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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  

 
A.1 ÚVOD 
 
A.1.1 ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI 
  
 Práce na územnom pláne obce Liptovská Osada (ÚPN–O Liptovská Osada) sú vypracované v zmysle zmluvy 
o dielo „ÚPN-O Liptovská Osada č. 01/2014“, zo dňa 23.09.2014 medzi : 
 
Obstarávateľ :      obec Liptovská Osada 
       Obecný úrad Liptovská Osada, PSČ 034 73  
štatutárny zástupca :     Ing. Róbert KUZMA,  starosta obce 
 a 
zhotoviteľom :      Ing. arch. Peter NEZVAL, autorizovaný architekt 
       M. Šinského  7, 010 07 Žilina 
A.1.2 RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV  
 
Hlavný riešiteľ :  vedúci projektant :  Ing. arch. Peter NEZVAL 
Urbanizmus   zodpovedný projektant :  Ing. arch. Peter NEZVAL 
   spolupráca :   Anna VALACHOVÁ 
Doprava   zodpovedný projektant :  Ing. arch. Peter NEZVAL 
   spolupráca:                                      Ing. Roman Tiso 
PP, LPF   zodpovedný projektant :  Ing. arch. Peter NEZVAL 
   spolupráca :   Anna VALACHOVÁ 
Vodné hospodárstvo : zodpovedný projektant :  Ing. Alena KOVAĽOVÁ 
Energetika :  zodpovedný projektant :  Karol KOLLÁR 
Digitálne spracovanie :     Anna VALACHOVÁ 
 
Zástupca obstarávateľa :     Ing. arch. Ján BURIAN  

Osoba oprávnená na obstarávanie ÚPP a ÚPD 
A.1.3 ZOZNAM PRÍLOH ÚPN-O   
 
 Textová časť 

 Sprievodná správa 
-  Základné údaje 
-  Riešenie územného plánu 

 -  Doplňujúce údaje 
 -  Dokladová časť 
 -  Schéma záväzných častí (grafická príloha ako súčasť textovej časti) 

 

  Textová časť je spracovaná v rozsahu a štruktúre stanovenej v §12 ods. 2 – 5 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 
Z. z. vrátane tabuľkovej časti. Riešenie územného plánu v textovej časti je spracované v členení podľa §12 ods. 4 
písm. a) – r) vyhlášky. 
  Časť Poľnohospodárstvo je spracovaná podľa Spoločného metodického usmernenia MP SR a MV a RR SR 
zo dňa 11.8.2004. Stavebné zámery a iné zámery na poľnohospodárskej pôde sú vyhodnotené podľa § 5, ods.1,2,3,4, 
vyhlášky MP SR č. 508/2004 platnej od 15.9.2004.  
 Záväzná časť ÚPN – O  je spracovaná v rozsahu a štruktúre stanovenej v §12 ods. 6 písm. a) – l) Vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z. z.  

 

 Grafická časť 
v.č.1 Výkres širších vzťahov (na podklade ÚPN-VÚC Žilinského kraja)   M 1:50 000 
v.č.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  

s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny  M 1:10 000 
v.č.3 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia     M 1:10 000 
v.č.4 Výkres riešenia verejného technického vybavenia       M 1:10 000 
v.č.5 Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP a LPF M 1:10 000 
 
A.2 DÔVODY OBSTARANIA ÚPN–O LIPTOVSKÁ OSADA 
 
A.2.1 AKTUÁLNY STAV ÚPN-O   
  

 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.2/1998 zo dňa 10.07.1998 bol schválený Územný 
plán sídelného útvaru Liptovská Osada – Korytnica (ÚPN SÚ Liptovská Osada – Korytnica) po vydaní súhlasného 
stanoviska OÚ ŽP v Ružomberku podľa §25 stavebného zákona k návrhu ÚPN – SÚ Liptovská Osada – Korytnica č. 
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1620/98 zo dňa 20.05. 1998 ku konečnému návrhu. Práce na ÚPN–SÚ Liptovská Osada – Korytnica zo strany 
pôvodného spracovateľa boli ukončené v 12/1996.  
 Následne boli postupne vypracované a schválené Doplnky č.1, č.2, č.3 ÚPN-O Liptovská Osada a Zmena a 
doplnok ÚPN-O Liptovská Osada č.4. 
 Obec Liptovská Osada sa rozhodla pre obstaranie nového ÚPN-O Liptovská Osada v rozsahu celého 
katastrálneho územia, v ktorom bude prehľadne a komplexne riešený urbanistický rozvoj obce, doložený aktuálnym 
územnoplánovacím dokladom v zmysle súčasnej legislatívy k návrhovému roku 2030. Do nového ÚPN-O Liptovská 
Osada sú zapracované záväzné a relevantné rozvojové výstupy z pôvodného ÚPN-SÚ Liptovská Osada – Korytnica 
a tiež k tomuto dokumentu vypracované a schválené záväzné a relevantné rozvojové výstupy  zo Doplnkov č.1, 
č.2.,č.3 ÚPN-SÚ a Zmeny a Doplnku č.4 ÚPN-SÚ.   

   
A.2.2 DÔVODY OBSTARANIA NOVÉHO ÚPN–O LIPTOVSKÁ OSADA 
 

 Dôvodom pre obstaranie nového Územného plánu obce Liptovská Osada je potreba získania aktuálneho 
základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť 
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, 
životné prostredie a ekologickú stabilitu, a ustanovovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia. 
 V súčasnosti platný územný plán obce nezodpovedá v celom rozsahu vyššie uvedeným požiadavkám a ani 
súčasnej platnej legislatíve na úseku územného plánovania. Predovšetkým nie je spracovaný pre celé katastrálne 
územie obce tak ako to ustanovuje § 11 stavebného zákona a jeho textová a grafická a záväzná časť nezodpovedajú 
súčasným požiadavkám na rozsah a spôsob spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z.  
 Na základe vyššie uvedených skutočností ako aj faktu, že od jeho schválenia uplynulo už 16 rokov, pristúpila 
obec Liptovská Osada k obstaraniu nového územného plánu obce. 
 Napriek tomu, že Stavebný zákon s ohľadom na počet obyvateľov obce Liptovská Osada taxatívne nestanovuje 
povinnosť obce mať územný plán, s ohľadom na ustanovenia § 11, ods. 2) a § 139a, ods.11) je obstaranie ÚPN – 
O nutné z dôvodu potreby riešenia koncepcie územného rozvoja obce, predovšetkým v oblasti rekreácie, cestovného 
ruchu a bývania. 
 Zadanie pre ÚPN-O Liptovská Osada vypracoval v termíne 11/2014 ing. arch. Ján Burian (schválené uznesením 
obecného zastupiteľstva č.24/2015 dňa 05.01.2015), odborne spôsobilá osoba na na obstarávanie ÚPP a ÚPD, na 
základe Prieskumov a rozborov pre ÚPN-O a Krajinoekologického plánu, ktoré vypracoval hlavný riešiteľ ÚPN-O Ing. 
arch. Peter Nezval v termíne 09/2014. 
  

 Hlavné dôvody pre obstaranie územného plánu : 
 Zabezpečenie ďalšieho rozvoja a bezkolízneho fungovania obce vytypovaním a schválením najvhodnejších 

rozvojových plôch, určením koncepcie rozvoja obce. 
 Získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj obce na základe odborných kritérií a dohody 

všetkých zainteresovaných (občanov obce, obecná samospráva, štátna správa a pod.). 
 Stanovenie zásad a regulatívov funkčného využitia plôch obce tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim kolíziám 

jednotlivých funkcií. 
 Stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť 

podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu 
prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.  

 Stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v obci a vo voľnej krajine. 
 Vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na 

technickú infraštruktúru. 
 Vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií, vrátane hospodárskej 

základne obce. 
     
 Rozhodujúcim cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok pre ďalší 
výrazný rozvoj obce a záujmového územia, na základe vysokého záujmu o obytnú výstavbu (hlavne vo forme IBV) do 
roku 2030 pre  nasledovný počet obyvateľov: 
 

Rok Počet obyvateľov % Ročný prírastok  v % 

2011 1674 100,00 - 

2030 1800 107,53 0,39 

  

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že rozhodujúcim  cieľom ÚPN-O je zabezpečiť výrazný stabiliný prírastok 

obyvateľstva k návrhovému roku 2030 na stav cca 1800 obyvateľov, nastaviť medziročne stúpajúci počet na 6,63 

obyvateľa ročne, v priemere v 7,10  nových bytoch (IBV a HBV), v zásade od sčítania obyvateľstva v roku 2011 pri 

uvažovanej priemernej obložnosti 3,00 obyvateľa na byt. Týmto sa potvrdí fakt, že obec sa stáva významne a výrazne 

sa rozvíjajúcim sídlom so zvýšeným záujmom o bývanie v obci spojené s migráciou obyvateľov z okolitých obcí, ktoré 

je determinované: 
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  vybudovanou technickou infraštruktúrou, 

  kvalitným životným prostredím, 

  priaznivou dochádzkovou vzdialenosťou do okresného mesta Ružomberok, 

  väzbou na stredisko rekreácie a turizmu medzinárodného významu Donovaly.  

 

 Navrhované riešenie je v návrhu riešenia spracované jednovariantne (obec do 2000 obyvateľov). Návrh 

riešenia zapracováva relevantné výstupy zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 

osôb k oznámeniu o začatí obstarávania ÚPN-O Liptovská Osada a je vypracovaný v zmysle schváleného Zadania 

pre vypracovanie ÚPN-O Liptovská Osada. 
 Územný plán obce obsahuje všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku a následných vykonávacích predpisov a poriadkov súčasnej platnej legislatívy, vrátane 
Vyhlášky MŽP SR č.55 O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Okrem týchto 
nevyhnutných náležitostí ÚPD je súčasťou spracovaného ÚPN-O vypracovanie krajinno-ekologického plánu (KEP), 
ako súčasť prieskumov a rozborov ÚPN-O. 
 Prieskumy a rozbory spolu s KEP boli I. etapou v procese obstarávania ÚPN obce. Ich cieľom bolo získať 
prehľad o súčasnom využití územia, o problémoch, ktoré je nutné riešiť, o rozvojových a investičných zámeroch, 
odporúčaniach, možnostiach a limitoch územia. V II. etape bolo vypracované a obecným zastupiteľstvom schválené 
Zadanie ÚPN-O Liptovská Osada. Návrh riešenia bol III. etapou v procese obstarávania ÚPN-O. Po prerokovaní 
a zapracovaní výsledných vyhodnotených pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 
osôb k Návrhu ÚPN-O Liptovská Osada bol vypracovaný čistopis ÚPN-O. 
 Spôsob spracovania, obsah a rozsah, vrátane termínov v procese obstarávania bol dohodnutý a je súčasťou 
zmluvy o dielo ÚPN-O Liptovská Osada č.01/2011 medzi objednávateľom (ostarávateľom obec Liptovská Osada) 
a zhotoviteľom (Ing. arch. Peter Nezval). V obstarávaní obec zastupuje Ing. arch. Ján Burian, oprávnená osoba na 
obstarávanie ÚPP a ÚPD. 
 
A.3 HLAVNÉ CIELE ROZVOJA ÚZEMIA 
 

A.3.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE OBCE 
  

 Obec Liptovská Osada sa nachádza v južnej časti okresu Ružomberok v mieste sútokov Revúcej, Korytnice 
a Lúžňanky a je obklopená pohoriami Nízke Tatry a Veľká Fatra. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 609 m. 
n. m. a  najvyšším vrchom je Malá Chochuľa s nadmorskou výškou 1 719 m n. m. Katastrálne územie je výškovo 
značne členité a jeho celková výmera je 5 195 ha. Prvá písomná zmienka o obci podľa archívnych dokumentov 
pochádza z roku 1288.  

Administratívne patrí do okresu Ružomberok v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Obec má výhodnú 
polohu na hranici Žilinského a Banskobystrického kraja, nakoľko na trase cesty I/59 priamo susedí s mestom 
Ružomberok a s medzinárodným strediskom cestovného ruchu Donovaly. K významu obce prispievajú aj kúpele 
Korytnica, nachádzajúce sa na jej katastrálnom území, ktoré sú však v súčasnosti nevyužívané a zdevastované.  
 Obec je elektrifikovaná, má vybudovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu s čistením na ČOV Liptovská 
Osada. V obci je verejné osvetlenie a miestny rozhlas. Riešeným územím prechádza cesta prvej triedy I/59 v smere 
Ružomberok – Banská Bystrica. V štruktúre osídlenia bude obec plniť predovšetkým funkciu bývania, rekreácie 
a cestovného ruchu v priamej väzbe na mesto Ružomberok a rekreačné stredisko Donovaly.  
 

A.3.2 CIELE ROZVOJA ÚZEMIA 
 

 Hlavným cieľom ÚPN-O je riešiť optimálne možnosti rozvoja riešeného územia – katastra obce a jeho 
koordinovaného funkčného usporiadania na základe zhodnotenia súčasného stavu územia a známych výhľadov, 
požiadaviek a rozvojových tendencií z hľadiska urbanistického, krajinného, a tiež z hľadiska ochrany a tvorby 
životného prostredia, vrátane priemetu legislatívnej ochrany prírody. Navrhované riešenie v ÚPN-O Liptovská Osada 
sleduje najmä tieto hlavné ciele rozvoja územia, a to nasledovne:  
  

 Vo všeobecnej rovine sú hlavné ciele rozvoja územia stanovené nasledovne: 
 riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja 

a únosnosti územia, 
 odstrániť funkčné a priestorové disproporcie,  
 koordinovať záujmy v území, 
 regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy, 
 skvalitniť životné prostredie obce, 
 zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt, 
 dobudovať verejnú dopravnú, občiansku a technickú vybavenosť obce, 
 stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby. 

 

Okrem takto všeobecne formulovaných cieľov bolo potrebné: 
 vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby intenzifikáciou zastavaného územia 

stanoveného k 1.1.1990, ako aj návrhom nových plôch v extraviláne, vhodných pre rozvoj uvedenej funkcie, pri 
zohľadnení záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
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  vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, 
  vytvoriť podmienky pre revitalizáciu kúpeľov Korytnica v hraniciach ich pôvodného areálu,  
 stanoviť podmienky pre rozvoj občianskej vybavenosti, 
 stanoviť podmienky pre fungovanie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,  
 vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry v návrhovom období,  
 vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy, vrátane návrhu 

smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších chodníkov a vyriešenia parkovísk vo väzbe na 
jednotlivé funkčné plochy, 

 premietnuť do nového územného plánu obce zámery nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, 
 premietnuť do nového územného plánu obce schválené zámery súčasne platného ÚPN-O Liptovská Osada 

v znení schválených zmien a doplnkov, 
 návrhové obdobie územného plánu stanoviť na obdobie 15 rokov od jeho schválenia do roku 2030, 
 návrh územného plánu spracovať v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky MŽP 

SR č. 55/2001 Z.z. jednovariatne, s poukazom na ustanovenie § 21, ods.2) stavebného zákona obstarávateľ 
upúšťa od spracovania konceptu územného plánu. 
  

A.4 ZHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNO-PLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 
 

A.4.1 VŠEOBECNE 
  

 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.2/1998 zo dňa 10.07.1998 bol schválený Územný 
plán sídelného útvaru Liptovská Osada – Korytnica (ÚPN SÚ Liptovská Osada – Korytnica) po vydaní súhlasného 
stanoviska OÚ ŽP v Ružomberku podľa §25 stavebného zákona k návrhu ÚPN – SÚ Liptovská Osada – Korytnica č. 
1620/98 zo dňa 20.05. 1998 ku konečnému návrhu. Práce na ÚPN – SÚ Liptovská Osada – Korytnica zo strany 
pôvodného spracovateľa boli ukončené v 12/1996, t.j. pred 18-timi rokmi.  
 Následne boli postupne vypracované a schválené Doplnky č.1, č.2., č.3 ÚPN-O Liptovská Osada a Zmena a 
doplnok ÚPN-O Liptovská Osada č.4. 
 Pôvodný územný plán sídelného útvaru Liptovská Osada – Korytnica bol vypracovaný podľa vtedy platnej 
legislatívy a navrhovaným riešením sa zameral len na základný – v zásade obytný rozvoj obce a súvisiacu 
nevyhnutnú občiansku vybavenosť. Od roku 2005 zanamenala obec výrazný posun v rozvoji vstupom významného 
investora, predovšetkým v polohe rozvoja rekreačnej funkcie v cestovnom ruchu (CR), pričom v rámci Doplnku č.1 
ÚPN-O boli vytvorené významné rozvojové možnosti rozvoja tejto funkcie. Tiež boli v tomto Doplnku č.1 dopracované 
nevyhnutné časti územného plánu absentujúce v pôvodnom ÚPN-SÚ (vyhodnotenie perspektívneho použitia PP, 
vodné hospodárstvo vrátane ČOV...). Následné Doplnky č.2, č.3 a Zmena a doplnok č.4 riešili okrem ďaľšieho rozvoja 
posilnenia rekreácie a ďalší rozvoj hospodárskej základne, športu vo väzbe na rekreáciu a umiestnenie nadradenej 
líniovej dopravy („obchvat obce“ - cesta R1 – zakreslenie študovanej varianty). 
 Doterajšie právoplatne schválené ÚPD vzťahujúce sa k územiu obce sa tiež riešili ako územia spadajúce do 
dokumentácie vyšších územných celkov (napr. ÚPN – VÚC Žilinského kraja vrátane následných Zmien a doplnkov 
č.1, č.2, č.3 a č.4). 

 Z uvedeného vyplýva, že za nadradenú (schválenú ÚPD) voči obci možno považovať len ÚPN VÚC Žilinského 
kraja schváleného 26.05.1998, ďalej zmeny a doplnky č.1 z 06/2005, č.2 z 07/2006, č.3 z 05/2008 a č.4 z 03/2011 so 
schválením záväzných častí zastupiteľstvom ŽSK. Táto nadradená územnoplánovacia dokumentácia však nepokrýva 
potreby nového komplexného uvažovaného extenzívneho interného rozvoja sídelnej štruktúry obce. Aj z  tohto 
dôvodu pristúpila obec k spracovaniu územného plánu obce s uvažovaným návrhovým rokom 2030 v zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy. 

Hlavným dôvodom pre vypracovanie nového ÚPN-M je však mať vypracovaný a schválený územnoplánovací 
doklad, ktorý plne pokryje trvale udržiavateľný rozvoj obce vo všetkých relevantných oblastiach v súlade 
s prirodzenými danosťami územia a súvisiacimi optimálnymi rozvojovými možnosťami, vrátane jeho ochrany, 
v jednom komplexnom dokumente. 

Do tohto nového ÚPN-O Liptovská Osada je okrem navrhovaného rozvoja v ÚPN-SÚ premietnutý aj schválený 
rozvoj v následných Doplnkoch č.1, 2 a 3 a Zmene a doplnku č.4. V týchto dokladoch boli riešené nasledovne 
uvedené hlavné ciele rozvoja. 
 
A.4.1.1 Zhodnotenie ÚPN-SÚ a hlavné ciele rozvoja riešené v Doplnku č.1 ÚPN-O (2005) 
 

 ÚPN SÚ Liptovská Osada - Korytnica, ing. arch. Július Baláž, autorizovaný architekt, schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.2/1998 zo dňa 10.07.1998, 

 ÚPN-O Liptovská Osada, Doplnok č.1, ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.34/2005 zo dňa 30.06.2005, 

  

 Obec Liptovská Osada mala schválený územný plán (ÚPN-SÚ, spracovaný v roku 1996) s návrhovým rokom 
2010. V základnej koncepcii územného rozvoja spĺňal potreby rozvoja obce k roku 2005. Návrh extenzívneho rozvoja 
vo forme návrhu nových obytných plôch a plôch pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v zmysle riešenia v ÚPN-SÚ 
bol viac menej vyčerpaný a nespĺňal požiadavky na ďalší rozvoj týchto uvedených funkcií, hlavne v súvislosti 
s potrebami vyplývajúcimi z postavenia obce ako strediska vidieckeho turizmu podhorského typu celoslovenského 
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významu. Taktiež s uvažovaným vstupom významného investora v oblasti cestovného ruchu vtedy neboli pripravené 
územia, ktoré zodpovedajú postaveniu obce v štruktúre osídlenia rekreačnej oblasti – rekreačnom krajinnom celku 
doliny Revúcej, kde plní Liptovská Osada východiskové centrum v aglomerácii rekreačných útvarov (Liptovská Osada 
– Korytnica – Liptovské Revúce – Liptovská Lúžna - Škutovky). 
 Existujúca infraštruktúra sociálnej, ubytovacej, športovej a rekreačnej vybavenosti nebola vzhľadom na 
potvrdenie postavenia obce v zmysle ÚPN-VÚC ŽK dostatočná a nezodpovedala vtedajšej dennej návštevnosti cca 
500 osôb v lete a hlavne navrhovaným 1300 osobám v zime. V schválenom ÚPN-SÚ boli tieto rozvojové aktivity pre 
obec nedostatočne riešené. Taktiež v obci za posledné desaťročie trvalo stúpala nezamestnanosť, čiastočne ubúdal 
počet obyvateľov z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí, znižova sa počet žiakov v škole, obyvateľstvo stárlo. 
 Návrhom obytného rozvoja v zmysle Doplnku č.1 sa sledovala stabilizácia počtu obyvateľov so zvyšovaním 
zamestnanosti prílivom investícií a zatraktívnením postavenia sídla. Doplnok týmto spôsobom rieši nevyhnutné 
potreby ďalšieho rozvoja obce. 
 Spracovaniu Doplnku č.1 ÚPN-O predchádzalo vypracovanie posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona NR SR č.127/1994 v znení zákona č.391/2000 Z.z. z 01/2005 (ENVIGEO a.s. Banská Bystrica. Výstupy zo 
Záverečného stanoviska  tohto posúdenia boli zapracované do Doplnku č.1 ÚPN-O. 
 

 Navrhované riešenie sledovalo najmä tieto stanovené hlavné ciele rozvoja územia, a to nasledovné: 
 optimálne riešenie spôsobu využitia a usporiadania územia v rozvojových lokalitách v súlade s princípmi trvalo 

udržateľného rozvoja a únosnosti územia, 
 koordinovanie záujmov v území, 
 regulovanie a usmerňovanie investičnej činnosti a záujmov v území, 
 urbanistickým návrhom skvalitnenie investičnej činnosti a záujmov v území, 
 prípravu územia pre dobudovanie obce ako strediska vidieckeho turizmu celoslovenského významu, 
 urbanistickým riešením skvalitnenie životného prostredia v obci, 
 optimalizovanie sociálneho zloženia obyvateľstva so stabilizáciou občanov a zvýšením prac. príležitostí v obci, 
 dobudovanie verejnej dopravnej, občianskej a technickej vybavenosti v obci, 
 navrhnutie plôch pre verejnoprospešné stavby a zariadenie ďalších stavieb hlavne technickej infraštruktúry do 

zoznamu verejnoprospešných stavieb, 
 riešenie primeraného rozvoja obce vzhľadom na jej význam a polohu a zlepšenie nepriaznivého 

demografického vývoja obce za posledné desaťročie, 
 účelné a čo najoptimálnejšie využitie územia obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN VÚC ŽK vrátane jeho 

doplnku a RÚSES, 
 skvalitnenie života obyvateľov v obci, vytvorenie nových pracovných príležitostí a aktivizácia identity občanov 

k bydlisku. 
  

Okrem takto všeobecne formulovaných cieľov Doplnok č.1 ÚPN-O Liptovská Osada riešil: 
 vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj bytovej výstavby, hlavne vo forme IBV, IBV – rekreačných 

objektov, HBV, návrhom nových plôch v extraviláne pre rozvoj uvedenej funkcie pri zohľadnení záujmov 
vyplývajúcich z ochrany poľnohospodárskej pôdy a ochrany prírody, 

 vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, 
 stanovenie podmienok rozvoja občianskej vybavenosti v rozvojovom území, hlavne vo funkcii služieb pre rozvoj 

cestovného ruchu vo forme ubytovania rôzneho typu a kategórie a športovo – rekreačných zariadení pre 
návštevníkov i obyvateľov obce, 

 vytvorenie predpokladov a podmienok pre rozvoj rekreácie, 
 vytvorenie podmienok pre kompletné dobudovanie technickej infraštruktúry v rozvojových lokalitách, 
 vytvoriť predpokladu a podmienok pre optimálnej komunikačnej siete v rozvojových plochách riešených 

doplnkom č.1 ÚPN-O automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy, vrátane smerových a šírkových úprav 
komunikácií a vymedzenia plôch pre statickú dopravu vo väzbe na navrhované kapacity zariadení OV 
a bývania,  

 zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu, 
 zásobovanie úžitkovou vodou, 
 odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou obce Liptovská Osada, ktorá bude súčasťou skupinovej 

kanalizácie Liptovská Lúžna – Liptovská Osada – Liptovské Revúce s ČOV v Liptovskej Osade, financovanej zo 
štrukturálnych fondov EÚ do roku 2009, 

 rezervovanie územia pre výhľadový prívod pitnej vody z vodárenských zdrojov Lipt. Lúžna do SKV 
Ružomberok, 

 úpravu miestnych vodných tokov v súvislosti s rozvojom územia. 
Rozvoj územia bol navrhovaný v nasledovných lokalitách: 

 
Lokalita ČEPELKA 
Územie na juhozápadnom okraji obce, západne od navrhovaných plôch pre využitie na šport a rekreáciu 

v pôvodnom ÚPN-SÚ, za cestou 1/59, vodným tokom Korytnica a líniou bývalej úzkokoľajnej železnice (budúca 
cyklotrasa Ružomberok – Donovaly – Banská Bystrica) s navrhovaným využitím pre zimné športy – zjazdové 
lyžovanie s uvažovanou rekonštrukciou lyžiarskeho vleku a udržiavaným lyžiarskym svahom. 
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Lokalita DLHÉ 
Územie na východnom okraji zastavaného územia obce severne a južne od cesty v smera na Liptovskú Lúžnu, 

pre využitie na bývanie vo forme IBV, HBV a IBV – rekreačné domy, občiansku vybavenosť vo forme ubytovania 
(hotely, penzióny, ubytovne) a rozšírenie navrhovaných plôch v pôvodnom ÚPN-SÚ na šport a rekreáciu vrátane 
rekreačných plôch na rekreačné zjazdové lyžovanie. 

 
Lokalita pre umiestnenie ČOV a ČSPH 
Územie na severnom okraji obce, západne od cesty 1/59 na vymedzenej ploche v meandri Revúcej navrhované 

na umiestnenie ČOV (čistiareň odpadových vôd) a ČSPH (čerpacej stanice pohonných hmôt) s doplnkovou 
vybavenosťou obchodu a služieb. 

 
Ďalšie javy spojené s celoplošným rozvojom obce v zastavanom území 
Súčasťou riešenia tohto Doplnku bolo riešenie celoplošného odkanalizovania obce a koncepčné riešenie 

technickej infraštruktúry vo väzbe na navrhované rozvojové plochy jednotlivých lokalít, vrátane prehodnotenia riešenia 
v pôvodnom ÚPN-SÚ.  

Tiež bolo spracované riešenie vyhodnotenia perspektívneho použitia PP na stavebné a iné zámery, ktoré 
absentovalo v riešení ÚPN – SÚ (12 lokalít). 
 
A.4.1.2 Zhodnotenie ÚPN-SÚ a hlavné ciele rozvoja riešené v Doplnku č.2 ÚPN-O (2009) 
  

 ÚPN-O Liptovská Osada, Doplnok č.2, ing. arch. Vladimír Paško, autorizovaný architekt, schválený 
uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.51/2009 zo dňa 14.09.2009, 

 

Hlavným cieľom riešenia bolo vytvorenie podmienok pre umiestnenie údolnej stanice OHDZ Žarnovka 
a súvisiacej technickej a sociálno - hygienickej vybavenosti (malá ČOV, bufet, Trafo s VN 22 kV) v k.ú. obce Liptovská 
Osada v lokalite Žarnovka.  

Lokalita bude prístupná len pre prevádzku a údržbu po existujúcej účelovej komunikácii – lesnej ceste č. 146 
triedy 1L.  Zariadenie bude v prevádzke len v zimnej sezóne. 

Spracovaniu Doplnku č.2 ÚPN-O predchádzalo vypracovanie štúdie, ktorá bola následne posúdená podľa 
zákona č.24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Záverečné stanovisko  z uvedeného posúdenia 
boli zapracované do Doplnku č.2 ÚPN-O. 

 
A.4.1.3 Zhodnotenie ÚPN-SÚ a hlavné ciele rozvoja riešené v Doplnku č.3 ÚPN-O (2011) 
  

 ÚPN-O Liptovská Osada, Doplnok č.3, ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, schválený uznesením 
Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.29/2011 zo dňa 01.04.2011, 

 

 Obec Liptovská Osada mala schválený ÚPN-SÚ, súčasťou ktorého bolo aj riešené územie Doplnku č.3. 
Spomínaný územný plán bol dostatočným a komplexným podkladom pre vypracovanie tohto Doplnku. Po schválení 
Doplnku č.3 ÚPN-O sa riešené územie v dvoch lokalitách - Škutovky a Pod Skalným začlenilo do navrhovaných 
rozvojových plôch. 

