriť jestvujúci vodojem Ľupča 2 x 400 m3 o ďalšiu komoru o objeme 400
m3.
V prípade realizácie vodárenskej nádrže Hronček na Kamenistom potoku navrhujeme vytvoriť
v riešenom území koridor pre trasovanie uvažovaného Horehronského skupinového vodovodu. Horehronský skupinový vodovod navrhujeme v zmysle štúdie „Rozvoj verejných vodovodov v okresoch Banská Bystrica a Zvolen“ profil DN 1000 - 1200 mm.
V priemyselnej časti Slovenská Ľupča – Príboj navrhujeme zásobovanie pitnou vodou ponechať
v súčasnej koncepcii, tzn. voda bude privádzaná z prívodného potrubia DN 500 cez výtlačné potrubie
DN 250 do vodojemu Biotika o objeme 2 x 1500 m3 s max. hladinou 415,00 m n.m. Na tento vodojem
navrhujeme napojiť aj nové priemyselné plochy. Objekty priemyselnej výroby lokalizované v priestore
východne od toku Dúbravici (Dolný Istebník) budú aj naďalej zásobované bez akumulácie, tzn. priamo
z hlavného prívodného potrubia PSV. Objekty priemyselnej výroby západne od toku Dúbravica (Dolný
Istebník) budú zásobované z vodojemu Biotika.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach navrhujeme
v celom riešenom území dodržať ochranné pásmo 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode nad priemer 500 mm.

Návrh zásobovania pitnou vodou
Obec Slovenská Ľupča navrhujeme zásobovať pitnou vodou z jestvujúceho vodovodu v dvoch
tlakových pásmach. Hranica 1 a 2. tlakového pásma bude tvorená vrstevnicou 400,00 m n. m. Zdrojom
pitnej vody vodovodu bude využívaný vodný zdroj Ľupčica (zdroj pre SKV Priechod – Selce –
Slovenská Ľupča) s doporučeným odberom Qmin = 9,0 l.s-1 pre obec Slovenská Ľupča. Voda zo zdroja
bude privádzaná jestvujúcim prívodným potrubím do vodojemu Ľupča o objeme 2 x 400 m3 s max.

3. Zásobovanie úžitkovou vodou
Súčasný stav
Priemyselná zóna Slovenská Ľupča – Príboj využíva ako zdroj úžitkovej vody povrchovú vodu z potoka
Ľupčica, Driekyňa a rieky Hron.
Akumulácia úžitkovej vody pre areál závodu Biotika a Fermas je zabezpečená vo vodnej nádrži na
potoku Ľupčica. Voda je do areálu privádzaná cez zásobné potrubie potrubím DN 600. Krajský úrad,
odbor životného prostredia v Banskej Bystrici vydal v roku 2002 rozhodnutie o povolenom odbere
z potoka Ľupčica v množstve Qmax = 200,0 l.s-1, Qpr =174 l.s-1 = 5 500 000 m3.rok-1.
Ďalším zdrojom úžitkovej vody pre závod Biotika je potok Driekyňa. Na potoku Driekyňa je
vybudovaná nádrž, z ktorej je voda gravitačne privádzaná cez prívodné potrubie profilu DN 300 do
čerpacej stanice Biotiky situovanej pri rieke Hron. Krajský úrad, odbor životného prostredia v Banskej
Bystrici vydal v roku 2002 rozhodnutie o povolenom odbere z potoka Driekyňa v množstve Qmax = 50,0
l.s-1, Qpr = 43,0 l.s-1 = 1 370 000 m3.rok-1.
Ďalším zdrojom úžitkovej vody pre závod Biotika je rieka Hron. Na rieke Hron je vybudovaný odberný
objekt vzdutím hladiny, drenáž pozdĺž rieky Hron, ktorá je zaústená do studne v areáli čerpacej stanice
Biotika. Voda zo studne je vytláčaná potrubím DN 400 do vodojemu úžitkovej vody č.2 v areáli
Biotika. Krajský úrad, odbor životného prostredia v Banskej Bystrici vydal v roku 2002 rozhodnutie
o povolenom odbere z potoka Driekyňa v množstve Qmax = 1300,0 l.s-1, Qpr = 775,0 l.s-1 = 24 444 000
m3.rok-1.
Voda z Hrona je gravitačne privádzaná do čerpacej stanice. Z čerpacej stanice cez čerpadlo č.1 je
prívodným potrubím profilu DN 900 privádzaná do areálu Biotiky.
Voda z Hrona a Driekyne je v čerpacej stanici Biotika cez čerpadlom č. 2 prečerpávaná potrubím DN
600 do vodojemu úžitkovej vody č.1 v areáli Biotika.
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Deficit potreby pitnej vody pre obec Slovenská Ľupča, vo vodovode Slovenská Ľupča k návrhovým
rokom 2018 a 2028 navrhujeme vykryť z vodného zdroja Ľadová studňa.
Návrh akumulácie
Pri posúdení zabezpečenosti jestvujúcej akumulácie pre návrhový rok sme vychádzali z požiadavky
STN Vodojemy, tzn. vodojem musí zabezpečiť 60 - 100 % Qmax.
Tab. Návrh akumulácie

Max. denná
potreba
(m3.d-1)
2018 1118,88
2028 1385,76
Rok

Požiadavka
Vodojemy (m3)
60%
100%
671
1119
832
1386

Jestvujúca
akumulácia
(m3)
800
800

Návrh
akumulácie
(m3)
400

Zabezpečenosť
(%)
71,49
86,58

Vodojem Ľupča o objeme 2 x 400 m3 navrhujeme k návrhovému roku 2028 v základnom riešení aj
v alternatíve rozšíriť o 400 m3.
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Návrh
Zásobovanie úžitkovou vodou navrhujeme v súčasnej koncepcii, tzn. priemyselné podniky budú aj
naďalej využívať pre svoje výrobné účely zdroje úžitkovej vody ako v súčasnosti.
4. Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Súčasný stav
Obec Slovenská Ľupča má v súčasnosti vybudovanú čiastočne delenú a jednotnú kanalizáciu. Delená
kanalizácia sa začala budovať v roku 1947 – 1950. Delenú kanalizáciu tvorí splašková kanalizácia
vybudovaná v celkovej dĺžke cca 7000 m profilu DN 1300 – 300 mm a dažďová kanalizácia
vybudovaná v celkovej dĺžke 670 m profilu DN 500 mm. Splašková kanalizácia je vyústená bez čistenia
cez dve výuste do recipientov. Jedna výusť je do rieky Hron a druhá výusť do potoka Ľupčica. Pre
vypúšťanie odpadových vôd bolo vydané OÚ ŽP B. Bystrica povolenie č. ŽP – 5609.2/94-Há zo dňa
26.9.1994.
Hlavnú kostru splaškovej kanalizácie tvorí kanalizačný zberač A do ktorého sú zaústené kanalizačný
zberač A1, B a C. Do kanalizačného zberača B sú zaústené kanalizačné zberače B1, E a B2. Do
kanalizačného zberača C sú zaústené kanalizačné zberače C2 a D. Do kanalizačného zberača D sú
zaústené povrchové vody z cesty z obce Podkonice. Do kanalizačného zberača E sú zaústené
kanalizačné zberače E1, E2, E3 a F. Do kanalizačného zberača F sú zaústené kanalizačné zberače F1, F2
a F3. Do kanalizačného zberača G sú zaústené kanalizačné zberače G1 a G2.
Jednotná kanalizácia sa začala budovať od roku 1960. Jednotná kanalizácia odkanalizováva územie
o ploche 11,40 ha. Ide o IBV vo východnej časti obce. Hlavnú kostru jednotnej kanalizácie tvorí
kanalizačná stoka A1 s celkovou dĺžkou cca 2100 m profilu DN 1000 – 600 mm. Na kanalizačnú stoku
A1 sú napojené:
- kanalizačný zberač A2 v celkovej dĺžke cca 230 m profilu DN 400 - 300 mm
- kanalizačný zberač A3 v celkovej dĺžke cca 200 m profilu 300 mm
- kanalizačný zberač A4 v celkovej dĺžke 60 m profilu 300 mm
- kanalizačný zberač A5 v celkovej dĺžke cca 300 m profilu 300 mm
Jednotná kanalizácia je zaústená do rieky Hron bez čistenia.
V ďalších častiach obce Slovenská Ľupča sú splaškové vody odvádzané splaškovou kanalizáciou
a čistené v samostatných čistiarňach odpadových vôd (ďalej ČOV).
Časť obce Za Daňacou je odvádzaná kanalizačným zberačom H, ktorý je ukončený v MB ČOV.
Prečistené odpadové vody sú cez kanalizačný zberač H1 zaústené do potoka Ľupčica. Typ MB ČOV je
DČB 120 s výkonom Q = 24 m3.d-1 a s počtom 162 EO.
Splaškové vody z ulice Športová sú odvádzané kanalizačným zberačom I do ČOV typu BDČP 2
s výkonom Q 6,48 m3.d-1 a počtom EO 19 – 48. Prečistené odpadové vody sú zaústené do potoka
Ľupčica. Na kanalizačný zberač I je zaústený kanalizačný zberač I1, ktorý odvádza dažďové vody
z ulice Športová. Do dažďovej kanalizácie sú zaústení výuste z individuálnych ČOV rodinných domov
na Športovej ulici.
Časť obce Pod zámkom je odvádzaná kanalizačným zberačom J, ktorý je ukončený v ČOV (v
súčasnosti v skúšobnej prevádzke). Prečistené odpadové vody sú cez kanalizačný zberač J1 zaústené do
Zámockého potoka. ČOV je dimenzovaná na 100 EO.
Splaškové vody z priestoru Hradu Slovenská Ľupča sú odvádzané kanalizačným zberačom K do ČOV.
Prečistené odpadové vody sú cez kanalizačný zberač K1 zaústené do Zámockého potoka. Typ ČOV je
BDČ 4,5 s povoleným vypúšťaním Q = 2,8 m3.d-1.
V priemyselnej zóne Slovenská Ľupča – Príboj je likvidovanie odpadových vôd z jednotlivých areálov
nasledovné.
Splaškové a priemyselné odpadové vody z areálu Biotiky s.r.o., Fermasu s.r.o. a prevádzok severne od
Biotiky nad cestou III/06642 sú odvádzané na MB ČOV, prevádzkovateľom ktorej je ČOV, a.s.
Slovenská Ľupča. Prevádzka Biotika s.r.o. má v súčasnosti tvorbu odpadových vôd v množstev Q =
9308 m3.d-1 a prevádzka Fermas s.r.o. Q = 900 m3.d-1. Vyčistené odpadové vody sú vypúšťané do
recipientu potoka Dúbrava. Vyústenie je z dvoch výustí:
Výusť č.1 v rkm 0,8 s povoleným vypúšťaním Qmax = 1151,0 l.s-1, Qp = 993,0 l.s-1, Q = 31 314 000 m3.d1
a T = 30°C.
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Výusť č.2 v rkm 0,802 s povoleným vypúšťaním Qmax = 55,0 l.s-1, Qp = 50,0 l.s-1, Q = 1 576 880 m3.d-1
a T = 30°C.
V súčasnosti je MB ČOV v rekonštrukcii s predpokladaným termínom ukončenia v roku 2010. Účelom
rekonštrukcie je intenzifikácia ČOV na výhľadové parametre zaťaženia a požadovanú kvalitu vyčistenej
vody. Hlavný dôraz je kladený na odstránenie dusíka procesom nitrifikácie a denitrifikácie. Systém
postupného spracovania v troch aktivačných stupňoch bude nahradený kaskádovým systémom
s riadenou nitrifikáciou a denitrifikáciou.
Základným prínosom pre životné prostredie bude:
- zvýšenie kvality pracovného prostredia pracovníkov čistiarne odpadových vôd a tým aj prostredia obyvateľov blízkych obcí a mesta Banská Bystrica,
- zvýši sa kvalita vypúšťanej odpadovej vody. Budú zabezpečené minimálne riziká vzniku havarijných stavov,
- zvýši sa využitie kapacity anaeróbnej prevádzky, ktorá nadväzuje na prevádzku čistiarne zvýšením produkcie bioplynu a jeho využitím na výrobu elektrickej energie a tepla,
- budú spracované celé množstvá organických odpadov z fermentačných výrob v uzatvorenom
systéme anaeróbie čím sa ukončí výroba biokompostu na otvorenej skládke v areáli Biotika a.s.
a zníži sa množstvo zápachových látok v ovzduší,
- znížené budú emisie oxidov síry v ovzduší zo spaľovania bioplynu.
Prevádzka Stavoindustria, a.s. má likvidované odpadové vody v septiku. Prevádzka Vzdelávací
a technický ústav CO MV SR má likvidované odpadové vody v septiku typu BDČP 25. Prevádzka
HAMMER má odpadové vody zachytávané v župe, ktorá je pravidelne vyvážaná na ČOV. Prevádzka
A.K.L. export import má odpadové vody čistené na samostatnej MČOV typu BDČ P 1,0 s výkonom Q
= 1,0 m3.d-1 a počtom EO 4 – 7. Prevádzka OBAOTAVA, a.s. má odpadové vody čistené na
samostatnej MČOV typu BDČ P 4,5 s výkonom Q = 3,8 m3.d-1 s vyústením do recipientu Istebník.
Prevádzka SŠHR SR má odpadové vody čistené na samostatnej ČOV typu DČB 21 s výkonom Qmax =
0,034 l.s-1 a s vyústením do recipientu Dúbrava. Prevádzka MV SR má odpadové vody čistené na
samostatnej ČOV s vyústením do recipientu Dúbrava. Prevádzka STABO má odpadové vody čistené na
samostatnej ČOV typu BDČP 6 s vyústením do recipientu Dúbrava. Prevádzka ZŤS má odpadové vody
čistené na samostatnej ČOV s vyústením do recipientu Dúbrava.
Čistenie odpadových vôd z prevádzok v areáli Selá je nasledovné. Odpadové vody z prevádzok
TIGNUM s.r.o., Píla OPL, Agromepa s.r.o., RD Hron, SHR Kostúr, PUTO, Agroterm sú odvádzané do
žúmp samostatných pre každú prevádzku.
Odpadové vody z prevádzky Bryndziarne sú čistené na biologickej ČOV s výkonom Q = 20,0 m3.d-1
s vyústením do dažďovej kanalizácie zaústenej do rieky Hron. Povolené vypúšťanie je Qmax = 0,405 l.s1
, Qp = 0,347 l.s-1, Q = 10 950 m3.d-1.
Návrh
Návrh odvádzania odpadových vôd z obce Slovenská Ľupča navrhujeme podľa koncepcie danej
projektovou dokumentáciou od firmy Hydrocoop s.r.o. Bratislava „Slovenská Ľupča – splašková
kanalizácia a ČOV, projekt stavby pre územné rozhodnutie“ (Bratislava, 2008).
Splašková kanalizácia bude vybudovaná v celej obci v dĺžke 12 280 m profilu DN 300, z toho výtlačná
485 m profilu DN 50 – 80. V novonavrhovaných urbanizovaných plochách je potrebné dobudovať
splaškovú kanalizáciu v dĺžke 19 410 m.
Vzhľadom na novú koncepciu v odvádzaní splaškových vôd v území obce Slovenská Ľupča centrálnou
kanalizáciou, navrhujeme čistiareň odpadových vôd pod hradom na zrušenie a kanalizáciu zaústiť do
verejnej kanalizácie s ukončením v ČOV pre celú obec.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach navrhujeme
v celom riešenom území dodržať ochranné pásmo 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja
kanalizačného potrubia na obidve strany verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri
verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
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Čistenie splaškových vôd z obce bude zabezpečené na vlastnej ČOV Slovenská Ľupča, situovanej na
okraji obce v blízkosti železničnej trate. Navrhovaný typ ČOV je mechanicko – biologická ČOV
s biologickým odstraňovaním uhlíkatého a dusíkatého znečistenia s úplnou stabilizáciou kalu
v kalojeme a jeho mechanickým odvodnením na pásovom lise. Odtok z ČOV sa uvažuje napojiť na
jestvujúcu zrekonštruovanú dažďovú kanalizáciu, ktorá je vyústená do Hrona.
Parametre uvažovanej ČOV:
Prietok Q24 = 7,8 l.s-1
Prietok Qd = 10,5 l.s-1
Prietok Qh = 21,0 l.s-1
Prietok Qmin = 4,7 l.s-1
BSK5 = 252,0 kg.d-1
CHSK = 504,0 kg.d-1
NL = 378,0 kg.d-1
Nc = 46,2 kg.d-1
Pc = 10,5 kg.d-1
Uvažovaná ČOV zabezpečí čistenie splaškových odpadových vôd k návrhovému roku 2018.
Vzhľadom na demografické údaje pre návrhový rok 2028, navrhujeme uvažovanú ČOV na rozšírenie,
aby ČOV dosiahla čistenie splaškových odpadových vôd z obce v kapacite Q24 = 9,0 l.s-1.
Na odvádzanie dažďových vôd z obce Slovenská Ľupča navrhujeme využívať jestvujúcu jednotnú
a delenú kanalizáciu.
V lokalite Rómska osada a v blízkom poľnohospodárskom družstve navrhujeme splaškové odpadové
vody odvádzať splaškovou kanalizáciou ukončenou v samostatnej čistiarni odpadových vôd s vyústením
do rieky Hron. ČOV navrhujeme situovať v najnižšom bode riešeného územia na ľavej strane rieky
Hron. Splaškovú kanalizáciu navrhujeme vybudovať v dĺžke cca 500 m profilu DN 300.
Parametre navrhovanej ČOV:

Počet EO
90
Q24
Qd (kd = 1,6)
Qmax (kh = 5,9)

Prietok
3

-1

m .d
9,0
14,4

m3.h-1
0,375
0,6
3,5

l.s-1
0,1
0,17
1,0

Dažďové vody navrhujeme odvádzať cez cestné rigoly do toku Hron.
V lokalite Rodinná farma navrhujeme splaškové odpadové vody odvádzať splaškovou kanalizáciou
ukončenou v samostatnej čistiarni odpadových vôd s vyústením do miestneho toku. ČOV navrhujeme
situovať v najnižšom bode riešeného územia na pravej strane miestneho toku.
Parametre navrhovanej MČOV:

Počet EO
5zam./45 lôž.
Q24
Qd (kd = 1,6)
Qmax (kh = 6,7)

Prietok

m3.d-1
7,35
11,8

m3.h-1
0,31
0,5
3,35

l.s-1
0,085
0,14
0,95

Dažďové vody navrhujeme zachytávať zo striech v priesakových jamách, čim by si vlastník zabezpečil
úžitkovú vodu.
V lokalite Vodácky tábor navrhujeme splaškové odpadové vody likvidovať v chemických prenosných
WC a to vzhľadom na sezónnosť vodáckeho tábora a na zabezpečenie hygienických zásad v tábore.
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L.3. Zásobovanie elektrickou energiou
1.

Širšie územné vzťahy
Cez riešené územie a do riešeného územia je elektrická energia privádzaná 110 kV vedeniami
a 22 kV vedením.
Z rozvodne Lieskovec vedie cez riešené územie tranzitné vzdušné 110 kV vedenie č.7859 do
rozvodne Medzibrod. Z rozvodne Lieskovec po Biotiku ako dvojlinka s linkou č. 7859 vedie
110 kV vzdušné vedenie č. 7868. Od Biotiky po rozvodňu Medzibrod vedie dvojlika č. 7868
a č. 7860.
Z k. ú. Banská Bystrica vedie cez k.ú. Slovenská Ľupča do k.ú. Lučatín 22 kV vzdušné vedenie.
V úseku Banská Bystrica – Biotika ako dvojlinka č.308 a č. 318. V úseku Biotika – Lučatín ako
dvojlinka č. 308 a č. 382.
Do riešeného územia po areál Biotiky vedie 22 kV vzdušné vedenie elektrickej energie č.317.

2.

Zásobovanie elektrickou energiou
Vzdušné vedenie VVN
Názov trasy od - do
kV
Číslo
vedenia
Liskovec – Biotika
110
7868
Tranzitné vedenie
110
7859
Tranzitné vedenie
110
7859
Biotika - Podbrezová
110
7860

Správca

Prevedenie
J,D
D

SEZ
SEZ
SEZ
SEZ

Poznámka

D

Zo 110 kV vzdušného vedenia je napojená transformačná stanica 110/6 kV s výkonom 32MVA.
Z 22 kV vzdušných liniek č. 317, č. 318 a č. 382 je napojená transformačná stanica elektrickej
energie 22/6 kV s výkonom 12,6 MVA.
Elektrické stanice (transformovne) VVN/VN
Názov lokality kV
Celkový inštalovaný
a miesto
výkon v MVA
Biotika
110/6
32
Biotika
22/6
12,6

Správca

Poznámka

Biotika
Biotika

Z dvojlinky 22 kV vzdušného vedenia sú napojené v okrsku Príboj nasledovné prevádzky:
Prvá prípojka z linky č.382 je vedená vzdušným vedením a káblovým vedením po TR ZTS.
Druhá prípojka z linky č. 308 vedie vzdušným jednoduchým vedením po železničnú vlečku
odkiaľ vedie káblovým vedením po TR PREFA.
Tretia prípojka z linky č. 308 vedie vzdušným vedením po TS ZNB/MV.
Prvá odbočka jednoduchej vzdušnej linky z linky č. 308 vedie po TR Sklad CO. Z uvedenej
odbočky sú jednoduchým vzdušným vedením a káblovými prípojkami napojené TR
ĽUPČIANKA, TR SILO, TR OBALOTAVA, TR A.L.K. export import, TR HAMMER, TR
SKLAD COLNICA.
Z Biotiky vedie 6kV káblové vedenie elektrickej energie po ČS Hron.
Vzdušné vedenie VN
Názov trasy od - do

Banská Bystrica – Biotika
Podbrezová – Biotika
Poniky - Biotika
Priechod - Kmeťová
Podbrezová – B.Bystrica
Podbrezová – Biotika
Odbočka – ESSEL

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

66

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

kV

Číslo
vedenia

Správca

22
22
22
22
22
22
22
22
22

318
308
382
308
317
308
308
382
308

SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ

Prevedenie
J,D,K
D
D
J
D
D

Poznámka
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Prípojka – TR Štátne lesy
Odbočka – TR 5
Prípojka – TR 8
Odbočka - S.Ľupča-Podkonice
Prípojka pre TS Morkáreň
Prípojka – TR 2
Odbočka – TR 1
Prípojka – TR 7
Prípojka – TR 4
Odbočka – TR RD 1
Prípojka – Tehelňa
Prípojka – TR TIGNUM
Prípojka – TR RD 2
Odbočka – TR Pod Zámkom
Prípojka – TR Zámok
Prípojka – TR SPLAV

67

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
308
382
308
308
308

SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ

Káblové vedenie VN
Názov trasy od - do

kV

Číslo
vedenia

Správca

TR 1 – TR 7
Biotika – ČS Hron

22
6

308
-

SSE
Biotika

Zoznam 22kV/0,4 kV transformačných staníc
Miesto, lokalita
Inštalovaný Napájacie
výkon v
22 kV
MW
vedenie
Obvod Príboj
Stavoindustria
100
308
ZTS
630
382
MV
400
308
SŠHR
160
308
SILO
400
308
Obalotava
630
308
a.k.l.
160
308
Sklad COLNICA
160
308
ZTS
400
308
CO
160
308
Štátne Lesy
160
308
ČS HRON
Obvod Slovenská Ľupča
ESSEL
630
308,382
Obec 5
250
308
Obec 8
400
308
Obec 6
250
308
Obec 2
630
308
Obec 1
400
308
Obec 7
630
308
Obec 4
400
308
Lokalita Selá
RD 1
160
308
TEHELŇA
160
308
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RD 2
TIGNUM
Lokalita Mlynček
Splav
K.ú. Lučatán

J
J
J
J
J,K
J
J
J
K
J
J
J
J
J
K
J
Prevedenie
J,D,K
K
K

Správca

Stavoindustria
BK Kompany
MV
MV
BK
Obalotava
a.k.l.
HAMMER
MK Kompany
MV
Štátne lesy SR
Biotika
VYHYS
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ
SEZ

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

68

160
160

382
308

RD HRON
TIGNUM

30
160

308
308

SPLAV HRON
Píla

Výrobne elektrickej energie v riešenom území
Druh
Inštalovaný
Prevádzkovateľ
a miesto výkon v MW
výrobne
PPZ
4,0
Biotika a.s.