Z hľadiska dopravných väzieb sa navrhovaným využitím plôch doplnku č.3 nemenila základná koncepcia 
navrhovaného komunikačného skeletu obce. Informatívne bola v grafickej časti, pri lokalite Škutovky, vyznačená 
odporúčaná výhľadová trasa rýchlostnej komunikácie R1. Obidve riešené lokality Doplnku č.3 využívali pre dopravnú 
obsluhu existujúcu sieť obslužných komunikácií obce. 

V oblasti zásobovania pitnou vodou pôvodný ÚPN SÚ Liptovská Osada neriešil systém zásobovania pitnou 
vodou v rozvojových lokalitách Škutovky a Pod Skalným, lebo neboli predmetom riešenia ÚPN SÚ.  

Doplnok č.3 ÚPN–O riešil napojenie riešeného územia technickou infraštruktúrou rozšírením existujúcich 
rozvodov. Akceptoval koncepciu navrhovanej technickej infraštruktúry v ÚPN-SÚ. V zmysle návrhu ÚPN-VÚC (jeho 
poslednej vtedy  spracovávanej zmeny a doplnku č.4) vyznačuje v lokalite Pod Skalným na zrušenie navrhovaný 
kanalizačný zberač vedený uvedenou lokalitou, nakoľko bola zmenená koncepcia odvádzania splaškových vôd, kde 
sa už neuvažuje s pripojením obce Liptovské Revúce na v súčasnosti budovanú ČOV v Liptovskej Osade.  
 Poznámka: V súčasnosti nastala opätovne zmena koncepcie odvádzania splaškových vôd a došlo k realizácii 
pripojenia odkanalizovania do spoločnej ČOV Liptoská Osada. 
 Spracovaniu Doplnku č.3 ÚPN-O predchádzalo vypracovanie posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona NR SR č.127/1994 v znení neskorších predpisov. Výstupy zo Záverečného stanoviska pod. č. 5458/2007-
3.4/ak MŽP SR s odporúčaným variantomč.1 (revitalizácia s rybníkmi) bolo zapracované do Doplnku č.3 ÚPN-O. 
 

 Riešením doplnku č.3 ÚPN-O sa sledovali najmä tieto ciele rozvoja územia:  
 Optimálne riešenie spôsobu využitia a usporiadania vymedzených území v súlade s princípmi trvalo 

udržateľného rozvoja a únosnosti územia. 
 Odstránenie funkčných a priestorových disproporcií. 
 Koordinovanie záujmov v území. 
 Regulovanie a usmerňovanie investičnej činnosti a záujmov v území. 
 Dobudovanie výrobnej a technicko–technologickej vybavenosti obce v súvislosti s využitím hydroenergetického 

potenciálu Revúcej v lokalite Pod Skalným. 
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 Návrh verejnoprospešných stavieb. 
 Riešenie primeraného rozvoja obce vzhľadom na význam a polohu obce a predpokladaný demografický 

a hospodársko-sociálny vývoj. 
 Účelné a čo najoptimálnejšie využitie vymedzených územía obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN VÚC 

Žilinského kraja a regionálneho systému ekologickej stability. 
 Vytvorenie podmienok pre rozvoj zamestnanosti v obci. 
 Vodohospodárske limity a možnosti územného rozvoja v lokalitách Škutovky a Pod Skalným. 
 Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou v lokalite Škutovky. 
 Likvidáciu splaškových vôd a exkrementov v lokalite Škutovky. 
 Revitalizácia hornej Revúcej v lokalite Pod Skalným. 
 Regulatívy územného rozvoja.     
 

 Rozvoj územia bol navrhovaný v nasledovných lokalitách : 
  

 Lokalita ŠKUTOVKY 
 Územie sa nachádza na severnom okraji obce v meandri na ľavom brehu rieky Revúca, kde sa navrhovalo 
vybudovanie súkromnej farmy – hospodárskeho dvora pre sezónne ustajnenie hovädzieho dobytka. Cieľom bolo 
vytvorenie podmienok pre zimné ustajnenie – zimoviska mäsového  hovädzieho dobytka plemena Heredford – matiek 
s teľatami v obmedzenom počte max. 100 ks (40 kráv + 60 teliat). Pôvodne stádo, vrátane kráv – matiek s teľatami 
funguje celoročne na pastvinách v k.ú. obce a iných prenajatých plochách bez nárokov na ustajnenie. Plemeno 
Heredford je využívané pri extenzívnom spôsobe hospodárenia v rámci projektu „Ochrana biotopov poloprírodných 
a prírodných trávnatých porastov“ (NATURA 2000) na hôľnych lokalitách NP Nízke Tatry a NP Veľká Fatra. Farmu 
s možnosťou ustajnenia dobytka, chce investor vyčleniť len pre práve kravy s teľatami. Návrhom začlenenia plochy 
pre hospodársku výstavbu a hospodárske využívanie pozemku  sa plošne skompaktní zástavba obce na jej severnom 
okraji. Rozšíri sa využitie územia na severnom okraji obce prevažne zameraného na výrobné prevádzky, skladové 
hospodárstvo a výrobné služby. Územie lokality je navrhované na začlenenie do zastavaného územia, čim sa v danej 
lokalite navrhovalo rozšíriť existujúcu hranica zastavaného územia k 1.1.1990. 
   
 Lokalita POD SKALNÝM 
 Územie sa nachádza na západnom okraji k.ú. obce na ľavom brehu rieky Revúca, kde sa uvažovalo 
s revitalizáciou časti hornej Revúcej, súčasťou ktorého bol zámer vybudovať malé prietočné vodné nádrže (riešené 
územie doplnku č.3 ÚPN-O v tejto lokalite spadá do územia a lokalít so zámerom revitalizácie hornej Revúcej, na 
ktoré bola spracovaná Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. 
v 03/2007). Investor uvažoval s využitím 500 m úseku rieky hornej Revúcej a jej ľavobrežných plôch s navrhovanými 
prietočnými nádržami pre extenzívny chov pôvodných druhov rýb ako podpory genofondu rýb na Revúcej, ďalej 
uvažoval  s ekologickou stabilizáciou existujúcich mokradí v riešenom území, ako rozhodujúcimi rozmnožovacími 
lokalitami obojživelníkov a tiež s vytvorením súvislých a izolovaných prúdivých hlbočín zamedzujúcich doterajšie 
vymŕzanie rybej mlade počas extrémne znížených minimálnych prietokov na toku rieky Revúca vo vymedzenom 
území. V lokalite sa navrhovalo umiestnenie technického objektu s technologickým vybavením na využitie 
hydroenergetického potenciálu Revúcej.  
 
A.4.1.4 Zhodnotenie ÚPN-SÚ a hlavné ciele rozvoja riešené v ZaD č.4 ÚPN-O (2013) 

 

 ÚPN-O Liptovská Osada, Zmena a Doplnok č.4, ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, schválený 
uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.59/2013 zo dňa 19.08.2013. 

 

Text platného ÚPN-O v znení schválených zmien a doplnkov Zmien a Doplnkov č.1., č.2. a č.3 ÚPN-O ostal 
nezmenený. V súvislosti so spracovanou Zmenou a Doplnkom č.4 sa dopĺnilo znenie Doplnku č.1 ÚPN-O v časti 
územia nasledovne. 

Obec Liptovská Osada má schválený územný plán obce, súčasťou ktorého bolo aj riešené územie Zmeny a 
Doplnku č.4. ÚPN-O.  Spomínaný územný plán  v znení Doplnkov č.1., č.2. a č.3  ÚPN-O bol dostatočným 
a komplexným podkladom pre vypracovanie tejto Zmeny a Doplnku. V zásade sa Zmenou a Doplnkom č. 4 ÚPN-O 
čiastočne menilo a upravovalo v jednotlivých lokalitách navrhované riešenie Doplnku č.1. ÚPN-O a na malej ploche 
aj pôvodný ÚPN-SÚ. Po schválení Zmeny a Doplnku č.4 ÚPN-O sa riešené územie zmenilo a doplnilo v  lokalitách - 
Dlhé a Čepelka a začlenilo do navrhovaných rozvojových plôch obce. 

Z hľadiska širších dopravných väzieb sa navrhovaným riešením plôch v Zmene a Doplnku ÚPN-O č.4 
nemenila základná koncepcia navrhovaného komunikačného skeletu obce. Informatívne bola v grafickej časti 
vyznačená odporúčaná výhľadová trasa rýchlostnej komunikácie R1. 

 

Rozvoj územia bol navrhovaný v nasledovných lokalitách : 
 

DLHÉ,  Rrekreačno - ubytovací komplex – zmena a rozšírenie 
V lokalite Dlhé – celok Rekreačno - ubytovací komplex bol, v jeho západnej časti, riešený nový funkčný 

a priestorový skelet schválených funkcií doplnený o funkciu bývania v HBV a rozšírená plocha pre občiansku 
vybavenosť. Navrhované boli nové regulatívy a záväzné časti, ktorými boli podrobnejšie definované podmienky 



Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M.Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina 
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, mob.: 0903 370818, e-mail : peter.nezval@gmail.com 

 

Územný plán obce Liptovská Osada  11 

umiestňovania jednotlivých stavieb vo vymedzenej časti územia – tzv. 1. etape výstavby Rekreačno-ubytovacieho 
komplexu.  

 

 DLHÉ, Turisticko (Športovo) – relaxačný komplex - rozšírenie 
 V lokalite Dlhé – celok Turisticko – relaxačný komplex bolo riešené rozšírenie funkčných plôch pre šport 
a rekreáciu, s cieľom zabezpečenia podmienok pre výstavbu plne fungujúceho komplexu športového areálu aj 
s novým futbalovým ihriskom zaradeným do verejnoprospešných stavieb.  
  

 ČEPELKA, plochy pre šport a rekreáciu - rozšírenie 
 V lokalite Čepelka sa riešilo rozšírenie plochy pre sezónne rekreačné využívanie územia – lyžiarsky svah.  
 

 Riešením Zmeny a Doplnku č.4 ÚPN-O sa sledovali najmä tieto ciele rozvoja územia :  
 Optimálne riešenie spôsobu využitia a usporiadania vymedzených území v súlade s princípmi trvalo 

udržateľného rozvoja a únosnosti územia. 
 Odstránenie funkčných a priestorových disproporcií, aktualizácia funkčného a priestorového riešenia územia. 
 Koordinovanie záujmov v území. 
 Regulovanie a usmerňovanie investičnej činnosti a záujmov v území. 
 Návrh verejnoprospešných stavieb. 
 Účelné a čo najoptimálnejšie využitie vymedzených územia obce pri rešpektovaní záväznej časti ÚPN VÚC 

Žilinského kraja a regionálneho systému ekologickej stability. 
 Upresnenie regulatívov územného rozvoja.     

 
A.4.1.5 Zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepcií 
 

Doprava 
 V návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období realizovať homogenizáciu 

cesty I/59 celoštátneho významu, v kategórii C 9,5/70-60 (podľa stanoviska MDVRR SR z 16.06.2014 - C 
9,5/80), v trase a úsekoch Ružomberok - Liptovská Osada - sedlo Donovaly/hranica Žilinského a 
Banskobystrického kraja, hlavný severo-južný cestný ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu s vylúčením 
kamiónovej dopravy z dôvodu ochrany území NATURA 2000 a vodných zdrojov. 

 V návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy 
celoštátneho významu) v nasledovnej trase a úseku - Donovalská cyklomagistrála v trase cesty I/59 
Ružomberok - hranica Žilinského a Banskobystrického kraja - Donovaly s postupným odklonom cyklomagistrály 
na pôvodnú trasu lesnej železnice. 

 

Vodné hospodárstvo 
 Zásobovanie obce Liptovská Osada  pitnou vodou je zabezpečované zo skupinového vodovodu SKV 

Ružomberok v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s., z vodárenských zdrojov Liptovské Revúce. 
 ÚPN VÚC Zmeny a Doplnky č. 4 Žilinského kraja navrhuje vybudovanie skupinovej kanalizácie Liptovská Lúžna 

– Liptovská Osada, so zaústením na ČOV v Liptovskej Osade. Podľa projektu Vodárenskej spoločnosti 
Ružomberok a.s., zrealizovaného v rámci OPŽP, je na túto ČOV napojená aj obec Liptovské Revúce, čo je 
z hľadiska širších vzťahov v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 V katastrálnom území obce je vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov  a prírodných zdrojov 
minerálnych stolových vôd v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005). 
Minerálna voda sa v súčasnosti využíva iba na komerčné účely – povolené čerpanie do spotrebitelského 
balenia. 

 V katastrálnom území obce nie je orgánom štátnej vodnej správy určené žiadne inundačné územie. Pri návrhu 
revitalizačných opatrení v povodí bude potrebné vychádzať z Plánu manažmentu čiastkového povodia Váhu, 
základného nástroja na dosiahnutie cieľov vodného plánovania - dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015, 
ktorý je výsledným dokumentom vodného plánovania. Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu bol 
schválený v decembri 2009. 

 

 Elektrická energia 
 V súbehu 400 kV vedení sa uvažuje s vybudovaním 110 kV vedenia od RS Lisková do 110 kV transformovne 

strediska cestovného ruchu Donovaly. 
 
A.5 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM  
 

 Návrh územného plánu obce je vypracovaný v súlade so spracovaným Zadaním pre ÚPN-O Liptovská Osada, 
schváleným v obecnom zastupiteľstve Liptovská Osada (č. uzn. 24/2015, dňa 05.01.2015).  

 
A.6 VÝSLEDKY VARIANTNÝCH RIEŠENÍ 
  

 Návrh ÚPN-O Liptovská Osada je vypracovaný jednovariantným riešením (obec do 2000 obyvateľov 
a akceptácia ustanovenia vyplývajúceho zo schváleného zadania).  
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 Pri rokovaniach k rozpracovanému návrhu riešenia, sa uskutočnili prerokovania so štatutárnym zástupcom 
obce, za účasti zástupcu obstarávateľa a v pracovnej podobe boli konzultované variantné riešenia rozvoja územia. Bol 
dohodnutý predkladaný rozvoj obce v zmysle predloženého riešenia v návrhu ÚPN-O Liptovská Osada. 
  
A.7 ZDÔVODNENIE PRÍPADNÉHO SPRACOVANIA DOPLŇUJÚCICH PRIESKUMOV A ROZBOROV, 

PRÍPADNE PREROKOVANIE ZADANIA 
 
Pred spracovaním návrhu riešenia ÚPN-O Liptovská Osada nebolo nutné vypracovať doplňujúce prieskumy a 

rozbory a ani prepracovať schválené Zadanie pre ÚPN-O Liptovská Osada. 
 
A.8 SÚPIS POUŽITÝCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV A INÝCH PODKLADOV SO ZHODNOTENÍM 

ICH VYUŽITIA PRI RIEŠENÍ 
 

A.8.1 PODKLADY  
 

A.8.1.1 Schválená ÚPD, vzťahujúca sa k riešenému územiu 
 ÚPN VÚC Žilinského kraja (združenie VÚC Žilina, 1998), záväzná časť schválená vyhlásením nariadenia 

vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.05.1998, 
 ÚPN VÚC Žilinského kraja - zmeny a doplnky č.1 (združenie VÚC Žilina, 02/2005), záväzná časť schválená 

zastupiteľstvom ŽSK VZN č.6 zo dňa 27.04.2005, 
 ÚPN VÚC Žilinského kraja - zmeny a doplnky č.2 (ing. arch. Pivarči, 07/2006), záväzná časť schválená 

zastupiteľstvom ŽSK, 
 ÚPN VÚC Žilinského kraja - zmeny a doplnky č.3 (ing. arch. Toman, 05/2008), záväzná časť schválená 

zastupiteľstvom ŽSK, 
 ÚPN VÚC Žilinského kraja - zmeny a doplnky č.4 (ing. arch. Pivarči, 03/2011), záväzná časť schválená 

zastupiteľstvom ŽSK, 
 ÚPN SÚ Liptovská Osada - Korytnica, ing. arch. Július Baláž, autorizovaný architekt, schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.2/1998 zo dňa 10.07.1998, 
 ÚPN-O Liptovská Osada, Doplnok č.1, ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.34/2005 zo dňa 30.06.2005, 
 ÚPN-O Liptovská Osada, Doplnok č.2, ing. arch. Vladimír Paško, autorizovaný architekt, schválený 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.51/2009 zo dňa 14.09.2009, 
 ÚPN-O Liptovská Osada, Doplnok č.3, ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, schválený uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.29/2011 zo dňa 01.04.2011, 
 ÚPN-O Liptovská Osada, Zmena a Doplnok č.4, ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, schválený 

uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.59/2013 zo dňa 19.08.2013. 
 

A.8.1.2 Územno-plánovacie podklady 
 Regionálny ÚSES  okresu Liptovský Mikuláš, dopracovanie, ÚSTEP s.r.o. Banská Bystrica, 1993, 
 Urbanistická štúdia Korytnica, architektonický ateliér Fischer  a partners s.r.o., 2004, 
 Nariadenie o záväznej časti Doplnku č.1 ÚPN-O Lipt. Osada, schválené uznesením obecného zastupiteľstva 

v Liptovskej Osade č. 34/2005 zo dňa 30.06. 2005,  
 Nariadenie o záväznej časti Doplnku č.2 ÚPN-O Lipt. Osada, schválené uznesením obecného zastupiteľstva 

v Liptovskej Osade, č.51/2009 zo dňa 14.09.2009, 
 Nariadenie o záväznej časti Doplnku č.3 ÚPN-O Lipt. Osada, schválené uznesením obecného zastupiteľstva 

v Liptovskej Osade č. 29/2011 zo dňa 01.04.2011,  
 Nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O Lipt. Osada, schválené uznesením obecného 

zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 59/2013 zo dňa 19.08.2013,  
 KEP – krajinnoekologický plán, 09/2014, ing. arch. Peter Nezval a ing. Peter Hájnik, 
 MÚSES pre pozemkové úpravy k.ú. L. Osada, Geodézia a.s. Žilina, 2006, 
 PR+R ÚPN-O Liptovská Osada, ing. arch. Peter Nezval, 09/2014 
 Zadanie pre ÚPN-O Liptovská Osada, ing. arch. Ján Burian, dopracované 11/2014, schválené uzn. Obecného 

zastupiteľstva Liptovská Osada (č. uzn. 24/2015, dňa 05.01.2015).  
 Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb 

k Návrhu ÚPN-O Liptovská Osada, ing. arch. Ján Burian, 10/2015. 
 

A.8.1.3 Prieskumné práce 
 Prieskumné práce v teréne, za účelom zistenia skutočného využitia plôch, objektov technickej a dopravnej 

infraštruktúry, priestorových pomerov, negatívnych javov, ochrany prírody a krajiny a pod. (Ing. arch. Peter 
Nezval a kol., 08/2014 – 09/2014). 

 

A.8.1.4 Dopravná a inžinierska dokumentácia 

 Vodný plán Slovenska, 
 Vodohospodárska mapa Slovenska, 
 Urbanistická štúdia zóny, Liptovská Osada – Dlhé – I. etapa, Ing. arch. Peter Nezval a kol., 04/2008,  
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 Liptovská Osada, Dlhé - Rekreačno – ubytovací komplex, Zmena DÚR, KTÚ + TI 1. Etapa/1. fáza, 11/2009, 
Ing. arch. Peter Nezval a kol, 

 Liptovská Osada, Dlhé - Rekreačno – ubytovací komplex, PSP, KTÚ + TI, 1. Etapa/1. fáza, 10/2010, 
 Liptovská Osada, Dlhé – Turisticko - relaxačný komplex, PSP, SO 14 – komunikácie 1. Etapa, 07/2010, Ing. 

Roman Tiso, 
 Liptovská Osada – Dlhé 1. etapa, Bytový dom a Penzión, ing. arch. Maroš Likavčan, 11/2009, 
 Atlas krajiny SR, MŽP, SAŽP 2002, 
 Podpora prirodzenej reprodukcii rýb a obojživelníkov vo Váhu od Kraľovian po Bešeňovú, v Ľubochnianke 

a v Revúcej, EKOSPOL, 2000, 
 Projekt „SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce“ (BURSA, november 2005), 
 Vyhláška Ministerstva zdravotnictva SR z 25. 11. 2005, ktorou sa vyhlasuju ochranné pásma prírodných 

liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Korytnici, 
 Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotnictva SR – vydanie povolenia využívať prírodné 

liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd v Korytnici. 
 STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií, 

 

A.8.1.5 Konzultácie, ostatné podklady, mapové podklady 
 súpis parciel KN, údaje BPEJ PP, 
 katastrálne mapy v mierke 1:10 000,  
 súpis pamiatok na Slovensku, 
 sčítanie obyvateľov, domov a bytov – základné údaje (09/2014, KSŠV SR), 
 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 
 Program odpadového hospodárstva obce Liptovská Osada 2011-2015, 
 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada, máj 2007, 
 Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k oznámeniu o začatí obstarávania ÚPN-O Lipt. Osada, 08/2014, 
 Atlas krajiny SR (MŽP SR,SAŽP), 2002, 
 Turistická mapa  Nízke Tatry, Veľká Chochuľa – Chabenec,  M 1:25 000, 
 Turistická mapa  Veľká Fatra, M 1:50 000. 
 súpis parciel KN, údaje BPEJ PP, 
 Vyhodnotenie pripomienkového konania a postupu obstarania Zadania pre ÚPN-O Lipt.Osada, ing. arch. Ján 

Burian, 
 Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Zadaniu 

ÚPN-O Liptovská Osada, ing. arch. Ján Burian. 
 

A.8.2 VÝSTUPY Z RELEVANTNÝCH PODKLADOV S DOPADOM NA RIEŠENÉ ÚZEMIE 
 

A.8.2.1 Výstup z R–ÚSES a KEP 
 Okres Ružomberok má vypracovanú aktualizáciu R-ÚSES (2006). V 2013 bol vypracovaný nový RÚSES 
okresu Ružomberok (v schvaľovacom konaní). Samostatný M-ÚSES pre obec bol vypracovaný len pre pozemkové 
úpravy v roku 2006.  
 Pre obec bol spracovný Krajinno-ekologický plán (KEP) ako samostatný dokument súčasného 
spracovávaného ÚPN-O v stupni Prieskumy a rozbory (09/2014). Do celkovej koncepcie rozvoja sídla, a to v grafickej 
i textovej časti, sú zapracované rozhodujúce krajinno-ekologické výstupy z uvedeného R-ÚSES-u a KEP, zahŕňajúce 
hlavne veľkoplošne chránené územia chránené biokoridory, výstup z NATURA 2000 (Európska sústava chránených 
území), priestory s vysokou krajinnou diverzitou a odporúčania optimálneho funkčného využívania územia KEP-u, 
ktoré ovplyvňujú budúci celkový rozvoj obce Liptovská Osada. 
 
A.8.2.2 Výstup z ÚPN VÚC Žilinského kraja  

ÚPN VÚC Žilinského kraja v znení schválených Zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3, a č.4 je v súčasnosti 
nadradenou záväznou ÚPD pre obec Liptovská Osada a v budúcnosti (po schválení nového ÚPN-O Liptovská Osada) 
bude najbližšou komplexnou nadradenou ÚPD, vzťahujúcou sa k ÚPN-O Liptovská Osada. Pri riešení ÚPN-O bolo 
nevyhnutné akceptovať záväznú časť ÚPN-VÚC ŽK.  
  

Z ÚPN VÚC ŽK vyplývajú pre riešené územie nasledovné relevantné výstupy: 
 Obec svojou polohou a administratívnym začlenením (k.ú) spadá do Žilinského kraja, okresu Ružomberok je 

evidovaná ako rozvojové sídlo. Nachádza sa v južnej časti kraja v prímestskom pásme aglomerácie mesta 
Ružomberok. V rámci okresu Ružomberok spadá do priestoru so skupinou podhorských sídiel Liptovská Osada 
s kúpeľmi Korytnica, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce s ochrannou, obytnou a rekreačnou funkciou. 

 Rozvoj rekreačnej funkcie treba zamerať na dobudovanie rekreačných priestorov medzinárodného 
a celoštátneho významu, najmä prírodných liečebných kúpeľov Korytnica a rekreačných stredísk v Liptovskej 
Osade. 

 Obec z hľadiska dopravnej rajonizácie leží v rajóne severozápadného Slovenska na južnej vetve rozvojovej osi 
I. stupňa (Bratislava – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice, v dotyku s multimodálnym koridorom (vetva 
Va) reprezentovaným v koridorovej sieti TEN-T (VRT – výhľad, diaľnica D1, žel. trať č.180 a vo výhľade VVC – 
Vážskej vodnej cesty). 
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 Podľa aktualizovanej siete diaľníc a rýchlostných ciest bude k.ú. obce prechádzať rýchlostná cesta R1 
v trasovaná v línii Banská Bystrica – hranica Žilinského kraja – Ružomberok (zatiaľ len variantne študovaná 
trasa t.j. bez možnosti záväzného zapracovania do ÚPD). V príprave výstavby bol ukončený proces EIA 
vydaním záverečného stanoviska MŽP č. 2354/2010-3.4/ml zo dňa 5.10.2010. V ÚPN-O je trasa zakleslená ako 
výhľadová a rezervovaný a chránený koridor na jej umiestnenie.  

 Katastrálnym územím v oblasti infraštruktúry cyklistickej dopravy bude prechádzať tzv. Donovalská 
cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej lesnej železnice. 

 V k.ú. obce sú vyhláškou MZ SR vyhlásené prírodné liečivé vody (Vojtech I, Vojtech II, Klement, Žofia, Jozef, 
Ľudovít, Fedorka) a prírodné minerálne vody (vrt S-2 Antonín) ktoré sa nachádzajú v priestore kúpeľov 
Korytnica. 

 Najbližšie administratívne nadradené sídlo je pre Liptovskú Osadu je okresné mesto Ružomberok, z hľadiska 
centier osídlenia centrum celoštátneho až medzinárodného významu.  

 Z hľadiska zaradenia územia v krajinnej štruktúre v súvislosti s ochranou prírody a krajiny kataster obce spadá 
do veľkoplošných chránených území národných parkov Nízke Tatry a Veľká Fatra, Okrem uvedených 
národných parkov v území z hľadiska ochrany prírody a krajiny evidujeme, Národnú prírodnú rezerváciu Skalná 
Alpa, Prírodnú rezerváciu Smrekovica, Prírodnú rezerváciu Kozí chrbát, Chránený areál Revúca, Z hľadiska 
Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa v území nachádzajú resp. zasahujú územia 
európskeho významu - SKUEV 0238 Veľká Fatra,SKUEV 0164 Revúca, SKUEV 0198 Zvolen, SKUEV 0302 
Ďumbierske Nízke Tatry a chránené vtáčie územia – SKCHVU018 Nízke Tatry, SKCHVU033 Veľká Fatra. 

 Riešené územie spadá do hydrologického povodia rieky Revúca 4-21-02-084. Revúca je evidovaná ako 
vodohospodársky významný tok. 

 Návrh zásobovania pitnou vodou je uvažovaný zo skupinového vodovodu SKV Ružomberok.  
 Odvádzanie splaškových vôd je riešené odkanalizovaním skupinovou splaškovou kanalizáciou Liptovská Lúžna 

– Liptovská Osada – Liptovské Revúce (zmena oproti aktuálnemu zneniu ÚPN – VÚC ŽK) a následne 
odvádzané na čistenie zberačom do ČOV v Liptovskej Osade. 

 
A.8.2.3 Výstup z pôvodného ÚPN–SÚ Liptovská Osada – Korytnica a následných Doplnkov č.1, 2, 3 a Zmeny 

a doplnku č.4  
 Z pôvodného ÚPN-SÚ v úplnom znení (t.j. vrátane Doplnkov č.1,2,3 a Zmeny a doplnku č.4) sú v zásade 
prevzaté schválené rozvojové plochy v prevažnej miere navrhované pre obytné využitie územia a rekreačné využitie 
i hospodársku základňu obce vrátane súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry. Na týchto plochách, už 
v súčasnosti evidejeme čiastočne realizovanú výstavbu v zmysle pôvodnej schválenej funkcie. 

 
A.8.2.4 Výstup z odvetvových koncepcií vodného hospodárstva  

 Obec Liptovská Osada je odkanalizovaná skupinovou kanalizáciou Liptovská Lúžna – Liptovská Osada - 
Liptovské Revúce. Splaškové vody z uvedených obcí sú čistené  v spoločnej ČOV pre 7 363 EO v obci  
Liptovská Osada. Zmena a Doplnok č.4 ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja uvažuje so samostatným 
odkanalizovaním a  zneškodňovaním odpadových vôd v obci Liptovské Revúce čo je z hľadiska širších 
vzťahov  v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 Pri návrhu revitalizačných opatrení v povodí sa vychádzalo z Plánu manažmentu čiastkového povodia Váhu, 
základného nástroja na dosiahnutie cieľov vodného plánovania - dosiahnutie dobrého stavu vôd do roku 2015, 
ktorý je výsledným dokumentom vodného plánovania. Plán manažmentu čiastkového povodia Váhu bol 
schválený v decembri 2009. 

 

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

 
B.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 

B.1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE ÚZEMIE OBCE 
 

 Obec Liptovská Osada sa nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Ružomberok, leží v polohe stretu Revúckej 
a Korytnickej doliny, v mieste na sútoku vodných tokov Revúca, Korytnica a Lúžňanka. Korytnica i Lúžňanka sú 
pravostrannými prítokmi Revúcej, ktorá má od obce už charakter rieky. Revúca priteká do obce od západu od obce 
Liptovské Revúce a pramení vo Veľkej Fatre pod Krížnou, Korytnica priteká od juhu a pramení v Nízkych Tatrách pod 
Prašivou, Lúžnianka od východu a pramení v Nízkych Tatrách pod Latiborskou Hoľou. Kataster obce sa nachádza v 
stredoseverozápadnej časti Slovenska, južnej časti Žilinského kraja.  
 Katastrálne územie spadá do dvoch orografických celkov a to Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. 
 Z geomorfologického hľadiska sa k.ú. spadá do Alpsko – Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie 
Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko – Tatranskej oblasti, celku I. Veľká Fatra 
s podcelkami Revúcke Podolie, Zvolen a Hôlna Fatra, celku II. – Starohorské Hory a celku III. Nízke Tatry 
s podcelkom Ďumbierske Tatry v časti Salatíny. 
 Z hydrologického hľadiska patrí k.ú. do povodia rieky Váh – základného povodia 4-21-02. Najvýznamnejším 
tokom v k.ú je Revúca s pravostrannými prítokmi Malý a Veľký Hričkov, Korytnica a Lužianka (Lužnianka) 
a ľavostrannými Žarnovka, Chabzdová a Veľká a Malá Bzdová. Ročné úhrny zrážok sú 900 – 1200mm. Revúca je 
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legislatívne evidovaná ako vodohospodársko významný tok (povodie 4-21-02-084). Vodárenské toky a prirodzené 
a umelé vodné plochy sa v území nenachádzajú. Klimaticky leží územie v chladnej klimatickej oblasti, priemer teploty 
v júli je pod 16 stupňov Celzia, v januári sa pohybuje teplota medzi -3 až -5 stupňov Celzia. 
 Pôvodne k.ú Liptovská Osada tvorili dve samostatné katastrálne územia Liptovská Osada a Korytnica.  
 Krajinný rámec obci tvoria pohoria Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, evidované ako územia Národných parkov, 
resp. ich ochranných pásiem a zároveň i chránených vtáčich území. Pokryté sú prevažne ihličnatými lesmi. Centrum 
obce leží v nadmorskej výške 609 m.n.m., katastrálne územie v rozpätí od 580 m.n.m. až 1.719 m.n.m. (M. Chochuľa 
na hrebeni Nízkych Tatier). Územie obce patrí do klimatickej mierne chladnej oblasti. 
 Okrem uvedených Národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry v území z hľadiska ochrany prírody a krajiny 
evidujeme, Národnú prírodnú rezerváciu Skalná Alpa, Prírodnú rezerváciu Smrekovica, Prírodnú rezerváciu Kozí 
chrbát, Chránený areál Revúca. Z hľadiska Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa v území 
nachádzajú resp. zasahujú územia európskeho významu - SKUEV 0238 Veľká Fatra,SKUEV 0164 Revúca, SKUEV 
0198 Zvolen, SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry a chránené vtáčie územia – SKCHVU018 Nízke Tatry, 
SKCHVU033 Veľká Fatra. Katastrálne územie má členitý charakter a pretiahnutý tvar v smere sever – juh, 
s rozšírením na severozápadnom a juho-juhovýchodnom okraji. Rozloha katastrálneho územia obce je 5.019,5 211 
ha. V území prevláda lesný pôdny fond (72,70%).  

Vlastný kataster obce Liptovská Osada hraničí s katastrami obcí  okresu Ružomberok a to, z východu obce 
Liptovská Lúžna, zo severu mesta Ružomberok, zo západu Liptovské Revúce a Ľubochňa z juhu s obcami Donovaly, 
Podkonice, Hiadeľ a Brusno spadajúcimi do okresu Banská Bystrica, zároveň Banskobystrického kraja.  

Vlastná obec Liptovská Osada je vzdialená od obce Liptovská Lúžna 3 km, od mesta Ružomberok 16 km, od 
obce Liptovské Revúce 7 km a od obce Donovaly 9 km. Od krajského mesta Žilina je vzdialená 85 km.  

V katastrálnom území obce sa nachádzajú kúpele Korytnica, vzdialené od obce južným smerom 5km, 
s aktívnymi prameňmi minerálnych vôd. Vlastné kúpele Korytnica sú v súčasnosti nevyužívané (cca 10 rokov), 
prevádzkované je len plnenie minerálnej vody Korytnica, ktorá sa následne distribuje do obchodnej siete. 
 Liptovská Osada leží pri ceste I/59, prechádzajúcej katastrom obce v severojužnom smere, pričom táto cesta I. 
triedy spája najbližšie mestá, a to Ružomberok a Banská Bystrica. Uvedená cesta prechádza západným okrajom 
vlastnej obce, jeho zastavaným územím.  
 Prvá písomná zmienka o obci podľa dochovaných cirkevných prameňov je z roku 1288.  Podľa posledného 
sčítania ľudu, domov a bytov (2011) žilo v obci 1647 obyvateľov. Posledné údaje získané od štatistického úradu 
z 01.01.2013 vravia o počte 1668 obyvateľov, čo svedčí o životaschopnosti obce.  

Obec tvorí jeden samostatný kompaktný celok a tvorí prevažne súvislý pás osídlenia. Samostatne zastavaný 
celok tvorí miestna časť s kúpeľmi Korytnica. 

 
 

Výmera obce m
2
 Liptovská Osada 

Celková výmera územia obce – mesta  50 195 211 

Poľnohospodárska pôda  - spolu  11 975 948 

Poľnohospodárska pôda  - orná pôda   422 785 

Poľnohospodárska pôda  - chmeľnica    0 

Poľnohospodárska pôda  - vinica    0 

Poľnohospodárska pôda  -  záhrada   164 683 

Poľnohospodárska pôda  -  ovocný sad    0 

Poľnohospodárska pôda  -  trvalý trávny porast  11 388 480 

Nepoľnohospodárska pôda – spolu  38 219 263 

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok  36 496 210 

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha   247 252 

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie   890 475 

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha   585 326 

 
B.1.2 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
  

ÚPN–O Liptovská Osada je spracovaný pre celé katastrálne územie v mierke 1 : 10 000. Výmera katastrálneho 
územia obce je  5019,5211 ha. 
 Katastrálne územie obce Liptovská Osada susedí : 

 zo severu  s k.ú. mesta Ružomberok, 
 z východu s k.ú. obce Liptovská Lúžna, 
 z juhu s k.ú. obcí Donovaly, Podkonice, Hiadeľ a Brusno spadajúcimi do Banskobystrického kraja, 
 zo západu s k.ú. obce Liptovské Revúce a Ľubochňa.  

 
B.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU 
 

B.2.1 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU VÚC ŽILINSKÉHO 
KRAJA 

 

 Pri riešení ÚPN–O Liptovská Osada je nutné rešpektovať výstupy zo záväznej časti ÚPN-VÚC Žilinského 
kraja, ktorá bola odsúhlasená nariadením vlády SR č. 223/1998 dňa 26.05.1998 a v zmysle schválených Zmien 
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a doplnkov ÚPN-VÚC ŽK č.1, č.2, č.3, a č.4 a ich záväzných častí zastupiteľstvom ŽSK. Vyššou administratívno-
správnou územnou jednotkou, ako riešené územie, je územie okresu Ružomberok, ktoré spadá do Žilinského kraja. 
Riešeného územia sa dotýkajú hlavne nasledovné ciele rozvoja územia vyplývajúce zo schváleného ÚPN-VÚC 
Žilinského kraja : 
 

I. Z časti: Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 

1.  V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY 
 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a 

technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja, 

 vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych 
a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou 
republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených 
území v kraji (najvyššom v celej SR), 

 zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných prepojení 
medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj 
konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky, 

 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, 
rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

 podporovať vznik a posilnenie suburbárnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, 
Ružomberok a Dolný Kubín, 

 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierachizovanej štruktúry, 
 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového 

partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami: 
 - vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov 

mesta a vidieka, 
 - podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok 

obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, 
 - zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické 

prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie, 
 - vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu 

verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby 
vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocennné prostredie voči urbánnym priestorom a 
dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

 rešpektovať existujúce územie vnútorných kúpeľných území kúpeľných miest pri novej výstavbe, 
 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít 

svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, 
areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy 
chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a 
medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA), 

 ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na zastavané územia, 
nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce;                               
v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň. 

 

2. V OBLASTI SOCIÁLNEJ INFRAŠRUKTÚRY 
 riešiť priestorové podmienky provizórne umiestnených škôl, školských zariadení a skvalitniť ich vybavenosť, 
 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálno technickú základňu 

v regiónoch, 
 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení 

v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu. 
 

3. V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, TURISTIKY, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA 
 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém turistiky, rekreácie a cestovného 

ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú 
rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú 
turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú, 

 podporovať diferencované regionálne možnosti využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu na zlepšenie 
hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, na upevňovanie zdravia 
a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým v mestách Žilina, Ružomberok, Martin a Liptovský Mikuláš a na 
zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja, 

 preferovať kvalitatívny rozvoj a vysokoštandardnú vybavenosť pre horský turizmus, klimatickú liečbu a 
vrcholové športy na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku 
Malá Fatra a Národného parku Veľká Fatra v kapacitách, stanovených podľa schválených územných plánov 
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obcí a podľa výsledkov posudzovania v zmysle zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie; v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy a Horná Orava podporovať aj 
kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych sídlach, 

 v oblasti kúpeľníctva, 
- dobudovať a modernizovať prírodné liečebné kúpele medzinárodného a celoštátneho významu Rajecké 

Teplice, Turčianske Teplice, Lúčky, Korytnica a Liptovský Ján, 
 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované 

cyklomagistrály. 
 

4. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY PÔDNEHO 
FONDU, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 

 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách: 
- biocentrá nadregionálneho významu: .........., Skalná Alpa – Smrekovica – Šiprúň, ....., 
- biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu, 
-      biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu, 

 rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho 
významu, 

 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej 
stability podmienky, 
- pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane 

prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany, 
- pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy 

a lesy osobitného určenia, 
- pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, 
- pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskej 

pôdy v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), 
- pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky stanovované samostatne 

osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie, 
- pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo 

k ohrozeniu predmetu ochrany, 
 zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť existujúcu sprievodnú 

vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi, 
 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, 

stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických 
vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.), 

 zachovať územné časti s typickou rázovitosťou kraj. štruktúry daného regiónu (Kysuce, Orava, Liptov, Turiec), 
 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene, 
 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, 

definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne 
vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj 
poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti, 

 v obciach a ich miestnych častiach v ochranných pásmach Národného parku Malá Fatra, Tatranského 
národného parku, Národného parku Nízke Tatry a Národného parku Veľká Fatra, 
- viazať novú výstavbu v ďalšom procese urbanizácie predovšetkým na existujúce sídelné útvary v 

podhorskej oblasti, 
 povoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodnom toku Váh len výnimočne 

- nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch, ktorým sa poskytuje územná 
ochrana prírody a krajiny: 

- Chránený areál Revúca,  
 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane 

zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na 
vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru; uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity 
prírodných zdrojov, 

 rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených 
územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja 
jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja, 

 

5.  V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 infraštruktúra cestnej dopravy 

- v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľníc až 
ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh cestných 
komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami 
v rámci zastaveného územia kraja, 
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- v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období realizovať 
homogenizáciu cesty I/59 celoštátneho významu, v kategórii C 9,5/70-60, v trase a úsekoch: 
- Ružomberok - Liptovská Osada - sedlo Donovaly/hranica Žilinského a Banskobystrického kraja, 

hlavný severo-južný cestný ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu s vylúčením kamiónovej 
dopravy z dôvodu ochrany území NATURA 2000 a vodných zdrojov, 

 infraštruktúra cyklistickej dopravy 
- v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické 

trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch, 
- Donovalská cyklomagistrála v trase cesty I/59 Ružomberok - hranica Žilinského a 

Banskobystrického kraja - Donovaly s postupným odklonom cyklomagistrály na pôvodnú trasu 
lesnej železnice. 

 

6. V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA 
 rešpektovať z hľadiska ochrany vôd 

- ochranné pásma vodárenských zdrojov, 
- chránené vodohospodárske oblasti Beskydy-Javorníky, Nízke Tatry-východná časť, Nízke Tatry-západná 

časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy, 
- ochr. pásma prír. liečivých vôd Martin, Liptovská Osada (Korytnica-kúpele), Lúčky, Turčianske Teplice, 

Rajecké Teplice a prír. Minerál.vôd Budiš, Kláštor pod Znievom, Martin, Mošovce, Socovce, Korytnica, 
 podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj 

zabezpečením výstavby týchto stavieb : 
- dobudovanie rozostavaných malých skupinových vodovodov : SKV Bobrovček - Pavlova Ves - Liptovské 

Beharovce, SKV Sihelné - Oravská Polhora, SKV Liptovská Lúžna - Liptovská Osada, 
 zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS 

(trasponovanými do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť 
podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená : 
- zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych 

odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000 EO do 10 000 EO 
v časovom horizonte do 31.12.2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií, 

 prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb : 
- pre aglomerácie viac ako 2 000 EO 

- Liptovská Osada, dobudovanie kanalizácie v obciach Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, spoločnú 
ČOV Liptovská Osada, 

 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia na 
tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi a dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí, 

 na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody: 
- komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie 

retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku 
vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh; úpravy tokov realizovať tak, 
aby nedochádzalo k napriameniam tokov, 

- rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a 
v území ohrozovanom povodňami, 

- rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu povodňového rizika,  
 rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb. 

 

7. V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne 

diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja, 
 zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním elektrizačnej rozvodnej 

sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu medzištátnu, 
 chrániť územné koridory a plochy pre vedenia a zariadenia vo výhľade po roku 2015: 

 - ZVN 400 kV vedenie V494 Sučany – Medzibrod v koridore V272 (ESt Medzibrod – stožiar č.73), 
 -      ZVN 400 kV vedenie V461 Medzibrod – Liptovská Mara v koridore V273 (ESt Medzibrod – stožiar č.100), 
 - 2x110 kV vedenie Hrboltová - Liptovská Osada, 
 - transformovne 110/22kV priemyselný park Námestovo, Turzovka, Terchová, Turčianske Teplice, 

Liptovská Osada, Hrboltová a Krásno nad Kysucou, 
 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako 

lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, 
 podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov 

(biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri zohľadnení 
miestnych podmienok, 

 

8. V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
 zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých enviromentálnych 

záťaží do roku 2015, 
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 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych 
skládkach odpadov obcí, určených v územnom pláne regiónu, 

 

II. Z časti: Verejnoprospešné stavby 
 

 Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú tieto : 
 

 DOPRAVNÉ STAVBY 
 stavby cestnej dopravy : 

- rýchlostná cesta R1 v kompletnej trase, križovatky a privádzače, sprievodné komunikácie alternatívne 
I/59 a I/70, cestný ťah alternatívne I/65, II/519, III/06538 a I/14, 

 stavby cyklistickej dopravy 
- výstavba cyklomagistrál na segregovaných komunikáciách, Rajecká cyklomagistrála Žilina - Rajec, 

Kysucká cyklomagistrála Krásno nad Kysucou - Nová Bystrica, Oravská cyklomagistrála štátna hranica 
SR/PR Suchá Hora - Trstená (na násype bývalej železničnej trate), Donovalská cyklomagistrála 
Ružomberok - hranica Žilinského a Banskobystrického kraja. 

 

  TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 vodohospodárske stavby 

3.1.2 skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby : 
- dobudovanie rozostavaných malých skupinových vodovodov: Bobrovček - Pavlova Ves - Liptovské 

Beharovce, Sihelné - Oravská Polhora, Liptovská Lúžna - Liptovská Osada, 
- kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby : 

-  pre aglomerácie viac ako 2 000 EO: 
- Liptovská Osada, dobudovanie kanalizácie v obciach Liptovská Lúžna, Liptovská Osada, 

spoločnú ČOV Liptovská Osada, 
 energetické stavby 

            3.2.1 prepojenie 400 kV rozvodne prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh so 400 kV rozvodňou 
Spišská Nová Ves - Lemešany, ZVN 400 kV vedenia :  

- 400 kV vedenie V494 Sučany - Medzibrod,  
 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., 
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999, zákona 
č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 
217/2002 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
 
B.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE 
 
B.3.1 OBYVATEĽSTVO, EKONOMICKÉ AKTIVITY, ZAMESTNANOSŤ 
  
 Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Liptovská Osada 1674 trvalo bývajúcich 
obyvateľov, k 01.01.2013 mala obec podľa údajov ŠÚ SR Krajskej správy v Žiline 1668 obyvateľov.  
 

Základné údaje o obyvateľstve obce Liptovská Osada podľa údajov k 31.12.2011 :  
Počet trvalo bývajúcich obyvateľov Veková štruktúra obyvateľov Metodika EU 

Muži Ženy Celkom Predproduktívny vek Produktívny vek Poproduktívny vek 

804 870 1674 338 1053 283 

48,03 % 51,97 % 100 % 20,19 % 62,90 % 16,91 % 

Index vitality = Počet obyv. v predproduktívnom veku : počet obyv.v poproduktívnom veku 100 = 338 : 283 . 100 = 119 
 Na základe výpočtu indexu vitality je zrejmé, že obec má progresívny typ populácie, ktorá je schopná narastať 
prirodzenou menou. Priemerný vek obyvateľov je 34,10 roka. 
  
Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1996 – 2013 podľa údajov k 1.1.jednotlivých rokov : 
Rok  1996 2001 2006 2011 2012 2013 

 Počet obyvateľov 1704 1672 1592 1674 1649 1668 

Prírastok / úbytok - -32 -60 +82 -25 +19 

Index rastu 100 98,1 93,4 98,2 96,8 97,9 
 

 V sledovanom období rokov 1996 až 2013 počet obyvateľov mierne klesal až do roku 2006, kedy dosiahol 
minimum v sledovanom období a potom zasa mierne narastal až do súčasnosti.  
 Celkovo je možné konštatovať, že počet obyvateľov v obci je dlhodobo stabilizovaný, pričom progresívny typ 
populácie, nízky priemerný vek obyvateľstva ako aj kvalita obytného prostredia vytvárajú predpoklady pre jeho 
postupný nárast. 
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 Vybudovaná technická infraštruktúra, kvalita životného prostredia, priaznivá dochádzková vzdialenosť do 
okresného mesta Ružomberok a väzba na stredisko rekreácie a turizmu medzinárodného významu Donovaly 
vytvárajú predpoklady pre zvýšený záujem o bývanie v obci spojenú s migráciou obyvateľov okolitých sídiel do obce. 
 V súlade s doterajším demografickým vývojom a vyššie uvedenými priaznivými podmienkami bývania je 
možné predpokladať, že v roku 2030 bude mať obec Liptovská Osada cca 1800 obyvateľov za predpokladu 
vytvorenia podmienok pre rozvoj individuálnej, ale aj hromadnej bytovej výstavby v samotnom územnom pláne obce. 
 
B.3.2    BYTOVÝ FOND, POŽIADAVKY NA BYTOVÝ FOND 
 

Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2011 bolo v obci 650 bytov, z toho 496 trvalo obývaných 
a 154 neobývaných. Z celkového počtu 650 bytov v obci bolo 568 bytov v rodinných domoch, 74 v bytových domoch 
a 7 v ostatných budovách. Z celkového počtu bytov v rodinných domoch bolo 425 obývaných a 143 bytov 
neobývaných. Z celkového počtu bytov v bytových domoch bolo 64 obývaných a 10 bytov neobývaných.  

Stav bytového fondu a úrovne bývania je podľa jednotlivých ukazovateľov na porovnateľnej úrovni ako 
celoslovenský priemer. Priemerná obložnosť bytov je 3,37 obyvateľa na byt. 
 V návrhovom období je možné predpokladať odpad bytového fondu v počte cca 30 bytov, z toho časť 
z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu a časť z dôvodu zmeny funkčného využitia na rekreačné účely. 
Pôjde v prvom rade o staršie rodinné domy na okraji zastavaného územia.  
 
Počet trvalo obývaných bytov podľa údajov v r. 2011 ...................................................................  496 
Odpad bytového fondu do r. 2030 .................................................................................................      30 
Zostatok súčasného bytového fondu v r. 2030 .............................................................................   466 
Potreba bytov v r. 2030 pri obložnosti 3,0 ....................................................................................  600 
Potreba výstavby nových bytov do r. 2030 ...................................................................................   135 
 
              Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že s ohľadom na predpokladaný demografický vývoj a odpad súčasného 
bytového fondu bude potrebné v návrhovom období vytvoriť podmienky pre výstavbu cca 135 bytov, predovšetkým 
v rámci IBV, ale aj v nízko podlažnej HBV.  
 S ohľadom na stupeň a podrobnosť spracovania obstarávanej ÚPD je však uvedený počet nových domov 
potrebné považovať len za smerný.  
 
B.3.3  NÁVRH RIEŠENIA BYTOVÉHO FONDU A OBYVATEĽOV 
 

 Návrh nových lokalít s rozvojom bytového fondu vyplynul z prirodzeného krajinno-priestorového a 
urbanistického členenia územia obce. V návrhovom období do roku 2030 je možné predpokladať odpad bytového 
fondu v počte cca 30 bytov, z toho väčšina z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a tiež v súvislosti so zmenou 
funkcie obytnej na rekreačnú.  

Pri zmene funkcie na rekreačné účely (príp. víkendové rodinné domy) pôjde v prvom rade o staršie 
jednotraktové rodinné domy na úzkych pozemkoch, bez možnosti podstatného rozšírenia, ktoré svojim dispozičným 
riešením nemôžu plnohodnotne spĺňať nároky na trvalé bývanie, na rekreačné účely však  vyhovujú. 

Návrh riešenia bytového fondu a obyvateľov akceptuje požiadavky vyplývajúce zo schváleného zadania ÚPN-
O. Vzhľadom k tomu, že obec nemá viac ako 2000 obyvateľov neriešime uvedený rozvoj variantne. 

 
Pri riešení  ÚPN-O uvažujeme s nasledovnými údajmi: 
 
Byty 

 Počet trvalo obývaných bytov v r. 2011 496 
- Odpad bytového fondu do r. 2030           30 
- Zostatok súčasného bytového fondu v roku 2030   466 
- Návrh výstavby nových bytov do r. 2030                          135  

 Z toho bytov v IBV                                                             120  
                      v HBV                                                               15  
      -  Celkový počet bytov do r. 2030                                          600  
 
  V Zadaní bola uvedená celková potreba nových bytov 135. V  ÚPN-O uvažujeme s návrhom nových 135 
bytov, t.j. v súlade so  schváleným zadaním pre ÚPN - O Liptovská Osada. 
  
 Obyvateľstvo 
 - súčasný počet obyvateľov    (údaj sčítanie 2011)          1674 
 - navrhovaný počet obyvateľov pri obl. 3,0 ob./byt (k roku 2027)   1800 
 - predpokladaný prírastok obyvateľov (k roku 2027)      126 
  
  V Zadaní je uvedený predpokladaný počet obyvateľov k návrhovému roku 2030, 1800 obyvateľov. Uvažovaný 
navrhovaný počet obyvateľov je v súlade so schváleným zadaním ÚPN-O Liptovská Osada. 
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B.4 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE RIEŠENEJ 
OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA 

 

B.4.1 ŠIRŠIE VZŤAHY 
 

B.4.1.1 Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre 
 
Obec Liptovská Osada sa nachádza v južnej časti Žilinského kraja, južne od okresného mesta Ružomberok. 

Susedí s katastrami obcí Ružomberského okresu (Ružomberok, Liptovské Revúce, Liptovská Lúžna a Ľubochňa) 
a Banskobystrického okresu (Donovaly, Podkonice, Hiadeľ a Brusno). Obec Liptovská Osada je evidovaná ako 
samostatné rozvojové sídlo. Okresné mesto Ružomberok je pre Liptovskú Osadu administratívne nadradeným sídlom 
a zároveň centrum celoštátneho až medzinárodného významu. 

Obec Liptovská Osada má hlavne predpoklady pre rozvoj bývania, s výrazným podielom hlavne vo forme 
IBV, a rekreácie v CR, nakoľko sa nachádza v regióne s významným rekreačným potencionálom v atraktívnom 
prírodnom prostredí pre krátkodobú i dlhodobú rekreáciu. 

Obec Liptovskú Osadu evidujeme, v základnej koncepcii územného rozvoja, hlavne v súvislosti s potrebami 
vyplývajúcimi z postavenia obce ako strediska vidieckeho turizmu podhorského typu celoslovenského významu. Obec 
je začlenená v oblasti cestovného ruchu do štruktúry osídlenia rekreačnej oblasti – rekreačnom krajinnom celku doliny 
Revúcej, kde plní Liptovská Osada východiskové centrum v aglomerácii rekreačných útvarov (Liptovská Osada – 
Korytnica – Liptovské Revúce – Liptovská Lúžna - Škutovky). 

Obec Liptovská Osada leží v polohe stretu Revúckej a Korytnickej doliny, v mieste na sútoku vodných tokov 
Revúca, Korytnica a Lúžňanka (Lúžianka). Korytnica i Lúžňanka sú pravostrannými prítokmi Revúcej, ktorá má od 
obce už charakter rieky. Kataster obce sa nachádza v stredoseverozápadnej časti Slovenska, južnej časti Žilinského 
kraja. Obec leží v krásnom prírodnom prostredí a krajinný rámec obci tvoria pohoria Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, 
zároveň územia Národných parkov, resp. ich ochranných pásiem a zároveň i chránených vtáčich území. Južná 
hranicu riešeného katastralneho územia vedie prevažne hrebeňom Nízkych Tatier a zároveň tvorí hranicu medzi 
Banskobystrickým a Žilinským krajom. 

Vlastná obec Liptovská Osada je vzdialená od obce Liptovská Lúžna 3 km, od mesta Ružomberok 16 km, 
od obce Liptovské Revúce 7 km a od obce Donovaly 9 km. Od krajského mesta Žilina je vzdialená 85 km.  

V katastrálnom území obce sa nachádzajú, v súčasnosti neprevádzkované, kúpele Korytnica, vzdialené od 
obce južným smerom 5km s aktívnymi prameňmi prírodných liečivých vôd (Vojtech I, Vojtech II, Klement, Žofia, Jozef, 
Ľudovít, Fedorka) a prírodnej minerálnej vody (Antonín). Prírodná minerálna voda voda z prameňa – vrt Antonín je 
plnená a následne distribuovaná do obchodnej siete. Korytnicu evidujeme ako samostatnú miestnu časť obce 
Liptovská Osada. Kúpele Korytnica sú najvyššie položenými kúpeľmi na území Slovenska (810 m.n.m.). 

Liptovská Osada leží, z pohľadu cestnej dopravy, pri ceste I/59, prechádzajúcej katastrom obce 
v severojužnom smere, pričom táto cesta I. triedy spája najbližšie mestá, a to Ružomberok a Banská Bystrica, Je 
evidovaná ako medzinárodná cesta E77. Uvedená cesta prechádza západným okrajom vlastnej obce. Vo výhľade 
katastrálnym území obce bude prechádzať trasa rýchlostnej cesty R1 (v súčasnosti študovaná varianta trasy bez 
možnosti záväzného zapracovania do ÚPD) a bude vedená západným okrajom obce. V úseku kontaktujúcom 
zastavané územie vytvorí tzv. obchvat obce. Na severnom okraji zastavaného územia sa uvažuje s mimoúrovňovým 
pripojením na cestu 1/59. Prepojenie so susednými obcami riešia cesty III. triedy, ktoré odbočujú z cesty I/59. V smere 
na západ je to cesta III/0597 Liptovská Osada – Liptovské Revúce, v smere na východ je to cesta III/0598 Liptovská 
Osada – Liptovská Lúžna. Obidve uvedené komunikácie prechádzajú aj intravilánom obce Liptovská Osada a zároveň 
plnia v trase cez zastavané územie obce aj obslužnú funkciu. Pripojenie miestnej časti Korytnica je samostatnou 
koncovou komunikáciou riešenou odbočením z cesty I/59 v smere na východ. 

Katastrálnym územím obce je plánovaná cyklomagistrála Ružomberok – Liptovská Osada – odbočka do 
Korytnice – Donovaly – Banská Bystrica. Od Ružomberka po odbočku do Korytnice bude vedená v trase telesa 
bývalej úzkokoľajnej železnice. 