Poznámka

Najväčší odberatelia elektrickej energie
Poradové
Odberateľ
Ročná spotreba el. energie v MWh
číslo
1
Biotika a.s.
35332
2
Fermas a.s.
34000
Spolu
69332
Poznámka

Poznámka

Potreba elektrickej energie Obvod Príboj
P.č. Umiestnenie
Názov zariadenia
A1
Príboj
Biotika a.s.
A2
Príboj
ČOV a.s.
A3
Príboj
Fermas a.s.
B1
Príboj
Stavoindustria
C1
Príboj
MV CO
D1
Príboj
BK kompany
D2
Príboj
Raven a.s.
D3
Príboj
Confal a.s.
E1
Príboj
Hammer s.r.o.
F1
Príboj
a.l.k. import export
G1
Príboj
OBALOTAVA a.s.
H1
Príboj
Benton Slovakia
H2
Príboj
Vimar
H3
Príboj
Tater spol s.r.o.
H4
Príboj
AGROVEST
H5
Príboj
STABO s.r.o.
I1
Príboj
SŠHR
J1
Príboj
MV SR
Obvod Tehelňa
P.č. Umiestnenie
Názov zariadenia
Tehelňa
TIGNUM
Tehelňa
OPL píla
Tehelňa
RD HRON
Tehelňa
KOSTUR
Tehelňa
AGROMEPA
Tehelňa
PUTO
Tehelňa
AGROTEMP
Tehelňa
Syráreň
Tehelňa
J+K Nemce

RD HRON
J+K

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

Poznámka
Vlastná TS 110/6, 22/6

Vlastná TS
Vlastná TS
Spoločná TS

Vlastná TS
Vlastná TS
Vlastná TS
Spoločná TS

Vlastná TS
Vlastná TS
Poznámka
Vlastná TS
2x TS
Ročná spotreba 336 MWh

Vlastná TS
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Základné údaje
a. Bytový fond
Obvod

Slovenská Ľupča
Rómska osada
Príboj
Spolu Slovenská
Ľupča

Stav
Návrh
Cieľový rok
Bytový fond
Bytový fond
Bytový fond
Rodinné Bytové Rodinné Bytové Rodinné Bytové
domy
domy
domy
domy
domy
domy
688
329
300
118
988
447
13
13
14
0
27
0
0
8
0
0
0
8
701
350
314
118 1015
455

b. Stav technického vybavenia
Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Hronská
Za železničnou traťou sa nachádza vnútorná transformačná stanica el. energie TR 1.
1 mája
Pri potoku Ľupčica sa nachádza vnútorná transformačná stanica elektrickej energie TR 2.
Pod zámkom, Pod hradom
Pri ceste III/06642 sa nachádza vonkajšia transformačná stanica elektrickej energie TR 3.
Lesnícka
Pri Zámockom potoku sa nachádza vonkajšia transformačná stanica elektrickej energie TR
4.
Ľupčianska ulica
Pri potoku Ľupčica sa nachádza vonkajšia transformačná stanica TR 5.
Podkonická cesta
Pri Morkárni sa nachádza vonkajšou transformačnou stanicou elektrickej energie TR 6.
Železničná
Pri železničnej trati sa nachádza transformačná stanica elektrickej energie vnútorná TDBO
TR 7.
Za Dańacou
Pri ulici Za Daňacou sa nachádza vonkajšia transformačná stanica el. energie TR 8.
Ľupčianska ulica
Pri potoku Ľupčica, na konci Ľupčianskej ulice sa nachádza vonkajšia transformačná
stanica elektrickej energie TR 9.
c. Návrh v zmysle ÚPN-SÚ v znení zmien a doplnkov
Okrsok Slovenská Ľupča
IBV Západ
V priestoroch občianskeho vybavenia je navrhnutá vnútorná transformačná stanica
elektrickej energie TR 10 napojená 22 kV vzdušnou a káblovou prípojkou.
IBV Podkonická cesta
Na ľavom brehu potoka Hore jarky je navrhnutá vnútorná transformačná stanica elektrickej
energie TR 11 napojená 22 kV káblovou prípojkou.
IBV Pod Hôrkou
Pri miestnej komunikácii je navrhnutá vnútorná transformačná stanica elektrickej energie
TR 12 napojená 22 kV káblovými prípojkami z TR 3 a TR 4
IBV Pod Hradom
Pri ceste III/06642 je navrhnutá zrušenie vonkajšej transformačnej stanice TR 3 a jej
nahradenie vnútornou transformačnou stanicou elektrickej energie. Napojenie je 22 kV
káblovou prípojkou z jestvujúceho 22 kV vzdušného vedenia.
VOV
V priestore medzi Hronom a cestou I/66 bola navrhnutá pre vyššiu občiansku vybavenosť,
ČSPHM vnútorná transformačná stanica elektrickej energie TR 13 napojená 22 kV
káblovou prípojkou z jestvujúceho vzdušného vedenia.
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Obvod Rómska osada
V priestore pri účelovej komunikácii do Driekyne bola navrhnutá transformačná stanica
elektrickej energie TR 14 napojená 22 kV vzdušnou a káblovou prípojkou.
5.

Výpočet pre riešenie rozvodu el. energie
Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sme vychádzali z predpokladu, že 95% bytových
objektov IBV a HBV využíva a bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu
TÚV zemný plyn, v malej miere elektrickú energiu. Navrhovanú IBV a HBV sme zaradili do
kategórie „ A“ a “B“ so súčasným príkonom na jednu bytovú jednotku podľa STN 33 2130 Z2
prílohy Ss = 7 kW a Ss = 11 kW. Celkovú potrebu elektrickej energie pre občiansku
vybavenosť, komunálno-technickú spotrebu, priemysel, dopravu a výrobnú sféru sme stanovili
z podielu odberu účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých objektov na maximálnom
dennom odbere riešeného územia a to v závislosti na kubatúre jednotlivých objektov a podľa
merných účelových jednotiek jednotlivých druhov vybavenosti.
Podiel jednotlivých druhov vybavenosti ZOV + VOV na maxime zaťaženia v kVA .

Byty
spolu

2001
Slovenská Ľupča
Byty celkom
Rozdiel
Obývané byty
1 Biotika
2 Rómska osada
3 Slovenská Ľupča
Návrh
Slovenská Ľupča
Byty celkom
1 Biotika
2 Rómska osada
3 Slovenská Ľupča
Návrh
Obvod
Zariadenie
Obvod Biotika
Fermas
Kratiny
Konopiská
Obvod Rómska osada
Rómska osada
Vodácky tábor
Domové ostriedky
Obvod Slovenská Ľupča
Konopiská
Ulický bok
Rodinná farma
Járok
Pod hôrkou
Pod Hradom
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Z toho
RD

BD

Ostatné

1116
115
1001
8
13
980

744
93
651
0
13
638

358
18
340
8
0
332

14
4
10
0
0
10

1190
8
13
1169

808
0
13
795

382
8
0
374

31

Prvá etapa

Návrhový rok
Druhá etapa

TS Fermas
1xTS
1xTS

TS Fermas
2xTS
2x TS

TS 250 kVA
TS 250 kVA
TS 250 kVA

TS kVA
TS 250 kVA
TS 400 kVA

TS 250 kVA

TS 400 kVA

TS 400 kVA

TS 400 kVA

TS 250 kVA
TS 250 kVA
TS 400 kVA

TS 400 kVA
TS 250 kVA
2x TS 400 kVA
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TS 400 kVA
TS 400 kVA
TS 250 kVA

Záhradná
1. mája
Partizánska
6.
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Označe Dodávateľ
nie
el. energie

Etapa
Stav

Návrh

Návrh.
obd.

Obvod Biotika - Príboj
Fermas
Obvod Rómska osada
RD HRON
RD HRON
Píla
TIGNUM
SPOLU
Obvod Slovenská Ľupča
Pri závorách
1 Mája č. 1
Pod Hradom č. 1
Zámocký potok
Ľupčica
Morkáreň
TDBO
Za Daňacou
ESSEL
Hrad
Ľupčianska ulica
IBV Západ
1 Mája č. 2
Jarok
/Za morkárňou/
Pod hôrkou
Rómska osada
Domové ostriedky
Pod Hradom č.2
Pri ČOV
Konopiská
Pod vodojemom
Rodinná farma
Pri kríži
Terasa
SPOLU
Mlynček
Lučatín Splav
SPOLU
SPOLU CELKOM
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TR12
TR 13
TR 14
TR 15

RD
RD
J+K
TIGNUM

160
160
160
400
880

250

160
250
160
400
970

250

TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
TR 5
TR 6
TR 7
TR 8
TR9
TR10
TR11
TR17
TR18
TR19

SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
ESSEL
ŽP
ŠL
SSE-D
SSE-D
SSE-D

400
630
400
400
250
250
630
400
630
630
160
0
0
0

400
250
400
250

400
630
400
400
250
250
630
400
630
630
400
250
400
400

TR20
TR21
TR22
TR 23
TR 24
TR 25
TR 26

SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D
SSE-D

0
0
0
0
0
0
0

400
160
250
400
250
250
400

400
250
400
400
250
250
400

TR 27

SSE-D

0

250

400

4780

3660

8820

50

100

250

50
5710

100
4010

250
10040

TR16

Splav
Hron
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Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou a predpokladaným
vypočítaným nárastom potreby elektrickej energie v riešenom území z dôvodu ďalšej
urbanizácie a intenzifikácie riešeného územia bude potrebné:

TS 400 kVA
TS 400 kVA
TS 250 kVA

Zásady zásobovania elektrickou energiou
Lokalizácia
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1. vybudovať nové zahusťovacie trafostanice napojené z linky č.308 podľa predpokladaného
nárastu spotreby elektrickej energie,
2. VN 22 kV prípojky pre navrhované kioskové trafostanice budovať zemnými VN 22 kV
suchými káblami z VN 22 kV vedenia č. 308 zokruhovaním, vedenými zeleným pásom vedľa
cestných a peších komunikácií,
3. v intenzifikovaných územných lokalitách a územných lokalitách pre výrobné a nevýrobné
služby zvýšiť výkony jestvujúcich stožiarových trafostaníc podľa potreby intenzifikácie
a požiadaviek odberateľov,
4. NN sekundárne vývody z jestvujúcich trafostaníc v intenzifikovaných územných lokalitách
riešiť závesnými a samonosnými káblami po jestvujúcich podperných bodoch sekundárnej
vzdušnej siete NN, ktoré budú postupne nahrádzať vzdušné vedenia z neizolovaných vodičov
AlFe, resp. tieto vedenia v centrálnej časti obce a popri štátnej ceste postupne zakáblovať
zemnými káblami typu AYKY do 240 mm2 uloženými v zemi,
5. NN sekundárnu sieť v novonavrhovanej urbanizovanej bytovej zástavbe IBV, HBV, občianskej
vybavenosti a športovo-rekreačnom zázemí budovať zemnými káblami typu AYKY, CYKY
do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé
objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine objektov
s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia
dvojcestného /okružného/zásobovania,
6. vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ktoré sú osadené na
podperných bodoch spolu s NN sekundárnym rozvodom, resp. v novourbanizovaných
lokalitách na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25
mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom rozvádzačov RVO od trafostaníc.
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L.4.

Zásobovanie teplom

1.

Charakteristika zásobovania teplom
Obec Slovenská Ľupča leží v oblasti výpočtovej teploty vonkajšieho vzduchu - 18°C bez
intenzívnych vetrov.
Priemerná denná teplota v najchladnejšom mesiaci je -4°C. Dĺžka vykurovacieho obdobia je
232 dní pri priemernej ročnej vonkajšej teplote vzduchu +2,9°C.
Obec Slovenská Ľupča je zásobovaná teplom z tepelných zdrojov rozmanitých druhov a
výkonov. Zdroje tepla na území obce Slovenská Ľupča majú decentralizovaný charakter. V
zastavanom území obytného územia sa vyskytujú malé a stredné zdroje. V priemyselnej zóne
sa nachádzajú malé, stredné a veľké zdroje tepla.

2.

Koncepcia zásobovania teplom
Zásobovanie teplom obce Slovenská Ľupča je zabezpečené zo zdrojov tepla a individuálnym a
lokálnym zásobovaním tepla.

a. Individuálne a lokálne zásobovanie teplom
Zásobovanie bytovo-komunálnych objektov teplom je v súčasnosti prevádzané na báze
zemného plynu, elektrického vykurovania aj tuhých palív, ktoré sú spaľované v malých
domových kotolniach a individuálnych zdrojoch tepla.
Plynofikácia obce Slovenská Ľupča umožnila využívať zemný plyn naftový na vykurovanie
vo väčšej časti zastavaného územia obce.
Individuálne vykurovanie z drobných domových kotolničiek (výkon 0,01 až 0,05 MW) sa týka
všetkých priestorov nízkopodlažnej zástavby, rodinných domov a ďalších objektov v rôznych
častiach obce Slovenská Ľupča. Pokiaľ je k dispozícii plyn, sú tieto zdroje tepla komfortné a
hygienicky nezávadné.
Ekologické hodnotenie lokálneho vykurovania závisí od použitého paliva.
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3.

A
F

H

I

Návrh zásobovania teplom
V Územnom pláne obce Slovenská Ľupča - koncept riešenia sú navrhované územia pre
rozšírenie zastavaného územia obce.
Plynofikácia obce Slovenská Ľupča umožnila využívať zemný plyn naftový na vykurovanie.
Výrazne menší podiel má vykurovanie na báze elektrickej energie a minimálny je podiel
ostatných druhov paliva.
Výpočet potreby tepla pre IBV a HBV.
Určenie potreby tepla je prevedené Podľa STN 73 0540.
Pre rodinné domy sa uvažuje hodinový príkon tepla 5,4 kW a ročná potreba tepla 41 GJ/rok.
Pre bytové domy sa počíta hodinový príkon tepla 3,8 kW/byt a ročná potreba tepla 28,4
GJ/rok.

4.

Výpočet potreby tepla pre vybavenosť.
Určenie potreby tepla je prevedené podľa STN 73 0540.Potreba tepla pre občiansku
vybavenosť je určená z predpokladaného obostavaného priestoru podľa STN 73 0540.
Potreba plynu je určená z výhrevnosti zemného plynu a účinnosti zariadenia.
Bývanie
Lok. Názov
KapaHodinová
Ročná
cita
potreba
spotreba
tepla
tepla
A
B
C
D

HBV Za nožiarňou
HBV 1 mája
IBV Taraska
IBV Morkáreň
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32
102
23
6

3,8
3,8
5,4
5,4

121,6
387,6
97,2
124,2

28,4
28,4
41,0
41,0

908,8
2896,8
738,0
943,0

IBV Podkonická cesta
IBV Hore Jarky
IBV Pod Hôrkou
IBV Pod Hradom
IBV Švarca
IBV Záhradná
IBV rozptyl
IBV Vodojem
IBV Západ
IBV Západ Zábrežie

13
3
9
46
20
64
10
14
114
15

Spolu
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Riešenie návrhu občianskeho vybavenia
Lok. Názov
Kapacita

b. Zdroje tepla
Zdrojmi tepla sú kotolne.
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J
L

M

J
I

O

1 mája
Stravovanie
Hore jarky
Ubytovanie
Stravovanie
Pod hradom
Maloobchod
Občerstvenie
Švarca
Ubytovanie
Stravovanie
Záhradná
Maloobchod
Rod. farma
Ubytovanie
Stravovanie
Západ
Maloobchod
Občerstvenie
Kolektívne zariadenie
Záhradná
Maloobchod
Terasa Pri kríži
Ubytovanie
Stravovanie
Maloobchod
Služby
VOV pri ceste I/66
ČSPHM
Ubytovanie
Stravovanie
Maloobchod
Služby
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3200 m2

5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

33,0
70,2
48,6
248,4
108,0
345,6
540,0
75,6
615,6
81,0
2713,0

Hodinová
potreba
tepla

41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0
41,0

246,0
533,0
369,0
1886,0
820,0
2624,0
410,0
1681,0
4674,0
615,0
16843,6

Ročná
spotreba
tepla

59
0
84
59
0
6
8

139968
0
196830
139968
0
13997
19246

4500 m3
3200 m3
1640 m3
1600 m3

84
59
0
6
0
84
59
45
12
8
138
0
6
0
84
59
30
30

196830
139968
0
13997
0
196830
139968
315
27994
19246
323363
0
13997
0
196830
139968
71734
69984

520 m3
4500 m3
3200 m3
1640 m3
1600 m3

10
84
59
30
30

22744
196830
139968
71734
69984

4500 m2
3200 m2
320 m3
440 m3
4500 m2
3200 m2
320 m3
4500 m2
3200 m2
640 m3
440 m3
7392 m3
320 m3
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Zásady a regulatívy technického vybavenia - teplo
Obec Slovenská Ľupča je zásobovaná teplom zo zdrojov tepla, v ktorých sa používa
v prevažnej miere ako palivo zemný plyn . Jedná sa vo väčšine prípadov o malé zdroje do
výkonu 0,5 MW a stredné zdroje od výkonu 0,5 MW do výkonu 3,5 MW a jeden veľký zdroj
tepla s výkonom nad 3,5 MW.
Pri riešení spôsobu zásobovania teplom v riešenom území bude potrebné vychádzať
z prioritných funkcií obce. Zachovanie čistoty ovzdušia v celom území si vyžaduje
použitie ušľachtilých médií akými sú elektrická energia a zemný plyn. Postupne je
potrebné nahradiť všetky zdroje tepla, ktoré spaľujú tuhé palivá novými technológiami,
ktoré využívajú ekologické druhy paliva. V zastavanom území obce používať
v maximálnej miere pre účely vykurovania zemný plyn. V maximálnej miere využiť
rezervy tepelných výkonov existujúcich zdrojov tepla.
V priestoroch, kde nie je privedený rozvod zemného plynu sa uvažuje s možnosťou lokálneho
vykurovania a vybudovania lokálnych a domových kotolní na báze elektriny, biomasy, tuhého
paliva prípadne propánu .
V prípade vybudovania rozvodu zemného plynu sa v uvedených objektoch uvažuje s
vybudovaním domových kotolní na zemný plyn.
Zásobovanie teplom pre nové aktivity v území je vhodné riešiť :
1. Možnosťou využitia rezerv tepelných výkonov existujúcich zdrojov tepla
2. Individuálnymi zdrojmi tepla s výkonom do 1 MW na báze zemného plynu
3. Drobnými kotolničkami v zónach IBV pre každý dom na báze zemného plynu
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Zásobovanie plynom
Širšie vzťahy
Cez katastrálne územie vedie trasa VTL plynovodu Banská Bystrica – Valaská
Riešené územie
a. Stav
Zásobovanie plynu je riešené z vysokotlakého plynovodu Banská Bystrica – Valaská DN
300 PN 2,5 MPa.. Z VTL plynovodu DN 300 sú vysadené odbočky pre
a) RS VTL/STL Biotika
b) RS VTL/STL Biotika
c) RS VTL/STL Fermas
d) RS VTL/STL SOU
e) RS VTL/STL CO
f) RS VTL/STL Colná zóna
g) RS VTL/STL OTAVA
h) RS VTL/STL AUTODOPRAVA
i) RS VTL/STL Hmotné rezervy
j) RS VTL/STL Obec Slovenská Ľupča
k) RS VTL/STL Poľnohospodárske družstvo

Okrsok Slov.Ľupča je zásobovaný plynom z RS Obec Slov.Ľupča a RS Poľnohospodárske družstvo
Plošný distribučný rozvod plynu je stredotlaký s pretlakom plynu do 300 kPa s doregulovaním tlaku pri
odberných miestach.
Z regulačnej stanice plynu v Slovenskej Ľupči vedie ulicami Partizánska, Oslobodenia, 1 mája, Mierova
Czambelova, Za Nožiarňou, , Školská, Krížna, Nám SNP a Ľupčianska ulica potrubie OC DN 100.
Z potrubia OC DN 100 sa napája potrubím OC DN 80 časť Nám. SNP, Hronská ulica, z ktorej je
zásobovaná IBV Východ s ulicami Lesnícka, Juraja Majera, Františka Mazúra, Železničná Lúčna,
Jabloňová a Sadová.
Od Požiarnej zbrojnice vedie plynovod ulicou Lichardovou do Murgašovej ulice a Pod zámkom
potrubím STL D90, D63, D50.
Z plynovodu STL OC DN 80 je vedený plynovod do priestoru Záhradnej ulice potrubím STL D 50.
Okrsok Rómska osada plynom nie je zásobovaná.
Zásobovanie plynom
Riešené územie je zásobované plynom z VTL plynovodu Banská Bystrica - Brezno.
Prehľad jestvujúcich RS - VVTL/VTL
1.
k.ú.SLOVENSKÁ ĽUPČA
5400

2,5/1,4

BIOTIKA

Prehľad jestvujúcich RS - VTL/STL
1.
BIOTIKA
5000
RS 5000
BIOTIKA
2.
FERMAS
3000
RS 3000
FERMAS
3.
CO
200
RS 200
CO
4.
SOU F
RS 200
5.
MK COMPANY
3000
RS 3000
MK COMPANY
6.
OBALOTAVA
200
RS 200
OBALOTAVA
7.
SŠHR
200
RS 200
SŠHR
8.
STABO
200
RS 200
STABO
9.
SILO
200
RS 200
SPP Zvolen
10.
OBEC SLOV.ĽUPČA
3000
RS 3000
SPP Zvolen
11.
RD HRON
200
RS 200
RD HRON
Prehľad jestvujúcich RS - STL/NTL
1.
Ulica Hronská
STL/NTL
SPP
2.
Ulica Mlynská
STL/NTL
SPP
Stredotlaké rozvody plynu
Obec Slovenská Ľupča je zásobovaná plynom z regulačnej stanice plynu VTL/STL RS 3000.
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Z regulačnej stanice je plyn vedený oceľovým potrubím DN 100 v uliciach Partizánska, Krížna,
Oslobodenia, Za nožiarňou, 1. Mája, Czambelova, Školská, Námestie SNP (južná časť), Ľupčianska po
výrobnú prevádzku VYHYS.
Oceľovým potrubím DN 80 je plyn vedený v uliciach Hronská, Lesnícka, Františka Mazúra, Juraja
Majera, Sadová, Záhradnícka, Dolná, Športová, Za Daňacou.
Oceľovým potrubím DN 50 je plyn vedený v uliciach Partizánska, Mlynská, Ľupčianska, Cintorínska.
b. Návrh zásobovania plynom
Návrh územného plánu rieši podľa koncepcie územného rozvoja plochy pre nasledovnú výstavbu.
A. Konopiská
a. Rodinné domy
31 b.j.
B. Zábrež
a. Rodinné domy
C Pod Ulickým bokom
a. Rodinné domy
121 b.j.
b. Základná občianska vybavenosť
D. Vodojem
a. Rodinná farma
b. Zariadenia pre agroturistiku
E. Taráska
a. Rodinné domy
22 b.j.
F. Morkáreň
a. Rodinné domy
6 b.j.
F. Podkonická cesta
a. Rodinné domy
13 b.j.
F. Járok
a. Rodinné domy
3 b.j.
b. Vyššie občianske vybavenie ubytovanie v bungalovoch
45 lôžok
c. Stravovanie
30 stoličiek
G. Pod Hôrkou
a. Rodinné domy
9 b.j.
H . Pod Hradom
a. Rodinné domy
9 b.j.
b. Základná občianska vybavenosť, maloobchod, občerstvenie
I. Záhradná
a. Rodinné domy
28 b.j.
b. Základná občianska vybavenosť, maloobchod, občerstvenie
J. Záhradná, Lesnícka J. Majera
a. Rodinné domy
10 b.j.
K. Zóna Za Nožiarňou, 1 Mája
a. Bytové domy
32 b.j.
b. Polyfunkčný bytový dom
6 b.j.
c. Stravovanie
L. Zóna 1. Mája
a. Rodinné domy
102 b.j.
b. Bytové domy
18 b.j.
M. Terasa Pri kríži
a. Rodinné domy
51 b.j.
b. Základné občianske vybavenie
c. Vyššie a špecifické občianske vybavenie
Výpočet potreby plynu
V zmysle smernice č. 10/2000 G.R. SPP Bratislava pre IBV sa uvažuje s max. hodinovou spotrebou
plynu pre oblasť -18°C 1,6 m3/h a ročnou spotrebou plynu 4800 m3/rok. Spotreba v bytovom dome na
1 b.j kúrenie 0,45 m3, varenie 0,18 m3 spolu 0,63 m3 na 1 b.j.
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Plynofikácia IBV
Lokalita
Návrh

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
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Poč. b.
b. j.

Návrh BD
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh
Návrh ZR
Návrh
návrh
návrh
návrh
návrh
Návrh ZR

Spolu

Hodinová spotreba Ročná spotreba
Na b. j.
Spolu
Na b. j.
Spolu
3
3
m /h
m / rok
m3/rok

0
18
23
6
13
3
7
50
0
28
10
51
53
114
0

0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

376

Plynofikácia HBV
Plynofiká
cia HBV návrh
Stred I.
Lokalita
1
2

0
28,8
21,4
9,6
20,8
4,8
11,3
80,0
0
44,8
16,0
81,6
84,8
172,8
0
576,7

Poč. b. j. Hodinová spotreba
b. j.
Na b. j.
Spolu
m3/h
32
102
Var. 134

Spolu

0
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800

0,45
0,45
0,18

14,4
45,9
24,1
84,4

0
86400
110400
28800
62400
14400
33600
240000
0
134400
48000
244800
254400
518400
0
1776000

Ročná spotreba
Na b. j.
Spolu
m3/ rok
m3/rok
925
925
180

29600
94350
24120
148070

Celková hodinová a ročná spotreba plynu pre bytovú zástavbu
Hodinová spotreba
Ročná spotreba
Variant č.2
Variant č.2
IBV
576,7
1776000
HBV
84,4
148070
Spolu
710,1
1924070
Výpočet plynu pre občiansku vybavenosť
Lokalita Druh OV
Výkon zdroja
tepla v kW

H
I
J
K
L

Polyfunkcia potraviny
Polyfunkcia potraviny
Potraviny
Stravovanie
Polyfunkcia potraviny
Potraviny
Predškolské zariadenie
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Spotreba Spotreba
plynu m3/h plynu
m3/rok

28
28
56

3,2
3,2
6,6

9800
9800
14700

28

3,2
6
28

9800
12200
50200
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Výpočet potreby plynu pre výrobu
Lokalita
Druh

Príboj

Výroba a sklady
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L.6. Telekomunikácie
Výkon zdroja
tepla v kW

Spotreba
plynu m3/h
25,3

Spotreba
plynu
m3/rok
58400

Súhrnné bilancie pre navrhované funkčné využitie zásobované z RS Slovenská Ľupča
Lokalita
Druh
Napojenie z RS Spotreba
Spotreba
3
plynu m /h plynu
m3/rok
Obyvateľstvo
1.
Rodinné domy Slovenská Ľupča
576,7
1776000
2.
Bytové domy
Slovenská Ľupča
84,4
148070
Maloodber do 60000 m3/r
0
0
1
OV
Slovenská Ľupča
35,1
76700
Spolu
696,2
2000770

Požiadavky a podmienky pre riešenie koncepcie rozvoja z hľadiska zásobovania plynom:
l) riešiť koncepciu rozvoja v súlade so zákonom 656/2004 o energetike, v súlade
s energetickou politikou štátu a zásadami hospodárenia s energiami,
m) posúdiť voľné kapacity plynovodov,
n) riešiť napojenie nových zdrojov tepla a nových plôch obytnej zástavby z voľnej
kapacity existujúcej plynárenskej siete,
o) určiť pri návrhu nových zdrojov tepla na báze plynu, stupeň decentralizácie
s ekonomickou a ekologickou úvahou,

6.1.

Rádiokomunikácie
a. Miestny rozhlas.
Obec Slovenská Ľupča má vybudovanú sieť miestneho rozhlasu. Prevádzka je zaistená cez
rozhlasovú ústredňu s výkonovým stojanom umiestneným v budove Obecného úradu obce
Slovenská Ľupča. Rozvod je vybudovaný vzdušným a podzemným vedením. a na určených
miestach sú umiestnené reproduktory MR. V priestoroch navrhovanej investičnej výstavby je
potrebné riešiť s budovaním rozvodov MR.
b. TV signál
Podľa nameraných hodnôt Správy rádiokomunikácií Banská Bystrica je možnosť príjmu TV
programu STV 1, STV 2 a TV Markíza. Vykrytie zastavaného územia TV signálmi je na
dobrej úrovni.

6.2. Telekomunikácie
a. Diaľková telekomunikačná sieť/DTS/
Administratívnym územím obce Slovenská Ľupča vedú diaľkové káble:
- diaľkový optický kábel /DOK/ Banská Bystrica – Brezno. Z neho odbočuje prípojný optický
kábel pre napojenie digitálnej ústredne/RSU/ v Slovenskej Ľupči
- DOK je zatiahnutý do oranžovej polyetylénovej hadice, uloženej v káblovej ryhe v hĺbke
min. 1m.
- v prevádzke je aj starý metalický diaľkový kábel,
b. Miestna telekomunikačná sieť/MTS/
Obec Slovenská Ľupča patrí do Miestneho telefónneho obvodu/MTO/ Slovenská Ľupča,
ktorý je súčasťou Uzlového telefónneho obvodu/UTO/ Banská Bystrica. UTO patrí do
tranzitného telefónneho obvodu/TTO/ Banská Bystrica. V obci Slovenská Ľupča je
vybudovaná digitálna telefónna ústredňa RSU.
Miestna telekomunikačná sieť je budovaná zemnými káblami. a vzdušnými
telekomunikačnými káblami.
Káble sú zaústené v sieťových rozvádzačoch/SR/, z ktorých sú napojené zemnými alebo
vzdušnými samonosnými káblami účastnícke rozvádzače. Z UR sú napojení jednotlivý
telefónny účastníci.
Telefónne káble zemné sú uložené v zelených pásoch popri štátnych cestách a miestnych
komunikáciách. Križovanie trasy s komunikáciami a vodnými tokmi je riešené ochrannými
opatreniami. Miestna telekomunikačná sieť má nedostatočnú kapacitnú úroveň vzhľadom na
plánovanú výstavbu.
c. Návrh riešenia
Z uvedeného dôvodu je potrebné pre navrhovanú výstavbu riešiť samostatné káblové
napojenie z RSÚ Slovenská Ľupča.
Rozšíriť telekomunikačnú sieť s dimenzovaním:
Bytové stanice:
cca 1,5 páru na byt
Nebytové stanice:
podľa požiadaviek zákazníkov.
Používať iba káble s vazelínou alebo práškovou zábranou proti vlhkosti.
Pri budovaní káblov ku sieťovým rozvádzačom veľkých podnikov, hotelom položiť + 2ks
HDPE rúr pre dodatočné zatiahnutie optických káblov.
Každý ďalší stupeň dokumentácie je nutné prejednať so správcom siete – Slovenské
telekomunikácie, odštepný závod Riaditeľstvo telekomunikácií Stredné Slovensko, Primárna
oblasť Banská Bystrica, Obchodno-technické stredisko telekomunikácií Banská Bystrica.
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Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

M.1. Všeobecne
Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov
včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie,
voda, horniny, pôda, organizmy.
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími
činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.Únosné zaťaženie územia je také
zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu životného
prostredia, najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo ekologickej stability.Trvalo
udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva
možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a
zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti,
ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto
znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých
zložiek, alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného
prostredia ako celku.Prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia určujú medzné
hodnoty ustanovené osobitnými predpismi; tieto hodnoty sa určia v súlade s dosiahnutým
stavom poznania tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí a aby sa neohrozovali ďalšie živé
organizmy a ostatné zložky životného prostredia.
M.2. Ovzdušie
Podklady
Najbližšia AMS sa nachádza v Banskej Bystrici. V riešenom území sa nenachádza meracia
stanica.
Medzi osobitné opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia patrí Program na obmedzenie
znečisťovania ovzdušia v záujme zníženia znečisťovania ovzdušia čo najnižšie v súlade
s najnovšími možnosťami techniky.
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Na znečisťovanie ovzdušia vplýva:
a. Automobilová doprava emisiami zo spaľovania ropných produktov, obrusovania pneumatík.
b. Výroba tepla v zdrojoch spaľujúcich tuhé a tekuté palivá
c. Spracovanie odpadových vôd v čistiarni odpadových vôd
Koncepcia znižovania znečisťujúcich látok v ovzduší:
a. Riešiť technologické zariadenia podľa najnovších poznatkov vedy a techniky.
b. Riešiť severný dopravný obchvat v tunelovom riešení..
c. Riešiť rekonštrukciu tepelných zdrojov, ktoré nespĺňajú najnovšie poznatky vedy a techniky.
d. Plynofikovať neplynofikované územie a navrhované funkčné plochy.
M.3. Voda
(1) Koncepcia ochrany
a. Dodržiavať opatrenia v PHO vodných zdrojov.
b. Monitorovať priebežne podzemné a povrchové vody v priestoroch evidovaných kontaminácií
hornín a pôdy,
c. Likvidácia odpadov podľa najnovších poznatkov vedy a techniky.

Životné prostredie
1. Zhodnotenie riešeného územia z hľadiska kvality povrchových a podzemných vôd
Kvalitu povrchových a podzemných vôd na riešenom území sleduje SHMÚ Bratislava a aktuálny stav v
jednotlivých rokoch publikuje v ročenkách za celé územie SR.
1.1 Povrchové vody
Kvalita povrchových vôd v tokoch na riešenom území je sledovaná len na rieke Hron a to spadá do
úseku medzi profilom Hron - Valaská a Hron - Šálková.
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Tab. Klasifikácia kvality povrchových vôd podľa STN 75 7221
B
C
D
E
F
Hron
– Ukazovateľ A
Valaská
Trieda
III
II
III
II
V
III
kvality
Hron
- Ukazovateľ A
B
C
D
E
F
Šálková
Trieda
II
II
III
III
V
III
kvality
Zdroj: Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2004-2005 (SHMÚ 2006)
A – Kyslíkový režim
B – Základné fyzikálno – chemické ukazovatele
C – Nutrienty
D – Biologické ukazovatele
E – Mikrobiologické ukazovatele
F - Mikropolutanty
Na toku Hron veľkými znečisťovateľmi sú VaK Slovenská Ľupča a Biotika Slovenská Ľupča.
1.2 Podzemné vody
Spracované podľa ročenky SHMÚ “Kvalita podzemných vôd na Slovensku v roku 2006” SHMÚ, 2007.

Mezozoikum Nízkych Tatier, riečne Geologické podložie danej oblasti je veľmi rôznorodé, čo
sa premieta aj do základného chemizmu podzemných vôd.
náplavy Hrona, JV časť Veľkej Fatry
Vrty ZS SHMÚ:
- Banská Bystrica - Majer
- Brusno - Ondrej
- Kremnička
- Dubová
Nevyužívané vrty:
- Banská Bystrica - Šálková
Využívané pramene:
- Bystrá - Prameň Pioniersky tábor
- Zalámaná prameň 1
- Horný Harmanec - prameň Tunel
- Motyčka - prameň gen.Čunderlíka
- Brusno
- Medzibrod - prameň Tŕstie
- Baláže - prameň Podkalištie
- Slovenská Ľupča - prameň Ľadová studňa
- Jasenie - prameň Ráztová
- Horná Lehota - Trangoška
Nevyužívané pramene:
- Valaská
- Nemecká
- Mýto pod Ďumbierom
- Moštenica
- Dolná Lehota - Uhlište
- Dolná Lehota - Vrabec 2
- Horná Lehota - Starý mlyn

V oblasti riečnych náplavov Hrona sa na ich chemizme
najväčšou
mierou
podieľajú
hydrogénuhličitany
a z katiónov vápnik a horčík. Typ chemického zloženia
podzemných vôd kvartéru je prevažne základný výrazný
až nevýrazný Ca – Mg – HCO3. Podzemné vody
hodnotenej oblasti sú stále vystevené vplyvu znečistenia,
ktoré sa prejavuje zvýšenými koncentráciami Al, As,
CHSKMn, ďalej síranov a organických látok. Ukazovateľ
CHSKMn sa vo zvýšených koncentráciách vyskytol
v dvoch objektoch BB – Šalková a Polomka Hámor.

2. Návrh opatrení na ochranu povrchových a podzemných vôd
Hlavným opatrením na ochranu povrchových a podzemných vôd je dodržiavanie zákona č.364/2004 Z.
z o vodách (vodný zákon).
Ochranu vodného bohatstva je zakotvená vo vodnom zákone v jeho piatej časti ”Ochrana vodných
pomerov a vodárenských zdrojov ”:
- všeobecné povinnosti
- chránená vodohospodárska oblasť
- ochranné pásma vodárenských zdrojov
- citlivé oblasti
- zraniteľné oblasti
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Chránená vodohospodárska oblasť (ďalej CHVO)
Táto forma ochrany povrchových a podzemných vôd vyplýva z § 31 zákona o vodách a realizuje sa
vyhlásením CHVO Nariadením vlády č.13/87 zo 6.2.1987. Katastrálne územie obce Slovenská Ľupča
nespadá do CHVO.
Ochranné pásma vodárenských zdrojov
Táto forma ochrany vyplýva z § 32 vodného zákona a realizuje sa formou stanovenia ochranného pásma
vodárenských zdrojov (OP). Ochranné pásma vodárenských zdrojov podzemných a povrchových vôd
určených na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou (OP) sa stanovujú v zmysle vyhlášky MŽP SR
č.29/2005 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach
na ochranu vôd.
Ochranné pásma podzemných vôd:
Katastrálne územie obce Slovenská Ľupča spadá do územia ochranného pásma 2. stupňa vodného
zdroja Ľadová studňa (č.PLVH-1705/88-Dj zo dňa: 10.11.1988, vydané: ONV-PLVH B. Bystrica)
a vodného zdroja Ľupčica – Priechod (č.PLVH-1359/87-Dj vydal: ONV-PLVH B. Bystrica a č.PLVH1764/89-Do zo dňa:1.11.1989, vydal: ONV- PLVH B. Bystrica).
Ochranné pásma povrchových vôd:
Podľa Vyhlášky MP SR č.525/2002 Z. z. z 12.8.2002 ochranné pásmo povrchových vôd, t.j.
vodárenský tok nezasahuje do katastrálneho územia obce Slovenská Ľupča.
Citlivé a zraniteľné oblasti
Podľa §§ 33 a 34 zákona o vodách sú určené ministerstvom kritériá pre stanovenie citlivých a
zraniteľných oblastí. Riešené územie nemá stanovené citlivé, ani zraniteľné oblasti podľa Nariadenia
vlády SR č. 617/2004, ktorým sa ustanovujú citlivé a zraniteľné oblasti.
Ochrana záujmových území výhľadových vodných útvarov - vodných nádrží
V katastrálnom území obce Slovenská Ľupča sa neuvažuje s lokalizáciou výhľadového vodného útvaru
podľa HEP a VHP Hrona II. cyklus (SVP š.p. B.Štiavnica, 1999 – 2000).
Ochrana prírodných liečivých a minerálnych vôd
V riešenom území sa neuplatňuje ochrana prírodných liečivých a minerálnych vôd. Legislatívne
podmienky pre takýto druh ochrany sú zakotvené v zákone NR SR č.538/2005 Z.z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V riešenom území nie je výskyt geotermálnych vôd a nezasahuje sem ani stanovené ochranné pásmo
geotermálnych zdrojov.
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M.4. Pôda
Koncepcia ochrany
a. Spôsob užívania poľnohospodárskej pôdy musí zodpovedať prírodným podmienkam
v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom priestore
a nesmie ohrozovať stabilitu územia.
b. Agrotechnické opatrenia musia zaručiť ochranu, zachovanie a obnovu prirodzených
vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzať výskytu a šíreniu burín.
c. Orná pôda bude iba v priestoroch a rozsahu, kde kvalita pôdy, sklon terénu a plánované
agrotechnické opatrenia vylučujú vodnú eróziu nad prípustnú mieru.
d. Zamedziť rozorávaniu pôdy v priestoroch, kde druh pôdy, sklon terénu a agrotechnické
opatrenia nezaručujú eróziu pod prípustnú mieru.
e. Zamedziť erózii pôdy z dôvodov intenzívneho pohybu hospodárskych zvierat.
f. Zamedziť znehodnoteniu prirodzených vlastností pôdy nadmerným hnojením.
M.5. Organizmy
V riešenom území budú vytvárané podmienky pre prirodzený vývoj voľne žijúcej fauny, flóry
a budú vytvárané podmienky pre ochranu prirodzených biotopov.
Dodržiavané budú ochranné opatrenia v ochranných pásmach NAPANTu, OP PR, vo
významných prvkoch krajiny, v lokalitách s výskytom chránených druhov pri solitérnej
a skupinovej NDV
a) Zákaz pestovania a držania inváznych druhov rastlín v zmysle ustanovení §7 ods.3 zákona
b) Odstraňovanie a likvidovanie inváznych druhov ekologicky primeranou formou, vlastníci
a správcovia(užívatelia) pozemkov v spolupráci s odbornou organizáciou ochrany prírody
a krajiny.
c) Zväčšiť podiel mimolesnej drevitej vegetácie výsadbami rôznych formácií drevín(solitéry,
skupiny, stromoradia).
d) Nezasahovať stavebnými úpravami (úprava brehov, malé vodné elektrárne, a pod.)do
pobrežnej vegetácie nadregionálneho biokoridoru rieky Hron a jeho prítokov.
M.6.