V k.ú. obce Liptovská Osada evidujeme aj značené turistické chodníky a značené lyžiarske turistické trasy. 
Z Korytnice rázcestie je vedený „modrý“ turistický chodník cez Korytnica kúpele,  sedlo pod Babou na Hiadelské sedlo 
na hrebeni Nízkych Tatier. Z Korytnice rázcestie cez ústie Žarnovky je vedený „žltý“ turistický chodník v smere na 
Donovaly cez lyžiarsky a rekreačný areál Mišúty. Na hranici katastra obce je hrebeňom Nízkych Tatier vedený 
„červený“ turistický chodník Malá Chochuľa – Hiadeľské sedlo – Donovaly. Lyžiarske turistické trasy sú vedené 
lesnými cestami v k.ú. obce „modrá“ dolinou Patočiny – Lúžnianske sedlo (s možnosťou pokračovania po kúpele 
Korytnica), „červená“ Kúpele Korytnica – Sedlo pod Babou – Hiadelské sedlo, Ústie doliny Žarnovka – lesné cesty 
okolo Magury – Mišúty a Hiadelské sedlo – Donovaly. 

Zimné lyžiarske turistické trasy kopírujú v lete trasy pre horské bicykle. V návrhu odporúčame centrum obce 
pripojiť turistickým chodníkom, trasou pre horské bicykle a v zime pre turistických lyžiarov od centra obce v smere 
k horskému hotelu Smrekovica po lesných cestách v doline Skalné. Z tejto polohy sa dá následne pripojiť na ďalšie 
značené turistické chodníky (modrý – cez vyšné Matejkovo na Podsuchú, žltý - cez dolinu Blatná do Ľubochnianskej 
doliny, zelený – v smere na sever po hrebeni cez Malú Smrekovicu, Šiprúnske sedlo na Malino Brdo, v smere na juh 
na Rakytov a Ploskú s možnosťou pripojenia na hlavný hrebeň Veľkej Fatry v smere na Borišov i na Krížnu. 
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Do katastrálneho územia spadá navrhované OHDZ – údolná stanica sedačkovej lanovky Žarnovka a bude 
sprístupnené len pre obsluhu zariadenia po účelovej komunikácii – lesnej ceste. Zariadenie bude prevádzkované len 
v zimnej sezóne. 
 

B.4.1.2 Vzájomná poloha obce a vymedzených špecifických území a ochranných pásiem určených osobitnými 
predpismi 

 

Ochrana prírody a krajiny 
Do územia obce sa zasahujú alebo sa nachádzajú veľkoplošne chránenené územia v zmysle zákona NR SR 

č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  
 

Veľkoplošné chránené územia: 
 Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo, s celkovou výmerou 40 371 ha a 26 132 ha v ochrannom 

pásme. Na území NP platí III. stupeň ochrany, v území OP NP II. stupeň ochrany. 
 Národný park Nízke Tatry a jeho ochranné pásmo s celkovou výmerou 72 842 ha a 110 162 ha v ochrannom 

pásme. Na území NP platí III. stupeň ochrany, v území OP NP II. stupeň ochrany. 
Maloplošné chránené územia: 

 Národná prírodná rezervácia Skalná Alpa s výmerou 525 ha, v území platí V. stupeň ochrany, spadá do NP 
Veľká Fatra. 

 Prírodná rezervácia Smrekovica s výmerou 234,75 ha, v území platí V. stupeň ochrany, ochranné pásmo má 
výmeru 59,64 ha, spadá do NP Veľká Fatra. 

 Prírodná rezervácia Kozí chrbát s výmerou 37,43 ha, v území platí V. stupeň ochrany, spadá do NP Veľká 
Fatra. 

 Chránený areál Revúca (1115) s výmerou 39,22 ha, v území platí IV. stupeň ochrany,  
 Chránený areál Háj pred dolinou Teplô, v území platí IV. stupeň ochrany, 

 
Európska sústava chránených území NATURA 2000 
V území sa nachádzajú, alebo do neho zasahujú územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, 

patriace do siete Natura 2000: 
  

 Územie európskeho významu SKUEV 0238 Veľká Fatra, Navrhnutý stupeň ochrany II, III, IV, V, výmera: 43 
755,75 ha. 

 Územie európskeho významu SKUEV 0164 Revúca. Navrhnutý stupeň ochrany III, IV, výmera: 44,66 ha, 
 Územie európskeho významu SKUEV 0198 Zvolen. Navrhnutý stupeň ochrany II, výmera: 2766,30 ha, 
 Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. Navrhnutý stupeň ochrany II, III, IV, V, 

výmera: 46610,08 ha, 
 Chránené vtáčie územie SKCHVU018  Nízke Tatry. Vyhlásené vyhl. MŽP SR č.189/2010 zo 16 apríla 2010, 

výmera 98168,52 ha, 
 Chránené vtáčie územie SKCHVU033 Veľká Fatra. Vyhlásené vyhl. MŽP SR č.194/2010 zo 16 apríla 2010, 

výmera 47445,01ha. 
 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 
V katastrálnom území obce bolo rozhodnutím OÚ Ružomberok č. ŽP 2356/FL5/1998 z 9.6.1998 stanovené 

ochranné pásmo vodného zdroja Liptovská Osada – Pri ceste, s výdatnosťou 23,9 l/s - nachádzajúceho sa južne od 
hranice intravilánu obce. Tento vodárenský zdroj sa na zásobovanie pitnou vodou nevyužíva. Slúži ako doplňujúci 
vodárenský zdroj SKV Ružomberok.  

 

Ochranné pásma prírodných liečivých  zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 
Ochranné pásma zdrojov minerálnych stolových vôd vyhlasuje všeobecne záväzným predpisom Ministerstvo 

zdravotníctva na základe § 26 zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách 

V zmysle uvedeného bolo v katastrálnom území obce vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 
v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005).  

Kúpele Korytnica sa v súčasnosti nevyužívajú. V prevádzke je momentálne iba plnička minerálnej vody, ktorá 
sa využíva na komerčné účely na základe Rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR podľa 
ustanovenia §41a §42 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách. Od 1.7.2013 platí prechodné 
ustanovenie  podľa §50 citovaného zákona, na základe ktorého ochranné  pásma  prírodných liečivých zdrojov 
využívaných na plnenie do spotrebiteľského balenia podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné pásma 
prírodných minerálnych zdrojov.  

V súčasnosti je povolené do spotrebiteľského balenia odoberať minerálnu vodu zo zdroja Antonín (vrt S-2 – 
registračné číslo LM – 038)  v množstve Qmax 1,3 l/s a zo zdroja Klement (vrt S-7, registračné číslo LM – 039)  
v množstve Q max 0,8 l/s.  

V zmysle uvedeného, v prípade plánovanej revitalizácie a obnovy činnosti kúpeľov Korytnica, je možné 
prírodný liečivý zdroj využívať a prírodné liečivé kúpele je možné prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydá 
Štátna kúpeľná komisia SR. 
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Rozvojové územia spadajúce do špecifických území a ochr. pásiem určených osobitnými predpismi  
Riešené územie v pôvodnom Doplnku č..3 ÚPN-O sa v lokalite Škutovky nachádza v ochrannom pásme 

Národného parku Veľká Fatra s II. stupňom ochrany, pričom rieka Revúca pretekajúca v dotyku s riešenou lokalitou je 
evidovaná ako Chránený areál 49/CHA – SKUEV 0164 Revúca v IV. stupni ochrany. V dotyku s riešeným územím 
(okrajom lesa západne od lokality) prechádza okraj Chráneného vtáčieho územia č.33 Veľká Fatra. 

Lokalita Pod Skalným sa nachádza v území Národného parku Veľká Fatra (je na jeho okraji) s III. stupňom 
ochrany a malou plochou v území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry s II. stupňom ochrany, územie 
zároveň spadá do chránených území európskeho významu (SKUEV). Rieka Revúca je v tomto území spoločnou 
hranicou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry (II. stupeň ochrany) a Národného parku Veľká Fatra (III. 
stupeň ochrany). Rieka Revúca je aj v tejto časti riešeného územia evidovaná ako Chránený areál 49/CHA – SKUEV 
0164 Revúca v IV. stupni ochrany. Riešené územie tejto lokality spadá do Chráneného vtáčieho územia č.33 Veľká 
Fatra a Chráneného vtáčieho územia č.18 Nízke Tatry. 
 

B.4.1.3 Existujúce a navrhované nadradené trasy a zariadenia dopravy, produktovodov, energetiky, spojov a 
väzba obce na ne 

 Liptovská Osada leží pri ceste I/59, prechádzajúcej katastrom obce v severojužnom smere, pričom táto cesta 
I. triedy spája najbližšie mestá, a to Ružomberok a Banská Bystrica, Je evidovaná ako medzinárodná cesta E77. Vo 
výhľade katastrálnym území obce bude prechádzať trasa rýchlostnej cesty R1 (v súčasnosti študovaná varianta trasy 
bez možnosti záväzného zapracovania do ÚPD, vydané záverečné stanovisko EIA, aktuálne sa spracováva Štúdia 
uskutočniteľnosti stavby). Bude vedená západným okrajom obce, v úseku kontaktujúcom zastavané územie vytvorí 
tzv. obchvat obce. Na severnom okraji zastavaného územia sa uvažuje s výhľadovým mimoúrovňovým pripojením na 
cestu 1/59. Prepojenie so susednými obcami riešia cesty III. triedy, ktoré odbočujú z cesty I/59. V smere na západ je 
to cesta III/0597 Liptovská Osada – Liptovské Revúce, v smere na východ je to cesta III/0598 Liptovská Osada – 
Liptovská Lúžna. 
 Katastrálnym územím obce je plánovaná cyklomagistrála Ružomberok – Liptovská Osada – odbočka do 
Korytnice – Donovaly – Banská Bystrica. Od Ružomberka po odbočku do Korytnice bude vedená v trase telesa 
bývalej úzkokoľajnej železnice. 
 Katastrom obce Liptovská Osada prechádzajú vonkajšie nadzemné elektrické vedenia ZVN V461 Medzibrod 
– Liptovská Mara a V494 Sučany – Medzibrod prevádzkované SEPS a.s.  

Evidujeme zámer pri ktorom sa v súbehu 400 kV vedení uvažuje s vybudovaním 110 kV vedenie od RS 
Lisková do 110 kV transformovne strediska cestovného ruchu Donovaly (Zdroj VUC ŽK). Záujmovým územím od RZ 
Lisková (110/22 kV) prechádza 2x22 kV vedenie č.245 a č. 209 po Liptovská Osada, odtiaľto VN č. 209 pokračuje  
smerom na Donovaly, Liptovská Lúžna a Železné. Vedenie č. 245 z Liptovskej Osady odbočuje smerom na Liptovské 
Revúce.      

Poštová prevádzka v obci Liptovská Osada patrí pod Regionálne poštové centrum Liptovský Mikuláš (RPC), 
ktoré je priamo riadené ústredím Slovenskej pošty, a.s. Banská bystrica. Podľa súčasnej štruktúry ST a.s. územie 
obce Liptovská Osada a jej miestne časti patrí do Centra sieťovej infraštruktúry Liptovský Mikuláš (CSI LM) 
s príslušnosťou v regionálnom centre Žilina (RCSI ZA).  

Zásobovanie obce Liptovská Osada pitnou vodou je zabezpečované napojením verejného vodovodu v obci na 
skupinový vodovod SKV Ružomberok v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s.. Vodárenské zdroje – 
pramene so súčtom minimálnych výdatností 176,56 l/s, využívané pre zásobovanie pitnou vodou  sa nachádzajú  
v katastrálnom území obce Liptovské Revúce. Z vodárenských zdrojov Liptovské Revúce je prívodným potrubím DN 
300 pitná voda privádzaná do prerušovacieho vodojemu s objemom 150m3. Pre akumuláciu pitnej vody v obci je 
využívaný vodojem s objemom 2 x 100 m3, z ktorého je voda privádzaná potrubím DN 200 do rozvodnej siete 
s profilom DN 100 a DN 150. Vodárenský zdroj „Pri ceste“, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Liptovská 
Osada, sa na zásobovanie pitnou vodou nevyužíva. Slúži ako doplňujúci (ako rezerva) vodárenský zdroj SKV 
Ružomberok.  

Výhľadovo sa pre zásobovanie pitnou vodou v obci uvažuje s vybudovaním doplnkového SKV Liptovská 
Lúžna – Liptovská Osada, s využitím vodných zdrojov v obci Liptovská Lúžna. 

Obec Liptovská Osada je odkanalizovaná skupinovou kanalizáciou Liptovská Lúžna – Liptovská Osada - 
Liptovské Revúce. Splaškové vody z uvedených obcí sú čistené  v spoločnej ČOV pre 7 363 EO v obci  Liptovská 
Osada. Stavebná časť dvoch čistiacich liniek je vybudovaná, vybudovaná je aj technologická časť čistiacej linky pre 
kapacitu 7800 EO. Recipientom zaústenia vyčistených vôd je rieka Revúca. 
 

B.4.1.4 Vyhodnotenie vzájomných vplyvov pozitívnych a negatívnych javov širšieho územia voči obci 
 

Pozitívne vplyvy a javy: 
 Doterajšia realizácia technickej infraštruktúry (vodovod, odkanalizovanie s ČOV, CTZ v lokalite Dlhé) a 

dopravnej infraštruktúry v dotykovom území s možnosťou na jej napojenie vrátane pripravovaných súvisiacich 
investícií vo výhľade (R1). 

 Dostatočné vhodné disponibilné plochy pre rozvoj obce vo všetkých oblastiach funkčného využívania 
(bývanie, vybavenosť, turizmus, rekreácia a cestovný ruch, kúpeľníctvo, poľnohospodárska výroba, remeselná 
výroba, lesné hospodárstvo). 

 Čistota prírodného prostredia pozitívne vplývajúca na životné prostredie v urbanizovaných častiach územia 
a súvisiaca atraktívita krajinného priestoru pre bývanie a dlhodobý pobytový turizmus a rekreáciu. 
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 Blízky súvzťah s mestami Ružomberok a Banská Bystrica s možnosťami využívania ďalšej a vyššej 
občianskej vybavenosti týchto významných sídiel celoštátneho až medzinárodného významu. 

 Vstup významného investora do obce a už v súčasnosti začatá realizácia zariadení rekreácie v cestovnom 
ruchu a možnosti jej ďaľšieho komplexného rozvoja (Dlhé  športovo - relaxačný komplex a rekreačno - 
ubytovací komplex, Čepelka – športovo - rekreačné stredisko). 

 Priestorové možnosti vybudovania komplexného strediska v rekreácii a cestovnom ruchu s celoročným 
využívaním. 

 Atraktivita a dostupnosť atraktívnych rekreačných zariadení v blízkom území pre poznávací i oddychový 
turizmus (turistika, lyžovanie - Nízke Tatry, Veľká Fatra (Donovaly, Malino Brdo), poznávacia a kultúrna 
turistika, pamiatky (Ružomberok, Likavka, Vlkolínec), kúpele a wellnes (Lúčky, Bešeňová, Korytnica po 
rekonštrukcii). 
 

Negatívne vplyvy a javy : 
 Nedobudovaná, poddimenzovaná, čiastočne nevyhovujúca a absentujúca základná občianska vybavenosť 

v obci (kultúrny dom, športový areál, dom dôchodcov). 
 Nízka intenzita využívania súčasnej PP (hlavne plochy s TTP – holiny ako pasienky) s následkami 

sukcesného procesu bez nastavenia pravidiel budúcej regulácie a riešenia využívania územia. 
 Neprevádzkovanie a postupná devastácia areálu kúpeľov celoštátneho až medzinárodného významu 

Korytnica. 
 Absencia nadradenej dopravnej infraštruktúry (výhľad R1) a súčasné vysoké dopravné zaťaženie cesty 1/59 

prechádzajúcej zastavaným územím obce a s ním súvisiace negatívne javy (nehodovosť, hluk, prašnosť, 
urbanistický bariérový efekt v zastavanom území obce – na jej západnom okraji medzi obytným území 
a rozvojovojovým území s OV a rekreáciou). 

 
B.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 
B.5.1 ZÁKLADNÁ KONCEPCIA USPORIADANIA 
  

 Obec Liptovská Osada prirodzene spadá do širšieho obvodu (záujmového územia) okresného mesta 
Ružomberok. Z hľadiska centier osídlenia podľa KURS a ÚPN-VÚC ŽK je Ružomberok evidovaný ako centrum druhej 
skupiny (ťažisko druhej úrovne) s celoštátnym až medzinárodným významom. Obec nespadá do jadra a ani 
prímestskeho pásma aglomerácie Ružomberok, je samostatné rozvojové sídlo. 
 Obec sa nachádza na subregionálnej osi celoštátneho významu Ružomberok – Banská Bystrica 
vychádzajúcej z sídelnej osi celoštátneho až medzinárodného významu Bratislava – Žilina – Ružomberok - Košice. 
Vetvu subregionálnej osi, v rámci okresu Ružomberok, tvorí sídelný pás tvorený obcami prímestského pásma 
aglomerácie mesta Ružomberok ležiacich na ceste 1/59 ležiace  v údolí Revúcej (Ružomberok / Biely Potok – 
Liptovská Osada - Liptovská Osada / Korytnica – smer Donovaly). 
 Obec Liptovská Osada leží v polohe stretu Revúckej a Korytnickej doliny, v mieste na sútoku vodných tokov 
Revúca, Korytnica a Lúžňanka. Obec leží v krásnom prírodnom prostredí a krajinný rámec obci tvoria pohoria Veľkej 
Fatry a Nízkych Tatier, zároveň územia Národných parkov, resp. ich ochranných pásiem a zároveň i Chránených 
vtáčich území. V katastálnom území evidujeme zvýšenú ochranu prírody i krajiny aj v súvislosti s ochranou území 
európskeho významu NATURA 2000. Vlastná obec Liptovská Osada je vzdialená od obce Liptovská Lúžna 3 km, od 
mesta Ružomberok 16 km, od obce Liptovské Revúce 7 km a od obce Donovaly 9 km. Od krajského mesta Žilina je 
vzdialená 85 km.  

 V katastrálnom území obce sa nachádzajú, v súčasnosti neprevádzkované, kúpele Korytnica, vzdialené od 
obce južným smerom 5km s aktívnymi prameňmi prírodných liečivých vôd  a prírodnej minerálnej vody (Antonín). 
Korytnicu evidujeme ako samostatnú miestnu časť obce Liptovská Osada.  
 Vlastnú zástavbu možno charakterizovať ako súvislú a pomerne kompaktnú. Prevažne sa nachádza 
východne od cesty I/59, vedenej v údolí (údolnej nive) Revúcej na obidvoch jeho brehoch a jej prítokoch Korytnice 
a Lúžnianky (Lúžianky). Zástavba zároveň leží a je sústredená hlavne okolo ciest III/0598 od križovatky s cestou 1/59 
v smere Liptovská Lúžna a III/0597 od križovatky s cestou 1/59 v smere na Liptovské Revúce.  
 Súčasná zástavba v miestnej časti Liptovská Osada vychádza z disponibility morfológie územia. Využíva 
hlavne rovinaté územie údolnej nivy vytvorené v údolí vyššie uvedených vodných tokov. Pôdorysný priemet obce je 
v tvare písmena „L“ a vychádza zo sledovania potokov Korytnica a Lúžňanka. Miestna časť Korytnica vznikla 
v priestore Medokýšnej doliny sústredenej okolo prameňov minerálnej vody. 
 Základom urbanistickej kompozície sídla sú jeho líniové (historické) osi, sledujúce hlavný komunikačný 
skelet vedený územím zastavanej časti obce (1/59, III/0598, III/0597). Za hlavnú kompozičnú os je možné považovať 
zástavbu okolo cesty 1/59 s rozvíjajúcim sa centrom obce okolo kompozičnej dominanty veže kostola 
Československej cirkvi husitskej. Vedľajšie kompozičné osi tvoria línie zástavby budované okolo ciest III/0598, 
III/0597. V budúcnosti bude plniť významnú „internú“ os obslužná komunikácia v centre obce vedená od formujúceho 
sa centra obce v polohe pri obecnom úrade v smere na sever, kde je už dnes sústredená občianska vybavenosť 
(pošta, r.k.  kostol sv. Jána Krstiteľa, fara, ubytovňa, pohostinstvá). 

 Kompozičné dominanty v súčasnosti v súčasnosti reprezentujú veže kostolov (r.k.  kostol sv. Jána Krstiteľa  
a kostol Československej cirkvi husitskej). 
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 Vlastné zastavané územia obce tvoria v súčasnosti dve miestne časti Liptovská Osada a Korytnica. Do 
budúcnosti by sa mala v prevažnej a rozhodujúcej miere nová rozvojová zástavba sústrediť priamo vo väzbe na 
existujúce zastavané územie. Ostatné lokality, kde sa v súčasnosti nachádza výstavba, je nutné považovať ako 
nerozvojové. Ide prevažne o malé územia s už umiestnenou ICHR (individuálna chatová výstavba, napr. v doline 
Barboriná a Sedlo Pod Babou).  

  Obec bude naďalej posilňovať svoj vidiecky charakter, reprezentovaný samostatne stojacimi objektami 
pôvodných rodinných domov, vychádzajúc zo skompaktňovania existujúcich štruktúr zastavaného celku v pôvodnom 
„drobnom“ merítku a štruktúre vychádzajúcej z pôvodnej parcelácie. Zachová sa tak hodnotný krajinotvorný výraz 
v priestoroch umiestnenia urbanizovaných častí a celkov vo vysoko hodnotnom prírodnom krajinnom celku. Obec by 
si tiež mala zachovať svoj podhorský charakter.  
 
B.5.2 FUNKČNÉ ČLENENIE A ORGANIZÁCIA ÚZEMIA 

 

 Liptovská Osada patrí medzi obce s nie úplne vyváženou polyfunkčnou štruktúrou a len čiastočne 
diverzifikovanou ekonomickou základňou. V súčasnosti sa v obci nachádzajú rozostavané zariadenia vyššej 
vybavenosti, dokonca presahujúce rámec regiónu a to stavby súvisiace s budovaním rekreačného centra v lokalite 
Liptovská Osada – Dlhé (GOTHAL – športovo - relaxačný a rekreačno - ubytovací komplex, Doplnok č. 1 pôvodného 
ÚPN-O a Zmena a doplnok č.4 pôvodného ÚPN-O) a kúpele Korytnica (v súčasnosti neprevádzkované). 

Obec Liptovská Osada má hlavne predpoklady pre rozvoj bývania, s výrazným podielom hlavne vo forme IBV, 
a rekreácie v CR a agroturistiky, nakoľko sa nachádza v regióne s významným rekreačným potencionálom 
v atraktívnom prírodnom prostredí pre krátkodobú i dlhodobú rekreáciu. Okrem týchto základných funkcií, pre 
v diverzifikáciu ekonomickej základne obce, bude vhodný aj rozvoj nezávadnej výroby (prevažne súvisiacej 
s spracovaním miestnej dostupnej suroviny - drevnej hmoty a miestnych produktov poľnohospodárskej výroby 
s významným podielom živočíšnej výroby – pasenie na TTP holín zasiahnutých sukcesným procesom). 

Obec Liptovská Osada evidujeme ako stredisko vidieckeho turizmu podhorského typu celoslovenského 
významu (ÚPN-VÚC ŽK). Obec je začlenená v oblasti cestovného ruchu do štruktúry osídlenia rekreačnej oblasti – 
rekreačnom krajinnom celku doliny Revúcej, kde plní funkciu východiskového centra v aglomerácii rekreačných 
útvarov (Liptovská Osada – Korytnica – Liptovské Revúce – Liptovská Lúžna - Škutovky). 
 Umiestnenie obce na významnej celoštátnej i medzinárodnej ceste I/59 (E77), umožnilo a budúcnosti umožní, 
rozšírenie vytvorenie podmienok pre umiestnenie ďaľšej rekreačnej vybavenosti regionálneho až celoštátneho 
významu, resp. dobudovanie rozbehnutých investícií (Dlhé). Tá bude tvoriť s pribúdajúcim časom rozhodujúci význam 
v hospodárskej základni obce. Priestory s existujúcimi areálmi priemyslu, výrobnými službami (prevádzky                          
so spracovaním drevnej hmoty), by do budúcnosti nemali zaznamenať výrazný extenzívny rozvoj. Ten by sa mal 
sústrediť na intenzifikáciu súčasných areálov. Do budúcnosti pripúšťame na ploche PD (poľnohospodárske družstvo) 
Liptovská Osada intenzívny rozvoj spojený s nezávadnou výrobou založenou na spracovaní miestnych 
potravinárskych produktov v úrovni BIO produkcie (mlieko – mliečne produkty, konzervovanie lesných plodín, trvanlivé 
mäsové výrobky) a remeselnej výroby z miestnych surovín (ovčia vlna, drevo). Tá by sa mala orientovať na 
intenzifikáciu existujúceho areálu PD. V ÚPN-O pripúšťame rozvíjať agroturistiku na navrhovaných plochách rekreácie 
do polohy Čepelka ako súčasti rozvoja už umiestneného objektu Ranč Liptovská Osada (jazdecké kone). 
 Významný podiel na rozvoji obce bude mať opätovné sprevádzkovanie kúpeľov Korytnica. V súčasnosti 
schátralá prevádzka nevyhnutne potrebuje investíciu pre jej záchranu. Pri celkovej rekonštrukci bude nevyhnutné 
komplexné vybudovanie celej infraštruktúry kúpeľov. V zámere by nemala absentovať koncepcia postavená nielen na 
budovaní „nových“ kúpeľov pre dlhodobé liečebné pobyty (500 – 700 hostí, podľa ÚPN VÚC ŽK 800 osôb), ale aj pre 
krátkodobé relaxačné pobyty kúpeľných hostí (denní a víkendoví návštevníci). V tejto súvislosti bude treba počítať 
s líniovým prevádzkovým prepojením na okolitú rekreačnú vybavenosť – hlavne Donovaly. Tak bude nutné, okrem 
vlastných kúpeľov, sústrediť sa investíciu do polohy „Vstupnej brány“ v polohe Korytnica - rázcestie so záchytným 
parkoviskom a súvisiacou vybavenosťou, kyvadlovej dopravy medzi Vstupnou bránou a vlastnými kúpeľmi, 
kyvadlovou dopravou na Donovaly i vlastnú obec Liptovská Osada (Čepelka – Dlhé). Tiež umožňujeme realizovať a 
sprevádzkovať Donovalskú cyklomagistrálu so zastávkou v lokalite Korytnica - rázcestie a udržiavať v prevádzkovej 
schopnosti a dobudovať turistické trasy, lyžiarske turistické trasy a trasy pre horské bicykle v okolí (smer Donovaly, 
smer Hiadeľské sedlo).  
 Opätovným rozvojom kúpeľov by sa v portfóliu obce zoptimalizovala a tiež diverzifikovala ekonomická 
a hospodárska základňa.  

Okrem ďaľšieho rozvoja rekreačných zariadení a športovo – relaxačnej vybavenosti v lokalite Dlhé bude 
obdobný rozvoj sústredený aj v lokalite Čepelka pre celoročnú rekreáciu a hlavne pre zimnú rekreáciu.  

Súčasný intenzívny rozvoj (lokalita Dlhé) a navrhovaný extenzívny rozvoj IBV (za hranicou súčasného 
zastavaného územia v lokalite „Za Turňou“,cca 60 RD – návrh) súvisí s atraktivitou obytného a životného prostredia 
v obci, ale aj v súvislosti súvzťahu s rozvojom mesta Ružomberok. Liptovská Osada sa javí ako vysoko atraktívne 
sídlo pre bývanie v ružomberskom regióne regióne. Obec sa tak postupne stáva významným satelitom mesta 
Ružomberok. 

Do katastrálneho územia spadá navrhované OHDZ – údolná stanica sedačkovej lanovky Žarnovka. 
Navrhované zariadenie bude sprístupnené len pre obsluhu zariadenia po účelovej komunikácii – lesnej ceste. 
Zariadenie bude prevádzkované len v zimnej sezóne. 

 



Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M.Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina 
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, mob.: 0903 370818, e-mail : peter.nezval@gmail.com 

 

Územný plán obce Liptovská Osada  26 

B.5.3 PLOŠNO–PRIESTOROVÉ JAVY OVPLYVŇUJÚCE FUNKČNÉ ČLENENIE A ORGANIZÁCIU RIEŠENÉHO 
ÚZEMIA 

 

Funkčné členenie a organizáciu riešeného územia z hľadiska vodného hospodárstva ovplyvňujú nasledovne 
evidované plošno – priestorové javy : 

   

Chránená vodohospodárska oblasť 
Riešené územie sa nachádza v CHVO Nízke Tatry – západná časť a CHVO Veľká Fatra, vyhlásenými 

Nariadením Vlády SR č. 138/1973. Hranica týchto oblastí prechádza pozdĺž vodného toku Revúca a je zakreslená 
v grafickej časti. 

 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov 
V katastrálnom území obce bolo rozhodnutím OÚ Ružomberok č. ŽP 2356/FL5/1998 z 9.6.1998 stanovené 

ochranné pásmo vodného zdroja Liptovská Osada – Pri ceste, s výdatnosťou 23,9 l/s - nachádzajúceho sa južne od 
hranice intravilánu obce. Tento vodárenský zdroj sa na zásobovanie pitnou vodou nevyužíva. Slúži ako doplňujúci 
vodárenský zdroj SKV Ružomberok.  

. 

Ochranné pásma prírodných liečivých  zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 
Ochranné pásma zdrojov minerálnych stolových vôd vyhlasuje všeobecne záväzným predpisom Ministerstvo 

zdravotníctva na základe § 26 zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách. 

V zmysle uvedeného bolo v katastrálnom území obce vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 
v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005).  

Kúpele Korytnica sa v súčasnosti nevyužívajú. V prevádzke je momentálne iba plnička minerálnej vody, ktorá 
sa využíva na komerčné účely na základe Rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR podľa 
ustanovenia §41a §42 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách. Od 1.7.2013 platí prechodné 
ustanovenie  podľa § 50 citovaného zákona, na základe ktorého ochranné  pásma  prírodných liečivých zdrojov 
využívaných na plnenie do spotrebiteľského balenia podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné pásma 
prírodných minerálnych zdrojov. V súčasnosti je povolené do spotrebiteľského balenia odoberať minerálnu vodu zo 
zdroja Antonín (vrt S-2 – registračné číslo LM – 038)  v množstve Qmax 1,3 l/s a zo zdroja Klement (vrt S-7, registračné 
číslo LM – 039)  v množstve Q max 0,8 l/s.  

V zmysle uvedeného, v prípade plánovanej revitalizácie a obnovy činnosti kúpeľov Korytnica, je možné 
prírodný liečivý zdroj využívať a prírodné liečivé kúpele je možné prevádzkovať len na základe povolenia, ktoré vydá 
Štátna kúpeľná komisia SR. 

 

Inundačné územie 
Inundačné územie – je priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta, vymedzené záplavovou 

čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu. Rozsah určuje orgán štátnej vodnej správy na 
návrh správcu vodného toku. V katastrálnom území obce Liptovská Osada nie je legislatívne stanovené inundačné 
územie vodných tokov. 

 

Správa vodných tokov - oprávnenia pri správe vodných tokov, §49, odst.2, zákona č.364/2004 Z.z. 
(vodný zákon). 

Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať 
pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri 
vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 
5 m od brehovej čiary; pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Katastrálnym 
územím obce Liptovská Osada preteká vodohospodársky významný tok Revúca – v správe Slovenského 
vodohodpodárskeho podniku š.p., a vodné toky Korytnica a Lužianka v správe Lesy SR, š.p. Banská Bystrica.   

V okolí vodných tokov je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným 
pozemkom. V katastrálnom území obce Liptovská Osada  sú pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky 
významnom vodnom toku Revúca - pozemky do 10m od brehovej čiary, pri ostatných tokoch 5 m od brehovej čiary.  

 
B.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA OBCE 
 

B.6.1 VŠEOBECNE 
 

Navrhované funkčné využitie obce je zrejmé z výkresu č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a 
funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 
v mierke  1:10 000. 
 V intraviláne a  v extraviláne (za súčasnou hranicou zastavaného územia) prevláda návrh na využitie územia 
obytnou funkciou, s prislúchajúcimi funkciami základného občianskeho vybavenia a tiež plochami pre rozvoj rekreácie 
v cestovnom ruchu, a podnikateľských aktivít. 
 Návrh riešenia funkčného využitia vychádza zo súčasného stavu a rozvojových zámerov, pri rešpektovaní 
obmedzení, vyplývajúcich z návrhu vyšších územníckych dokumentov (ÚPN-VÚC ŽK a jeho Zmien a doplnkov 
č.1.,2.,3. a 4.), ochranných pásiem, ekologických a krajinno - ochranárskych požiadaviek (RÚSES, KEP, NATURA), 
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morfológie terénu, akceptácie zosuvných území a ďalších vstupov, či relevantných obmedzení v snahe o optimálne 
a vyvážené využitie územia. 
 
B.6.2 ROZVOJ OBYTNEJ FUNKCIE 
 

 Rozvoj obytnej funkcie je navrhnutý v náväznosti na súčasné obytné plochy. Je to funkcia, ktorá predstavuje 
ťažiskový rozvoj v návrhu ÚPN-O. Rozvoj tejto funkcie je riešený v dvoch rovinách: 

-  na vytypovaných ucelených plochách v priamej väzbe na súčasnú výstavbu, 
-  dostavbou v prielukách existujúcej štruktúry. 

  

 Navrhované obytné plochy prispejú ku skompaktneniu sídla, hlavne v jeho okrajových polohách (lokalita „Za 
Turňou“, lokalita „Pri Lúžnej“, „Povŕšok“). Rozsah navrhovaného riešenia tejto funkcie hlavne vyplynul z veľmi 
vysokého záujmu o výstavbu IBV v obci, z demografického trendu, predpokladaného zníženia obložnosti bytov, 
úbytku starého bytového fondu a v menšej miere jeho zmeny funkčného využívania pôvodných objektov IBV na 
rekreačné účely a občiansku vybavenosť. Taktiež predpoklad rozvoja obytnej funkcie v obci vychádza z atraktivity 
polohy obce voči okolitým krajinno-estetickým danostiam. Navrhované rozvojové plochy sú tiež determinované 
optimálnymi podmienkami dostupu na vybudovanú a do realizácie pripravovanú technickú infraštruktúru (dôraz 
kladený na min. podmieňujúce investície). 
 Návrhovým rokom je rok 2030. Navrhovaných je nových 135 b.j. z toho 120 vrámci IBV a 15 b.j. v rámci HBV. 
Uvedené údaje treba považovať za smerné. 
 V navrhovaných obytných plochách predpokladáme a pripúšťame zmiešané obytno-rekreačné využitie, hlavne 
v pôvodnej najstaršej obytnej výstavbe, kde môže dochádzať k postupnej prestavbe staršieho už aj často 
nevyužívaného bytového fondu na súkromné rekreačné objekty chalúp a víkendových rodinných domov. V rámci 
pôvodnej i novej IBV tiež pripúšťame polyfunkčné využívanie umiestňovaním neprevládajúcich prevádzok remeselnej 
výroby a služieb bez hygienicky negatívneho zaťaženia okolitého obytného územia. Pri takomto polyfunkčnom využití 
by mali prevládať funkcie a služby v súvislosti s rozvojom rekreácie, turizmu a cestovného ruchu. 
 
B.6.3 ROZVOJ VÝROBNEJ FUNKCIE 
 

 Súčasná hospodárska základňa zodpovedá postaveniu sídla ako typického vidieckeho sídla, orientovaného 
v histórii kontinuálne na remeslá a poľnohospodársku rastlinnú a aj živočíšnu výrobu. Akceptujeme súčasný areál 
s výrobnými prevádzkami (prevládajúce spracovanie drevnej suroviny) pri vstupe do obce na jej severozápadnom 
okraji pri ceste 1/59. Vo väzbe na PD na nezastavanej ploche (na jej severnom okraji) umožňujeme umiestniť 
rozvojovú výrobnú plochu so zameraním na spracovanie miestnych produktov z lesného hospodárstva a miestnej 
poľnohospodárskej výroby. V regulatívoch bližšie definujeme ich vzťah voči blízkemu obytnému územiu. Pripúšťame 
umiestnenie aj malej remeselnej výroby a nezávadných výrobných služieb v rámci existujúcich a navrhovaných 
obytných a rekreačných území v súvislosti s predpokladaným rozvojom pôvodných remesiel a agroturistiky. 
Akceptujeme súčasnú prevádzku hospodárskeho dvora PD so zameraním na poľnohospodársku živočíšnu výrobu 
a tiež umiestnenie malej farmy v lokalite Škutovky – zimné ustajnenie špecifického druhu hovädziho dobytka (Doplnok 
č.3 pôvodného ÚPN-O). 
 Najvýraznejší podiel výroby bude v obci naďalej predstavovať výroba umiestnená v rámci súčasného areálu 
PD. Vrámci areálu PD (jeho intenzifikáciou) sa bude rozvíjať prípadná výrobná funkcia v oblasti nezávadnej výroby 
a podnikateľských aktivít so zameraním na spracovanie produktov miestnej prvovýroby (drevná hmota, spracovanie 
produktov živočíšnej výroby), pre ktoré má obec najväčšie predpoklady aj z hľadiska optimálnej polohy v priamom 
napojení a dostupnosť dopravnej infraštruktúry cestnej dopravy (areál pri ceste I/59). Pre túto funkciu sú akceptované 
existujúce užívané plochy PD. 
 Hospodárenie v lesoch vykonávajú v prevažnej miere Lesy SR š.p. a Osadský urbársky spolok – Pozemkové 
spoločenstvo Liptovská Osada. 
  

 Zásady rozvoja výrobnej funkcie v obci riešime v ÚPN-O: 
 Neuvažovať mimo existujúcich plôch s návrhom nových plôch výroby a skladového hospodárstva, 

priemyselných zón a priemyselných parkov. Tieto plochy považovať vzhľadom na veľkosť, prioritné zameranie 
na rekreáciu a CR a tiež polohu sídla v krajinnom priestore so zvýšenou ochranou prírody a krajiny za 
maximálne. 

 Umožniť umiestňovanie drobných nezávadných prevádzok charakteru remeselných živností v obytnom území 
pri dodržaní všetkých hygienických noriem a predpisov voči okolitej obytnej zástavbe tak, aby sa negatívne 
neovplyvnilo životné prostredie.  

 Poľnohospodársku výrobu zamerať na rastlinnú a živočíšnu výrobu s orientáciou na  obhospodarovanie ornej 
pôdy a hlavne TTP (kosné lúky a pasienky oviec a mladšieho hovädzieho dobytka – zabránenie sukcesnému 
procesu na plochách s TTP). V riešenom území neuvažovať s umiestnením ďaľších fariem a  hospodárskych 
dvorov s veľkochovom hospodárskych zvierat (okrem súčasných a schválených v pôvodnom ÚPN-SÚ a jeho 
doplnkoch). 

 Akceptovať hospodárenie v lesoch v zmysle schváleného PSOL. 
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B.6.4 ROZVOJ ZARIADENÍ OBČIANSKEHO VYBAVENIA, REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU, 
TELOVÝCHOVNÝCH AKTIVÍT A ŠPORTOVÝCH PLÔCH 

 

B.6.4.1 Všeobecne 
  V súčasnosti je v obci len v nevyhnutnej základnej vybavenosti rozvinutá základňa zariadení občianskej 
vybavenosti. Tieto zariadenia sú umiestnené prevažne v centre - najstaršej časti obce. Táto základňa plne 
nezodpovedá potrebám a postaveniu obce ako rozvojového sídla. Súčasnú absentujúcu vybavenosť supluje 
vybavenosť umiestnená hlavne v blízkom meste Ružomberok. 
 V obci sa nachádza Obecný úrad, rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, rímskokatolícky farský úrad, 
kostolík sv. Ondreja v Korytnici, kostol čs. cirkvi husitskej, oddelenie dopravnej polície, pošta, materská škola s troma 
triedami, základná škola pre 1. –9. ročník, zdravotné stredisko s ambulanciami všeobecného lekára, pediatra, 
gynekológa a zubného lekára, s lekárňou a záchrannou službou Falk, Dom dôchodcov s kapacitou 21 lôžok, sála 
kultúrneho strediska s kapacitou 150 miest, verejná knižnica (v ZŠ), viacero predajní potravinárskeho a zmiešaného 
tovaru, štyri pohostinské zariadenia, penzióny, niekoľko prevádzok nevýrobných služieb, niekoľko ihrísk, rozostavaný 
športovo - relaxačný komplex a rekreačno - ubytovací komplex v lokalite Dlhé, dva cintoríny, dom smútku a hasičská 
zbrojnica. 
 Okrem uvedenej vybavenosti sa v riešenom území nachádza v súčasnosti neprevádzkovaný areál kúpeľov 
Korytnica. 
 V koncepcii rozvoja ÚPN-O uvažujeme s celkovým posilnením zariadení občianskej vybavenosti obchodného 
charakteru, služieb, školstva a sociálnych služieb a administratívy hlavne v centre obce respektíve na vytypovaných 
rozvojových plochách (šport a špecifické rekreačné zariadenia v cestovnom ruchu vyššieho významu lokality Dlhé a 
Čepelka) a tiež s opätovným sprevádzkovaním a obnovením funkcie liečebných kúpeľov Korytnica. 
 
B.6.4.2 Rozvoj zariadení občianskej vybavenosti 
 Občianska vybavenosť sa bude prednostne rozvíjať a budovať pre obyvateľov obce hlavne v polohe 
absentujúcich zariadení a tiež pre návštevníkov obce v polohe vybavenosti súvisiacej s rozvojom rekreácie 
a cestovného ruchu vyššieho významu. 
 
 Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti: 

 Riešiť rozvoj občianskej vybavenosti v rámci obytného územia obce v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom v návrhovom období do roku 2030 a riešiť chýbajúcej zariadenia občianskej 
vybavenosti predovšetkým v oblasti maloobchodu, ubytovacích, reštauračných a ostatných nevýrobných 
služieb.  

 Situovať navrhovanú základnú občiansku vybavenosť hlavne do ťažiskového priestoru centra obce, ale aj na 
navrhovaných rozvojových plochách IBV, HBV, rekreácie a cestovného ruchu. 

 V centre obce pri ceste I/59 riešiť umiestnenie obchodnej vybavenosti a nevýrobných služieb s väzbou na 
rekreačné plochy v CR Čepelka. 

 Počet tried materskej školy a základnej školy považovať za postačujúci aj v návrhovom období a riešiť  
komplexné dobudovanie základnej školy o výučbové priestory a telocvičňu.  

 Umožniť dobudovanie športovo - relaxačnej vybavenosti v lokalite Dlhé, ktorá bude slúžiť aj ako základná 
vybavenosť pre občanov obce. 

 Akceptovať súčasný rozsah a štruktúru zdravotníckej vybavenosti a služieb a považovať ju za postačujúcu aj 
v návrhovom období. 

 Umožniť dobudovanie Domu dôchodcov vrátane rozšírenia jeho ubytovacej kapacity. 
 Komplexne riešiť potreby kultúrnej vybavenosti pre zabezpečenie spoločenského života v obci, pričom pre 

potreby kultúry uvažovať aj s využitím kostola čs. cirkvi husitskej po jeho komplexnej funkčnej prestavbe 
a rekonštrukcii, 

 Riešiť dostatok plôch verejnej zelene aj pri existujúcich a navrhovaných plochách občianskeho vybavenia. 
 Riešiť dostatočný počet parkovacích miest pre motorové vozidlá vo väzbe na plochy občianskej vybavenosti. 

 
B.6.4.3 Rozvoj zariadení rekreácie a cestovného ruchu 

Územie obce Liptovská Osada leží pri ceste I/59 na hraniciach Banskobystrického a Žilinského kraja a je 
súčasťou krajinného celku Revúcka dolina, ktorá tvorí deliacu líniu medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami. Podľa 
Územného plánu VÚC Žilinského kraja pozostáva rekreačný priestor z Aglomerácie rekreačných útvarov (AGL. RÚ) 
Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Liptovská Lúžna a Škutovky (k.ú Ružomberok) pričom vlastná obec Liptovská 
Osada je východiskovým centrom AGL.RÚ. Súčasťou územia sú aj Liečebné kúpeľe Korytnica. Územný plán VÚC 
Žilinský kraj stanovil v návrhovom období dennú návštevnosť v hlavnej sezóne v AGL.RÚ Liptovská Osada na 2000 
návštevníkov a v LK Korytnica na 800 návštevníkov.  

Na území obce sa nachádza niekoľko ubytovacích zariadení voľného cestovného ruchu v kategórii penzión 
a turistická ubytovňa. Viazaný cestovný ruch reprezentujú rekreačné chalupy a rekreačné chaty. V súčasnosti sa 
realizuje rozsiahla výstavba rekreačno - ubytovacieho centra ktorého súčasťou bude komplex rôznorodých 
ubytovacích zariadení vo voľnom cestovnom ruchu v lokalite Dlhé (rekreačné rodinné domy, penzióny, ubytovne, 
hotely).  
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 Koncepcia rozvoja zariadení rekreácie a cestovného ruchu: 
 Uvažovať s rozvojom rekreačnej funkcie a zariadení v CR na celoštátnej úrovni.  
 V rámci východiskového centra AGL.RU Liptovská Osada uvažovať s letnou a zimnou pobytovou rekreáciou 

v horách ako s hlavným typom rekreácie a cestovného ruchu.  
 Riešiť miestnu časť Korytnica s obnovením funkcie liečebných kúpeľov, pričom uvažovať s ich komplexnou 

obnovou a revitalizáciou vrátane doplnenia chýbajúcich služieb a zariadení a s riešením dopravy vrátane 
statickej.  V prípade nutnosti navrhnúť rozšírenie súčasného areálu, 

 V AGL.RU, ich východiskového centra Liptovská Osada, prioritne lokalizovať plochy rekreácie vo väzbe na 
zastavané územie obce predovšetkým v lokalitách Dlhé a Čepelka.  

 V lokalite rekreačno - ubytovacieho centra Dlhé riešiť ubytovacie a stravovacie zariadenia v cestovnom ruchu, 
široký sortiment rekreačných služieb a kultúrno oddychových a zábavných zariadení, športovo - relaxačný 
komplex vrátane futbalového štadióna, športovej haly, zimného štadióna, krytého bazéna, vonkajšieho bazéna, 
lyžiarskeho vleku a širokého spektra ihrísk a športovísk pre letné a zimné využitie. 

 V lokalite Čepelka riešiť ubytovacie, stravovacie a športovo - rekreačno - relaxačné zariadenia voľného 
cestovného ruchu, lyžiarsky areál vrátane bobovej dráhy a zábavné centrum. 

 V centre obce (pri ceste I/59) riešiť umiestnenie turistického informačného centra. 
 Riešiť umiestnenie vyhliadkovej veže (rozhľadne)  na vhodnom mieste nad obcou. 
 Uvažovať o využití starších rodinných domov stojacich v okrajových polohách pre potreby chalupárskej 

rekreácie, ako pobytovej formy rekreácie v rámci viazaných objektov cestovného ruchu, pričom v rámci územia 
chalupárskej rekreácie a na okraji obytného územia pripustiť možnosť výstavby rekreačných chát a rekreačných 
rodinných domov. 

 Riešiť napojenie centra obce na turistickú trasu vedenú po hrebeni Veľkej Fatry, doplniť sieť turistických 
chodníkov a cyklotrás  v riešenom území vrátane ich prepojenia s LK Korytnica. 

 V prípade potreby preveriť možnosti umiestnenia menšieho počtu rekreačných chát, ako zariadení viazaného 
cestovného ruchu a rekreácie na vhodných lokalitách na území obce. Neuvažovať s rozširovaním rozptýlenej 
ICHR. 

 Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili charakter okolitej zástavby a prírodnú scenériu krajiny. 
 V riešenom území nepripustiť budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov. 
 V časti poľnohospodárskej krajiny, na ploche lúk a pasienkov a pozdĺž miestnych tokov umožniť využívať 

územie na nenáročné rekreačné účely a vychádzkové trasy, a tiež umožniť umiestnenie oddychových miest, 
pričom na trasy prednostne využívať existujúce poľné a lesné cesty. 

 

B.6.5 ROZVOJ PLÔCH ZELENE 
 

 Ťažiskovú zeleň v zastavanej časti obce budú naďalej tvoriť záhrady s prevažne úžitkovou vzrastlou zeleňou 
a nábrežná zeleň poydĺž vodných tokov. Taktiež sa na zeleni priamo v obci vysoko podieľajú a naďalej budú podieľať 
lipy a ostatné dlhoveké stromy, ktoré sa v rozptyle nachádzajú v zastavanom území obce. Túto zeleň, spolu so 
zeleňou okolo potokov a vodných tokov (hydrické biokoridory) je nutné v obci chrániť a naďalej zveľaďovať. Táto zeleň 
má významný pozitívny vplyv na životné prostredie obce.  
 V rámci väčších areálov navrhovanej občianskej vybavenosti a zariadení športu a rekreácie bude nutné 
umiestňovať plochy zelene pre umiestnenie vzrastlých a dlhovekých stromov z autochtónnych druhov drevín. Taktiež 
počítame so zabudovaním verejnej zelene a ulíc budúcich nových zón IBV uličné stromoradia vo verejných 
priestoroch. 

Rozvoj krajinnej zelene je súčasťou riešenia KEP. Územie reprezentuje zvlnená zatrávnená krajina s nižším 
podielom vysokej nelesnej drevinovej vegetácie. Lúky sú v súčasnosti intenzifikované a obhospodarované. Odporúča 
sa ich využitie pre trvalé trávne porasty a nelesnú drevinovú vegetáciu.  Popri účelových komunikáciách - poľných 
cestách realizovať aleje. Plochy v kontakte so zastavaným územím LK Korytnica sa odporúča pretvoriť na prírodný 
park s vysokou zeleňou typu riedkolesa.  

V riešenom území navrhujeme navrhovanú výrobnú plochu umiestnenú vo väzbe na PD oddeliť od 
existujúceho obytného územia s IBV súvislým ochranným pásmom izolačnej zelene. Izolačnú zeleň navrhujeme 
umiestniť v celkovej šírke min. 10m.  
 

B.6.6 NÁVRH ÚZEMIA PRE RIEŠENIE VO VÄČŠEJ PODROBNOSTI   
 

 Komplexné riešenie územného plánu obce, vzhľadom na jej veľkosť, je riešené v záujmovom území (celý 
kataster) v mierke 1:10 000 (výkres č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 
územia s vyznačenou záväznou časťou a VPS, výkres ochrany prírody a tvorby krajiny).  
 Pre žiadne časti obce nie je potrebné s ohľadom na rozsah jednotlivých lokalít obstarať územný plán zóny.  
 Výstavba v  časti pôvodného územia a dotykových rozvojových plochách sa  po schválení územného plánu 
obce môže riadiť priamo územným a stavebným konaním. Umiestňovaniu jednotlivých stavieb v území, v týchto 
rozvojových lokalitách však musí predchádzať vypracovanie: 

1. Urbanistických štúdií zón a to pre : 
a) Územia s obytnou výstavbou IBV vo väčsom rozsahu v lokalite: 

a1)   IBV „Za Turňou“ 
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b) Územia s obytnou výstavbou občianskej vybavenosti a rekreačnej vybavenosti vo väčsom rozsahu 
v lokalite: 

b1)   „Dlhé“, rekreačno - ubytovací komplex a športovo – relaxačný komplex  
Poznámka: Už je spracovaná, riešenie je kompaktibilná s navrhovaným riešením v novom ÚPN-O. 
b2)   Korytnica – areál liečebných kúpeľov 

2. Projektovej prípravy (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie) podmieňujúcich stavieb – komunikácií 
a technickej infraštruktúry.  

 
B.6.7 NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT 
 

B.6.7.1 História obce, pamiatky a objekty pamiatkového záujmu na území obce 
  

 História obce 
 História obce je známa, z dochovaných prameňov, od obdobia Veľkej Moravy. Osídlenie územia obce po 
páde Veľkomoravskej ríše a skončení misie sv. Cyrila a sv. Metoda bolo viazané na christianizáciu územia 
benediktínmi, súvisiaceho s činnosťou katolíckeho rádu, ktorý zohral významnú úlohu pri utváraní kresťanskej Európy.  
Benediktíni vytvorili na celom území Slovenska, pozdĺž hlavných ciest, na odľahlých miestach sústavu pustovní 
(eremitórií). Jedno z eremitórií bolo v strede Revúckej doliny, na sútoku Lúžňanky, Revúcej a Korytnice. Obec sa tak 
postupne vyvinula z tohto benediktínskeho eremitória, ktoré vzniklo na prelome 11. a12. storočia. 
 Prvá písomná zmienka o obci sa datuje z roku 1288. Ďalšia písomná zmienka, týkajúca sa s určitosťou 
územia dnešnej Liptovskej Osady je v listine Karola I z roku 1340, ktorou rozšíril privilégiá udelené mestu 
Ružomberok v roku 1318. 
 Práca ľudí v salašníctve a ťažba dreva dlhodobo, spočiatku sezónne, zaľudňovala územie Liptovskej Osady. 
Od polovice 16. storočia tu dominuje lesníctvo. Išlo o intenzívne využívanie bohatstva drevnej suroviny 
banskobystrickou kráľovskou komorou a v salašníctve likavského panstva, prípadne mesta Ružomberok. Prví usídlení 
obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a lesníctvom. Popri práci na poli sa ženy venovali tkáčstvu, vyšívaniu 
a pradeniu. 
 V polovici 17. storočia tu došlo k veľkej kolonizačnej akcii, keď držitelia likavského panstva založili Novú 
Osadu. Osada v tom čase, v zmysle cirkevnej organizácie, prislúchala k Ružomberku. V roku 1752 sa osamostatnila 
aj s blízkymi vtedajšími miestnymi časťami Revúca a Lúžna. V roku vzniku samostnej farnosti došlo k obnove 
dreveného kostolíka sv. Jána Krstiteľa, ktorý krátko na to nahradil murovaný kostol. 
 Osada sa stala postupom času aj významným dopravným uzlom. V obci Osada  sa križovali významné 
obchodné a furmanské krajinské cesty z Liptova na Horehronie a cestou z Turca na stredný Liptov. Boli to cesty od 
Ružomberka cez Liptovskú Osadu, Donovaly do Banskej Bystrice a z Turca od Turčianskych Teplíc cez priesmyk 
Šturec, Kráľovú Studňu, Krížnu, Suchú dolinu, Liptovské Revúce, Liptovskú Osadu, Liptovskú Lúžnu do Partizánskej 
Ľupče (pôvodne Nemeckej Ľupče). V 18. storočí sa v Osade zriadila stála poštová stanica a po roku 1813 k nej 
pribudla i dostavníková doprava. 
 Koncom 19 storočia zasiahlo obec, vtedy rozsiahle, vysťahovalectvo do západnej Európy a hlavne Severnej 
Ameriky (USA a Kanada). Pribúdajúce obyvateľstvo nedokázal uživiť nedostatok poľnohospodárskej pôdy 
a pracovných príležitostí. 
 V roku 1908 bola postavená úzkokoľajná železnica Ružomberok – Lipovská Osada – Korytnica. Táto 
železnica hlavne zabezpečovala nákladnú dopravu drevnej hmoty, zároveň však zabezpečovala i osobnú dopravu. 
V obci bola najväčšia medziľahlá stanica na trase. Postupne železnicu nahrádzala doprava drevnej hmoty po riečke 
Revúca. Železnica fungovala do roku 1974. 
 Historický pôdorys obce Liptovská Osada s charakterom hromadnej cestnej dediny má zachovanú 
charakteristickú zástavbu z obdobia 19. a 20. storočia s lokálne zachovanou zástavbou roľníckych dvorov. 
V centrálnej časti sú zachované i murované dvojdomy z 2. polovice 19. storočia. 
Súčasťou historickej urbanistickej štruktúry je rímskokatolícky kostol. Bol postavený na mieste dreveného kostola 
z roku 1647. Sakrálna baroková stavba z roku 1752 bola ohradená drevenou ohradou, neskôr nahradená kamenným 
múrom. Obec sa v tom istom roku stala sídlom farnosti.  Z obdobia výstavby murovaného kostola zasväteného sv. 
Jánovi Krstiteľovi pochádza i stavba fary. Táto spolu s murovanou budovou bývalej školy a dominantným objektom 
kostola vytvára hodnotný mikrourbanistický priestor.  
 So vznikom Československej cirkvi husitskej súvisí stavba kostola, ktorý bol postavený v roku 1930. Tento 
kostol je v súčasnosti neprevádzkovaný a nachádza sa v bloku stavieb ktorého je súčasťou aj objekt obecného úradu 
a obecného kultúrneho strediska. 
 

 História kúpeľov Korytnica 

 Prvý historický údaj o území pochádza z roku 1233 v darovacej listine kráľa Ondreja II., kde sa spomína ako 
Medokýšska dolina. Dnešný názov dostala v roku 1335 podľa tvaru údolia. V 14. storočí stáli pri Korytnických 
kyselkách zruby pre valachov a dom pre panského dozorcu. V roku 1541 už minerálnu vodu predpisoval felčiar 
Gregor Schwalb z Nemeckej (Partizánskej) Ľupče. Gróf Štefan Illeházy, majiteľ Likavského panstva, dal koncom 16. 
storočia  pri prameňoch postaviť krytý bazén a veľký drevený dom pre hostí. 
 V roku 1853 vykonalo kolégium lekárov vo Viedni odbornú analýzu minerálnych prameňov. Analýza 
preukázala liečivé účinky pri chorobách tráviaceho ústrojenstva, žliaz s vnútornou sekréciou a porúch látkovej 
výmeny. Kúpele začali prekvitať a v roku 1862 tam už stálo 12 kúpeľných domov, niekoľko súkromných víl, kúpeľný 
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dom a reštaurácia. V roku 1866 bola založená Prvá uhorská všeobecná kúpeľná spoločnosť. Nasledovala ďalšia 
výstavba kúpeľných objektov s výrazným vplyvom dekorativizmu maďarskej secesie. V roku 1896 mali kúpele 311 
hosťovských izieb. Úpadok kúpeľov nastal po požiaroch v rokoch 1911 a 1921 a tiež je s úpadkom spojená neustála 
zmena majiteľov. V roku 1939 sa stal ich vlastníkom štát, a to až do roku 1995. 
 V Korytnici vyvierajú pramene vzácnej minerálnej vody. Prvá zmienka o ich účinkoch pochádza z roku 1541. 
Medzinárodnej sláve pomohla analýza na lekárskej fakulte vo Viedni roku 1853, ktorá minerálku zaradila k najlepším 
v Európe. Nasledovali zlaté medaily na svetových výstavách od Terstu až po Saint Louis. 
 Kúpele vznikli v roku 1824 a liečili sa tam žalúdočné, črevné a iné choroby. O reputácii vo vtedajšom Rakúsko 
– Uhorsku svedčí fakt, že tam pobudol aj cisár František Jozef. V „zlatých“ časoch sa tam liečilo aj 400 ľudí naraz. 
Okrem iných si tam svoje chatrné zdravie naprával aj Ľudovít Štúr. Korytnica bola zároveň obľúbeným začiatočným 
a konečným bodom túr po hrebeni Nízkych Tatier. 
 