6.1.
Okrem dodržania legislatívnej ochrany vôd sa treba zamerať na elimináciu znečistenia vôd postupným
odstraňovaním zdrojov plošného a bodového znečistenia.
a. Opatrenia v prevádzke, resp. antropogénnej činnosti v území
• dôsledné využívanie, plynulá prevádzka a udržiavanie čistiacich systémov komunálnych
a priemyselných,
• obmedzenie produkcie odpadových vôd a v nich obsiahnutých znečisťujúcich látok priamo u ich
producentov vo výrobe.
• realizácia protihavarijných systémov na zabránenie únikov škodlivých látok, monitoring kvality vôd
v lokalite priemyselného parku ,
• obmedzenie plošného znečistenia, t.j. opatrenia na zmenšovanie vodnej erózie na poľnohospodárskej
pôde, obmedzenie hnojenia priemyselnými hnojivami a používanie pesticídov v území ochranného
pásma vodného zdroja Ľadová studňa a Ľupčica,
• osvetovou činnosťou zlepšiť ekologické správanie ľudí vo väzbe výrobca - občan - konzument vody.
b. Opatrenia investíčneho charakteru
• rekonštrukcie technologických postupov, výstavba nových čistiacich zariadení komunálnych a priemyselných vôd, aby producenti odpadových vôd spĺňali Nariadenie vlády SR č.296/2005 Z. z. z
25.5.2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
• pôdoochranárske opatrenia na zvýšenie retenčnej schopnosti územia - zmenšenie a spomalenie povrchového odtoku v povodí,
lesotechnické opatrenia na zvýšenie retenčnej schopnosti územia - zmenšenie a spomalenie
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6.2.

Odpadové hospodárstvo
Tvorba odpadov v k.ú. Slovenská Ľupča je zastúpená: komunálnym odpadom a odpadmi
z priemyselnej výroby.
Komunálny odpad
Charakteristika stavu
Na základe poskytnutých podkladov uvádzame vznik komunálnych odpadov, nakladanie
s komunálnymi odpadmi, nakladanie z odpadmi zo žúmp a septikov, a prehľad separovaného
zberu komunálneho odpadu
Zásada
a. Predchádzanie vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu.
b. Zhodnocovať odpady recykláciou.
c. Využívať odpady ako zdroj energie.
d. Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí.
Koncepcia
a. V návrhovom období bude v riešenom území separovaný zber zložiek komunálneho
odpadu(papiera, plastov, kovov, skla, biologicky rozložiteľných odpadov) a zmesového
komunálneho odpadu.
b. Na jednotlivých pozemkoch rodinných domov bude možné zhodnocovanie vlastných
rastlinných biologicky rozložiteľných odpadov za predpokladu dodržania vplyvov prevádzky
kompostoviska na susedné pozemky pod prípustnú mieru.
c. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v rámci separovaného zberu zložiek
komunálneho odpadu bude realizované v kompostárni lokalizovanej mimo k.ú Podbrezová.
d. Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu bude realizované mimo k.ú. Podbrezová.
Priemyselný odpad
Priemyselné odpady produkované v katastrálnom území sú likvidované na základe schválených
programov odpadového hospodárstva.
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Plochy starých záťaží
a. Ukončenie rekultivácie skládky komunálneho odpadu podľa schválenej projektovej
dokumentácie.
b. Priebežné odstraňovanie nelegálnych skládok.
Stresové faktory
a. Radón
- V riešenom území sú zastúpené všetky kategórie radónového zaťaženia územia
- Pre lokalizáciu obytných budov v územnom pláne zóny a územnom konaní je potrebné
vypracovať posudok radónového zaťaženia územia.
b. Hluk z dopravy
- Bývanie realizovať v prvom rade v zónach s intenzitou hluku do 50 dB(A) vo vonkajšom
prostredí
- V okolí hlavných dopravných trás realizovať primerané ochranné protihlukové úpravy
bytových stavieb pre ochranu vnútorného prostredia.
- V okolí hlavných dopravných koridorov, kde ekvivalentná hladina hluku vo vonkajšom
prostredí obytného územia dosahuje viac ako 60 dB(A) riešiť pevné hlukové zábrany na
primeranú ochranu vonkajšieho prostredia obytného územia.
c. Hluk z výroby
- V obytnom území s neprípustnou hladinou hluku z výrobných prevádzok je neprípustný
rozvoj nového bytového fondu.
- V obytnom území, kde sú vo vonkajšom prostredí prekročené ekvivalentné hladiny hluku
z výrobných prevádzok realizovať primerané ochranné protihlukové úpravy stavieb na
bývanie pre ochranu vnútorného prostredia.
- Výrobné prevádzky z ktorých vznikajú emisie hluku zapríčiňujúce prekročenie prípustnej
hladiny hluku vo vonkajšom prostredí obytného územia budú riešiť primerané protihlukové
zábrany pre elimináciu neprípustnej hladiny hluku v obytnom území.

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

N.

Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území
a dobývacích priestorov
V území obce Slovenská Ľupča sa podľa podkladov Banského úradu v Banskej Bystrici
nachádza chránené ložiskové územie v povodí potoka Driekyňa.
Jedná sa o chránené ložiskové územie „Slovenská Ľupča – dekoračný kameň – vápenec (353)“,
ochranu ktorého zabezpečuje štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.
Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona.
Rozsah chráneného ložiska je zdokumentovaný v grafickej časti tejto dokumentácie.
Taktiež v k. ú. obce Slovenská Ľupča sú evidované staré banské diela, skládky odpadov a
zosuvy, ktoré sú zachytené v grafickej časti tejto územnoplánovacej dokumentácie.

O.

Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Zaplavované územia
1.

2.
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Rieka Hron
a. V grafickej prílohe sú vyznačené zatápané územia prívalovými vodami.
b. Pre minimalizáciu dopadov prívalových vôd je potrebné:
-. monitorovanie stavu prietočnosti koryta rieky Hron,
-. neumiestňovať v zatápanom území trvalé, dočasné stavby
-. agrotechnickými opatreniami zabezpečiť minimalizáciu erózie ornej pôdy v okolí rieky
Hron.
Potok Taraska
a. Pre odvrátenie hrozby zatápania je nutné vybudovanie suchého poldra, ktorý zabezpečí
prívalové vody.
b. Na základe podkladov SHMÚ bude vypracovaná projektová dokumentácia.
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V riešenom území vzhľadom na geologickú skladbu sú zastúpené všetky katégórie
radónového zaťaženia. Pre lokalizáciu obytných budov v ÚPN Z a pre územné konanie
vypracovať posudok na radónové zaťaženie územia.
Na základe radónového zaťaženia určiť ochranné opatrenia pre lokalizáciu obytných budov.
c. Zatápané územie
V priestoroch zatápaného územia neumiestňovať investičnú výstavbu.

Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych,
ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov.

Environmentálne hľadisko
Problémy ohrozenia chránených území, chránených druhov, chránených drevín
Navrhované riešenie funkčného využitia v zastavanom území a ostatnom území obce
neohrozuje chránené územia, chránené druhy a chránené dreviny.
Vzdušné vedenie VN pre ČOV Rómska osada pretína biokoridor nadregionálneho významu
Hron. Z uvedeného dôvodu je nutná minimalizácia zásahov do sprievodnej zelene rieky Hron.
Výstavba skupinového vodovodu pretína biokoridor nadregionálneho významu rieku Hron.
V rámci projektovej dokumentácie je nutné riešiť stabilizačné opatrenia z dôvodov dopadov
navrhovaného riešenia.
V trase spomínaného elektrického vedenia pri katastrálnej hranici obce Slovenská Ľupča a obce
Lučatín sa nachádza biotop európskeho významu Ra6 slatiny s vysokým obsahom báz. (7230). Nevyhnutné je zabezpečiť aby sa predišlo neželanej výstavbe a iným zásahom do tohto biotopu, čo by mohlo
viesť k jeho poškodeniu prípadne zničeniu.

P1.
1.1.

Pri konflikte s predmetom ochrany prírody a krajiny v územiach európskeho významu je potrebné postupovať v zmysle ustanovení § 28 ods. 2 zákona, podľa ktorého akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so starostlivosťou o územie patriace do európskej sústavy chránených území,
navrhované chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu alebo nie je pre starostlivosť
potrebný ale ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom na toto územie významný vplyv, podlieha hodnoteniu jeho vplyvov na takéto územie z hľadiska
cieľov jeho ochrany. Každý, kto zamýšľa uskutočniť plán alebo projekt podľa § 28 ods. 2 zákona, je
povinný predložiť návrh plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody (príslušný Krajský
úrad životného prostredia) a požiadať príslušný orgán ochrany prírody o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona k návrhu plánu alebo projektu.
V zmysle ustanovení § 6 ods. 2 zákona, podľa ktorého ak môže danou činnosťou dôjsť
k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, je na
uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas príslušného obvodného úradu životného prostredia.
V ďalšom postupe, pri realizácii objektov resp. areálov, bude potrebné uplatňovať príslušné
ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov.
1.2.

Problémy ochrany lesných zdrojov
a. Riešiť dodržiavaním LHP v hospodárskych lesoch.
b. Riešiť dodržiavaním prípustných spôsobov hospodárenia podľa stupňa ochrany prírody
a krajiny.
c. Riešiť minimalizáciou zásahov do lesov osobitného určenia pre trasu Horehronského
skupinového vodovodu

1.3.

Problémy ochrany pôdnych zdrojov
a. Riešiť zamedzením ďalšieho zarastania TTP nelesnou drevinovou vegetáciou a tým
znižovaniu krmovinovej a kŕmnej základne,
b. Riešiť minimalizáciou záberov poľnohospodárskej pôdy pre investičnú výstavbu,

1.4.

Problémy ochrany genofondových zdrojov
a) Zákaz pestovania a držania inváznych druhov rastlín v zmysle ustanovení §7 ods.3 zákona
b) Odstraňovanie a likvidovanie inváznych druhov ekologicky primeranou formou, vlastníci
a správcovia pozemkov v spolupráci s odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny.

1.5.

Problém prírodných stresových faktorov
a. Pohyb zemskej kôry
V katastrálnom území sa nachádzajú plochy s evidovaným pohybom zemskej kôry.
b. Radón
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1.6.

Problémy sekundárnych stresových javov ako
a. Znečistenie ovzdušia
z dopravy, výroby tepla a priemyslu riešiť využívaním technológií a ochranných zariadení
vychádzajúcich z najnovších poznatkov vedy a techniky,
b. Zaťaženie hlukom a vibráciami
Pre zosúladenie stavu obytných plôch obytného územia s Nariadením vlády SR č. 40/2002 Z.z,
ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami navrhujeme riešiť pevné protihlukové bariéry na
ochranu vonkajšieho prostredia pred hlukom z dopravy a technické
úpravy obytných objektov
na ochranu ich vnútorného prostredia tak, aby boli splnené požiadavky podľa oddielu III časti
Nariadenia vlády.
rotihlukové opatrenia navrhujeme v okrsoku Slovenská Ľupča.
V priestoroch obytného územia, kde hluk z iných zdrojov vo vonkajšom priestore presahuje
maximálne prípustné ekvivalentné hladiny hluku riešiť (na základe konkrétnych meraní)
realizáciu primeraných technických opatrení na ochranu vonkajšieho prostredia.
c. Kontaminácia pôd
Kontaminácia zo skládok odpadov výroby riešiť priebežným prieskumom kontaminácie a na
základe zistených údajov prijať účinné opatrenia v súlade s platnými zákonnými normami.
d. Znečistenie povrchových vôd
Znečistenie z vypúšťaných odpadových vôd do vodných tokov riešiť dobudovaním kanalizácie
a čistiarní odpadových vôd v zmysle platných zákonov a vykonávacích predpisov
e. Poškodenie vegetácie
Znečistenia ovzdušia riešiť využívaním najnovších poznatkov vedy a techniky pri pôvodcoch
znečisťovania postupným znižovaním zaťaženia.
P2.

Ekonomické hľadisko
a. Vybudovaním zberačov splaškovej kanalizácie a ČOV Slovenská Ľupča znížia ekonomickú
újmu na znečistení vodných tokov z časti antropogénnej činnosti v riešenom území.
b. Obec sa nachádza v potencionálnych trasách SV čím je vytvorený predpoklad pre dostatočné
kapacity napojenia na sústavu zásobovania pitnou vodou. V priemyselnej zóne sa nachádza 110
kV rozvodňa elektrickej energie. Riešeným územím vedie VTL plynovod čo vytvára
predpoklady dostatočných zdrojov pre zásobovanie plynom.

P3

Územno-technické dôsledky
a. Návrh funkčného využívania vyžaduje rozšírenie miestnej komunikačnej siete.
b. Návrh funkčného využívania vyžaduje rozšírenie vodovodnej siete.
c. Stav a návrh funkčného využívania vyžaduje budovanie ČOV.
d. Stav a návrh funkčného využívania vyžaduje rozšírenie kanalizačnej siete (zvýšené nároky
na čistenie odpadových vôd)
e. Stav a návrh funkčného využívania vyžaduje rozšírenie plynovodnej siete (zvýšené nároky
na odber plynu)
f. Stav a návrh funkčného využívania vyžaduje rozšírenie telekomunikačnej siete (zvýšené
nároky na prístup k informáciám)
g. Návrh funkčného využívania vyžaduje rozšírenie a prekládky sietí elektrickej energie
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Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesných
pozemkov (LP) na stavebné a iné nepoľnohospodárske zámery

Vyhodnotenie predpokladaných záberov poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov je
vypracované v zmysle náležitostí potrebných pre posúdenie žiadosti o perspektívne
nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy podľa zákona SNR č 220 / 2004 Z. z. ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
vyhlášky 12/2009 MPSR o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí
a obmedzení z plnenia funkcií lesov.
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Fyzikálne vlastnosti pôd
Pre potreby vyhodnotenia pôdnoekologického potenciálu poľnohospodárskej časti krajiny
riešeného územia nám poslúžili mapy podnoekologických jednotiek /Obvodný pozemkový úrad
B. Bystrica/. Pre ďalšie použitie podľa metodiky LANDEP sme z kódovaných vlastností každej
BPEJ vyčlenili také vlastnosti, ktoré by poskytovali ucelený rámec ekologickej kvality pôd. Pre
tieto potreby sme použili tieto fyzikálne vlastnosti pôd: zrnitosť, skeletnatosť, hĺbka.
0700892
0700895

Uvedený zákon okrem iného ustanovuje zásady trvalo udržateľného využívania,
obhospodarovania a ochrany poľnohspodárskej pôdy. V zmysle týchto zásad pri navrhovaní využívania
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je potrebné osobitne chrániť poľnohospodársku
pôdu ktorá je podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky zaradená do prvej až štvrtej
kvalitatívnej skupiny.
Navrhované zábery poľnohospodárskej pôdy vyplývajúci z urbanistického riešenia sú podľa
BPEJ z podľa Prílohy č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z. z. zadené do 5. až 9. kvalitatívnej skupiny.
Predkladané riešenie číslovaním záberov vychádza z číslovania záberov konceptu Územného
plánu obce Slovenská Ľupča, s úpravami zaznamenanými v poznámke tabuľkovej časti. Na základe
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok ku konceptu Územného plánu obce Slovenská Ľupča došlo
k niektorým úpravám rozsahu záberov a riešením novej dopravnej koncepcie aj k doplneniu nových
záberov p.p.

0705011
0706002
0706005
0706042
0706045
0711002
0711005
0714061

Pre vypracovanie vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch, v rámci návrhu ÚPN obce Slovenská Ľupča boli použité
nasledovné podklady
- údaje o druhu pozemku - Správa katastra Banská Bystrica
- bonitované pôdno-ekologické jednotky – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
poľnohospodárskej pôdy Banská Bystrica
- hydromelioračné zariadenia – Hydromeliorácie š.p. Vrakunská cesta 29 Bratislava
- kópia katastrálnej mapy
- Koncept ÚPN obce Slovenská Ľupča
- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok ku konceptu Územného plánu obce Slovenská Ľupča
Pre premietnutie predpokladaného záberu lesných pozemkov bola použitá porastová mapa,
ktorú poskytlo Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Predložená dokumentácia obsahuje:
textová časť
tabuľková časť - údaje o druhu pozemku, príslušnosti k zastavanému územiu (uvedené podľa evidencie
nehnuteľností Správy katastra v Banskej Bystrici)
grafické prílohy:
- Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na stavebné a iné zámery v
mierke 1:5000 je vyhotovené na podklade katastrálnej mapy so zobrazením druhov pozemkov,
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a hydromelioračných zariadení.
- Perspektívne použitie lesných pozemkov na stvebné a iné zámery v mierke 1:10 000 je vyhotovené na
podklade porastovej mapy .
Poľnohospodárska výroba

0714062
0765002
0765005
0765212
0765402
0765442
0765502
0771105
0771212
0771405
0771412

Pôdne podmienky

0771415

So štvrtohorným obdobím je úzko spojený aj proces vzniku pôd. Na riečnych nivách /najmä
Hrona/ sa vyvinuli nivné pôdy /fluvizeme/, často oglejené. Vyskytujú sa tu aj podzolované pôdy
a na vápnitom podloží aj rendziny. Často sa vyskytuje aj hnedá lesná pôda /kambizem/.

0771442
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0782682

pôdy stredne ťažké /hlinité/, všetky skeletnatosti, všetky hĺbky pôdy na
zrázoch /bez rozlíšenia typu pôdy/
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, všetky skeletnatosti,
všetky hĺbky pôdy na zrázoch /bez rozlíšenia typu pôdy/
pôdy ľahké /piesočnaté a hlinitopiesočnaté/, slabo skeletnaté, stredne
hlboké fluvizeme typické, vysýchavé
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké fluvizeme typické
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké
fluvizeme typické
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
fluvizeme typické
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne
hlboké fluvizeme typické
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké fluvizeme glejové
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké
fluvizeme glejové
pôdy ľahké /piesočnaté a hlinitopiesočnaté/, stredne až silno skeletnaté,
plytké fluvizeme /typ/
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké
fluvizeme /typ/
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké kambizeme typické
a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké
kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké kambizeme typické
a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké
kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne
hlboké kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/ stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na flyši
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0783682
0783685

0783782
0783982
0787442
0790262
0790465
0790565
0792672
0792683
0792685
0792882
0794002
0794035
0800891
0800892
0800893
0811005
0865212
0865222
0865245
0865412
0865442
0871145
0871212
0871242
0871412

pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté,
všetky hĺbky , kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch, na
výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké /hlinité/ stredne skeletnaté, stredne hlboké
rendziny typické a kambizemné na vápancoch a dolomitoch
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké
rendziny typické
pôdy stredne ťažké-ľahšie /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké
rendziny typické
pôdy stredne ťažké-ľahšie /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, plytké
rendziny typické
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky
rendziny typické na výrazných svahoch
pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky
rendziny typické na výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté,
všetky hĺbky, rendziny typické na výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké /hlinité/,stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
rendziny typické na výrazných svahoch
pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez skeletu, hlboké, gleje
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, slabo skeletnaté, stredne
hlboké, gleje
pôdy ľahké /piesočnaté a hlinitopiesočnaté/, všetky skeletnatosti, všetky
hĺbky, pôdy na zrázoch /bez rozlíšenia typu pôdy/
pôdy stredne ťažké /hlinité/, všetky skeletnatosti, všetky hĺbky, pôdy na
zrázoch /bez rozlíšenia typu pôdy/
pôdy ťažké /ílovitohlinité/,všetky skeletnatosti, všetky hĺbky, pôdy na
zrázoch /bez rozlíšenia typu pôdy/
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez skeletu, hlboké,
fluvizeme glejové
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme
typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, hlboké, kambizeme
typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne
hlboké, kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme
typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké,
kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne
hlboké, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme
pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké,
kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
pôdy stredne ťažké /hlinité/, slabo skeletnaté, stredne hlboké, kambizeme
pseudoglejové na svahových hlinách
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pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne skeletnaté, stredne
hlboké, kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách
0882682 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
kambizeme /typ/ na flyši, na výrazných svahoch
0882882 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
kambizeme /typ/ na flyši, na výrazných svahoch
0883682 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883685 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté,
všetky hĺbky, kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883772 pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky,
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883773 pôdy ťažké /ílovitohlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky,
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883785 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez až slabo skeletnaté,
všetky hĺbky, kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883885 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez až slabo skeletnaté,
všetky hĺbky, kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883982 pôdy stredne ťažké /hlinité/, bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky,
kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0883985 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, bez až slabo skeletnaté,
všetky hĺbky, kambizeme /typ/ na ostatných substrátoch
0887442 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne skeletnaté, stredne hlboké
rendziny typické a kambizemné na vápencoch a dolomitoch
0887445 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/,stredne skeletnaté
rendziny typické a kambizemné na vápencoch a dolomitoch
0890462 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, stredne hlboké,
rendziny typické
0890465 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté,
stredne hlboké rendziny typické
0892682 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
rendziny typické na výrazných svahoch
0892683 pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
rendziny typické na výrazných svahoch
0892685 pôdy stredne ťažké-ľahšie /piesočnatohlinité/, stredne až silno skeletnaté,
všetky hĺbky, rendziny typické na výrazných svahoch
0892882 pôdy stredne ťažké /hlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
rendziny typické na výrazných svahoch
0992683 pôdy ťažké /ílovitohlinité/, stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky,
rendziny typické na výrazných svahoch
Rastlinná výroba v k. ú. Slovenská Ľupča sa postupne prispôsobuje reálnemu dopytu po jej
produktoch. Najviac rentabilnými a pestovanými sú obiloviny a TTP.
0871445

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov
Územie

KÚ
Slovenská
Ľupča

Slovenská
Ľupča

Výmera v ha

Orná
pôda
326

Chmelnice

Vinice

0

0

Poľ.
pôda

Lesné
pozemky

1292

1645
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Ovocné
sady
0

Záhrady

TTP

55

911

Výmera v ha
Vodné
Zastavané
plochy
plochy

Ostatné
plochy

Celková
výmera

41

112

3233

143
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Poľnohospodárska výroba
Živočíšna výroba
Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka a oviec. Hospodárske dvory sa nachádzajú
v lokalitách: Selá, Ľupčica, Moštenický potok.
U drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a záhumienkárov, okrem chovu hovädzieho dobytka
a oviec, sa pre samozásobovanie chovajú v priestore rodinných domov ošípané a hydina.
Organizácia poľnohospodárskej výroby
Poľnohospodársku výrobu v katastrálnom území Slovenská Ľupča vykonávajú subjekty so sídlom
v Slovenskej Ľupči, Ponikách a Podkoniciach.
Hlavné poľnohospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej Ľupči sú:
Subjekt

SHR Kostur
PR ÚPN O
SHR Hiadlovský
PR UPN O
WAVOHORSES s.r.o.
PR UPN O

Celková
výmera
v ha
637
742,58
170
138
0
15

Orná
v ha

TTP
v ha

206
228,67
20
38
0
0

431
313,91
150
100
0
15

VDJ

HD

Ovce

Kone

94

V súčasnosti ho nahrádza "Program starostlivosti o lesy", ktorý sa vypracúva na 10 rokov a do pre SL je
vypracovaný do roku2019, Navrhovaným riešením bude dotknutý lesný pôdny fond zaradený ako lesy
hospodárske a lesy ochranné V rámci riešenia dochádza k predpokladanému záberu lesných pozemkov
na lokalitách L1 až L12. Plošný rozsah riešených lokalít predstavuje plochu o rozlohe 12,0140 ha.
Predpokladaný záber lesných pozemkov
Číslo
lokality

Navrhované
funkčné
využitie

Katastrálne
územie

Parcela
KN-C

L1

Komunikácia

Sl. Ľupča

2927/1

Počet
prac.