 Erb, vlajka a symboly 

 Trojicu  základných symbolov obce tvorí erb, vlajka a pečať. Z histórie obce sú známe tri pečatidlá, všetky 
zvýrazňovali skutočnosť, že v obci bola od 18. Storočia zriadená stanica dostavníkovej pošty. Najstaršie pečatidlo je 
okrúhle, jeho kruhopis znie SIG (illum) PO (sessionis) OSZADA A (d) LIKAVA, teda voľne preložené: „pečať obce 
Osada patriacej k Likave“. Z kruhopisu vyplýva, že obec bola súčasťou Likavského panstva. 
 Erb obce Liptovská Osada, vychádzajúci s historickej predlohy, má túto podobu: 
 V červenom štíte po striebornom pruhu cesty cválajúci štvorzáprah strieborných koní v zlatej zbroji, ťahajúci 
zlatý voz, za druhým párom stojaci striebroodený pohonič v zlatom klobúku, vo zdvihnutej pravici so zlatým krátkym 
bičiskom, z ktorého splýva strieborný ľavošikmo sklonený zvlnený bič. Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. 
neskorogotického, alebo španielskeho heraldického štítu. 
 Vlajka obce pozostáva z 9-tich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, červenej, bielej, červenej, bielej, 
červenej, žltej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená 3 cípmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 
 Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIPTOVSKÁ OSADA. 
 Symboly obce sú uvedené v heraldickom registri SR pod signatúrou L-48/2000. 
  

 Pamiatková ochrana 
V riešenom území (k.ú. obce Liptovská Osada) sa nenachádza žiadne pamiatkové územie – pamiatková 

rezervácia, resp. pamiatková zóna evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. V riešenom území sa 
nachádzajú národné kultúrne pamiatky (NKP) zapísané  v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v registri 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

 

 Pamiatky zapísané v ÚZPF SR – register NKP 
 Pamätník (parc. KN-C č.2612), číslo ÚZPF 382/0 – Pamätník padlým účastníkom SNP z roku 1962, nachádza 

sa v miestnej časti Korytnica v areáli liečebných kúpeľov, 
 Dom liečivý s areálom (parc. KN-C č.2619), číslo ÚZPF 383/1-3, kultúrna pamiatka sa nachádza v Korytnici 

a tvoria ju 3 objekty: liečebný dom, park a tabuľa pamätná. Park sa nachádza na parcelách č. 2584, 2599, 
2605/6, 26089, 2611, 2613, 2616/1, 2618 a 26205, 

 Dom pamätný a pamätná tabuľa, súpisné číslo 324, (parc. KN-C 1174), číslo ÚZPF 405/1-2, kultúrnu 
pamiatku tvoria dva objekty: dom pamätný a pamätná tabuľa, 

 Dom ľudový, súpisné číslo 121 äparc. KN-C 775), číslo ÚZPF 1638/0 – kultúrna pamiatka sa nachádza 
v zastavanom území obce Liptovská Osada, 

 Dom ľudový, súpisné číslo 101 äparc. KN-C 637), číslo ÚZPF 1641/0 – kultúrna pamiatka sa nachádza 
v zastavanom území obce Liptovská Osada, 

 Pamätník (parc. KN-C 2685/1), číslo ÚZPF 3397/0 – pamätník Sovietskych parašutistov sa nachádza na úpätí 
Prašivej v extraviláne obce, 

 Guľometné hniezdo (parc. KN-E 1413), číslo ÚZPF 11782/1-22 – kultúrna pamiatka sa nachádza mimo 
zastavané územie obce a tvoria ho dva pamiatkové objekty: guľmetné opevnenie I. a guľometné opevnenie II. 

   

 V zmysle ochrany pamiatkového fondu je zapracovaná do záväznej časti povinnosť rešpektovať povinnosť 
oslovenia Krajského pamiatkového úradu pri príprave akejkoľvek stavebnej činnosti a pri každej činnosti, pri ktorej sa 
predpokladá zásah do terénu z dôvodu možnosti odkrytia neznámych archeologických lokalít s cieľom posúdenia 
nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum v súlade s §36 a §37 pamiatkového zákona. Podmienkou pre vydanie 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia bude vydanie záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu 
Žilina podľa §30 ods.4 pamiatkového zákona v nadväznosti na §41 ods.4 pamiatkového zákona. 
 

 Pamiatky vytypované na zápis v ÚZPF SR – register NKP 
 Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s ohradným múrom, objekt fary a bývalej školy objekty sa 

nachádzajú v zastavanom území centra obce.   
 

 Archeologické náleziská evidované v CEAN SR 
Archeologický ústav SAV v Nitre v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR neeviduje žiadne 

nálezisko. 
Systematický archeologický prieskum sa v obci doteraz nevykonával, nie je vylúčené, že by sa v riešenom 

území mohli nachádzať doposiaľ neznáme archeologické lokality.  
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Pri stavebnej činnosti v území je navrhovaná povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa 

ustanovenia §40, ods.2 a 3, Zákona č.49/2002 Z. z. a §127 Stavebného zákona Krajskému pamiatkovému úradu 
v Žiline a uvedené zapracovať do záväznej časti ÚPN-O, 

Tiež stavebník / investor bude povinný pri každej stavbe, vyžadujúcej si zemné práce, v stupni územného 
konania vyžiadať si od Krajského pamiatkového úradu stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu 
k možnostiam narušenia archeologických nálezísk – v oprávnených prípadoch bude stanovená požiadavka na 
zabezpečenie archeologického výskumu. Uvedené bude nutné zapracovať do záväznej časti ÚPN-O. 

 
 Navrhované pamätihodnosti obce (§ 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z.) 
 

 Pozostatok tajchu na splavovanie dreva – návrh KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok. Objekt sa nachádza 
mimo zastavaného územia centra obce pred Korytnickou dolinou ako pozostatok tajchu. Stavba patrila medzi 
najstaršie gravitačné murované priehrady.   
 
Riešiteľ ÚPN-O navrhuje nasledovné objekty ako pamätihodnosti obce:  
 

 Kostol Československej cirkvi husitskej – návrh riešiteľ ÚPN-O. Objekt sa nachádza v zastavanom území 
centra  obce.  
Kostol je v súčasnosti mimo prevádzky. Je umiestnený v spojenom stavebnom bloku s obecným úradom 

a miestnym kultúrnym strediskom. Objekt by sa mal stať súčasťou budúceho obecného rínku – námestia. Spracovateľ 
ÚPN-O nevylučuje zmenu funkčného využitia objektu (napr. na kultúrno - spoločenské využitie). 

 
 Železničná stanica úzkokoľajnej železnica Korytnica – návrh riešiteľ ÚPN-O. Objekt sa nachádza v mieste 

odbočenia do Korytnice. Objekt by bol pamiatihodnosťou a pripomínal by pôvodnú úzkokoľajnú železnicu. 
V objekte by bolo možné zriadiť aj malú historickú expozíciu. 
Objekt pôvodnej železničnej stanice bol postavený ako koncový na pôvodnej železničnej trati úzkokoľajnej 

železnice Ružomberok – Korytnica. V budúcnosti má možnosť stať sa súčasťou objektov s vybavenosťou na trase 
Donovalskej cyklomagistrály medzi Ružomberkom a Banskou Bystricou. Objekt v pôvodnom architektonickom výraze 
(po nutnej rekonštrukcii) by mohol slúžiť ako stanička na vyššie uvedenej cyklomagistrále (v zime na udržiavanej 
lyžiarskej turistickej trase) a mohla by v ňom byť umiestnená vybavenosť so službami pre cykloturistov (v zime 
lyžiarskych turistov). Tiež má šancu stať sa súčasťou súboru stavieb, ktoré budú plniť funkciu „brány – nástupného 
centra do kúpeľov Korytnica.    

 

 Kostolík sv. Ondreja v Korytnici – návrh riešiteľ ÚPN-O. Objekt sa nachádza v rámci kúpeľov Korytnica, jeho 
technický stav vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu.  

 
B.6.7.2 Zásady zachovania kultúrnych a historických hodnôt 
 

 Podľa Archeologického ústavu SAV v území nie je evidovaná archeologická lokalita.  
Z urbanistického hľadiska neevidujeme v území žiadny hodnotný väčší komplex objektov pôvodnej 

urbanistickej štruktúry hodný ochrany, či pamiatkového záujmu.  
Pri umiestňovaní zástavby bude nutné vychádzať z pôvodnej parcelácie pri jednotlivých sídelných jednotkách, 

s dôrazom na ich skompaktňovanie využívaním voľných parciel v prielukách na dostavbu. 
 

 Z urbanistického hľadiska je pre budúcnosť dôležité pri návrhu rozvoja obce v existujúcej i navrhovanej 
štruktúre vychádzať  z nasledujúcich podmienok : 

 Pri umiestňovaní stavieb klásť dôraz na zachovanie pôvodnej parcelácie. 
 Zastavovacími podmienkami udržať ráz ucelených súborov stavieb a tak zachovať ich kompaktné pôsobenie 

v krajinnom priestore. 
 Neumiestňovať stavby mimo urbanisticky navrhovaných území v ÚPN-O. 
 Zachovať a okolitou výstavbou nenarušiť mikrourbanistický celok pri r.k.kostole sv. Jána Krstiteľa do ktorého 

spadá aj bývalá škola. V prípade zámeru umiestnenia novej r.k. fary architektúru objektu optimálne zladiť 
s okolitou pôvodnou výstavbou. 
 

 Z architektonického hľadiska : 
 Klásť dôraz na drobné merítko stavieb, prípadne súboru nových stavieb. 
 Pri architektonickom riešení prestavieb vychádzať z pôvodného tradičného výrazu stavieb, a tak kontinuálne 

naviazať na pôvodnú architektúru objektov v obci. 
 Uplatňovať v exteriérovom materiálovom výraze objektu pôvodné prírodné materiály, a to hlavne drevo a 

kameň.  
 Rešpektovať a zachovať NKP zapísané v ÚZPF, nachádzajúce sa v riešenom území, pri nakladaní s nimi 

rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov. 

 Všetky kultúrne pamiatky a objekty a objekty navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky udržiavať 
a využívať spôsobom zodpovedajúcim ich umelecko – historickej a architektonickej hodnote. 
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 Rešpektovať a zachovať pozostatok tajchu s murovanou čelnou hrádzou na splavovanie dreva z konca 19. 
storočia nachádzajúci sa pri vjazde do Korytnickej doliny.  

 Rešpektovať dominantu kostola Československej husitskej cirkvi v ťažiskovom priestore obce a uvažovať 
s jeho obnovou a rekonštrukciou pre potreby kultúry a spoločenskej vybavenosti. 

 V prípade náhodného odkrytia archeologického náleziska postupovať podľa ustanovení §40 ods. 2–4 
pamiatkového zákona v spojitosti s ustanoveniami §127, ods. 1) a 2) stavebného zákona 

 Rešpektovať ustanovenia §41 ods. 4) pamiatkového zákona na základe ktorých krajský pamiatkový úrad 
v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky archeologických nálezísk v územnom 
a stavebnom konaní. 

 V územnom a stavebnom konaní rešpektovať ustanovenia §30 ods. 4 pamiatkového zákona o postavení KPÚ 
v týchto konaniach. V opodstatnených prípadoch môže Krajský pamiatkový úrad rozhodnúť o povinnosti 
vykonať archeologický výskum a o podmienkach jeho vykonávania podľa §35, §36, § 38 a § 39 pamiatkového 
zákona.  
 

B.7 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A REKREÁCIE 
  
B.7.1 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA 
 

 Pri návrhu rozvoja bývania sme vychádzali zo schváleného Zadania pre ÚPN-O Liptovská Osada.  
 Obec sa svojou disponibilitou vhodných plôch pre rozvoj bývania stáva atraktívnym obytným sídlom 
v zdravom a esteticky hodnotnom krajinnom priestore, minimálne zaťaženom negatívnymi vplyvmi rozvoja civilizácie.  
 Na základe analýzy súčasného stavu bytového fondu bola v Zadaní stanovená potreba výstavby 135 nových 
bytov, predovšetkým v rámci IBV do roku 2030. 
 Vzhľadom na charakter a hustotu zástavby zastavaného územia sú možnosti v intraviláne k 01.01.1990 
obmedzené a nepostačujú na krytie potrieb novej výstavby. Novonavrhované plochy skompaktnia celkové 
urbanistické riešenie zástavby obce. 
 So zástavbou IBV uvažujeme len vo forme izolovaných rodinných domov, ktoré tradične zodpovedajú tejto 
forme výstavby v danej obci, pričom predpokladáme postupný ústup  od „veľkých“ objektov rodinných domov 
k objektom v zodpovedajúcej mierke a veľkosti. 
 Rozvoj bytovej výstavby bude prebiehať hlavne vo forme novej IBV (120 b.j.) a rámci existujúcej zástavby, 
a to prestavbami, prístavbami a nadstavbami (využitím podkrovia), s cieľom hlavne zvyšovať štandard bývania. 
V HBV uvažujeme s výstavbou 15 b.j. Tieto údaje však treba považovať za smerné. 
  Navrhované riešenie zodpovedá smerným údajom uvedeným vo schválenom Zadaní pre ÚPN-O Liptovská 
Osada, kde by celkový počet bytov v obci v roku 2030 mal byť 600. 
 Nový rozvoj bývania je riešený v naledovných lokalitách: 
 IBV  - „Za Turňou“      – pre cca 60 RD 
        - „Pri Lúžnej“     – pre cca 15 RD 
        -„Podvŕšok“      – pre cca 15 RD 
         -„Centrum“ (rozptyl v zastavanom území) – cca 30 RD 
 HBV  - „Pri škole“       – cca 15 b.j. 
 
B.7.2 NÁVRH RIEŠENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA 
 

 Návrh občianskeho vybavenia komplexne poníma sortiment a potreby týchto zariadení navrhovaných podľa 
zariadenia v jednotlivých skupinách: 
 

B.7.2.1 Školstvo a výchova 
 

Školstvo Liptovská Osada  

Materské školy spolu    1 

Materské školy spolu – deti    52 

Základné školy - (1. - 4. roč.) spolu    0 

Základné školy - (1. - 4. roč.) spolu – žiaci    0 

Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu    1 

Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu – žiaci    147 

Špeciálne školy spolu    0 

Špeciálne školy spolu - deti predškolského veku    0 

Špeciálne školy spolu - žiaci školského veku    6 

Materské školy – štátne    1 

Materské školy - štátne – deti    52 

Materské školy - štátne – triedy    3 

Materské školy - štátne – učitelia    5 

Základné školy - štátne (1. - 4. roč.)    0 

Základné školy - štátne (1. - 4. roč.) – žiaci    0 

Základné školy - štátne (1. - 4. roč.) – triedy    0 
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Základné školy - štátne  (1. - 4. roč.) – učitelia    0 

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.)    1 

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) – žiaci    147 

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) – triedy    10 

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) – učitelia    12 

Špeciálne školy – štátne    0 

Špeciálne školy - štátne - deti predškolského veku    0 

Špeciálne školy - štátne - žiaci školského veku    6 

Špeciálne školy - štátne – učitelia    3 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a jedální v MŠ)    1 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ)-miesta pri stoloch    80 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ) – stravníci    124 

 
 Predškolské zariadenia 

V obci sa nachádza predškolské zariadenie – materská škola v centre obce (3 triedy).  
Existujúce predškolské zariadenie je súčasťou spoločného zariadenia ZŠ a MŠ Liptovská Osada. Postačuje 

pre súčasné potreby a v budúcnosti umožní  prípadnou dostavbou pokryť predpokladané potreby (v prípade 
uvažovanej akcelerácie rozvoja obce), pre umiestnenie detí v predškolskej výchove. V MŠ sa nachádzajú 3 triedy, 
v posledných rokoch navštevovalo predškolské zariadenie 50-60 detí. 

 

 Základné školstvo 
V obci sa nachádza školské zariadenie – základná škola v centre obce (9 tried).  
V rámci obce existuje samostatný spoločný areál materskej a základnej školy v centre obce (postavená v roku 

2003 a so samostatnou právnou subjektivitou od roku 2004). V škole pracuje okolo 20 pracovníkov, súčasťou školy je 
jedáleň s vlastnou kuchyňou s kapacitou 300 jedál. Plne pokrýva potreby výuky základného školstva pre deti 
obyvateľov obce v 1. a 2. stupni (1.- 4 ročník a 5 - 9. ročník). V súčasnosti základnú školu navštevuje okolo 155 detí, 
čo predstavuje optimálnych cca 17 žiakov na triedu. V rámci školy, od roku 2007, je zriadená špeciálna trieda (aj pre 
spádové obce Liptovská Lúžna a Liptovské Revúce). Súčasťou areálu je vonkajšie športové zariadenia (univerzálne 
ihrisko pre kolektívne hry – minifutbal, basketbal, ľahkoatletické zariadenia, tenisový kurt) no nepokrývajúca, 
komplexom ponímaní vybavenia, potreby športovej vybavenosti školy. V rámci školy je umiestnené fitnescentrum. 
Umiestnenie školy umožňuje v budúcnosti intenzívnejšie využívanie areálu školy. Poloha školy v rámci obce  je 
vyhovujúca (pešia dostupnosť). V areáli školy sú dostatočné plošnopriestorové podmienky pre prípadné nadstavby 
pavilónov, dostavby potrebných objektov, či komplexnej vybavenosti areálu (napr. telocvičňa). 

V budúcnosti bude možné v kooperácii využívať, v súčasnosti rozostavanú športovú vybavenosť v lokalite 
Dlhé (GOTHAL - športovo relaxačný komplex, športová hala v rozsahu 3x tenisový kurt, zimný štadión, plavecký 
bazén 25m, vonkajší bazén 50m, futbalový štadión, 3x tenisové kurty, volejbalové kurty 2x, beachvolejbalový kurt, 
cyklotrialová dráha), zimnom období lyžiarsku vybavenosť v lokalitách Čepelka (400m vlek + 400m navrhovaný vlek, 
navrhovaná bobová dráha a Dlhé 200m vlek a 250m vlek a 100m prenosný vlek). V tejto súvislosti umožňujeme 
umiestnenie zriadení Internátnej základnej športovej školy pre talentovaných športovcov v rámci súčasného areálu 
školy, čo by si vyžiadalo v 1. etape výstavbu 4 tried pre II. stupeň základnej školy (5. až 9. ročník ZŠ) a internátu s cca 
100 lôžkami. Vo výhľade by stálo za úvahu zriadiť v rámci areálu športové gymnázium (4 triedy + internát s cca 100 
lôžkami). 
 

 Stredné a iné školstvo 
 V obci sa nenachádzajú zariadenia stredných a iných škôl.  
 V návrhu ÚPN-O, v súvislosti s možnosťou využívať športovo - relaxačný komplex v lokalite Dlhé (projekt 
Gothal) je možné zriadiť v rámci súčasného areálu ZŠ športové gymnázium (4 triedy + internát s cca 100 lôžkami). 
Internát pripúšťame umiestniť aj v rámci rekreačno – ubytovacieho komplexu v lokalite Dlhé. 

 
B.7.2.2 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 

 V obci je vybudované samostatné zdravotné stredisko v základnej starostlivosti pokrývajúce potreby 
obyvateľov obce Liptovská Osada. Stavba bola postavená v roku 1987 s cieľovým zámerom výstavby 
dvojobvodového strediska, t.j. aj pre obec Liptovská Lúžna. V rámci zdravotného strediska funguje: 

 ambulancia všeobecného lekára 
 pediatrická ambulancia 
 gynekologická ambulancia 
 zubná ambulancia 
 lekáreň 
 základňa záchrannej služby FALK 
 v nadstavbe objektu sú umiestnené byty v počte 17 b.j. 

 

V obci sa nachádza zariadenie sociálnej starostlivosti Dom dôchodcov, ako zariadenie opatrovateľskej služby 
a dom seniorov v správe obce. Zariadenie slúži s pôsobnosťou aj pre spádové obce Liptovské Revúce a Liptovská 
Lúžna. Súčasná kapacita zariadenia je 21 lôžok, obec plánuje jej rozšírenie prístavbou o 10 lôžok. Príprava jedál je 
riešená v kapacite aj pre následný rozvoz pre sociálne odkázaných po obci. Špecializovanú lekársku starostlivosť 
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zabezpečujú pre občanov obce vybudované zariadenia a polikliniky v Ružomberku. V zariadení je priestor aj pre klub 
dôchodcov.  
 V návrhu ÚPN-O umožňujeme na disponibilných priestoroch pozemku a objektu v centre obce pri r.k. kostole 
sv. Jána Krstiteľa prípadnú dostavbu (prístavbu, nadstavbu), a tým umiestnenie obecného zariadenia sociálnych 
služieb s prípadnou  ambulanciou pre praktického lekára a stacionárom sociálnej geriatrickej opatrovateľskej služby. 
Orientačná lôžková kapacita tohto zariadenia by bolo cca 30 – 35 lôžok. 
 
 

Sociálna oblasť Liptovská Osada 

Domovy sociálnych služieb pre deti    0 

Domovy sociálnych služieb pre deti - počet miest    0 

Detské domovy    0 

Detské domovy - počet miest    0 

Domy osobitného určenia s opatrovateľskou službou    0 

Domy osobitného určenia s opatrovateľskou službou - počet bytov    0 

Občania v domoch osobitného určenia s opat.službou    0 

Muži v domoch osobitného určenia s opat.službou    0 

Ženy v domoch osobitného určenia s opat.službou    0 

Domovy dôchodcov    0 

Domovy dôchodcov - počet miest    0 

Domovy - penzióny pre dôchodcov    0 

Domovy - penzióny pre dôchodcov - počet miest    0 

Zariadenia pre seniorov    1 

Zariadenia pre seniorov - počet miest    7 

Domovy sociálnych služieb pre dospelých    0 

Domovy sociálnych služieb pre dospelých - počet miest    0 

Ostatné zariadenia sociálnych služieb    1 

Ostatné zariadenia sociálnych služieb - počet miest    15 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu    139 

  z toho počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie    66 
 
 

B.7.2.3 Kultúra a cirkevné zariadenia 
  

Kultúra Liptovská Osada 

 Verejné knižnice vrátane pobočiek    1 

Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu   4 895 

Verejné knižnice - počet používateľov    55 

Videopožičovne a DVD požičovne    0 

Kiná stále    0 

Sedadlá v kinách stálych    0 

Premietacie sály    0 

Prírodné amfiteátre a letné kiná    0 

Sedadlá v letných  kinách    0 

Múzeá    0 

Galérie    0 

Kultúrno osvetové zariadenia    0 

Zariadenia na voľný čas a záujmovú činnosť pre deti a mládež    0 

Zoologické záhrady    0 

Zoologické záhrady – plocha    0 

Botanické záhrady    0 

Botanické záhrady – plocha    0 

Kostoly a modlitebne rímskokatolíckej cirkvi    1 

Kostoly a modlitebne evanjelickej cirkvi augsburského vyznania    0 

Kostoly a modlitebne reform. kresťanskej cirkvi    0 

Kostoly a modlitebne baptistickej cirkvi    0 

Kostoly a modlitebne židovskej cirkvi    0 

Kostoly a modlitebne adventistov 7. Dňa    0 

Kostoly a modlitebne bratskej cirkvi    1 

Kostoly a modlitebne gréckokatolíckej cirkvi    0 

Kostoly a modlitebne pravoslávnej cirkvi    0 

Kostoly a modlitebne ostatných cirkví    1 

Cintoríny, urnové háje a rozptyl. Lúčky    2 

Cintoríny, urnové háje a rozptyl. lúčky - plocha ha  2,0 

Domy smútku    1 
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 Kultúrne zariadenia 
  Kultúrny život v obci zabezpečuje miestna knižnica, základná škola, existujúce spoločenské organizácie 
a záujmové združenia. 
 Vybavenosť obce kultúrnymi zariadeniami je nedostatočná. Ako súčasť komplexu  Obecného úradu je 
vybudovaná spoločenská sála (obecné kultúrne stredisko). Stav spoločenskej sály je nevyhovujúci a nedôstojne 
reprezentuje kultúrno spločenské zázemie obce. Kinosála s javiskom má kapacitu cca 150 miest. Objekt sa využíva 
veľmi zriedka. Hlavné kultúrno-spoločenské akcie sú organizované v základnej škole. Miestna knižnica s 4895 
zväzkami má priestory v budove ZŠ. 
 V ÚPN-O navrhujeme zapojiť do kultúrno – spoločenského života na kultúrno-spoločenské využívanie 
neprevádzkovaný objekt kostola československej husitskej cirkvi. Po doriešení majetkoprávneho stavu, by sa 
priestory kostola mohli využívať (aj vďaka dobrej akustike) pre verejné obecné akcie – koncerty, plesy, výstavy ap 
s prevádzkovým prepojením na súčasnú spoločenskú sálu. 
 V súvislosti s prepojením obecného úradu, spoločenského domu s priestormi kostola a využívaním na 
kutúrnospoločenské využitie sa javí ako dôležité vytvorenie dôstojného predpolia pred týmto komplexom objektov. 
V návrhu ÚPN-O riešime asanáciu nevyužívaného objektu bývalej fary a na tomto mieste navrhujeme vybudovať 
obecné námestie s prepojením na ulicu Červenej armády ktorá svojim postavením v obci by mohla plniť funkciu pešej 
zóny do ktorej by bol zapojený aj priestor okolo kostola sv. Jána Krstiteľa. 
 V lokalite Dlhé v rámci rekreačno - ubytovacieho komplexu pripúšťame v ÚPN-O umiestnenie prírodného 
amfiteátra. Ten je možné umiestniť vo väzbe na uvažované centrum tohto územia a spadá do tzv. II. etapy 
uvažovanej realizácie výstavby a využíva v lokalite vhodnú morfológiu terénu. 
 
 Cirkevné zariadenia 

Na území obce Liptovská Osada sa nachádzajú tieto zistené cirkevné zariadenia : 
 r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa 
 kostol čs. cirkvi husitskej 
 kaplnka Najsvätejšej Trojice a sv. Jána Krstiteľa 
 kostolík sv. Ondreja v Korytnici 
 Dom smútku (2004), dva cintoríny, starý a nový (spolu 1,1 ha) 
 r.k. farský úrad 
 

 V cente obce sa nachádza rímsko-katolícky kostol sv. sv. Jána Krstiteľa a r.k. fara. Objekt kostola bol stavaný 
v rokoch 1756 až 1762. Na jeho mieste stál pôvodne drevený z roku 1646. Do roku 1923 boli pristavané bočné lode.  
 Nakoľko sa 92 % občanov hlási k rímsko-katolíckemu vyznaniu, a tiež vzhľadom k tomu, že kostol kapacitne i 
stavebno-technicky vyhovuje v budúcnosti nie je nutné uvažovať s výstavbou nového kostola. 

  
TAB. 118  Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania 

Náboženské vyznanie / cirkev Muži Ženy Spolu 

A 1 2 3 

 Rímskokatolícka cirkev 736 794 1 530 

 Gréckokatolícka cirkev 0 1 1 

 Pravoslávna cirkev - - - 

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania 4 10 14 

 Reformovaná kresťanská cirkev - - - 

 Evanjelická cirkev metodistická 1 0 1 

 Apoštolská cirkev - - - 

 Starokatolícka cirkev - - - 

 Bratská jednota baptistov - - - 

 Cirkev československá husitská - - - 

 Cirkev adventistov siedmeho dňa - - - 

 Cirkev bratská 0 3 3 

 Kresťanské zbory 2 2 4 

 Židovské náboženské obce - - - 

 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 0 1 1 

 Ostatné 0 1 1 

 Bez vyznania 50 45 95 

 Nezistené 11 13 24 

 Spolu 804 870 1 674 
 

 Technický stav obidvoch cintorínov je vyhovujúci a spolu majú dostatočnú rezervu plôch na pochovávanie 
k roku 2030. Priemerne sa za rok uskutoční 15-20 pohrebov.  
 Dom smútku, umiestnený na novom cintoríne vyhovuje potrebám obce. Bol postavený v roku 2004. Ochranné 
pásmo cintorínov je 50 m. V tomto území nie je možné v budúcnosti umiestňovať nové objekty obytnej výstavby. 
 Kostol čs cirkvi husitskej bol postavený v pseudogotickom slohu v roku 1930 ako štátna investícia. Priestor je 
jednoloďový s bočnými arkádami. Výrazne sa vo vedute obce uplatňuje kostolná veža. Vznikol ako dôsledok konfliktu 
vtedajšieho r.k. farára s diecéznym biskupom, keď časť obyvateľov prešla so svojim kńazom k čs. cirkvi husitskej. Tá 
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v obci fungovala do roku 1939. Kostol je jediným kostolom čs cirkvi husitskej na Slovensku. Jeho súčasný technický 
stav je nevyhovujúci. V prípade prechodu do správy obce by, po komplexnej rekonštrukcii, mohol slúžiť na kultúrno – 
spoločenské využitie (spoločenské akcie, koncerty, výstavy ap). Čs. cirkev husitská má podmienku dôstojného 
zachovania budúceho funkčného využitia objektu. 
 Kostolík sv. Ondreja v Korytnici je z roku 1860. V súčasnosti sa príležitostne využíva na bohoslužby. Jeho 
technický stav je nevyhovujúci a vyžaduje nevyhnutnú rekonštrukciu. 
 