647
160

L2

Koridor pre
IS

L3

Koridor pre
IS

22

120

3
40

5

L4

Zdroj: Program rozvoja MR Pod Panským dielom, Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja

„

Koridor pre
IS

Hodnotenie riešených lokalít z hľadiska ochrany PP, kontaminácií PP a zásahov
do investičného zúrodnenia poľnohospodárskej pôdy
Na základe vyjadrenia Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, regionálne pracovisko
Banská Bystrica nedisponujú priamymi meraniami rizikových látok v pôde v riešených lokalitách. Na
základe údajov z monitorovacej siete a hygienického prieskumu pôd Slovenska neboli zistené v blízkom
okolí nadlimitné hodnoty rizikových prvkov čo možno do značnej miery vzťahovať aj na tieto lokality.
Na základe podkladov poskytnutých organizáciou „ Hydromeliorácie š.p. Vrakunská cesta
29 Bratislava“ sa v riešenom území nachádzajú hydromelioračné zariadenia, ktoré budú navrhovaným
riešením dotknuté v západnej časti riešeného územia – lokality č.47 a.61.
Zdôvodnenie záberov poľnohospodárskej pôdy:
Záber č.33 sa nachádza v zastavanom území obce a jeho poľnohospodárske využitie je obmedzené
Záber č.36 a 37 sa nachádza v obostavanom území ktoré uzavrie navrhovaná preložka cesty I/66, čím sa
vytvoria predpoklady na dobudovanie priestoru. Zábery riešia nové obytné plochy a podporenie
športového rozvoja obce.
Záber č.47, je pre sprístupnenie nových výrobných zariadení podporujúcich ekonomický rozvoj
Slovenskej ľupče nevyhnutný.

Lesný
pozemok

Číslo
porastu

4254b

LHC

Výmera
(ha)

0,3713

4254a
4255b

Slovenská
Ľupča
„
„
„

1,0327

0,3564
0,3564

2893

„

4271

2899/3

„

IP4360

0,4807

2899/5

IP4360

0,4662

2893

4270

0,7544

2900

4269a
4269a
4269c

0,2155
0,6411
0,6107

Predpokladané zábery poľnohospodárskej pôdy v riešenom území.
Predložené riešenie predpokladá zábery poľnohospodárskej pôdy na lokalitách 1 až 70 . Všetky zábery
sa nachádzajú v katastrálnom území Slovenská Ľupča.
Zábery poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území, hranica ktorého bola stanovená k 1.1.1990 sú
navrhované o výmere 17,0392 ha a mimo zasavaného územia 109,4858 ha.
Celkový rozsah riešených lokalít predstavuje výmeru 153,6269 ha, z čoho predpokladaný záber
poľnohospodárskej pôdy je 126,5250 ha
a 26,4012 ha nepoľnohospodárskych pozemkov.
Poľnohospodárska pôda v rámci predpokladaných záberov je podľa bonitovaných pôdnoekologických
jednotiek zaradená do 5 až 9 –tej kvalitatívnej skupiny.
Zábery poľnohospodárskej pôdy podľa jednotlivých lokalít 1 - 70 sú dokumentované tabuľkovou
prílohou „Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde“

Druh
pozemku
podľa
registra
KN-C

L5

Koridor pre
IS

2901

4269b

0,3628

L6

Koridor pre
IS

2905

4266

0,9406

E4362

0,1512

4260b

0,9891

E4031

0,2530

4260d

0,7253

E4032

0,5219

L7

L8

Koridor pre
IS

Koridor pre
IS

2910

2524/3

L9

Koridor pre
IS

2924

4250a

0,2096

L10

Koridor pre
IS

2924

E4021

0,0494

L11

Koridor pre
IS

2925

4251

0,4408

4252a
4252b
C4005
4252d
E4022

0,6559
0,5047
0,0422
0,5208
0,2531

5287
E5256

0,0380
0,0702

Predpokladané zábery lesných pozemkov v riešenom území.
Pozemky vedené ako lesy v k. ú. Slovenská Ľupča užívajú Lesy SR š.p. B.Bystrica, prostredníctvom
Odštepného lesného závodu Sl. Ľupča – Lesná správa Sl. Ľupča a Obecný podnik lesov s.r.o. Sl. Ľupča.
Lesy v obci Slovenská Ľupča patria do Lesného hospodárskeho celku(LHC) Slovenská Ľupča. Pre LHC
Slovenská Ľupča bol vypracovaný Lesný hospodársky plán(LHP) s platnosťou do roku 2009.
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12,0140

6

5

4

3

2

1
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VODOJEM

IBV
VOV
PV

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

PV

IBV

IBV

KOMUNIK.

IBV
IBV

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

7

8

9

10

11
12

Funkčné
využitie

IBV,ZOV

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

IBV, VOV

Funkčné
využitie

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

1,6081

0,0885

0,2212

2,1416

4,2622

1,5069

Výmera
lokality
celkom v
ha

1,846

1,1447

1,4322

0,0994

11,2187

4,5105

Výmera
lokality
celkom v
ha

0790262
0790262

1,4322 orná pôda
1,1447 orná pôda

8
6

8

8

6
7

5
5
5
5
5
6
6
6
8
8

0,7927
0,1303

1,1447

1,4322

0,0796
0,0096
0,0102

1,291
0,0172
2,8504
0,6295
0,3583
1,4679
0,363
1,2488
2,8444
0,1445

1,0814 orná pôda

0,0885 záhrada

0,018 orná pôda
zastavané
plochy

2,096 orná pôda
orná pôda
orná pôda
záhrada
záhrada
TTP
TTP
zastav.pl.

4,2303 záhrada
zastavaná
plocha
záhrada
orná pôda
záhrada
orná pôda

1,0179 orná pôda
zastavaná
plocha
ostatná
plocha

0792685

0765442

0765442

9

6

6

6
9
9
6
9
6
9

6
6
9
9

0765442
0765442
0792685
0792685
0765442
0792685
0792683
0765442
0792685
0765442
0792685

5

5

0765002

0765212

0,061

0,0885

0,018

0,8401
0,0777
0,0104
0,1111
0,2035
0,319
0,5342

0
1,4864
0,1451
2,0441
0,0538

0,5009

1,0179

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
TTP
0765212
5
0,923

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy
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0790262
0765442

0765442
0787445

0,0994 TTP
TTP
A

1,846 TTP
TTP

0765005
0765005
0765002
0765002
0765002
0765402
0765402
0765402
0790262
0790262

11,215 orná pôda
TTP
orná pôda
TTP
Záhrada
orná pôda
Záhrada
TTP
orná pôda
Záhrada
zastavaná
plocha

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
4,5105 orná pôda 0765005
5
3,0053
orná pôda 0765402
6
1,3741
orná pôda 0771415
7
0,1311

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

užívat.
PP

užívat.
PP

0,2032

0,0456

0,0319

0,0656

0,489

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

0,0037

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci návrhu
ÚPN obce Slovenská Ľupča

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Lokalita číslo
Lokalita číslo

PPF
celkom
PPF
celkom

Vybudované
hydromeliorácie
Vybudované
hydromeliorácie

rozšírená

Poznámky

Poznámky

VOV

VOV

VOV

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

15

16

17

IBV,TV

VOV

IBV,ZOV

komunik.
TV

Rekreácia

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

18

19

20

21

22

Funkčné
využitie

šport

Slov. Ľupča

14

Katastrálne
územie

IBV

Funkčné
využitie

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

13

Lokalita číslo
Lokalita číslo

1,1585

0,1741

5,9764

2,1001

1,7292

Výmera
lokality
celkom v
ha

0,6481

0,8993

2,323

0,2067

0,2009

Výmera
lokality
celkom v
ha
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0792685
0792683
0792685
0792683
0792683
0792683
0765442
0765442
0765442
0765002

0765442
0765442

0,2067 záhrada
2,323 záhrada
záhrada
0,8046 TTP
orná pôda
záhrada
TTP
orná pôda
záhrada
záhrada
vodné
plochy
0,6481 záhrada
orná pôda

6
6

9
9
9
6
6
6
5

9
9

9

9
9

0,5904
0,0577

0,2355
0,0358
0,0025
0,0152
0,0032
0,4061
0,1063

1,8723
0,4507

0,2067

0,0979
0,0432

0700893
0771442

0,7116 TTP

0,0256 TTP
záhrada
záhrada
zastavaná
plocha
ostatné
plochy

0771412

0771412
0771412
0794002

5,9074 orná pôda 0771412
orná pôda 0794002
40
41
32
31
30
ostatné
plochy

0,3995 TTP
TTP
vodná
plocha
ostatné
plochy

7

7
7
8

7
8

9
7

0,2408

0,0037
0,0049
0,017

2,3546
3,4193
0,0122
0,009
0,0943
0,0057
0,0123

0,0837
0,3158

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
1,656 záhrada
0765442
6
0,4646
orná pôda 0765442
6
0,8701
TTP
0765442
6
0,3213
zastavaná
plocha

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy
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0792683
0792685

Výmera v ha
BPEJ
kód
skupina
0792685
9
0,0569
0792683
9
0,5535
0792683
9
0,1849
0795442
6
0,2251

0,1411 orná pôda
orná pôda
ostatné
plochy

Druh
pozemku
TTP
orná pôda
TTP
orná pôda
zastavané
plochy
ostatné
plochy

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

PPF
celkom
PPF
celkom

užívat.
PP

užívat.
PP

Vybudované
hydromeliorácie
Vybudované
hydromeliorácie

0,1254

0,0231

0,069

1,6874

0,0132

0,0732

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

0,0947

0,0598

0,2695

0,1286

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

Poznámky

Poznámky

IBV

IBV

IBV
IBV
IBV

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča
Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

26

27

28
29
30

VOV

Slov. Ľupča
33

IBV,VOV

IBV,ZOV

komunikácia

0

ČOV

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

35

36

37

38

39

VOV,kom.

HBV,IBV

Slov. Ľupča
32

34

HBV

Slov. Ľupča

Funkčné
využitie

31

Katastrálne
územie

komunik.

v koncepte
lok.29

25

IBV

v koncepte
lok.28

24

Rekreácia
IBV

Funkčné
využitie

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

23

Lokalita číslo
Lokalita číslo

0,534

5,5788

4,3714

0,3412

0,1684

0,3868

3,8476

1,0267

Výmera
lokality
celkom v
ha

0,1791

0,1254

0,0645

0,0925

0,0651

1,4338

7,8278

0,6279

Výmera
lokality
celkom v
ha
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0706002
0706002
0706002

0,0645 záhrada
0,1254 záhrada
0,1791 záhrada

5

5

5

5
5

5
5
6

5
6
5
5

6
5

5

0,1791

0,1254

0,0645

0,0026
0,0899

0,0047
0,0005
0,0599

0,4328
0,123
0,1095
0,0077

3,1066
4,7212

0,0112
0,6116

0706045

0706002

0706002

0706002

ost.+zast.pl

0,2824 orná pôda
orná pôda
TTP

5,5788 orná pôda
TTP
orná pôda
TTP

0765005
0790262
0790262

0765005
0765005
0783685
0783685

4,3023 orná pôda 0765005
orná pôda 0783685
ostatná pl.

0,1115 orná pôda
ostatné
plochy

0,1684 orná pôda

0,3868 záhrada

2,8282 záhrada
zastavaná
plocha

5
8
8

5
5
9
9

5
9

5

5

5

5

0,1974
0,0671
0,0179

5,3585
0,0391
0,0939
0,0873

4,2008
0,1015

0,1115

0,1684

0,3868

2,8282

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
0,3382 záhrada
0706002
5
0,3382
zastavaná
plocha

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy
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0771102
0706002

0,0925 záhrada
záhrada

0706002
0705011
0771102
0771102

0,673 orná pôda
orná pôda
orná pôda
TTP
Zastavané
územie
0771102
0706002
0705011

0705011
0706002

7,8278 orná pôda
orná pôda

0,0651 záhrada
záhrada
záhrada

0771212

0,6228 záhrada
záhrada
zastavaná
plocha

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
TTP
0887445
8
0,4708
Ostatné
plochy

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

PPF
celkom
PPF
celkom

užívat.
PP

užívat.
PP

Vybudované
hydromeliorácie
Vybudované
hydromeliorácie

0,2516

0,0691

0,2297

1,0194

0,6885

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

0,3804

0,0051

0,4469

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

zrušená

nová

upravená

Poznámky

v koncepte
lok. Č. 29

v koncepte
lok. Č. 28

Poznámky

záhradky

IBV

záhradky

komunikácia

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

42

43

44

45

komunikacia

Slov. Ľupča
47

Priemysel

Priemysel

Doprava

Doprava

komunikácia

komunikácia

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

Slov. Ľupča

48

49

50

51

52

53

Slov. Ľupča

priemysel

Slov. Ľupča

46

Funkčné
využitie

IBV

Slov. Ľupča

41

Katastrálne
územie

VOV

Funkčné
využitie

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

40

Lokalita číslo
Lokalita číslo

1,5215

5,9777

1,3758

2,7334

2,8859

1,7552

0,2438

6,7744

Výmera
lokality
celkom v
ha

0,2454

0,4524

0,9105

0,4524

1,6313

4,8051

Výmera
lokality
celkom v
ha
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0765502

6

6
6

0,1658

0,185
0,4062

0,0951

1,4682
0,5141

orná pôda
orná pôda

1,3915 orná pôda

4,8632 orná pôda
orná pôda
orná pôda
ostatné
plochy

zast.ostat
0,1679 plochy
TTP

1,8836 TTP
orná pôda
ostatné
plochy

2,8859 orná pôda
orná pôda

1,7552 orná pôda
TTP

0,1723 orná pôda
ostatná
plocha

0706002
0706045
0706042
0711002

0711005
0706045
0706002

0711002

0711002
0711002

0771415
0765005

0771415
0771415

0765005

5
5
5
5

5
5
5

5

5
5

7
5

7
7

5

0,396
0,7125
0,105
0,178

2,1428
1,367
1,3534

0,1679

1,2923
0,5913

2,8274
0,0585

1,1689
0,5863

0,1723

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
6,7744 orná pôda 0771415
7
6,1419
orná pôda 0706005
5
0,6325

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

ostatné
plochy

ostatné
plochy

zastavané
0,1658 plochy
TTP
ostatné
plochy

ostatné
plochy

0765502
0765502

0,5912 TTP
záhrada
zastavaná
plocha
ostatné
plochy

5
5

Výmera v ha
BPEJ
skupina

0706002
0706002

kód

2,0774 orná pôda
TTP
Vodné
plochy
zastavané
plochy
ostatné
plochy

Druh
pozemku

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

PPF
celkom
PPF
celkom

užívat.
PP

užívat.
PP

Vybudované
hydromeliorácie
ano

Vybudované
hydromeliorácie

1,1145

0,9506

0,8498

0,0715

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

0,2454

0,4524

0,6015

0,1432

0,4524

0,5235

0,5166

1,7847

0,943

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

Poznámky

Poznámky

2,4045

0,1864

priemysel
priemysel

Doprava

DV

rekreácia

výroba

IBV

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

Slov. Ľupča
Slov. Ľupča
Slov. Ľupča

61
62

63

64
65

66

67

68

0,5065

0,3215

5,1158

7,4862

1,5453

8,109

0,4202

komunikacia

Slov. Ľupča
60

3,3381

DV

Slov. Ľupča

Výmera
lokality
celkom v
ha

59

Funkčné
využitie

8,038

Slov. Ľupča

58

Katastrálne
územie

1,052

Slov. Ľupča

57

5,0878

komunikácia

Slov. Ľupča

56

4,5068

Doprava

Slov. Ľupča

0

55

Funkčné
využitie

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

Výmera
lokality
celkom v
ha

54

Lokalita číslo
Lokalita číslo
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0706002
0706042
0765005
0706042
0706002
0714062
0783782
0783685
0,706002

5
5
5
5
5
7
9
9
5

0,5065 TTP

0,3215 orná pôda
orná pôda

0,1649 TTP
ost.plocha

2,2408 záhrada
záhrada
TTP
TTP
TTP
ost.+zast.

5,1158 TTP

0,791
0,5718
0,29
0,9806
0,2568
0,2642
0,8746
0,112
0,338

0,2944
2,2696
0,2369

0706002
0714062

0711005

0771412

0787442
0811005

0892685

0771212
0771102
0771102
0771212
0700895

0714062

7

7
6

9

5
5
5
5
9

7

5
7
8

5
7

5

5

0,5065

0,0614
0,2601

0,1649

0,1389
0,2972
0,6695
0,8879
0,2473

5,1158

0,9325
5,5467
0,2511

0,6178
0,9275

8,109

3,3381

Výmera v ha
BPEJ
skupina
0706045

kód

6,7303 TTP
0706002
TTP
0714062
TTP
0790565
ostatna pl.

1,5453 TTP
TTP

8,109 orná pôda

ostatná pl.

3,3381 orná pôda

Druh
pozemku

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

4,479 orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
TTP
TTP
TTP
TTP
záhrady
les
zast.+ost.
plochy

zastavaná
plocha
ostatná
plocha

5
7
9

2,8009 TTP
0706002
TTP
0714062
TTP
0700895
les
ost.zast.plocha

1,5631
0,1335

Výmera v ha
BPEJ
skupina

7
5

kód

1,6966 TTP
0714062
TTP
0706002
ostatná pl.

Druh
pozemku
ostatné
plochy

z toho

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy

PPF
celkom
PPF
celkom

užívat.
PP

užívat.
PP

Vybudované
hydromeliorácie
ano

Vybudované
hydromeliorácie

0,0215

0,1637

0,7559

0,4202

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

3,2653

0,2937

0,0786

0,9734

1,1621
1,1248

2,8102

0,13

Nepoľno
hospodá
rske
plochy

Poznámky

zrušená

Poznámky

komunikacia

Slov. Ľupča

70

1-70

IBV

Funkčné
využitie

Slov. Ľupča

Katastrálne
územie

69

Lokalita číslo

153,6269

0,6409

0,9358

Výmera
lokality
celkom v
ha
z toho

0,5618 záhrady
TTP
TTP
ostat. pl.
126,525

0771412
0771212
0892625

7
5
9
126,5250

0,1318
0,3779
0,0521

Výmera v ha
Druh
BPEJ
pozemku
kód
skupina
0,9358 TTP
0771212
5
0,2155
TTP
0771412
7
0,3468
TTP
0892625
9
0,3735

PPF
celkom

Prepokladaný záber poľnohospodárskej pôdy
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užívat.
PP

Vybudované
hydromeliorácie
0,0791
26,4012

Nepoľno
hospodá
rske
plochy
Poznámky
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III. Návrh záväznej časti

B.

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja, priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré
stanovujú opatrenia v území, podmienky jeho využitia a podmienky umiestňovania stavieb.

Prípustné obmedzujúce a vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia
udáva tabuľka na strane 96/1 - 96/10 tejto správy

A.

Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Danosti obmedzujúce výstavbu ako aj využitie územia vychádzajúce z legislatívnej úpravy
a z jednotlivých odborných noriem považujeme za limity.
Regulatívy usmerňujú činnosti v jednotlivých plochách území a sú s platnosťou všeobecnou pre
celé katastrálne územie a konkrétnou pre jednotlivé regulované plochy.

A1. Limity využitia plôch.
Využitie územia je limitované:
a. 1° ochrany prírody a krajiny,
b. 2°ochrany prírody a krajiny v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry (NAPANT),
c. príslušným stupňom ochrany v maloplošných chránených územiach,
d. príslušným stupňom ochrany chránených stromov,
e. biocentrami regionálneho a nadregionálneho významu,
f. biokoridorom nadregionálneho významu,
g. genofondovými plochami,
h. územiami európskeho významu,
i. ochranným pásmom vodného zdroja Ľadová studňa,
j. ochranným pásmom lesných pozemkov,
k. existenciou hydromelioračných zariadení,
l. ochrannými pásmami dráh,
m. ochrannými pásmami cestných komunikácií,
n. ochrannými pásmami skupinového vodovodu, vzdušných a podzemných vedení elektrickej
energie, transformačných staníc elektrickej energie, plynovodov a regulačných staníc plynu,
telekomunikačných podzemných a nadzemných vedení.
o. ochranným pásmom cintorína,
p. ochrannými pásmami poľnohospodárskych areálov,
q. zónami hluku z dopravy.
A2.

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania
Územie obce Slovenská Ľupča bude slúžiť ako:
a) obytné územie
b) zmiešané územie
c) rekreačné územie
d) výrobné územie
e) územie poľnohospodárskej pôdy
f) územie lesných pozemkov v zastavanom území a v ostatnom území obce.
Obytné územie sa nachádza v ostatnom území obvodu Rómska osada, zastavanom a v ostatnom
území obvodu Slovenská Ľupča.
Zmiešané územie sa nachádza v centrálnej časti obce okolo námestia SNP, v prístupe na hrad a
spojnici námestia SNP so železničnou stanicou.
V pripravovaných zónach obvodu Biotika, v obvode Rómska osada (Ostriedky) a v zastavanom
území Slovenská Ľupča sú vytvorené podmienky na vytvorenie dielčích častí so zmiešanou
funkciou čo bude predmetom podrobnejšieho stupňa ÚPD.
Rekreačné územie sa rozprestiera v ostatnom území okrskov Rómska osada a Slovenská Ľupča
a čiastočne je zastúpené v zastavanom území okrsku Slovenská Ľupča.
Výrobné územie sa nachádza v obvode Biotika, v obvode Rómska osada a v ostatnom
a zastavanom území obvodu Slovenská Ľupča.

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

A3.1

A2.7

A2.6

A2.5

A2.4

A2.3

A2.2

A2.1

A1

Základné funkčné využívanie určené pre základnú občiansku vybavenosť,
verejnú zeleň, spevnené plochy a drobnú architektúru
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť max 1 NP+podkrovie,
- zastaviteľnosť max. 50%, smerom k lesu max. 30%.
Základné funkčné využitie určené pre bývanie v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vzdušného vedenia el. energie, skupinového vodovodu
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť max 1 NP + podkrovie,
- zastaviteľnosť max. 40%, smerom k lesu max. 30% .

Občianska vybavenosť
Zeleň a drobná architektúra pozdĺž
peších trás.

Nízkopodlažná zástavba.

Technické vybavenie
Rekreácia

Nízkopodlažná zástavba.

Bývanie
Archeologická lokalita

Areál s líniovou zástavbou

Občianska vybavenosť

Nízkopodlažná zástavba.
- líniové súvislé radenie pozdĺž
miestnej komunikácie

Bývanie

Nízkopodlažná zástavba.
Koridor IS.

Bývanie

Nízkopodlažná zástavba.

Bývanie

Nízkopodlažná zástavba.
- solitéry v areálovom usporiadaní.

Nízkopodlažná zástavba.

Bývanie

Základné funkčné využívanie určené pre technické vybavenie:vodojem
pitnej vody.(stav a návrh rozšírenia) a pre individuálnu rekreáciu.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme
- lesných pozemkov
- hygienickom ochrannom pásme - vodného zdroja
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- kapacita vodojemu, usporiadanie podľa jestvujúceho stavu

Základné funkčné využitie určené pre bývanie v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vzdušného vedenia el. energie, skupinového vodovodu, trafostanice
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- plochy v súvislom líniovom radení,
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu.
Základné funkčné využitie určené pre bývanie v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vodného toku Ľupčica
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- určené pre nízkopodlažné usporiadanie, jestvujúceho stavu.
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu.
Základné funkčné využívanie určené pre občiansku vybavenosť:
- telovýchova, šport, stravovanie, ubytovanie.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- skupinového vodovodu, vzdušného vedenia el. energie, trafostanice
- vodného toku Ľupčica
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažné usporiadanie 2 NP + podkrovie
- Zastavanosť do 50%.
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vodného toku Ľupčica
- zásady ochrany archeologickej lokality.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažné usporiadanie jestvujúceho stavu.
- Líniové súvislé radenie pozdĺž miestnej obslužnej komunikácie.

Základné funkčné využitie určené pre bývanie
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- lesných pozemkov,
- vzduš.vedenia el. energie, skupinového vodovodu a cesty I/66
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť max 1 NP + podkrovie,
- zastaviteľnosť max. 30%.
Základné funkčné využitie určené pre bývanie v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- lesných pozemkov,
- vzduš. vedenia el. energie, skupinového vodovodu a cesty III/066042
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť max 1 NP + podkrovie,
- zastaviteľnosť max. 40%, pozdĺž zbernej komunikácie 30% .

Bývanie
- uprednostniť formu penziónov
Nízkopodlažná zástavba.
- solitéry, formou bungalovov

Obmedzujúce kritériá

Prípustné kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia

Určenie prípustných obmedzujúcich a vylučujúcich kritérií

Obvod 01 - Slovenská Ľupča

A.

Urban.
blok
zástavby

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Zmeny priestorového usporiadania
jestvujúceho vodojemu bez súhlasu
použitia poľnohospodárskej pôdy

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Neprípustné zmeny priestorového
usporiadania archeologickej lokality.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Viacpodlažná zástavba.
Zmeny priestorového usporiadania.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Viacpodlažná zástavba.
Zmeny priestorového usporiadania.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Vylučujúce kritériá
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A6.1

A5

A4.2

A4.1

A3.5

A3.4

A3.3

A3.2

Základné funkčné využitie určené pre bývanie v rod. domoch a zeleň.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- lesných pozemkov,
- vzdušného vedenia el. energie, skupinového vodovodu a vod. zdroja
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť max. 2 NP + podkrovie,
- zastaviteľnosť max. 40%.
Základné funkčné využívanie určené pre poľnohospodárstvo - živočíšnu
výrobu a pre agroturistickú vybavenosť.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Ochranné pásmo IS a pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- plochy OV- podlažnosť max.2 NP+podkrovie, zastaviteľnosť max. 40%.
- ostatné plochy - podlažnosť 1 NP+podkrovie, zastaviteľnosť max. 30%.

Bývanie
Záhrady

Technická vybavenosť
Bývanie
Skladové hospodárstvo
Priemysel
Hospodárske záhrady

Základné funkčné využívanie určené pre technickú vybavenosť a čerpaciu
stanicu pitnej vody.
Súčasne základné funkčné využívanie určené pre bývanie v bytovom
dome, pre sklady spotreby, pre priemysel a pre hospodárske záhrady.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- IS a pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja.
Nízkopodlažná zástavba.
- NAPANT
- vodného toku Ľupčica
Limity priestorového usporiadania:
- Zmeny v priestorovom usporiadaní plôch HBV.
Skladové hospodárstvo
Základné funkčné využívanie určené pre jestvujúcu priemyselnú výrobu,
sklady výroby a administratívu.
Priemysel
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Areál v líniovej zástavbe pozdĺž
- lesných pozemkov,
- vzdušných vedení el. energie, zásobovania vodou, prírodnej pamiatky,
potoka Ľupčica s nízkopodlažnou
- pásmo hygienickej ochrany vodného zdroja
zástavbou.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- určené pre nízkopodlažné usporiadanie, jestvujúceho stavu.
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu.
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre jestvujúce bytové domy a pre
jestvujúce rodinné domy radené pri a pozdĺž prístupovej komunikácii
Súvislé radenie zástavby
Ľupčianskej ulice. Navrhovaná zástavba pre rodinné domy.
Nízkopodlažná zástavba
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Plochy určené pre polder.
- lesných pozemkov.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť 1 NP + podkrovie, zastaviteňosť max.do 30%.
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre jestvujúce bytové domy a pre
jestvujúce rodinné domy radené pri prístupovej komunikácii a pozdĺž
Súvislé radenie zástavby
Ľupčianskej ulice.
Nízkopodlažná zástavba.
- ochranné pásmo lesných pozemkov.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- určené pre nízkopodlažné usporiadanie, jestvujúceho stavu.
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre navrhované rodinné domy: Nad
Technická vybavenosť
Morkárňou a pre jestvujúce rodinné domy Peniažky.
Rekreácia
Súčasne základné funkčné využívanie určené pre technické vybavenie –
polder a pre objekty individuálnej rekreácie
Plochy určené pre polder.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme
Nízkopodlažná zástavba.
- lesných pozemkov
- stožiarovej trafostanice a technického vybavenia
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- pre navrhované rodinné domy, podlažnosť 1NP + podkrovie
- zastaviteľnosť do 30%.
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Súvislé radenie k Podkonickej ceste. - lesných pozemkov
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre návrh rodinných domov, podlažnosť 1 NP+podkrovie
- Zastavaná plocha do 30%

Nízkopodlažná zástavba.
Areál v líniovej zástavbe

Poľnohospodárstvo
Agroturistická vybavenosť

Nízkopodlažná zástavba.

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Prípustné kritériá

Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Urban.
blok
zástavby

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.

Zmeny priestorového usporiadania.

Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Zmeny priestorového usporiadania.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Vylučujúce kritériá
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Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Vylučujúce kritériá
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Základné funkčné využívanie určené pre jestvujúce rodinné domy a návrh Funkcie ovplyvňujúce základné
rodinných domov,pre návrh rekreačnej vybavenosti a športových zariadení. funkčné využívanie a funkcie
Samostatné funkčné využívanie plôch určené pre návrh stredovekej dediny. ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
Radenie zástavby k účelovej
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
mieru.
komunikácii.
- lesných pozemkov
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
územia
- pre návrh a stav. rodinných domov Podlažnosť 1 NP+podkrovie
Zmeny priestorového usporiadania.
zastavaná plocha do 30%
- pre návrh športového vybavenia so zastavanou plochou do 20%
- pre návrh rekreačného vybavenia so zast.plochou do 20%, 1 NP
Občianska vybavenosť
Základné funkčné využívanie určené pre jestvujúci cintorín a navrhované
Zmena funkčného využitia
Bývanie
rozšírenie cintorína. Izolačná a estetická zeleň.
Nerešpektovanie limitov určenej
Ovocný sad
Základné funkčné využívanie určené pre rod.domy a technické vybavenie. podlažnosti a % zastaviteľnosti
Technická vybavenosť
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
územia.
- lesných pozemkov,
Zmeny priestorového usporiadania
Nízkopodlažné zástavba areálu.
- cintorína
Nízkopodlažná zástavba
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- obytného územia, 1 NP+ podkrovie, max. 30% zastavanosť.
Technická vybavenosť
Základné funkčné využívanie určené pre jestvujúcu verejnú zeleň,
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
Verejná zeleň
jestvujúce technické vybavenie, pre rodinné domy, špecifickú rekreačnú
vybavenosť- skanzen rybného hospodárstva, individuálnu rekreáciu ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
Bývanie
Rekreácia
jestvujúci sad s individuálnou rekreáciou, špecifickú vybavenosť
mieru.
Špecifická vybavenosť
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Zmena funkčného využitia
Zmeny priestorového usporiadania
- lesných pozemkov,
Voľné radenie v areáli techn.vyb.
- Zámockého potoka, rybného a sadového hospodárstva.
Nízkopodlažné, líniové radenie
- vzdušných vedení el. energie
Nízkopodlažné, voľné radenie areálu - pamiatky.
v území katastra.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Nízkopodlažné usporiadanie, 1 NP + podkrovie.
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie, doplnené so základnou Funkcie ovplyvňujúce základné
Občianska vybavenosť
vybavenosťou a technickým vybavením
funkčné využívanie a funkcie
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
Nízkopodlažná zástavba
- lesných pozemkov.
mieru.
- NAPANT
Nerešpektovanie limitov určenej
Limity priestorového usporiadania:
podlažnosti a % zastaviteľnosti
- Nadzemná podlažnosť určená na 1NP+podkrovie.
územia.
- zastavanosť plôch bývania do 30% a plôch zmiešaných funkcií do 40%. Zmeny priestorového usporiadania
Rekreácia
Základné funkčné využívanie určené pre stav a návrh rekreačných zariadení, Funkcie ovplyvňujúce základné
Poľnohospodárstvo
stav rekreačných záhrad s objektami a stav sezónnej rekreácie.
funkčné využívanie a funkcie
Technické vybavenie
Základné funkčné využívanie rekreačných záhrad bez trvalého objektu a
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
plôch pre živočíšnu produkciu a agroturistickú vybavenosť.
mieru.
Súvislé radenie funkčných plôch
Základné funkčné využívanie určené pre technické vybavenie.
Nerešpektovanie limitov určenej
pozdĺž miestnej komunikácie a
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
podlažnosti a % zastaviteľnosti
voľné radenie v okrajových
- lesných pozemkov,
územia.
častiach
Zmeny priestorového usporiadania
- Plnianskeho potoka
Sezónne využívanie lyžiarskeho
- pamiatky a vymedzením biokoridora.
vleku
- NAPANT
Nízkopodlažná zástavba
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre zástavbu, 1 NP+podkrovie
intenzita zastavanosti do 15% pozemku,v časti na Švarcu do 20 %.
- Okrajové časti katastra určené bez trvalých rekreačných objektov.
- Určené pre jestvujúce a navrhované rekreačné zariadenia
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené ako plochy rodinných domov, pre
Funkcie ovplyvňujúce základné
Rekreácia
individuálnu rekreáciu a pre jestv.rekreačné záhrady bez stav.objektov.
funkčné využívanie a funkcie
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
Súvislé radenie funkčných plôch
- lesných pozemkov,
mieru.
pozdĺž cesty III/066042.
- komunikácie (III/066042) a železnice
Nerešpektovanie limitov určenej
Na hranici katastra - voľné radenie - NAPANT a vymedzením biokoridora.
podlažnosti a % zastaviteľnosti
funkčného využívania.
Limity priestorového usporiadania:
územia.
.
- Určené pre jestvujúcu nízkopodlažnú zástavbu..
Zmeny priestorového usporiadania
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy, rekreačné
Funkcie ovplyvňujúce základné
Zmiešané územie
využívanie bytov a technické vybavenie
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
mieru.
Nízkopodlažné
- lesných pozemkov.
líniové súvislé radenie, Majer
- NAPANT
Zmeny priestorového usporiadania
Limity priestorového usporiadania:
- určené pre nízkopodlažné usporiadanie, jestvujúceho stavu.
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu.

Bývanie
Rekreácia

Prípustné kritériá

Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Urban.
blok
zástavby
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A9.1

Líniové súvislé radenie
s viacpodlažnou zástavbou.

Bývanie
Zmiešaná funkcia, bývanie
+občianska vybavenosť

Plochy bytových domov
Líniové súvislé radenie
s viacpodlažnou zástavbou.

Bývanie

Súvislé radenie zástavby
Nízkopodlažná zástavba

Bývanie

Súvislé radenie zástavby
Nízkopodlažná zástavba

Bývanie

Plochy bývania stav

Bývanie

Plochy bývania stav + dostavby

Bývanie

Súvislé radenie zástavby

Bývanie
Občianska vybavenosť
Zmiešaná funkcia

Súvislé radenie zástavby
Nízkopodlažná zástavba

Bývanie

Súvislé radenie zástavby
Nízkopodlažná zástavba

Bývanie

Určené pre bytové domy a základnú občiansku vybavenosť.
Zabezpečenie preslnenia pozemku
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vodného toku Ľupčica.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Plocha pre nízkopodlažnú zástavbu, podlažnosť do 4NP, strecha 20-40°
Intenzita zastaviteľnosti do 40 % plochy pozemku

Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Zámockého potoka.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce stvárnenie objektov
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Zámockého potoka
- železnice
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce nízkopodlažné usporiadanie.
Základné funkčné využívanie určené pre plochy bytových domov
a technické vybavenie.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vodného toku Ľupčica.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť do 4NP, strecha 20-40°
- Intenzita zastaviteľnosti do 40 % plochy pozemku

Základné funkčné využívanie určené pre navrhované rodinné domy
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Zámockého potoka
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre navrhovanú. s 1NP + podkrovím
Návrh s max. 30% zastavanosťou.
Základné funkčné využívanie pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Zámockého potoka.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce stvárnenie objektov
- Návrh s max. 30% zastavanosťou.
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Zámockého potoka.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce stvárnenie objektov
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu
Základné funkčné využívanie určené pre bytové domy, pre občiansku
a dopravnú vybavenosť a pre jestvujúce a navrhované rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Zámockého potoka,
- pamiatky
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce stvárnenie objektov s max.30% zastavanosťou
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme
- železnice.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce stvárnenie objektov
- zastaviteľnosťou zachovať maximálnu jestvujúcu hustotu.
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.

Bývanie
Súvislé radenie zástavby
Nízkopodlažná zástavba

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Prípustné kritériá

Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Urban.
blok
zástavby

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Zmeny priestorového usporiadania.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Zmeny priestorového usporiadania.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Zmeny priestorového usporiadania.
Zmeny v rozpore s OP pamiatky

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Zmeny priestorového usporiadania.

Vylučujúce kritériá
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A11.4

A11.3

Areál v líniovom usporiadaní
zástavby

Občianska vybavenosť

Súvislé líniové usporiadanie.

Bývanie
Zmiešaná funkcia bývania a vybav.
Rekreácia
Technické vybavenie

Súvislé radenie zástavby
Nízkopodlažná zástavba

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti

Bývanie

A11.2

Areál v súvislom usporiadaní.
Rozvojová plocha.

Základné funkčné využívanie určené športový areál + pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- NAPANT
- vodného toku Ľupčica
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažnú výstavbu, podlažnosť 2NP + podkrovie
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- potoka Ľupčica
- železnice
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce nízkopodlažné usporiadanie.
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Zmiešané územie vo vymedzenom priestore + rekreačné plochy
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- železnice
- NAPANT
- ČOV
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre jestvujúce nízkopodlažné usporiadanie.
Plocha určená pre návrh vyššej a špecifickej občianskej vybavenosti.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- potoka Ľupčica
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažnú zástavbu, 2 NP+podkrovie
- uplatnenie morfológie terénu pre viacpodlažnú zástavbu

Šport+občianska vybavenosť

A11.1

A10.6

A10.5

A10.4

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Zmeny priestorového usporiadania
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Zmeny v priestorovom usporiadaní
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Zmeny v priestorovom usporiadaní
Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Intenzita zastavanosti nad 70%

Vylučujúce kritériá
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Základné funkčné využívanie určené pre bytové domy+statickú dopravu
a zmiešané územie bývania+sociálna starostlivosť, zdravotníctvo
Zmiešané územie,bývanie
a maloobchod aj v rámci rodinných domov v ulici Czambelovej
+občianska vybavenosť
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Líniové súvislé radenie s
- NAPANT
nízkopodlažnou zástavbou
Limity priestorového usporiadania:
- Plocha pre bytové domy, podlažnosť do 4NP, strecha 20-40°
- Plocha pre zmiešané územie podlažnosť do 2NP + podkrovie
Občianska vybavenosť
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Bývanie
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Zmiešané územie
- vodného toku Ľupčica
- železnice a kanalizácie
Zástavba v blokovom usporiadaní
- NAPANT
Líniové radenie v ulici Oslobodenia. Limity priestorového usporiadania:
- Plocha pre celé územie podlažnosť do 2NP + podkrovie
Občianska vybavenosť
Plocha určená pre navrhovaný dom služieb, pre základné a vyššie vybav.
Bývanie
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie, zmiešané funkcie
Zmiešané územie
bývania a maloobchodu
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Súvislé radenie zástavby
- NAPANT
do Hronskej ulice, Nám. SNP
Limity priestorového usporiadania:
a Czambelovej ulice.
- podlažnosť 2 NP + podkrovie
- zastaviteľnosť do 70 % výmery pozemku, výška rímsy 7m
Občianska vybavenosť
Základné funkčné využívanie určené pre základnú vybavenosť + školstvo,
Bývanie
administratívu, ubytovanie a plochy bývania v rodinných domoch.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Súvislé radenie zástavby
- NAPANT
v blokovom usporiadaní
Limity priestorového usporiadania:
do Hronskej, Krížnej
- Určené pre nízkopodlažnú výstavbu
a Czambelovej ulice.
- Podlažnosť 2NP + podkrovie

Bývanie v bytových domoch

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia

A10.3

Prípustné kritériá

Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Urban.
blok
zástavby

A12.5

A12.4

A12.3

A12.2

A12.1

A11.6

A11.5

Základné funkčné využívanie určené pre bývanie v rodinných domoch,
samostatných a radových respektívne viacbytových
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vodného toku,
- skupinového vodovodu a koridoru inžinierskych sietí
- komunikácie
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažne usporiadané rodinné domy 1 NP+podkrovie
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie v rodinných domoch,
samostatných a radových respektívne viacbytových+základná občianska
vybavenosť
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- skupinového vodovodu a koridoru inžinierskych sietí
- komunikácie
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažne usporiadané rodinné domy 1 NP+podkrovie
Základné funkčné využívanie určené pre zmiešanú funkciu pre jestvujúce
rodinné domy(radené pozdĺž Ľupčianskej ulice, cesty do Podkoníc a
prístupovej komunikácie k Morkárni), pre jestvujúce bytové domy a pre
občiansku vybavenosť.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- komunikácie
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Určené pre nízkopodlažnú rovnomernú zástavbu, 2NP + podkrovie,
výška po rímsu 7 m.
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie v rodinných domoch a
v radových rodinných domoch + občianska vybavenosť vo forme
maloobchodu, veľkoobchodu, ubytovanie a pre vyššiu občiansku
vybavenosť: zdravotníctvo, administratívu.
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy, a pre technické
vybavenie.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- vodného toku Ľupčica.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- nízkopodlažné usporiadanie stavu,2 NP + podkrovie, 7 m po rímsu
- Zastaviteľnosť do 30 % výmery pozemku
Základné funkčné využívanie určené pre bývanie + maloobchod,
administratívu, Cirkev, kultúru, zdravotníctvo,
Základné funkčné využívanie určené pre: polyfunkciu
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- pamiatky
- cintorína
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- návrh rodinných domov so zastavanou plochou do 30%
- SZ časť bloku - určené pre vybavenosť so zastavanou plochou do 25%.
Podlažnosť 2NP + podkrovie, 7 m po rímsu. Zachovať výhľad na hrad.
Základné funkčné využívanie určené pre občiansku vybavenosť a verejnú
zeleň - parkové plochy
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- pamiatky
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Objekty pamiatkového záujmu. Určené pre stavajúcu vybavenosť
solitérneho charakteru voľne areálovo usporiadanej.
Zachovať výhľad na hrad.
Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy, pre špecifickú
občiansku vybavenosť- administratívu
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- cintorína.
- NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
ÚPN-Z Pod Hôrkou, 1 NP+ podkrovie, max. 30% zastavanosť
Lichardova ulica, nadzemná podlažnosť 2 NP + podkrovie, 6m po rímsu.
Výhľad na hrad. Súlad so stavom.

Bývanie

Nízkopodlažné usporiadanie
uličnej zástavby
Líniové radenie zástavby.

Bývanie
Občianska vybavenosť

Voľné usporiadanie objektov
občianskej vybavenosti, verejná
zeleň, aleje

Občianska vybavenosť
Verejná zeleň

Líniové súvislé radenie pozdĺž
zbernej miestnej komunikácie

Zmiešaná funkcia, bývanie
+ občianske vybavenie

Líniové súvislé radenie pozdĺž
zbernej miestnej komunikácie

Zmiešaná funkcia, bývanie
+ občianske vybavenie

Súvislé radenie nízkopodlažnej
zástavby

Zmiešaná funkcia, bývanie
+ občianske vybavenie

Líniové usporiadanie pozdĺž
miestnej komunikácie.

Bývanie
Občianske vybavenie

Líniové usporiadanie pozdĺž
miestnej komunikácie.