B.7.2.4 Telovýchova a šport, rekreačné zariadenia  
  

Športové zariadenia 
 

Šport Liptovská Osada 

Kúpaliská umelé a prírodné 0 

Bazény kryté (okrem školských) 0 

Bazény otvorené (okrem školských) 0 

Bazény školské spolu (kryté a otvorené) 0 

Telocvične – spolu 1 

Telocvične – školské 1 

Štadióny otvorené 0 

Ihriská pre futbal (okrem školských) 1 

Ihriská školské 1 

Ihriská ostatné 0 

Športové haly 0 

Štadióny zimné (kryté a otvorené) 0 

Otvorené ľadové plochy 0 

Ostatné športové zariadenia 1 
 

Na území obce Liptovská Osada sa nachádzajú tieto zistené športové zariadenia : 

 Rekreačno športový lyžiarsky areál Čepelka (400 m vlek,) 
 Rozostavaný športovo - relaxačný komplex v lokalite Dlhé (projekt Gothal): 

 športová hala v rozsahu 3x tenisový kurt, 
 zimný štadión,  
 plavecký bazén 25 m,  
 vonkajší bazén 50 m,  
 futbalový štadión,  
 3x  tenisový kurt,  
 2x volejbalový kurt ,  
 beachvolejbalový kurt,  
 cyklotrialová dráha),  
 lyžiarsky svah s umelým zasnežovaním (200 m vlek a 250 m vlek a 100 m prenosný vlek) 
 

V súčasnosti má obec nevyhovujúcu športovú vybavenosť. V súvislosti s rozostavanou výstavbou športovo – 
relaxačného komplexu v lokalite Dlhé, po jej odovzdaní do užívania sa situácia výrazne zlepší. 

V pôvodnom územnom pláne obce ÚPN - SÚ, v Doplnku č1 a Zmene a doplnku č.4 ÚPN-O (pôvodného ÚPN-
SÚ) sa vytvorli priestorové podmienky pre postupnú realizáciu komplexného športového areálu ako aj prípadné 
rozšírenie areálu o futbalové ihrisko, kde boli dostatočné disponibilné plochy na založenie takéhoto zariadenia.  

Nový ÚPN-O rieši: 
 Doplnenie absentujúcej športovej vybavenosti v rámci areálu ZŠ (bežecká atletická dráha a ostatných 

atletických zariadení pre skoky, hody, telocvičňa).  
 V lokalite Čepelka možnosť umiestnenia ďalšieho lyžiarskeho vleku 400m, bobovej dráhy, otvorenej ľadovej 

plochy, minigolfového ihriska, extrem bike a skateovej dráhy, 
 Umiestnenie univerzálnej športovej plochy pre kolektívne hry v novej rozvojovej lokalite „Pod Turňou“, 
 

 Rekreačné zariadenia  
 

Na území obce Liptovská Osada sa nachádzajú tieto zistené rekreačné zariadenia: 
 Rekreačné chaty ICHR - rozptyl, záhradné chaty - 29 objektov,       
 Chatová osada ICHR „Sedlo pod Babou“ (5 objektov ICHR) 

 Turistické značené chodníky Veľká Fatra, Nízke Tatry 
 Donovalská cyklomagistrála  
 Značené cykloturistické trasy, 
 Cyklotrasy pre horské bicykle v okolí Korytnice s väzbou na Donovaly, 
 Lyžiarske turistické trasy  v okolí Korytnice s väzbou na Donovaly, 
 Penzióny Agrotour, Poľana, Haluška, Hacienda, Šturec, Asek, GR Plus, Vasilko – 203 lôžok, 
 Autocamping (lokalita Čepelka), 
 Ranč Liptovská Osada (lokalita Čepelka) so zameraním na hipoturistiku, 
 ZŠ škola v prírode (ubytovňa v centre oproti kostolu, 30 lôžok), 
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 Rekreačno - športový lyžiarsky areál Čepelka (400 m vlek),  
 Rozostavaný športovo - relaxačný  komplex v lokalite Dlhé (projekt Gothal): 

  športová hala v rozsahu 3x tenisový kurt, 
  zimný štadión,  
  krytý plavecký bazén 25 m,  
  vonkajší bazén 50 m,  
  futbalový štadión,  
  3x  tenisový kurt,  
  2x volejbalový kurt,  
  beachvolejbalový kurt,  
  cyklotrialová dráha,  
  lyžiarsky svah s umelým zasnežovaním (200 m vlek a 250 m vlek a 100 m prenosný  vlek) 

 Rozostavaný rekreačno - ubytovací komplex v lokalite Dlhé (projekt Gothal) – hotel, penzióny, rekreačné 
rodinné domy - 1290 lôžok, reštaurácie a bary – 480 stol. 

 Pohostinstvá a bary v súčasnej obci (4 zariadenia) 
 Rekreačné chalupy 47 objektov pôvodných RD 
 Pod Skalným, rybníky – náučný chodník (návrh – Doplnok č.3 ÚPN-O - pôvodného ÚPN-SÚ,  chov rýb pre 

podporu genofondu rýb na Revúcej v rámci revitalizácie tohto vodného toku), 
 

V zásade je možné konštatovať, že rekreácia a rekreačné zariadenia sa v obci len rozbiehajú. Do doby vstupu 
významného investora v oblasti cestovného ruchu (projekt Gothal) neboli pripravené územia, ktoré zodpovedali 
postaveniu obce v štruktúre osídlenia rekreačnej oblasti – rekreačnom krajinnom celku doliny Revúcej, kde plní 
Liptovská Osada východiskové centrum v aglomerácii rekreačných útvarov (Liptovská Osada – Korytnica – Liptovské 
Revúce – Liptovská Lúžna - Škutovky). Danosti okolitej  krajiny s atrakciou prírodného prostredia a blízka existujúca 
a formujúca sa vybavenosť predurčujú aj smerovanie rozvoja územia vo forme rekreácie. 
 V súčasnosti sú v obci, nastavením rozvoja v pôvodnom územnom pláne v znení zmien a doplnkov, vytvorené 
podmienky v komplexe pripravovanej a rozostavanej infraštruktúry pre pritiahnutie návštevníkov (komplexy v lokalite 
Dlhé - ubytovanie, informačné služby, rekreačná, relaxačná a športová vybavenosť a iné), hlavne vo voľnom 
cestovnom ruchu.  
            Viazaný cestovný ruch sa doteraz etabloval prekvapivo v menšej miere, ako sa dalo očakávať (rekreačné 
chalupy - 47 objektov pôvodných RD,  rekreačné chaty ICHR, záhradné chaty - 29 objektov). Disponibilita 
neobývaného staršieho bytového fondu (94 objektov neobývaných RD) predurčuje pokračovanie tohto rozvoja 
(v oblasti rekreačných chalúp). S pokračovaním v budovaní novej rozptýlenej ICHR v katastri obce neuvažujeme.  
              

 Z návrhu ÚPN-O vyplýva ako dôležité budovanie a značenie turistických chodníkov, cyklotrás a turistických  
lyžiarskych  trás hlavne v týchto polohách a väzbách : 

 Korytnica – Donovaly 
 Liptovská Osada – dolina Skalné - horský hotel Smrekovica (návrh) 
 Čepelka – Dlhé 
 Náučný chodník Okolo RBc11 -  Žiar (návrh) 

 

 V obci predpokladáme pokračovanie budovania menších penziónov a ubytovacích zariadení. Tie sa budú 
umiestňovať nielen v rámci rekreačno ubytovacieho komplexu v lokalite Dlhé, ale aj v rámci súčasného zastavaného 
územia obce (prestavby pôvodných starších neobývaných rodinných domov) a v lokalite Čepelka (návrh cca 100 
lôžok).   
 V riešenom území doplnku č.3 ÚPN-O  bolo konštatované, že lokalita Pod Skalným s navrhovanými chovnými 
rybníkmi má agroturistický význam, ako jedna z atrakcií v priestore katastrálneho územia obce. V tejto súvislosti 
doplnok č.3 ÚPN-O pripúšťa v tomto území zriadenie náučného chodníka.  

 Pre každodenné rekreačné využitie navrhujeme zapojiť pobrežné priestory popri vodných tokov v obci do 
priestoru denného oddychovo-rekreačného využitia s vytypovanými miestami na posedenie.  

 Čo sa týka prisídelnej každodennej rekreácie v súčasnosti občania využívajú priestory prírodného prostredia 
blízkeho okolia (mimo katastra obce) skoro v celom rozptýlenom území hlavne na vychádzky a zber lesných plodín. 

V návrhu ÚPN-O pripúšťame umiestnenie vyhliadkových veží v lokalite „Podvŕšok“ kóta terénu 710 m.n.m 
a na návrší „Prievalec“ – kóta terénu 650 m.n.m. 
    
B.7.2.5 Obchod, ubytovanie a stravovanie 
 

 Obchod 
 V obci Liptovská Osada je vybudovaných niekoľko obchodných prevádzok a zariadení s rôznym sortimentom 
predaja rozptýlené prevažne v centre obce. Niektoré obchodné zariadenia sú adaptované v pôvodných obytných 
objektoch rodinných domov, prípadne polyfunkčných rodinných domov. 
 Súčasná obchodná infraštruktúra je optimálna. Nepredpokladáme jej výraznejší rozvoj.  
Rozvoj obchodných zariadení navrhujeme v nasledovných lokalitách: 

 Za Turňou, navrhujeme umiestnenie ZOV predajne potravinárskeho charakteru. 
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 Čepelka (priceste 1/59 za potokom Korytnica), na ploche pre OV umožňujeme umiestnenie obchodného 
centra (malý supermarket). 

 Centrum Dlhé – rekreačno ubytovací komplex (II.etapa), umožňujeme umiestnenie obchodných prevádzok 
potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru (sortiment hlavne pre potreby návštevníkov a rekreantov napr. 
športové potreby). 

 V rámci obytných území monofunkčné drobné predajne prípadne v polyfunkčnej výstavbe vrámci RD 
 

Súčasný stav - obchod a pohostinstvo Liptovská Osada 

Predajne potravinár. tovaru, supermarkety a predajne zmiešaného t    6 

Predajne potravinárskeho tovaru – supermarkety    0 

Predajne zmiešaného tovaru    0 

Obchodné domy, nákupné strediská a hypermarkety    0 

Obchodné domy a nákupné strediská - z toho hypermarkety    0 

Pohostinské odbytové strediská    4 

Predajne nepotravinárskeho  tovaru    3 

Predajne pohonných látok    1 

Predajne motorových vozidiel    0 

Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel    2 

Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá    0 

Zariadenia pre predaj,údržbu a opravu motocyklov,mopedov a prísl.    0 
 

 Stravovanie  
 Existujúce stravovacie a reštauračné zariadenia pokrývajú dostatočne a v sortimente súčasné potreby 
obyvateľov obce. S predpokladaným rozvojom  voľného cestovného ruchu prepokladáme vstup investorov zo 
súkromného sektora, ktorý pomôže synergetickou formou dobudovať absentujúce stravovacie zariadenia vo väzbe na 
umiestňované ubytovanie. Takéto zariadenia by mali vznikať v troch polohách: 

 V centre obce (prestavby existujúcich objektov). 
 Budovaním takýchto zariadení v uvažovanej rozvojovej lokalite Dlhé so športovou, rekreačnou, ubytovacou 

a prípadne obchodnou vybavenosťou. 
 V lokalite Čepelka so športovou a rekreačnou vybavenosťou.  

 

 Ubytovanie  
Súčasný stav - ubytovacie zariadenia Liptovská Osada 

Ubytovacie zariadenia spolu    7 

Lôžka v ubytovacích zariadeniach spolu    203 

Hotely (motely, botely) spolu    0 

Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) spolu    0 

Hotely (motely) *****, ****    0 

Lôžka v hoteloch (moteloch) *****, ****    0 

Hotely (motely, botely) *** až *    0 

Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** až *    0 

Penzióny  *** až *    1 

Lôžka v penziónoch  *** až *    27 

Turistické ubytovne  **, *    4 

Lôžka v turistických ubytovniach  **, *    156 

Chatové osady  *** až *    0 

Lôžka v chatových osadách  *** až *    0 

Kempingy **** až *    0 

Miesta na voľnej ploche v kempingoch **** až *    0 

Lôžka v kempingoch **** až *    0 

Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia    1 

Lôžka v ostatných hromadných ubytovacích zariadeniach    11 

Ubytovanie v súkromí - izba, objekt, prázdnin. byt *** až *    1 

Lôžka v izbách,objektoch a prázdnin.bytoch v súkromí *** až *    9 

  
Na území obce Liptovská Osada sa nachádzajú ubytovacie zariadenia voľného cestovného ruchu. Ide o 

penzióny a ubytovne s celkovou kapacitou 203 lôžok. Vo viazanom cestovnom ruchu evidujeme rekreačné chalupy - 
47 objektov pôvodných RD,  rekreačné chaty ICHR, záhradné chaty - 29 objektov. 

 V územnom pláne uvažujeme aj s budovaním ďaľších zariadení s ubytovaním vo voľnom cestovnom ruchu. 
Rozvoj týchto zariadení bude prebiehať v nasledovných priestoroch obce: 

 vybudovaním, prípadnou rekonštrukciou vhodných nevyužívaných objektov a prielúk v rámci územia centra 
obce v minipenziónoch a ubytovaní na súkromí v rámci polyfunkčných rodinných domov (predpokladaná 
kapacita spolu max. 50 lôžok), 

 budovaním takýchto zariadení v rozostavanej rozvojovej lokalite Dlhé (rekreačno   ubytovací komplex) 
s predpokladanou lôžkovou kapacitou 1290 lôžok (Doplnok č.1 ÚPN-O a Zmena a doplnok č.4 ÚPN-O 
pôvodného ÚPN-SÚ),  
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 budovaním takýchto zariadení v rozostavanej rozvojovej lokalite Čepelka s predpokladanou lôžkovou 
kapacitou 100 lôžok,  

  

 Celková uvažovaná kapacita lôžok (stav + návrh) by k návrhovému roku 2030 v obci predstavovala cca 1590  
lôžok vo voľnom cestovnom ruchu. 
 Vo viazanom cestovnom ruchu by k súčasným cca 300 lôžkam (74 objektov) by pribudlo k návrhovému roku 
cca 1240 lôžok v rekreačných chalupách. Celková kapacita by tak predstavovala cca 1540 lôžok vo viazanom 
cestovnom ruchu. 
 
B.7.2.6 Nevýrobné služby 
 V obci Liptovská Osada uvažujeme s  rozvojom nevýrobných služieb hlavne vo väzbe  pre obyvateľov a na 
návštevníkov v CR. Pre tento  rozvoj v územnom pláne vytvárame podmienky pre ich umiestňovanie v rámci 
existujúcich i navrhovaných plôch. Rozvoj týchto služieb bude prebiehať synergeticky a tiež pre návštevníkov obce 
v súvislosti s požiadavkami vyplývajúcimi z rozvoja v cestovnom ruchu. V súčasnosti v obci evidujeme len 2 
prevádzky kaderníctiev. 

Rozvoj zariadení nevýrobných služieb bude v nasledovných lokalitách: 
 Centrum obce (zastavané územie obce), v samostatných objektoch a polyfunkčných RD 
 Čepelka – pri ceste 1/59, na navrhovaných plochách OV 
 Centrum Dlhé, rekreačno – ubytovací komplex II. etapa 
 Centrum Dlhé, športovo – relaxačný komplex 

 

B.7.2.7 Administratíva 
V obci Liptovská Osada sa nachádzajú tieto zariadenia administratívy : 

 Obecný úrad,  
 r.k. farský úrad, 
 oddelenie dopravnej polície SR, stredisko Liptovská Osada, 
 stredisko Štátnych Lesov, Lesná správa Liptovská Osada. 
 V obci nepredpokladáme ďaľšiu výstavbu zariadení administratívy. ÚPN-O vytvára možnosti prípadného 

umiestnenia takejto výstavby v navrhovaných plochách pre OV. 
 
B.7.3 VÝROBA A VÝROBNÉ SLUŽBY 
 
B.7.3.1 Hospodárska základňa všeobecne 
 

 Poloha a veľkosť obce, prírodné podmienky, morfológia terénu a komunikačné väzby predurčujú v obci 
primeraný rozvoj hospodárskej základne. Je nutné konštatovať súčasnú vysokú migráciu obyvateľov za prácou (z 828 
ekonomicko aktívnych osôb v súčasnosti odchádza 383 – 45,16%). Vytvorenie podmienok pre diverzifikáciu 
hospodárskej základne v obci je jedným z  cieľov pri nastavení rozvoja v spracovávanom ÚPN-O. Zároveň sa tým 
pomôže riešiť vysoká nezamestnanosť obyvateľov obce (17,92%, 152 osôb). 
 Výrobná činnosť v obci je minimálna a málo diverzifikovaná. V domácom prostredí sa občania sa 
zamestnávajú najmä v poľnohospodárske, lesníctve, školstve a zdravotníctve. V obci je málo podnikateľských 
subjektov v kategórii stredných podnikov. Z toho vyplýva, že pracovných príležitostí je nedostatok, čo má dopad na 
vyššie uvedenú vysokú migráciu za prácou a tiež dopad na životnú úroveň obyvateľstva. 
  

 V ÚPN-O riešime koncepciu rozvoja hospodárskej základne nasledovne: 
 vytvorením podmienok pre realizáciu malých nezávadných prevádzok priemyslu resp. výrobných služieb na 

existujúcich plochách (v areáli pri PD so zameraním na zhodnotenie poľnohospodárskej produkcie a ťažby 
dreva) a tiež intenzifikáciou hospodárskej činnosti v existujúcich areáloch (priemyselnej ploche pri vstupe do 
obce od Ružomberka pri ceste I/59),  

 podporovaním vzniku malých remeselníckych prevádzok, naväzujúcich na tradicionálne služby a remeslá 
v rozsahu drobnej výroby s možnosťou umiestnenia aj v obytnom území za podmienky, že negatívne 
neovplyvnia životné prostredie,  

 posilovaním podnikateľských aktivít a zamestnanosti občanov so zameraním na služby vo voľnom cestovnom 
ruchu a zariadeniach rekreácie, 

 udržaním poľnohospodárskej výroby orientovanej na obhospodarovanie TTP a chov hospodárskych zvierat 
s limitovaným ustajnením hospodárskych zvierat.  
 

 Obec Liptovská Osada nebola do roku 1989 charakterizovaná ako priemyselná, či sídlo s významnou 
výrobnou a zamestnaneckou základňou. Vzhľadom k výrazným politickým, kultúrno-spoločenským a sociálno-
ekonomickým zmenám po roku 1989 zmena tejto charakteristiky nastala len čiastočne. Prechod na trhové 
hospodárstvo, privatizácia, podnikateľské aktivity vytvorili podmienky na drobné podnikanie v rozsahu priemyselnej 
výroby a remeselnej malovýroby, ktorá aj v budúcnosti bude popri vytváraní pracovných príležitostí v oblasti 
rozvíjajúceho sa cestovného ruchu tvoriť základ zamestnanosti občanov v obci. 
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Súčasná organizačná štruktúra hospodárstva Liptovská Osada 

Právne subjekty v Registri organizácií    166 

Právnické osoby spolu    44 

Podniky    28 

Obchodné spoločnosti    23 

Akciové spoločnosti    3 

Spol. s r.o.    20 

Družstvá    2 

Šátne podniky    0 

Obecné podniky X 

Org. zložky zahr. Osôb    1 

Ostatné ziskovo orient. Jednotky    2 

Neziskové inštitúcie – spolu    16 

Neziskové inštitúcie – rozpočtové    2 

Neziskové inštitúcie – príspevkové    0 

Neziskové inštitúcie – ostatné    14 

Fyzické osoby – podnikatelia    122 

Fyzické osoby podnikatelia – živnostníci    112 

Fyzické osoby - podnikatelia - slobodné povolania    6 

Fyz. osoby - podnikatelia - samostatne hospodáriaci roľníci    4 

Počet podnikov v súkromnom sektore – spolu    28 

Počet podnikov v súk. sektore -v medzinár.vlast. s prevaž. súk.s.    1 

Počet podnikov v súkromnom sektore - v zahraničnom vlastníctve    2 

Počet podnikov v súkromnom sektore - družstevnom vlastníctve    2 

Počet podnikov vo verejnom sektore    0 

 
 
Subjekty podľa vybraných ekonomických činností Liptovská Osada 

Odvetvová štruktúra hosp.: subjekty za územie spolu  (01-99)    166 

Subjekty v poľnohospodárstve,lesníctve,rybolove (SK NACE 01-03) A    18 

Subjekty v ťažbe a dobývaní (SK NACE 05-09) B    0 

Subjekty v priemyselnej výrobe (SK NACE 10-33) C    22 

Subjekty v dodávke el.,plynu,pary a studen.vzduchu (SK NACE 35) D    0 

Subjekty v dodávke vody;odvode odpad.vôd,odpadoch (SKNACE36-39) E    1 

Subjekty v stavebníctve (SK NACE 41-43) F    37 

Subjekty vo veľko.a maloobchode;oprave mot.voz.(SK NACE 45-47) G    35 

Subjekty v doprave a skladovaní (SK NACE 49-53) H    3 

Subjekty v ubytovacích a stravovacích službách (SK NACE 55-56) I    5 

Subjekty v informáciách a komunikáciách (SK NACE 58-63) J    2 

Subjekty vo finančných a poisťovacích činnostiach(SK NACE 64-66)K    3 

Subjekty v činnostiach v oblasti nehnuteľností (SK NACE 68) L    9 

Subjekty v odborných,vedeckých a tech.činnostiach(SK NACE 69-75)M    10 

Subjekty v administrat. a podporných službách (SK NACE 77-82) N    0 

Subjekty vo verej.správe a obrane; povin.soc.zabezpeč.(SKNACE84)O    1 

Subjekty vo vzdelávaní (SK NACE 85) P    2 

Subjekty v zdravotníctve a sociálnej pomoci SK NACE 86-88 Q    3 

Subjekty v umení, zábave a rekreácii (SK NACE 90-93) R    2 

Subjekty v ostatných činnostiach (SK NACE 94-96) S    13 

Subjekty v činnostiach domácností ako zamestnávat. (SKNACE97-98)T    0 

Subjekty v činnostiach exterit.organizácií a združení(SK NACE99)U    0 

 
 
Súčasné bývajúce obyvateľstvo ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do zamestnania a podľa odvetvia 
hospodárstva 

  
Odvetvie 

hospodárstva 
  

Ekonomicky aktívne osoby 

Muži Ženy Spolu 
z toho odchádza  
do zamestnania 

A 1 2 3 4 

 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 38 25 63 14 

 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 31 12 43 15 

 Rybolov, chov rýb - - - - 

 Ťažba nerastných surovín 4 0 4 2 

 Priemyselná výroba 88 55 143 110 

 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 4 2 6 4 

 Stavebníctvo 44 5 49 34 

 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
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 vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 16 38 54 29 

 Hotely a reštaurácie 14 33 47 21 

 Doprava, skladovanie a spoje 32 13 45 34 

 Peňažníctvo a poisťovníctvo 3 4 7 6 

 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 
    

 výskum a vývoj 11 4 15 11 

 Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
    

 Zabezpečenie 19 23 42 16 

 Školstvo 7 31 38 19 

 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 14 50 64 27 

 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 11 13 24 14 

 Súkromné domácnosti s domácim personálom - - - - 

 Exteritoriálne organizácie a združenia - - - - 

 EA bez udania odvetví 122 82 204 27 

 Spolu 458 390 848 383 

 
B.7.3.2 Ťažba nerastných surovín  

V katastrálnom území obce Liptovská Osada evidujeme staré banské dielo – štôlňu a haldu v lokalite Pod 
Prašivou.  

 Obvodný banský úrad v priestore katastrálneho územia obce neeviduje výhradné ložisko nerastných surovín 
s určeným dobývacím priestorom, ani výhradné ložisko nerastných surovín s určeným chráneným priestorom a ani 
neeviduje ložisko nevyhradeného nerastu.  

 V minulosti bol činný lom pri hlavnej ceste pod poľnohospodárskym družstvom. Ťažili sa v ňom 
strednotriasové vápence chočského príkrovu. Po ukončení ťažby bol vyhlásený za prírodnú pamiatku s názvom Strž.  

V strednej časti lomu sa nachádzajú šedé masívne biohermné vápence rífového typu. Ich rífová povaha je 
zdokumentovaná krustifikačnou štruktúrov, kalovou výplňou, rífových dutín a veľkým počtom dobre zachovaných 
zvyškov organizmov. 

Spomínaná PP Strž bola zrušená vyhláškou KÚ v Žiline č. 10/2004. 
 

B.7.3.3 Poľnohospodárstvo a organizácia poľnohospodárskej výroby  
 Hospodárenie na PP v obci je realizované v dvoch formách. Na malých plochách (záhumienky a záhrady) 
hospodária vlastnici PP prevažne na plochách pri RD. Rozhodujúci subjekt ktorý obhospodaruje pôdu v obci je PD 
Liptovská Osada s pôsobnosťou aj pre Liptovskú Lúžnu a Ružomberok. PD má na území katastra obce zriadený 
hospodársky dvor. Nachádza sa na južnom okraji zastavaného územia pri ceste I/59. 
 
 

 PD Liptovská Osada (Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada) 
 Činnosť poľnohospodárskeho družstva je zameraná na živočíšnu výrobu prevažne  s chovom  hovädzieho 
dobytka (dojnice cca 170 ks, jalovice a teľatá 230 ks) a rastlinnú výrobu s produkciou krmovín (jarné miešanky, 
lucerka, ďatelina, seno). V živočíšnej výrobe sa plánuje obnova chovu oviec (cca 200 ks) a moriek (cca 7000 ks). 
V rámci katastrálneho územia Liptovskej Osady sú prevádzkované salaše živočíšnej výroby v lokalitách „Patočiny“ 
(k.ú L. Lúžna) a „Bielo“. Pasenie mladšieho hovädzieho dobytka mimo hospodárskeho dvora prebieha v roku počas 5-
6 mesiacov. Pri pasení oviec a dobytka sa využívajú TTP na pasienky a obhospodarovaná orná pôda a TTP (kosné 
lúky) pre rastlinnú výrobu. PD hospodári v k.ú. Liptovskej Osady na 60 ha  ornej pôdy a na 793 ha TTP (z toho sú 153 
ha kosné lúky a 640 ha pasienky). V poslednom období zaznamenávame zníženú aktivitu v intenzívnom využívaní PP 
a tiež s tým súvisí výrazný sukcesný proces hlavne na plochách ťažšie prístupného (svahovitého) terénu s TTP - 
pasienky. Plánované obnovenie chovu oviec by vyriešilo tento problém. 
 Stav zariadení a budov PD je vyhovujúci. Hospodársky dvor má vlastnú ČOV. Okrem maštalí, skladov krmív 
a ďalších výrobných objektov slúžiacich živočíšnej výrobe sú v hospodárskom dvore umiestnené skleníky, sklad 
hnojív, sociálna budova, kuchyňa s jedálňou a administratívna budova. Súčasné využívanie areálu umožňuje jeho 
intenzifikáciu. 

 Veterinárne ochranné pásmo pre prevádzku (y) v areáli nie je v súčasnosti  stanovené. V zmysle materiálu 
vydanom MPaV SR „Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR“ výpočtové ochranné 
pásmo na dobytčiu jednotku pre počty ustajnených zvierat v areáli AGO predstavuje: 

 
 Hovädzí dobytok (400 ks : 1,612 VDJ) = 248 m (od ustajnenia) 
 Ovce, zámer (200 ks : 10VDJ) = 20 m (od ustajnenia) 
 Morky, zámer (7 000 ks : 625 VDJ) = 11 m (od ustajnenia) 

 

Vyznačené veterinárne ochranné pásmo (VOP) je spojnicou (spoločným priemetom) jednotlivých VOP 
a považujeme ho za smerné. 

Veľkosť a súčasné využitie hospodárskeho dvora umožňuje jeho intenzifikáciu. S rozširovaním 
hospodárskeho dvora sa neuvažuje. V priestoroch hospodárskeho dvora je možné zriadiť prípadnú ďaľšiu výrobu.  