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Prípustné kritériá

Obvod 01 - Slovenská Ľupča
Urban.
blok
zástavby

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie zásad pamiatkovej
starostlivosti
Zmeny v určenom priestorovom.
usporiadaní ÚPN-Z
Viacpodlažná zástavba.

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a okolie nad
prípustnú mieru.
Nerešpektovanie zásad pamiatkovej
starostlivosti

Funkcie ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia
Nerešpektovanie zásad pamiatkovej
starostlivosti

Funkcie a prevádzky ovplyvňujúce
základné funkčné využívanie a
okolie nad prípustnú mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti
Nerešpektovanie koridoru kanalizácie
Viacpodlažná zástavba.

Funkcia ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti
Zmeny v priestorovom usporiadaní

Funkcia ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Viacpodlažná zástavba.

Funkcia ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Viacpodlažná zástavba.

Vylučujúce kritériá

Str.96 / 6

B1.5

B1.4

B1.3

B1.2

B1.1

Proces fermentácie, izolácie, výroba tepla a elektrickej energie za použitia
najnovších BAT technológií.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- Národnej prírodnej rezervácie a NAPANT
- rýchlostnej komunikácie R1
- železnice
- vzdušných vedení el. energie
- úprava areálu z dôvodov novej trasy VTL plynovodu
Limity priestorového usporiadania:
- Zachovanie priestorového usporiadania.
- Určené pre nízkopodlažné usporiadanie.
Likvidácia odpadových vôd, za použitia najnovších BAT technológií
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme :
- rýchlostnej komunikácie R1
- železnice
- vzdušných vedení el. energie
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
Podlažnosť: max. 4 NP, max. 50 % zastavanosti

Priemysel
Technické vybavenie

Priemysel

Stavebníctvo, skladové hospodárstvo
Proces fermentácie, izolácie
Použitie najnovších BAT technológií
Návrh: areálové usporiadanie
Proces kovovýroby za podmienky využitia najnovších BAT technológií
Návrh: zeleň
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- zbernej komunikácie I/66 a inžinierskych sietí (VTL plynovodu)
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť: max. 4 NP, max. 50 % zastavanosti.
Priemysel
Spracovanie neželezných kovov podľa najnovších BAT technológií.
Skladové hospodárstvo
Recyklácia podľa najnovších BAT technológií.
Použitie najnovších BAT technológií.
Stav. Súčasť areálového usporiadania.Neprekročenie súčasnej kapacity výroby a určených emisných limitov.
Malé obchodné, výrobné a skladové prevádzky
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- zbernej komunikácie I/66
- vzdušných vedení el. energie a ostatných inžinierskych sietí
- železničnej vlečky
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Bez zmien v súčasnom horizontálnom usporiadaní. Bez zmien
v súčasnom maximálnom vertikálnom usporiadaní
Skladové hospodárstvo
Sklady spotreby a produkcie. Spotrebný priemysel. Spracovanie dreva.
Priemysel
Autodoprava a servisné služby.
Doprava
Kapacita zariadenia a skladov.
Výrobné služby
Využitie najnovších BAT technológií.
Technické vybavenie
Plocha určená pre čerpaciu stanicu úžitkovej vody.
Plocha určená pre podzemnú drenáž úžitkovej vody.
Stav. Súčasť areálového usporiadania.Limity funkčného využívania v ochrannom pásme
Stav. Samostatné
- zbernej komunikácie I/66
areálové usporiadanie – v nadväznosti- vzdušných vedení el. energie a - VTL plynovodu
na železničnú vlečku.
- železničnej vlečky
Prízemné a podzemné usporiadanie. - ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
Bez zmien v súčasnom horizontálnom a vertikálnom usporiadaní
Bez zmien v priestorovom usporiadaní

Návrh: areálové usporiadanie

Technické vybavenie

Stav, intenzifikácia
Súčasné areálové usporiadanie

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Prípustné kritériá

Obvod 02 - Biotika
Urban.
blok
zástavby

Zmena funkčného využívania
Technológie zaťažujúce okolie nad
prípustnú mieru
Narušenie funkčnosti drenáže

Technológie zaťažujúce okolie nad
prípustnú mieru
Porušenie regulatívov usporiadania
určené platnou ÚPD
Zmeny priestorového usporiadania.
Zastavenie územia vedenej drenáže.

Prevádzky zaťažujúce okolie nad
prípustnú mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Prevádzky zaťažujúce okolie nad
prípustnú mieru.
Nerešpektovanie limitov určenej
podlažnosti a % zastaviteľnosti
územia

Prevádzky zaťažujúce okolie nad
prípustnú mieru.

Vylučujúce kritériá
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B3.2

B3.1

B2.3

B2.2

B2.1

Nízkopodlažné usporiadanie.
Areál v líniovom radení.

Priemysel

Stav.
Nízkopodlažné usporiadanie.
Areál v líniovom radení.

Priemysel
Lesné hospodárstvo
Technické vybavenie

Areál vo voľnom usporiadaní.

Občianska vybavenosť
Bývanie

Areál v líniovom usporiadaní,
v mieste vodojemu pitnej vody
vo voľnom usporiadaní

Technické vybavenie

Špecifická vybavenosť.
Bez rozvoja funkcie bývania.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme
- zbernej komunikácie I/66
- skupinového vodovodu a vzdušných vedení el. energie
- lesných pozemkov
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
Bez zmien v priestorovom usporiadaní.
Plocha pre drevovýrobu.
Plocha pre polygrafickú výrobu
Plocha pre chemickú výrobu
Plochy určené pre administratívu, sklady, technické vybavenie a rastlinnú
výrobu.
Plocha určená pre vodný zdroj.
Plocha určená pre čerpaciu stanicu.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme :
- zbernej komunikácie I/66
- skupinového vodovodu
- stožiarových trafostaníc
- lesných pozemkov
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
Bez zmien v priestorovom usporiadaní.
Rešpektovať ochranné pásmo technického vybavenia -dvojlinka
400 kV vzdušného vedenia.
Plocha pre priemysel spotrebný, sklady spotreby.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- NAPANT- Prírodnej rezervácie
- zbernej komunikácie I/66
- skupinového vodovodu
- vzdušných vedení el. energie
- lesných pozemkov
a na území biocentra
Limity priestorového usporiadania:
Bez zmien v priestorovom usporiadaní.

Plochy určené pre vyššiu občiansku vybavenosť, maloobchod, školstvo,
Stravovanie, ubytovanie a veľkoobchod,
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- zbernej komunikácie I/66
- skupinového vodovodu a ostatných inžinierskych sietí
- lesných pozemko
Plochy určené pre - čerpaciu stanicu pitnej vody
- vodojem pitnej vody
- vodojemy úžitkovej vody
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- zbernej komunikácie I/66
- skupinového vodovodu a inžinierskych sietí.
- lesných pozemkov
- ochranné pásmo NAPANT
Limity priestorového usporiadania:
- Prízemné priestorové usporiadanie.
- V mieste vodojemov podzemné priestorové usporiadanie.

Občianska vybavenosť
Technické vybavenie
Areál v líniovom usporiadaní.

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Prípustné kritériá

Obvod 02 - Biotika
Urban.
blok
zástavby

Funkcia bývania, rekreácie
poľnohospodárstva, priemyslu
Nevhodného v ochrannom pásme
NAPANT
Technológie nevhodné do ochranného
pásma NAPANT

Zmeny priestorového usporiadania.
Funkcia bývania, rekreácie
poľnohospodárstva, priemyslu
Nevhodného v ochrannom pásme
NAPANT
Lokalizácie funkcie priemyslu,
bývania a rekreácie

Zmeny priestorového usporiadania.
Rozvoj funkcie bývania

Funkcia bývania, rekreácie, priemyslu
a poľnohospodárstva
Zmeny priestorového usporiadania.

Rozvoj funkcie bývania, rekreácie,
priemyslu a poľnohospodárstva.

Vylučujúce kritériá
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C2.1

Nízkopodlažné usporiadanie.
Líniové radenie areálu.

Priemysel
Skladové hospodárstvo
Technické vybavenie
Občianska vybavenosť

Návrh: areálové usporiadanie

Zmena funkčného využívania
Porušenie regulatívov usporiadania
určené platnou ÚPD

Technológie zaťažujúce okolie a
obytné územie nad prípustnú mieru
Priemysel a poľnohospodárstvo
Rekreačné objekty

Činnosti ovplyvňujúce základné
funkčné využívanie a funkcie
ovplyvňujúce okolie nad prípustnú
mieru.
Trvalé funkčné využívanie
Zmena funkčného využívania
Intenzity využívania
Rozvoj funkčného využívania

Vylučujúce kritériá
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Základné funkčné využívanie určené ako dopravná vybavenosť rýchlostnej Zmena funkčného využívania
komunikácie R1.
Porušenie regulatívov usporiadania
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme - železnice
určené platnou ÚPD
- rýchlostnej komunikácie R1
- VTL plynovodu
- rieky Hron
a v pásme biokoridoru
Limity priestorového usporiadania:
- Plocha pre pozemné usporiadanie.
- Podlažnosť max. 1 NP+podkrovie.
- Zastaviteľnosť do 30 %.
Technológie ovplyvňujúce
Plocha určená pre stav potravinárskej výroby.
Plochy určené pre sklady spotreby.
potravinársku výrobu a zdroj vody na
Plochy určené pre vodný zdroj, čerpaciu stanicu a vodojem
prípustnú mieru.
Plocha určená pre textilnú výrobu.
Funkcie nevhodné do ochranného
Plochy určené pre maloobchod, veľkoobchod.
pásma vodného zdroja. Technológie
Spracovanie dreva, stavebníctvo.
znečisťujúce okolie nad prípustnú
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme :
mieru
- lesných pozemkov
Funkcie nevhodné do ochranného
- komunikácií R1 a I/66
pásma poľnohospodárskeho areálu.
- VTL plynovodu
Nerešpektovanie ochranného pásma
- vzdušných vedení el. energie
cesty I/66.
- rieky Hron
Územný rozvoj.
- poľnohospodárskeho areálu
Zmena funkčného využívania
a v pásme biokoridoru
Limity priestorového usporiadania:
Bez zmien v horizontálnom a max. vertikálnom usporiadaní.
Max. 2 NP
Pri prestavbách areálu pre živočíšnu produkciu rešpektovať ochranné
pásmo vodného zdroja.

Dopravná vybavenosť

C1.4

C1.3

C1.2

Základné funkčné využívanie určené pre rodinné domy.
Plochy určené pre stav individuálnej rekreácie.
Plochy určené pre návrh verejnej zelene s relaxačnými prvkami.
Plochy určené na prestavbu pre rodinné domy, transformačnú stanicu
Nízkopodlažná zástavba.
elektrickej energie a ČOV a ako stav technického vybavenia.
Voľné usporiadanie, smerom k centru Sezónne funkčné využitie bez stavebných objektov.
obce líniové.
Základné funkčné využívanie určené pre vyhradenú rekreáciu.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme :
V líniovom usporiadaní
- lesných pozemkov a vodného toku
Pod vysokou skalou
- zbernej komunikácie I/66
- VTL plynovodu
Otvorené radenie nízkopodlažnej
a v pásme biokoridoru
zástavby pozdĺž komunikácie
Limity priestorového usporiadania:
a vodného toku v lokalite Driekyňa. - Podlažnosť max. 1 NP+podkrovie.
Tiež voľné radenie v odľahlých
- Zastaviteľnosť do 30 %.
častiach lokality Driekyňa a v lokalite - Nízkopodlažné usporiadanie v ochrannom pásme lesných pozemkov,
Plavno
prípadne bez stavebných objektov.
V odľahlých častiach bez zmien priestorového usporiadania.
Priemysel
Plochy určené: - pre spracovanie dreva, - pre dopravu, - ako hospodárska
Rekreácia
záhrada
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
Stav.
- lesných pozemkov
Nízkopodlažná zástavba.
- zbernej komunikácie I/66
- VTL plynovodu a vzdušných vedení el. energie
a v pásme biokoridoru
Stav.
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť do 2 NP,
Plocha pre pozemné usporiadanie. Na ploche zelene bez zástavby.
Občianska vybavenosť
Základné funkčné využívanie určené pre vyššiu občiansku vybavenosť
s plochami statickej dopravy.
Návrh: areálové usporiadanie
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme
- rýchlostnej komunikácie R1
- vzdušných vedení el. energie
- rieky Hron
Plochy sa nachádzajú v pásme biokoridoru.
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť: max. 4 NP, max. 50 % zastavanosti.

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia

C1.1

Bývanie
Rekreácia
Technické vybavenie

Prípustné kritériá

Obvod 03 – Rómska osada
Urban.
blok
zástavby

C2.5

C2.4

C2.3

C2.2

Stav

Rekreácia

Návrh: areálové usporiadanie
Stav – príslušenstvo PD

Dopravná vybavenosť
Poľnohospodárstvo

Návrh: líniové usporiadanie

Priemysel

Základné funkčné využívanie určené ako dopravná vybavenosť
rýchlostnej komunikácie R1.
Skladové hospodárstvo.
Sklad produkcie – hnojisko
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- komunikácií R1 a I/66
- lesných pozemkov
Limity priestorového usporiadania:
- Podlažnosť: max. 4 NP, max. 50 % zastavanosti.
Jestvujúca plocha PD bez stavebných objektov.
Základné funkčné využívanie určené pre rekreáciu bez rekreačných
objektov – vodácky tábor.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- zbernej komunikácie I/66
- vzdušných sietí el. energie
a v pásme biokoridoru.
Limity priestorového usporiadania:
Plocha pre pozemné usporiadanie bez stavebných objektov.

Plocha určená pre živočíšnu výrobu.
Ochranné pásmo obytného územia.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme:
- zbernej komunikácie I/66.
Limity priestorového usporiadania:
Stav.
Maximálna podlažnosť 2. NP
Ochranné pásmo komunikácie I/66.
Základné funkčné využívanie určené pre priemysel.
Limity funkčného využívania v ochrannom pásme :
- komunikácií R1 a I/66
- VTL plynovodu
- vzdušných vedení el. energie
Limity priestorového usporiadania:
- Plocha pre pozemné usporiadanie.
- Podlažnosť max. 2 NP.

Poľnohospodárstvo
Nízkopodlažná zástavba

Obmedzujúce kritériá

Regulatívy
Funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia
Prípustné kritériá

Obvod 03 – Rómska osada
Urban.
blok
zástavby

Zmena funkčného využívania
Rekreačné objekty
Stavebné objekty

Zmena funkčného využívania
Zmeny usporiadania určené
v platnej ÚPD
Stavebné objekty na pozemku PD

Funkcie ovplyvňujúce okolie nad
prípustnú mieru.
Zmeny usporiadania určené
v platnej ÚPD

Funkcie ovplyvňujúce okolie nad
prípustnú mieru.
Zmeny usporiadania určené
v platnej ÚPD

Vylučujúce kritériá
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C.

Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia

D.

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

C1.

Zásady umiestnenia
Vybavenosť umiestňovať v optimálnej pešej dostupnosti pre bývajúcich obyvateľov.
Optimálna dopravná a pešia dostupnosť pre dochádzajúcich za prácou.
Optimálna dopravná dostupnosť pre pasantných návštevníkov a spádové územie.

C2.

Regulatívy usporiadania
Prípustné:
a) Do obytného územia umiestňovať zariadenia základného občianskeho vybavenia ako:
- plochy monofunkčné,
- plochy polyfunkčné, doplnkové
b) Do zmiešaného územia umiestňovať zariadenia vyššieho a špecifického občianskeho
vybavenia.
- Plochy pre obchod, služby a stravovanie v priestore vyššej občianskej vybavenosti.
- Plochy športu v priestore vyššej občianskej vybavenosti.
- Plochy služieb, stravovania v priestore vyššej občianskej vybavenosti.
- Plochy obchodu.
- Plochy stravovania, obchodu, služieb v priestore vyššej občianskej vybavenosti.
c) Do výrobného územia umiestňovať zariadenia občianskeho vybavenia ako plochy
polyfunkčné
Obmedzujúce:
a) Občiansku vybavenosť v obytnom území neumiestňovať v okolí slepých a ukľudnených
komunikácií.
b) Občiansku vybavenosť s nárokmi na dopravnú obsluhu umiestňovať v okolí obslužných
a zberných komunikácií s adekvátnymi plochami pre statickú dopravu.
c) Špecifickú vybavenosť neumiestňovať do výrobného územia.
Neprípustné:
a) Vyššiu občiansku vybavenosť s nárokmi na dopravnú obsluhu umiestňovať v obytnom
území.
b) Špecifickú občiansku vybavenosť umiestňovať v obytnom území.

Zásady a regulatívy umiestňovania dopravného vybavenia
Rezervovať územie pre mimoúrovňovú križovatku cesty I/66 s rýchlostnou cestou R1 Šalková.
Rezervovať územie pre trasu rýchlostnej cesty R1 v úseku od mimoúrovňovej križovatky
Šalková po mimoúrovňovú križovatku Slovenská Ľupča v kategórii R 24,5/100
Rezervovať územie pre preložka cesty I/66 v trase cesty III/066042 v kategórii C 11,5/50
Rezervovať územie pre mimoúrovňovú križovatku Slovenská Ľupča
Rezervovať územie pre preložku cesty I/66 v kategórii C 11,5/50
Rezervovať územie pre smerovú a šírkovú úpravu cesty III/066 42 v zastavanom území vo
funkčnej triede B2 a kategórii MZ 8,5/50 včítane chodníkov
Počítať s prechodmi cez cestu III/066 42 pre chodcov a nemotorovú dopravu (cyklotrasy).
Rekonštruovať obslužné komunikácie vo funkcii C2 a C3,kategórie MO 7,5/40 resp. MO 6,5/30
Obslužné komunikácie navrhovať vo funkcii C2 a C3, kategórie MO 7,5/40 resp. MO 6,5/30
D1.

Rekonštruovať zberné komunikácie vo funkcii B2 resp. B3
Rekonštruovať obslužné komunikácie vo funkcii C2 a C3, resp. D1
Obslužné komunikácie navrhovať vo funkcii C2 a C3
Realizovať nadchod pre peších ponad rýchlostnú cestu R1
Autobusové zastávky navrhovať mimo komunikačnej siete
Realizovať jednostranné resp. obojstranné chodníky pozdĺž zberných a obslužných komunikácií
Plochy statickej dopravy riešiť na vlastných pozemkoch
Cyklotrasy navrhované mimo zastavaného územia obce vyznačiťa viesť len po poľných cestách,
lesných cestách a zvážniciach, v osobitnom režime určenom príslušným lesným úradom.
D2.

Regulatívy umiestňovania technického vybavenia
Rezervovať územie pre Horehronský skupinový vodovod
Rezervovať územie pre dvojlinku 400 kV vzdušného vedenia
Rezervovať územie pre VTL plynovod Príboj
Rezervovať územie pre 22 kV vzdušné vedenie
Rezervovať územie pre 22 kV káblové vedenie
Rezervovať územie pre diaľkové káble
Skupinový vodovod trasovať mimo zastavané územie obce

D3.
-

-

-

-

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

Zásobovanie pitnou vodou
zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z jestvujúceho vodovodu v dvoch tlakových pásmach.
Ako zdroj pitnej vody využívať vodný zdroj Ľupčica (zdroj pre SKV Priechod – Selce – Slovenská Ľupča) s doporučeným odberom Qmin = 9,0 l.s-1 pre obec Slovenská Ľupča,
na vykrytie deficitu pitnej vody k návrhovému roku 2018 a 2028 pre obec Slovenská Ľupča využiť pitnú vodu z vodného zdroja Ľadová studňa cez jestvujúcu AT stanicu, ktorá je vybudovaná pod vodojemom Ľupča 2 x 400 m3 a výtlačné potrubie v dĺžke 472 m profilu DN 150, ktoré
sa v súčasnosti vzhľadom na súčasnú spotrebu vody v obci nevyužívajú a sú mimo prevádzky,
k roku 2028 rozšíriť jestvujúci vodojem Ľupča 2 x 400 m3 o ďalšiu komoru o objeme 400 m3,
dobudovať rozvodnú vodovodnú sieť profilu DN 100 a zokruhovať s jestvujúcou vodov.sieťou,
rekonštruovať vodovodnú sieť a to úseky z liatiny a ocele o DN 80 – 1´´,
pre časť obce nad hranicou prvého tlak. pásma riešiť zásobovanie pitnou vodou cez AT stanicu,
zabezpečiť v riešenom území koridor pre trasu Horehronského skup.vodovodu DN1000-1200,
v priemyselnej časti Slovenská Ľupča – Príboj riešiť zásobovanie pitnou vodou ako v súčasnosti, tzn. voda bude privádzaná z prívodného potrubia DN 500 cez výtlačné potrubie DN 250 do
vodojemu Biotika o objeme 2 x 1500 m3,
na vodojem Biotika napojiť aj nové priemyselné plochy,
v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach dodržať
ochranné pásmo od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia.
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Zásobovanie úžitkovou vodou
zásobovanie úžitkovou vodou riešiť odberom povrchovej vody z potokov Ľupčica, Driekyňa a z
rieky Hron.
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E.

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrana
a využívanie prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

E1.

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
a) Pred realizáciou každej stavby, ktorej súčasťou sú výkopové práce sa investor (stavebník)
obráti so žiadosťou na orgán ochrany pamiatkového fondu – Krajský pamiatkový úrad
Banská Bystrica o posúdenie potreby vykonania archeologického výskumu(§36, § 37, §
38a, §39 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu).
b) Ak sa vec pamiatkovej hodnoty nájde mimo povoleného výskumu, musí to nálezca
ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o
náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri
ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jej nájdení.
c) Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo
ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa
oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti
poškodeniu,
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže
vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu.
d) Súhlasné stanovisko, resp. rozhodnutie od Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica
si investor zabezpečí k zámeru, prípravnej a projektovej dokumentácii obnovy,
rekonštrukcii, údržbe, oprave, adaptácii, atď. národnej kultúrnej pamiatky a to v rámci
územného a stavebného konania, konania o povolení zmeny stavby, konania o ohlásení
udržiavacích prác a v konaní o odstránení kultúrnej pamiatky.
e) V záujme ochrany pôvodnej hodnotnej zástavby ulíc v historickej časti obce je potrebné
rešpektovanie ich pôvodnej urbanistickej štruktúry, parcelácie, historického pôdorysného
tvaru zástavby, objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov,
architektonického výrazu uličných priečelí so zachovanými hodnotnými tvaroslovnými
prvkami ľudovej architektúry vrátane oplotení a brán.
Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov
a) Obmedzovať zásahy, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť existenciu prírodných
zdrojov.
b) Šetriť neobnoviteľné zdroje v duchu trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti..
c) Únosne využívať obnoviteľné prírodné zdroje.
Zásady a regulatívy ochrany prírody
a) Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.
b) Rešpektovať chránené územia a ich ochranné pásma.
Zásady a regulatívy tvorby krajiny
a) Pri hospodárení v lesoch vychádzať z platného lesného hospodárskeho plánu.
b) Rešpektovať ochranné opatrenia vyhlásených chránených území a opatrenia platné pre
ochranné pásma vyplývajúce z platnej legislatívy.
c) Rešpektovať súčasnú skladbu prvkov krajinnej štruktúry.
d) Ekologizovať poľnohospodársku produkciu.
e) Regulovať nelesnú drevinovú vegetáciu v priestoroch určených ako poľnohospodárska
pôda .
f) Neprípustné je užívať prírodné prvky prostredia v rozpore so zásadou trvalo udržateľného
rozvoja.

Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
vybudovať splaškovú kanalizáciu v dĺžke cca12 280m profilu DN 300, z toho výtlačnú cca
485m profilu DN 50 – 80 podľa koncepcie danej projektom,
vybudovať delenú kanalizáciu v novonavrhovaných urbanizovaných plochách,
čistenie splaškových vôd z obce zabezpečiť na vlastnej ČOV Slovenská Ľupča, situovanej na
okraji obce v blízkosti železničnej trate,
k návrhovému roku 2028 rozšíriť ČOV v požadovanej kapacite,
na odvádzanie dažďových vôd využiť jestvujúcu jednotnú a delenú kanalizáciu,
v lokalite Rómska osada a v blízkom poľnohospodárskom družstve zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd cez splaškovú kanalizáciu do samostatnej ČOV s vyústením do rieky Hron.
Splaškovú kanalizáciu vybudovať v dĺžke cca 500 m profilu DN 300,
dažďové vody v lokalite Rómska osada odvádzať cez cestné rigoly do toku Hron,
v lokalite Rodinná farma zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd cez splaškovú kanalizáciu s
ukončením v samostatnej čistiarni odpadových vôd,
v lokalite Vodácky tábor likvidovať odpadové vody v chemických prenosných záchodoch.

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva
- V rodinných domoch, bytových a polyfunkčných domoch do 50 ukrývaných osôb vybudovať
jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) s dvojúčelovým využitím vo vhodných podzemných
alebo nadzemných priestoroch s kapacitou ukrytia pre počet bývajúcich.
- Na plochách pre výrobu a rekreáciu vybudovať v stavbách JÚBS (do 50 ukrývaných) a
plynotesné úkryty (PÚ) nad 50 ukrývaných zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti s kapacitou
ukrytia pre najpočetnejšiu smenu.
- Rešpektovať stavebnotechnické požiadavky a technické podmienky pre budovanie zariadení
civilnej ochrany stanovené prílohou 1, vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

D6.

E2.

E3.

E4.

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

100

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

F.
F1.

F2.
-

F3.

101

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
Ovzdušie
1) využívať technologické zariadenia podľa najnovších poznatkov vedy a techniky,
2) pre výrobu tepla prioritne využívať slnečnú energiu,
3) rekonštruovať zdroje tepla produkujúce znečistenie nad prípustnú mieru,
4) nevyužívať zdroje tepla znečisťujúce ovzdušie nad prípustnú mieru.
Voda - Vodné hospodárstvo
Povrchové vody
zabezpečiť na tokoch pravidelnú údržbu tokov (čistenie koryta tokov, údržba brehovej zelene),
aby sa zabezpečila kapacita koryta na prevedenie veľkých vôd z dažďov a pri topení snehu,
v lokalite Tarazka na občasnom bezmennom toku vybudovať polder na zachytávanie prívalových vôd
Pôda
a) Spôsob užívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí zodpovedať prírodným
podmienkam v danom území, zaručovať funkčnú spätosť prírodných procesov v krajinnom
priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia.
b) Agrotechnické opatrenia musia zaručiť ochranu, zachovanie a obnovu prirodzených
vlastností poľnohospodárskej pôdy, predchádzať výskytu a šíreniu burín.
c) Zamedziť rozorávaniu poľnohospodárskej pôdy v priestoroch, kde druh pôdy, sklon terénu
a agrotechnické opatrenia vytvoria predpoklad erózie pôdy nad prípustnú mieru.
d) Zamedziť vzniku erózie pôdy z dôvodov intenzívneho pohybu hospodárskych zvierat.
e) Zamedziť znehodnoteniu prirodzených vlastností pôdy nadmerným hnojením.

F4.

Odpady
a) Znižovať množstvo odpadu u producentov a množstvá odpadu likvidovaného skládkovaním.
b) Likvidovať staré záťaže.
c) Zamedziť hromadeniu odpadu pravidelným odvozom odpadov.
d) Zabezpečiť separovaný zber odpadu.
e) Riešiť osvetovú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi.

F5.

Hluk
a) Eliminovať jestvujúce zdroje hluku.
b) Do priestoru s predpokladanou hladinou hluku vyššou ako je najvyššie prístupná hladina
hluku vo vonkajšom prostredí neumiestňovať chránené objekty.

F6.

Zeleň
a) Pri návrhu zelene uprednostňovať nealergizujúce formy.

F7.

Radón
a) V podrobnejších dokumentáciách upresniť a rešpektovať kategóriu radónového rizika.

G.

Vymedzenie zastavaného územia obce
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H.

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

H1.

Ochrana prírody
a) Ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry je vymedzené vo výkrese č. 2
b) Maloplošné chránené územia v riešenom území majú stupne ochrany a ochranné pásma :
Národná prírodná rezervácia Príboj
Stupeň ochrany: 5
100 m
Prírodná rezervácia Mackov bok
Stupeň ochrany: 4
100 m
Prírodná rezervácia Šupín
Stupeň ochrany: 5
100 m
Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb
Stupeň ochrany: 4
60 m
c) Ochranné pásmo vodných tokov :
Vodohospodársky významné toky
10 m
Malý vodný tok
5m

H2.

Ochrana prírodných zdrojov
Chránené ložiskové územie „Slovenská Ľupča – dekoračný kameň – vápenec (353)“,
Rozsah chráneného ložiska je zdokumentovaný v grafickej časti tejto dokumentácie.
Ochranné pásmo vodného zdroja Ľadová studňa 2.stupňa je vymedzené vo výkrese č. 2
Ochranné pásmo vodného zdroja Ľupčica – Priechod je vymedzené vo výkrese č. 2

H3.

Ochranné pásma dopravného a technického vybavenia
Ochranné pásmo rýchlostných komunikácií ( od osi krajného pruhu)
100 m
Ochranné pásmo ciest I. triedy ( od osi krajného pruhu)
50 m.
Ochranné pásmo ciest III. triedy od osi komunikácie
20 m.
Ochranné pásmo železničnej trate
60 m
400 kV vzdušných vedení od krajného vodiča
25 m
110 kV vzdušných vedení od krajného vodiča
15 m
22 kV vzdušných vedení elektrickej energie od krajného vodiča
10 m
Ochranné pásmo káblových vedení elektrickej energie
1m
Ochranné pásmo diaľkových káblov
1,5 m
Ochranné pásmo miestnych telekomunikačných káblov
1,5 m
Ochranné pásmo VTL plynovodu
8m
Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu
20 m
Ochranné pásmo regulačnej stanice plynu
10 m
Vo verejných vodovodoch a kanalizáciach
ᴓ do 500mm ochranné pásmo 1,5 m
ᴓ nad 500mm ochranné pásmo
2,5 m
Ochranné pásmo lesov
50 m
Ochranné pásmo cintorína
50 m.
Pre živočíšnu produkciu sa určuje ochranné pásmo
150 m
Ochranné pásmo Hradu a kostola Svätej Trojice sú zdokumentované v grafickej časti.
Taktiež v k. ú. obce Slovenská Ľupča sú evidované staré banské diela a zosuvy, ktoré sú za
chytené v grafickej časti tejto územnoplánovacej dokumentácie.

Zastavané územie vymedzené k 1.1.1990 zostáva nezmenené.
Súčasne zastavané územie obce sa navrhuje rozšíriť o navrhované plochy funkčného
využívania:
Konopiská, Zábrež, Ulický bok, Vodojem, Járok, Pod Hôrkou, Pod hradom, Švarca, Záhradná,
Partizánska, Pri kríži, Dolné záhumnia.
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I.
I.1.

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov,
na asanáciu a na chránené časti krajiny.
Plochy na verejnoprospešné stavby

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú plochy pre:
-

-

-

-

103

Vodojem Slovenská Ľupča - 400 m3 k návrhovému roku 2028
Dotláčacia stanica pre Vodojem
Dotláčacia stanica Tržnica
Dotláčacia stanica Pod Hradom
Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Slovenská Ľupča
ČOV Rómska osada
Čerpacia stanica ( ČS ) 1 - ulica F. Mazura
ČS 2 - ulica Murgašova
ČS 3 - ulica Mlynská
ČS 4 - ulica Dolná
ČS Domové ostriedky
Transformačná stanica ( TS ) Konopiská
TS Ulický bok
TS Vodojem
TS Járok
TS Pod Hôrkou
TS Pod Hradom prekládka
TS Záhradná prekládka
TS Stred
TS Domové ostriedky
TS Rómska osada
TS ČOV Slovenská Ľupča
TS Pri kríži
Rekonštrucia a cesty I/66 na cestu R1 - rozšírenie + nová trasa v úseku :
od vstupu do katastra v mieste mimoúrovňovej križovatky (MÚK) Šalková – Príboj
po výstup z katastra v mieste MÚK Slovenská Ľupča na Mlynčeku
Mimoúrovňová križovatka (MÚK) Šalková - Príboj
Mimoúrovňová križovatka (MÚK) Slovenská Ľupča - Selá
Výstavba cesty I/66 s novým mostným objektom v úseku:
od napojenia na cestu III/06642 - Konopiská,
po napojenie na cestu I/66 za MÚK - R1, Slovenská Ľupča - Selá
Chodníky pozdĺž navrhovaných komunikácií
Rekonštrukcia cesty III/06642 na cestu I/66 - rozšírenie v úseku:
od napojenia MÚK cesty R1 - po rekonštruciu cesty III/06642 na cestu I/66
+ rozšírenie po MÚK Šalková – MÚK Slov.Ľupča
Miestna komunikácia (MK) Domové ostriedky
MK Rómska osada
MK Rómska osada – Driekyňa
Úprava napojenia na navrhovanú I/66
Autobusová zastávka - obojsmerná, Rómska osada
Jazdné pruhy mimo komunikačnej siete
Pešia lavička Domové ostriedky – Hronská ulica
Miestna komunikácia (MK) Horný Istebník
MK Konopiská
MK Zábrež – Ulický bok
MK prístup k Vodojemu - rekonštrukc ia
MK Taráska
MK Stred
MK Nad Morkárňou
MK Podkonická cesta - Járok

TRIA - projekčný ateliér, Banská Bystrica

ÚPN obce Slovenská Ľupča, návrh 04.2011

-

-

-

I.2.

MK Pod Hôrkou
MK Pod Hradom
MK Švarca
MK Záhradná
MK Záhradná, Lesnícka, Hronská,
Prehodnotenie šírkové a dobudovanie do priebežnej trasy
Dvojlinka 400 kV vzdušného vedenia s prípravou koridoru
Výstavba poldera na záchyt prívalových vôd - lokalita Taráska
Horehronský skupinový vodovod s prípravpu koridoru
Rozvodná vodovodná sieť profilu DN 100,
Rekonštrukcia vodovodnej siete
Splašková gravitačná a tlaková kanalizácia podľa projektu
Splašková kanalizácia podľa návrhu územného plánu
Rozšírenie ČOV Slovenská Ľupča k návrhovému roku 2028
Splašková kanalizácia v lokalite Rómska osada
Gravitačná kanalizácia
Tlaková kanalizácia
Prípojka pre transformačnú stanicu Zábrež
Prípojka pre transformačnú stanicu Pod Ulickým bokom
Prípojka pre transformačnú stanicu Vodojem
Prípojka pre transformačnú stanicu Járok
Prípojka pre transformačnú stanicu Pod Hôrkou
Prípojka pre transformačnú stanicu Pod Hradom I.
Prípojka pre transformačnú stanicu Záhradná
Prípojka pre transformačnú stanicu Stred
Prípojka pre transformačnú stanicu ČOV
Prípojka pre transformačnú stanicu Rómska osada
Prípojka pre transformačnú stanicu Domové ostriedky
Prípojka pre transformačnú stanicu Pri kríži
VTL plynovod, prekládka pre mimoúrovňovú križovatku Šalková – Príboj
VTL plynovod, prekládka pre mimoúrovňovú križovatku Slovenská Ľupča - Selá

Plochy na delenie a sceľovania pozemkov
-

Obvod Biotika
Priemysel biotechnologickej výroby
Priemysel kovovýroby
Prístupová komunikácia pre kovovýrobu
Výrobné a skladové plochy Konopiská
Dvojlinka 400 kV vzdušného vedenia
Obvod Rómska osada
Plochy bývania v rómskej osade
Vyššia občianska vybavenosť (VOV)pri ceste I/66
Plochy dopravy v Rómskej osade
Plochy dopravy v priestore VOV
ČOV pre Rómsku osadu.
ČOV pre zónu Selá
Transformačná stanica elektrickej energie Rómska osada
Transformačná stanica elektrickej energie v priestore VOV
Obvod Slovenská Ľupča
Občianska vybavenosť, zeleň, dopravné a technické vybavenie – Konopiská.
Bývanie, zeleň, dopravné a technické vybavenie – Konopiská.
Bývanie, zeleň a dopravné vybavenie – Zábrež
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Bývanie, obč.vybavenosť, zeleň, dopravné a technické vybavenie – Ulický bok
Bývanie, dopravné vybavenie Vodojem.
Agroturistika, dopravné a technické vybavenie – Rodinná farma.
Sklady produkcie – Rodinná farma.
Bývanie, zeleň a dopravné vybavenie – Taráska.
Bývanie a dopravné vybavenie – Nad Morkárňou.
Bývanie, dopravné a technické vybavenie – Podkonická cesta.
Bývanie, rekreácia, cestovný ruch, dopravné a technické vybavenie – Járok.
Bývanie, občianska vybavenosť, dopravné a technické vybavenie – Pod Hôrkou.
Bývanie, polyfunkcia, zeleň, dopravné a technické vybavenie – Pod Hradom
Rekreácia, vybavenosť pre CR, bývanie, dopravné a technické vybavenie – Švarca.
Rekreácia, vybavenosť pre CR, dopravné a technické vybavenie – Švarca.
Bývanie, polyfunkcia, dopravné a technické vybavenie – Záhradná
Bývanie rozptyl – Záhradná, Lesnícka, F. Mazúra
Občianska vybavenosť – Námestie SNP.
Doprava – Školská ulica
Občianska vybavenosť, zeleň, doprava a technické vybavenie – Krížna ulica, Šport - Partizánska ulica
- Doprava – Partizánska ulica
- Technická vybavenosť, doprava - Partizánska ulica
- Bývanie, Občianska vybavenosť, zeleň, dopravné a technické vybavenie Pri Kríži, Dolné
záhumnia

I.3.

Plochy na sanáciu a asanáciu územia
Plochy na sanáciu územia
a. Skládka komunálneho odpadu.
b. Nelegálne skládky odpadu
Plochy na asanáciu územia
a. Chatrče Rómskej osady.
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J.

Určenie na ktoré časti obce je potrebné vypracovať územný plán zóny
- Územný plán zóny Konopiská – Zábrež – Ulický bok – Pri Kríži - Dolné záhumnia.
- Územný plán zóny Pod hradom – Švarca .
- Územný plán zóny Záhradná ulica.

K.

Zoznam verejnoprospešných stavieb

-

Vodojem Slovenská Ľupča - 400 m3 k návrhovému roku 2028
Dotláčacia stanica pre Vodojem
Dotláčacia stanica Tržnica
Dotláčacia stanica Pod Hradom
Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Slovenská Ľupča
ČOV Rómska osada
Čerpacia stanica (ČS) 1 - ulica F. Mazura
ČS 2 - ulica Murgašova
ČS 3 - ulica Mlynská
ČS 4 - ulica Dolná
ČS Domové ostriedky
Transformačná stanica (TS) Konopiská
TS Ulický bok
TS Vodojem
TS Járok
TS Pod Hôrkou
TS Pod Hradom prekládka
TS Záhradná prekládka
TS Stred
TS Domové ostriedky
TS Rómska osada
TS ČOV Slovenská Ľupča
TS Pri kríži
Rekonštrucia cesty I/66 na cestu R1 - rozšírenie + nová trasa v úseku :
od vstupu do katastra v mieste MÚK Šalková – Príboj
po výstup z katastra v mieste za MÚK Slovenská Ľupča na Mlynčeku
Mimoúrovňová križovatka na (MÚK) Šalková - Príboj
Mimoúrovňová križovatka na (MÚK) Slovenská Ľupča - Selá
Výstavba cesty I/66 s novým mostným objektom v úseku:
od napojenia na cestu III/06642 - Konopiská,
po napojenie na cestu I/66 za MÚK - R1, Slovenská Ľupča - Selá
Chodníky pozdĺž navrhovaných komunikácií
Rekonštrukcia cesty III/06642 na cestu I/66 - rozšírenie v úseku od napojenia
miestnej účelovej komunikácie (MÚK) cesty R1 po rekonštruciu cesty III/06642
na cestu I/66 + rozšírenie MÚK Šalková – MÚK Slov.Ľupča
Miestna komunikácia (MK) Domové ostriedky
MK Rómska osada
MK Rómska osada – Driekyňa, úprava napojenia na navrhovanú I/66
Autobusová zastávka - obojsmerná, Rómska osada
Jazdné pruhy mimo komunikačnej siete
Pešia lavička Domové ostriedky – Hronská ulica
MK Horný Istebník
MK Konopiská

-

-

-
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V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E8
E9
E10
E11
E12
E13
D1

D2
D3
D4

D5

D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
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-

-

-

MK Zábrež – Ulický bok
MK - prístup k Vodojemu - rekonštrukc ia
MK Taráska
MK Stred
MK Nad Morkárňou
MK Podkonická cesta - Járok
MK Pod Hôrkou
MK Pod Hradom
MK Švarca
MK Záhradná
MK Záhradná, Lesnícka, Hronská,
Prehodnotenie šírkové a dobudovanie do priebežnej trasy
Dvojlinka 400 kV vzdušného vedenia s prípravou koridoru
Výstavba poldra na záchyt prívalových vôd - lokalita Taráska
Horehronský skupinový vodovod s prípravpu koridoru
Rozvodná vodovodná sieť
Rekonštrukcia vodovodnej siete
Splašková kanalizácia gravitačná a splašková podľa projektu
Splašková kanalizácia
Rozšírenie ČOV Slovenská Ľupča k návrhovému roku 2028
Splašková kanalizácia v lokalite Rómska osada
Gravitačná kanalizácia
Tlaková kanalizácia
Prípojka pre transformačnú stanicu Zábrež
Prípojka pre transformačnú stanicu Pod Ulickým bokom
Prípojka pre transformačnú stanicu Vodojem
Prípojka pre transformačnú stanicu Járok
Prípojka pre transformačnú stanicu Pod Hôrkou
Prípojka pre transformačnú stanicu Pod Hradom I.
Prípojka pre transformačnú stanicu Záhradná
Prípojka pre transformačnú stanicu Stred
Prípojka pre transformačnú stanicu ČOV
Prípojka pre transformačnú stanicu Rómska osada
Prípojka pre transformačnú stanicu Domové ostriedky
Prípojka pre transformačnú stanicu Pri kríži
VTL plynovod, prekládka pre mimoúrovňovú križovatku Šalková - Príboj
VTL plynovod, prekládka pre mimoúrovňovú križovatku Slov.Ľupča - Selá
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D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
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L.

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Záväzné časti riešenia platia pre celé územie obce Slovenská Ľupča.
Záväzný je výkres č. 6 a č. 13.

E14
V12
V21
V13
V14

V15
V16
V17
V18
V19
V20
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E22
E23
E24
E25
E26
E27
P1
P2
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Zoznam skratiek uplatnených v textovej časti

ÚPN - VÚC
ÚPN - SÚ
ZSJ
HBV
IBV

Územný plán Veľkého územného celku
Územný plán sidelného útvaru
Základná sídelná jednotka
Hromadná bytová výstavba
Individuálna bytová výstavba

DS
ČOV
ČS

Dotláčacia stanica
Čistiareň odpadových vôd
Čerpacia stanica

TS
VVN
VN
DK
MTK
DTS
DOK
RSU
MTS
UTO
TTO
RS
VTL
VVTL
STL
NTL

Trafostanica
Veľmi vysoké napätie
Vysoké napätie
Diaľkové káble
Miestne telekomunikačné káble
Diaĺková telekomunikačná sieť
Diaľkový optický kábel
Digitálna ústredňa
Miestna telekomunikačná sieť
Uzlový telefónny obvod
Tranzitný telefónny obvod
Regulačná stanica
Vysokotlak
Veľmivysoký tlak
Stredotlak
Nízkotlak

ÚEV
NAPANT
NPR
PR
NPP
PP
CHKP
CHVÚ
CHVO
OP
CHKO
CHA

Územie európskeho významu
Národný park Nízke Tatry
Národná prírodná rezervácia
Prírodná rezervácia
Národná prírodná pamiatka
Prírodná pamiatka
Chránený krajinný prvok
Chránené vtáčie územie
Cránená vodohospodárska oblasť
Ochranné pásma
Chránená krajinná oblasť
Chránený areál

PP
LHC

Poľnohospodárska pôda
Lesný hospodársky celok

LHP
BPEJ

Lesný hospodársky plán
Bonitno pôdne ekologické jednotky

MUK
MK

Mimoúrovňová križovatka
Miestna komunikácia

JÚBS
PU

Jednoduché úkryty budované svojpomocne
Plynotesné úkryty
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