Ochranné pásmo zasahuje do existujúcich obytných plôch s IBV. V návrhu ÚPN-O neuvažujeme                          
s rozširovaním obytnej výstavby smerom k hospodárskemu dvoru PD. 
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 Súkromný dvor  „Škutovky“ 
V lokalite Škutovky sa v zmysle Doplnku č.3 pôvodného ÚPN-SÚ rozšíri poľnohospodárska výroby v obci 

o samostatnú malú súkromnú prevádzku pre sezónne ustajnenie mäsového hovädzieho dobytka Heredford 
v obmedzenom počte 100 kusov. Na farme budú umiestnené kravy – matky (40 ks) s teľatami (60 ks) v zimnom 
období. 

Mimo sezónu ustajnenia (jar, leto, jeseň) bude uvedená plocha farmy len udržiavaná. Objekt slúžiaci pre 
ustajnenie, sklad krmiva a sklad strojov bude prevádzkovaný v súvislosti so skladovaním krmív. Nezastavaná plocha 
farmy bude obhospodarovaná ako TTP.  

Územie sa nachádza na severnom okraji obce v meandri na ľavom brehu rieky Revúca, kde sa uvažuje 
s vybudovaním súkromnej farmy – hospodárskeho dvora pre sezónne ustajnenie hovädzieho dobytka. Cieľom je 
vytvorenie podmienok pre zimné ustajnenie – zimoviska mäsového  hovädzieho dobytka plemena Heredford – matiek 
s teľatami v obmedzenom počte max. 100 ks (40 kráv + 60 teliat). Pôvodné stádo, vrátane kráv – matiek s teľatami 
funguje celoročne na pastvinách v k.ú. obce a iných prenajatých plochách bez nárokov na ustajnenie. Plemeno 
Heredford je využívané pri extenzívnom spôsobe hospodárenia v rámci projektu „Ochrana biotopov poloprírodných 
a prírodných trávnatých porastov“ (NATURA 2000) na hôľnych lokalitách NP Nízke Tatry a NP Veľká Fatra. Farmu 
s možnosťou ustajnenia dobytka, chce investor vyčleniť len pre práve kravy s teľatami. Návrhom začlenenia plochy 
pre hospodársku výstavbu a hospodárske využívanie pozemku  sa plošne skompaktní zástavba obce na jej severnom 
okraji. Rozšíri sa využitie územia na severnom okraji obce prevažne zameraného na výrobné prevádzky, skladové 
hospodárstvo a výrobné služby. Územie lokality je navrhované na začlenenie do zastavaného územia, čim sa v danej 
lokalite navrhuje rozšíriť existujúca hranica zastavaného územia k 1.1.1990. 
 V hospodárskom dvore so živočíšnou výrobou akumulovať splaškové vody, močovky, senážne šťavy a 
znečistené dažďové vody z manipulačnej plochy vo vodotesných žumpách a likvidáciu zabezpečiť nasledovným 
spôsobom : 
-  v samostatných vodotesných žumpách na močovku, ktoré zberajú výluh z maštaľného hnoja a znečistené 

vody z manipulačnej plochy – močovka a likvidovať vývozom na polia podľa hnojného plánu a zásad správnej 
farmárskej praxe,   

-  vo vodotesných žumpách na výluh senážnych štiav a splašky – močovka a likvidovať na ČOV v Liptovskej 
Osade odvozom na túto ČOV.    

 Likvidovať maštaľný vyvážaním na hnojisko a postupným zapracovávaním do pôdy v súlade so zásadami 
kódexu správnej poľnohosp. praxe ekologickým spôsobom spracovania a využitia maštaľného hnoja kompostovaním.  
 Likvidovať uhynuté zvieratá z prevádzok živočíšnej výroby uskladnením v kafilérnom boxe a zabezpečiť 
následný odvoz zozmluvnenou kafilérnou službou do veterinárnej asanačnej spoločnosti  

 
 Malé rybné hospodárstvo „Pod Skalným“ 
 V Doplnku č.3 ÚPN-O pôvodného ÚPN-SÚ boli navrhované malé vodné nádrže v lokalite Pod Skalným budú 
prevádzkované extenzívne (chov rýb pre podporu genofondu rýb na Revúcej v rámci revitalizácie tohto vodného toku). 
Prevádzka rybníkov má hospodársky význam súvisiaci s odchovom rybej mlade pre zarybňovanie hornej Revúcej. S 
Iným komerčným využitím súvisiacim s odchovom rýb sa neuvažuje.  
  Územie sa nachádza na západnom okraji k.ú. obce na ľavom brehu rieky Revúca, kde sa uvažuje 
s revitalizáciou časti hornej Revúcej, súčasťou ktorého je zámer vybudovať malé prietočné vodné nádrže (riešené 
územie doplnku č.3 ÚPN-O v tejto lokalite spadá do územia a lokalít so zámerom revitalizácie hornej Revúcej,                  
na ktoré bola spracovaná Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z. 
v 03/2007). Investor uvažuje s využitím 500 m úseku rieky hornej Revúcej a jej ľavobrežných plôch s navrhovanými 
prietočnými nádržami pre extenzívny chov pôvodných druhov rýb ako podpory genofondu rýb na Revúcej, ďalej 
uvažuje s ekologickou stabilizáciou existujúcich mokradí v riešenom území, ako rozhodujúcimi rozmnožovacími 
lokalitami obojživelníkov a tiež s vytvorením súvislých a izolovaných prúdivých hlbočín zamedzujúcich doterajšie 
vymŕzanie rybej mlade počas extrémne znížených minimálnych prietokov na toku rieky Revúca vo vymedzenom 
území.  
 V lokalite sa uvažuje s umiestnením technického objektu s technologickým vybavením na využitie 
hydroenergetického potenciálu Revúcej.  
 Pre vymedzené územie boli definované následné bližšie špecifikované zastavovacie podmienky a regulatívy: 
 

 Pod Skalným - prírodné územie určené na revitalizáciu biotopov, využitie vodnej energie a extenzívny chov 
rýb. 
a) V riešenom území bude realizovaná revitalizácia vodných biotopov Revúcej a aluviálnych mokradí, prívod 

prebytočnej vody z Revúcej ku hrádzi, objekt hrádze s technologickým zariadením na využitie 
hydroenergetického potenciálu na výrobu elektrickej energie, objekt príručného skladu, inžinierske siete 
a prietočné vodné nádrže vybudované na prívode vody ku hrádzi, slúžiace pre extenzívny chov pôvodných 
druhov rýb (lipeň tymianový a pstruh potočný). 

b) Pri revitalizácii vyhradeného územia uvažovať s stabilizáciou aluviálnych mokradí a ochranou vzácnych 
a chránených druhov lokalizovanej fauny a flóry, z botanického hľadiska s nadpriemernou hodnotou cenných 
slatinných spoločenstiev nízkych a vysokých ostríc a zoologického hľadiska ako rozhodujúcimi 
rozmnožovacími lokalitami obojživelníkov ako biotopu európskeho významu. 
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c) Pri revitalizácii na toku rieky Revúca umožniť vytvorenie súvislých prúdivých hlbočín s prírodnými 
prehrádzkami - kamennými výhonmi a drevenými prehrádzkami, zamedzujúcimi doterajšie vymŕzanie rybej 
mlade počas extrémne znížených minimálnych prietokov. 

d) Chov rýb nebude využívaný na komerčné účely, nebude tu vykonávaný rybolov ani výlov pre účely 
následného zarybňovania, ani pre iné účely. 

e) Chov rýb bude slúžiť pre podporu reprodukcie pôvodných druhov rýb v rieke Revúca a jej zarybňovanie 
prirodzeným spôsobom – migráciou, ako aj na podporu potravinovej bázy vydry riečnej. 

f) V súvislosti s realizáciou vodných nádrží na extenzívny chov rýb nebudú budované žiadne nadzemné objekty, 
budovy, prístrešky, zariadenia ani oplotenia (s výnimkou nízkych prehrádzok pre usmernenie pohybu 
obojživelníkov) z dôvodu zachovania prírodného prostredia alúvia horskej riečky bez estetických 
a krajinárskych závad.  

g) Vodné nádrže na extenzívny chov rýb budú citlivo zasadené do okolitej krajiny, budú realizované výlučne 
z prírodných materiálov – kameň, piesok, hlina, drevo vrátane výsadby brehových porastov s využitím 
pôvodných druhov – vŕba, jelša a pod., z dôvodu zachovania prírodného charakteru vstupu do územia 
národného parku bez použitia umelých prvkov.  

h) Presné vymedzenie, umiestnenie a rozsah plôch vodných nádrží na extenzívny chov rýb bude v etape 
projektovej prípravy dohodnutý a odsúhlasený so ŠOP Správou NPVF.  

i) Na vymedzenej ploche sa nepripúšťajú iné stavby ako stavby súvisiace s navrhovanými funkciami uvedené 
v bode b1). 

j) Lokality cenných mokradí môžu byť oplotené štýlovými drevenými ohradami.  
k) V území akceptovať ochranný pás zelene pri brehu toku rieky Revúca (Chránený areál, SKUEV 0164 Revúca, 

4. stupeň ochrany), v maximálnej miere akceptovať existujúci nálet drevín na riešenom území,  
l) V areáli umiestňovať vzrastlú zeleň z autochtónnych druhov rastlín a drevín, 
m) V území vytvoriť priestor pre občasný a obslužný prístup k LPF na pravom brehu rieky Revúca a vytvoriť 

priestor pre manipuláciu s vyťaženou drevnou hmotou štátnych lesov v riešenom území pri ceste Liptovská 
Osada - Liptovské Revúce III/0597. 

n) V území zabezpečiť pravidelnú údržbu vrátane každoročného odporúčaného kosenia biotopov.  
o) V území sa pripúšťa vybudovanie náučného chodníka. 
 
B.7.3.4 Lesné hospodárstvo 
 Les je súvislý súbor rastlín (prevažne stromovitého vzrastu), živočíšstva a podmienok prostredia, ktoré tvoria 
jednotný celok. 
 Podľa vzniku poznáme :  

a)  prírodné lesy  - vznikli a pretrvávajú len pôsobením prírodných síl bez prispenia človeka. 
 b)  hospodárske lesy sú určené predovšetkým na plnenie produkčnej funkcie 

  pri súčasnom zachovaní ostatných funkcii lesa. Ich vývoj ovplyvňuje vo veľkej miere človek svojím 
úmyselným konaním. 

  Lesy sú jedným z najväčších bohatstiev štátu a predstavujú významnú zložku životného prostredia a krajiny, 
poskytujú trvalý a jediný náš obnoviteľný surovinový zdroj - drevo. Ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne 
pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre mnohé druhy rastlín a živočíchov, vytvárajú prírodné krásy, a sú zároveň 
zdrojom zdravia a osvieženia obyvateľstva. Pre tieto funkcie sa treba o les starať sústavne a cieľavedome ich 
ochraňovať a zveľaďovať.  
 Lesy zaberajú 72,71 % územia katastra obce s výmerou 3.649,62 ha. Lesné sú v správe : 

 Štátnych lesov SR 
 Urbariátu – Osadský urbársky spolok- pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada. 

 V katastrálnom území sa nachádza veľký rozsah poľnohospodársky nevyužívanej pôdy, ktorá sa vplyvom 
prirodzeného zmladenia z okolitých porastov postupne pretvára na les (nástup sukcesného procesu). KEP navrhuje 
zastavenie tohto procesu a zachovanie PP vo forme TTP hlavne obnovením využívania na pasenie mladším 
hovädzím dobytkom a ovcami. Z krajinárskeho pohľadu sa preto zdá, že rozsah lesov v k.ú. je omnoho vyšší ako sa 
zdá z uvedených výmer.  
 V hospodárskych lesoch je prvotným cieľom produkcia drevnej hmoty, kde v záujme dosiahnutia stability 
porastov sa prihliada na ekologické podmienky hlavných hospodárskych druhov.Súčasné lesné porasty v k.ú. sú 
človekom ovplyvňované ťažbou a umelými výsadbami. Lesy v riešenom území patria do nasledujúcich lesných 
oblastí: 

 Lesná oblasť č. 46 - Nízke Tatry a Kozie chrbty  
 Lesná oblasť č. 35 – Veľká Fatra, Starohorské vrchy a Chočské vrchy 

Organizačne sú lesy začlenené do LHC Liptovská Osada a LHC Rakytov.  
Z hľadiska drevinového zloženia má najvyššie zastúpenie smrek, v niektorých prípadoch sa jedná aj o 

smrekové  monokultúry, často sa však vyskytuje aj spoločne s bukom, v niektorých častiach buk prevláda.  
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 Drevinové zloženie lesov v k.ú. Liptovská Osada 

Drevina Výmera v ha % 

Borovica 78,39 2,29 % 

Breza 1,76 0,05 % 

Buk 1 293,41 37,71 % 

Jaseň 1,72 0,05 % 

Javor 84,15 2,45 % 

Jedľa 103,04 3,00 % 

Jelša 0,48 0,01 % 

Kosodrevina 86,40 2,52 % 

Ostatné ihličnaté 0,06 0,00 % 

Ostatné listnaté 11,73 0,34 % 

Smrek 1 718,83 50,11 % 

Smrekovec 50,05 1,46 % 

Spolu 3 430,03 100,00 % 

 
Lesy okrem produkčnej plnia aj funkcie mimoprodukčné – vodoochrannú, pôdoochrannú, protieróznu, 

klimatickú a rekreačnú. V ochranných lesoch sú prioritné práve mimoprodukčné funkcie. V území z hľadiska kategórií 
lesa prevažujú lesy hospodárske, ich výmera dosahuje 2130 ha, výmera ochranných lesov je 1270 ha a lesov 
osobitného určenia 35 ha. 
 

 Kategórie a subkategórie lesa v k.ú. Liptovská Osada 

Kategória lesa Subkategória Výmera v ha 

O 
Ochranné lesy 

A Lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach  151,77 

B Vysokohorské lesy  430,55 

C Lesy v pásme kosodreviny  34,84 

D Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy  653,62 

Spolu 1 270,78 

U 
lesy osobitného určenia 

F Lesy v zriadených génových základniach lesných drevín  35,21 

Spolu 35,21 

 
Obhospodarovanie lesov v území stanovujú predpisy Programu starostlivosti o lesy (bývalé LHP). Cieľom 

hospodárenia v lesoch v súčasnosti je okrem produkcie dreva zlepšiť stabilitu lesa a obnoviť narušený ráz krajiny. 
V hospodárskych lesoch prevažuje hospodársky spôsob podrastový, v ochranných lesoch hospodársky spôsob 
výberkový, forma účelový výber.  

V riešenom území sa nachádzajú všetky vekové triedy drevín. Niektoré porasty majú zachovaný pralesovitý 
charakter. 

 Vekové triedy drevín v k.ú. Liptovská Osada 

Drevina 
Veková trieda (výmera v ha) Spolu 

0 – 20 21 - 40 41 – 60 61 – 80 81 - 100 101 - 120 121 - 140 141+ vek.triedy 

Borovica   4,11 12,53 27,88 14,22 1,66 2,29 2,29 78,39 

Breza   1,39 0,37           1,76 

Buk 131,92 162,72 187,48 176,44 261,05 171,61 31,42 31,42 1 293,41 

Jaseň   1,03 0,54 0,16         1,72 

Javor 9,01 7,46 9,26 15,53 10,72 8,49 1,59 1,59 84,15 

Jedľa 20,88 2,93 3,11 13,22 24,04 29,15 3,24 3,24 103,04 

Jelša   0,48             0,48 

Kosodrevina 0,06 12,19 29,16 42,52 1,30       86,40 

Ostat.  Ihličnaté   0,06             0,06 

Ostat.  Listnaté 1,64 0,33 7,46 2,13 0,16       11,73 

Smrek 131,10 218,49 238,52 320,05 297,80 214,00 15,95 15,95 1 718,83 

Smrekovec 3,91 9,72 17,17 11,69 4,29 3,25 0,02 0,02 50,05 

S p o l u 298,54 420,91 505,61 609,60 613,57 428,17 54,52 499,11 3 430,03 
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 V rámci predprojektovej a projektovej prípravy a územného konania v súvislosti s plánovanou výstavbou 
navrhovaných v katastrálnom území obce  v priestoroch s dotykom LPF je nutné rešpektovať ochr. pásmo 50 m od 
okraja lesa. 
 Odporúčame prekategorizovať hospodárske lesy v riešenom území, kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle 
zákona OPaK, na lesy účelové. 
 
B.7.3.5 Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo 
 V obci Liptovská Osada sa nachádzajú tieto zariadenia a prevádzky výroby : 

 Wuba s.r.o., výroba drevených parkiet a podláh, 
 Prevádzka umiestnená na severnom okraji obce pri ceste I/59. Poloha mimo obytného územia umožňuje 

intenzifikáciu areálu so zameraním drevospracujúci priemysel.  
 Bobel s.r.o výroba a montáž hliníkových dielcov (bývalá Tesla), 
 Prevádzka umiestnená v zastavanom území obce v priamej väzbe na obytné plochy. Poloha v obytnom území 

neumožňuje intenzifikáciu prevádzky.  
  

 V ÚPN-O v dotyku s areálom PD vyčleňujeme plochu pre možnosť umiestnenia priemyselnej a remeselnej 
výroby ktorá nebude mať negatívny v plyv na životné a obytné prostredie. V pôvodnom ÚPN-SÚ bola táto plocha, vo 
väzbe na PD Liptovská Osada, vymedzená plocha pre skleníkové hospodárstvo. Túto plochu navrhujeme ako 
rozvojovú plochu pre možnosť umiestnenia nezávadnej priemyselnej a remeselnej výroby. 
 Tiež vytvárame podmienky pre prípadné umiestnenie priemyselnej a remeselnej výroby v rámci intenzifikácie 
areálu PD so zameraním na spracovanie produktov zo živočíšnej výroby (mliekáreň, syráreň), prípadne iných 
miestnych produktov (kožiarska výroba, konzerváreň, liehovar ap.) 
 

B.7.3.6 Cestovný ruch 
 

Na území katastra obce Liptovská Osada je vzhľadom na danosti a polohu obce málo rozvinutá hospodárska 
základňa v prevádzkach a zariadeniach cestovného ruchu.  

V budúcnosti by poskytovanie služieb (aj ako hospodárskej základne) v súvislosti s rekreáciou a cestovným 
ruchom malo vytvárať výrazný podiel v zamestnanosti obyvateľov. Pôjde o priestory a prevádzky s možnosťami 
poskytovania ubytovacích, stravovacích a relaxačných a iných služieb v rozvojovom športovo rekreačných územiach 
Dlhé a Čepelka i v jednotlivých prevádzkach v súčasnom zastavanom území obce.  

 
B.7.4 REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH 
 

B.7.4.1 Potencionálne územie a jeho súčasné využitie pre rekreačný cestovný ruch (turizmus) a kúpeľníctvo  
 Územie obce Liptovská Osada spadá do rekreačných priestorov. Danosti okolitej  krajiny s atrakciou 
prírodného prostredia (Nízke Tatry, Veľká Fatra) a blízka existujúca a formujúca sa vybavenosť v CR (Donovaly, 
Vkolínec, Smrekovica, Bešeňová, Likava, Lúčky...) predurčujú v obci aj smerovanie rozvoja územia vo forme 
rekreácie a CR. 

Obec Liptovská Osada je v oblasti rekreácie a CR v ÚPN VÚC ŽK (doplnok č.3) zaradená v rámci 
severopovažského nadregionálneho záujmového územia do dolnoliptovského subregiónu cestovného ruchu 
s nástupnými centrom Žilina, v regionálnom záujmovom území Ružomberok a okolie spadajúceho do okresu 
Ružomberok, v rámci rekreačného krajinného celku Dolina Revúcej. Obec evidujeme, v základnej koncepcii 
územného rozvoja, hlavne v súvislosti s potrebami vyplývajúcimi z postavenia obce, ako strediska vidieckeho turizmu 
podhorského typu celoslovenského významu. Obec je začlenená v oblasti cestovného ruchu do štruktúry osídlenia 
rekreačnej oblasti – rekreačnom krajinnom celku doliny Revúcej, kde plní Liptovská Osada východiskové centrum 
v aglomerácii rekreačných útvarov (Liptovská Osada – Korytnica – Liptovské Revúce – Liptovská Lúžna - Škutovky).  

V ÚPN VÚC ŽK (ZaD č.3) je nastavený rozvoj nasledovne: 
 Výmera rekreačného priestoru : 

STSR Liptovská Osada : 
 Stav:                370 ha 
 Návrh:              480 ha 

 LK Korytnica: 
 Stav:                  - 
 Návrh:              350 ha 

 

 Denná návštevnosť : 
 STSR Liptovská Osada: 

 Stav:                  500 L 
 Návrh:             1300 Z 

     LK Korytnica: 
 Stav:                  200 L 
 Návrh:                800 L 
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 V zásade je možné konštatovať, že rekreácia a rekreačné zariadenia sa v obci len rozbiehajú. Do doby vstupu 
významného investora v oblasti cestovného ruchu (projekt Gothal) neboli pripravené územia, ktoré zodpovedali 
postaveniu obce v štruktúre osídlenia rekreačnej oblasti.  
 V súčasnosti sú v obci, nastavením rozvoja v pôvodnom územnom pláne v znení zmien a doplnkov (ÚPN-
SÚ), vytvorené podmienky v komplexe pripravovanej a rozostavanej infraštruktúry pre pritiahnutie návštevníkov 
(komplexy, rekreačno – ubytovací a športovo - relaxačný v lokalite Dlhé - ubytovanie, informačné služby, rekreačná, 
relaxačná a športová vybavenosť a iné), hlavne vo voľnom cestovnom ruchu.  
             Viazaný cestovný ruch sa doteraz etabloval prekvapivo v menšej miere, ako sa dalo očakávať (rekreačné 
chalupy - 47 objektov pôvodných RD,  rekreačné chaty ICHR, záhradné chaty - 29 objektov). Disponibilita 
neobývaného staršieho bytového fondu (94 objektov neobývaných RD) predurčuje pokračovanie tohto rozvoja 
v oblasti rekreačných chalúp. V oblasti rekreačných chát ICHR nenavrhujeme ďalší rozvoj. 
             Jednou z nových oblasti v rekreácii a súvisiacich s budovaním rekreačných zariadení pre ktoré má obec 
predpoklady je agroturistika. S rozvojom zariadení agroturistiky je možné počítať v lokalite Čepelka – pri existujúcom 
Ranči Liptovská Osada (súčasný chov koní – hipoturistika). 
 V obci predpokladáme pokračovanie budovania menších penziónov. Tie sa budú umiestňovať nielen v rámci 
rekreačno ubytovacieho komplexu, v lokalite Dlhé, ale aj v rámci súčasného zastavaného územia obce (napr. 
prestavby pôvodných starších neobývaných rodinných domov, resp. ubytovanie v súkromí v rámci RD).   
 V riešenom území doplnku č.3 ÚPN-O  bolo konštatované, že lokalita Pod Skalným s navrhovanými chovnými 
rybníkmi má agroturistický význam, ako jedna z atrakcií v priestore katastrálneho územia obce. V tejto súvislosti 
doplnok č.3 ÚPN-O pripustil v tomto území zriadenie náučného chodníka.  
 S umiestnením náučného chodníka uvažujeme (zámer obec) v lokalite „okolo Žiaru“, ktorý je registrovaný ako 
RBc11. 
 V lokalite Podvŕšok (terén 710 m.n.m.) navrhujeme umiestniť vyhliadkovú vežu. Morfológia terénu predurčuje 
umiestniť takýto objekt v ťažiskovej polohe „nad zástavbou obce“ ktorá vytvára tvar písmena V. Ďalšiu vyhliadkovú 
vežu umožňujeme umiestniť v lokalite Prievalec (terén 650 m.n.m) 
 V lokalite Žarnovka (údolie Žarnovky) je riešené umiestnenie údolnej stanice OHDZ Žarnovka (k.ú. Liptovská 
Osada) a súvisiacej technickej a sociálno - hygienickej vybavenosti (malá ČOV, bufet, Trafo s VN 22 kV) v k.ú. obce 
Liptovská Osada  v lokalite Žarnovka.  Lokalita bude prístupná len pre prevádzku a údržbu po existujúcej účelovej 
komunikácii – lesnej ceste č146 triedy 1L. zariadenie bude v prevádzke len v zimnej sezóne. 
 

 Z uvedeného vyplýva že na území katastra obce sa bude rozvíjať rekreácia a CR pre jednotlivcov i kolektívy 
v nasledovných oblastiach : 

 vysokohorská turistika, 
 rekreačná turistika, 
 cykloturistika, 
 horská cykloturistika, 
 hipoturistika, westernové jazdenie, 
 rekreačné zjazdové lyžovanie, 
 rekreačná lyžiarska turistika, 
 poznávací turizmus, 
 kultúrno spoločenské pobyty (spoločenská a koncertná sála „býv. kostola čs. cirkvi Husitskej), 
 kongresová turistika (****hotel Dlhé), 
 agroturistika, 
 krátkodobé a dlhodobé rekreačné a relaxačné pobyty, 
 tréningové vrcholové, výkonnostné a rekreačné športové pobyty, 
 zotavovacie pobyty, 
 vidiecky turizmus, 
 kúpelné a welnees pobyty (kúpele Korytnica, Dlhé športovo -  relaxačný komplex), 
 náučné chodníky. 

 

B.7.4.2 Územné rozloženie rekreačných útvarov a zariadení, rekreačné územia a zóny 
Obec je začlenená v oblasti cestovného ruchu do štruktúry osídlenia rekreačnej oblasti – rekreačnom 

krajinnom celku doliny Revúcej, kde plní Liptovská Osada východiskové centrum v aglomerácii rekreačných útvarov 
(Liptovská Osada – Korytnica – Liptovské Revúce – Liptovská Lúžna - Škutovky). V zmysle riešenia mávrhu ÚPN-O 
najväčšie predpoklady, na vybudovanie základne v obci s ubytovaco-servisnými službami rekreácie a CR, majú 
nasledovné lokality: 

 

1. Centrum obce (zastavané územie obce)  - stav a návrh 
 Obecné kultúrne stredisko. V súčasnosti v nevyhovujúcom stave. V prípade realizácie zámeru – prepojenie 

a funkčné zapojenie súčasných disponibilných  priestorov MsKS a kostola čs. cirkvi husitskej s kultúrnou 
viacúčelovou sálou (koncerty, výstavy, spoločenské podujatia). Tiež je možné v „novom komplexe uvažovať                            
s umiestnením turistickej informačnej kancelárie. 

 Historické minicentrum. Kultúrna pamiatka r.k kostol sv. Jána Krstiteľa, fara, pôv. škola. Nevyhnutná 
rekonštrukcia okolia i objektov (poznávací turizmus). 
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 Ubytovacie a stravovacie zariadenia. Penzióny, bary, pohostinstvá, rekreačné chalupy, ubytovanie v súkromí 
RD. Nevyhnutná modernizácia zariadení. Pokračovanie využívania starších RD na rekreačné chalupy, príp. 
penzióny. 

 

2. Dlhé  - stav a návrh 
 Rekreačno – ubytovací komplex. V súčasnosti začiatok výstavby. Postupné dobudovanie komplexu 

s orientačným (smerným) cieľom 1290 lôžok v rekreačných chalupách, penziónoch a hoteli. V centre 
komplexu občianska vybavenosť v polyfunkčných objektoch (obchody, nevýrobné služby). V centre (II. etapa) 
umožňujeme umiestnenie amfiteátra, tiež v II. etape detského tábora (školy v prírode). 

 Športovo - relaxačný komplex. V súčasnosti začiatok výstavby. Postupné dobudovanie komplexu 
s nasledovnou vybavenosťou:  

  športová hala v rozsahu 3x tenisový kurt, zimný štadión,  krytý plavecký bazén 25 m,  vonkajší bazén 50 m,  
futbalový štadión,  3x  vonkajší tenisový kurt,  2x volejbalový kurt,  beachvolejbalový kurt,  cyklotrialová dráha, 
lyžiarsky svah s umelým zasnežovaním (200 m vlek a 250 m vlek a 100 m prenosný vlek), reštaurácia, 
discocentrum, vyhliadkové veže na Podvŕšku a Prievalci, vychádzkové trasy – prepojenie s Agroturistickým 
centrom. 

 

3. Čepelka  - stav a návrh 

 Športovo - rekreačné stredisko.  V súčasnosti rekreačno - športový lyžiarsky areál Čepelka (400m vlek), 
autocamping a ranč Liptovská Osada (hypoturistická vybavenosť). Návrh posilnenie služieb, v lete využívanie 
areálu pre minigolf, extrem bike, skateová dráha, bobová dráha, servisná stanica na cyklomagistrále, 
reštaurácia (100 stol.), penzióny (cca 50 lôžok, bufety, cyklo - servisné služby, bežecko lyžiarsky štadión, 
otvorená ľadová plocha (pre rekreačné korčuľovanie). 

 
 

 

B.7.4.3 Kúpeľné územia 
 

Kúpele Korytnica - stav a návrh 
Významný podiel na rozvoji obce bude mať opätovné sprevádzkovanie kúpeľov Korytnica. ÚPN-O navrhuje 

ich opätovné fungovanie.  
V súčasnosti schátralá prevádzka celých kúpeľov nevyhnutne potrebuje investíciu pre jej záchranu. Pri 

celkovej rekonštrukci bude nevyhnutné komplexné vybudovanie celej infraštruktúry kúpeľov vrátane umiestnenia 
nových kúpeľných prevádzok, ktoré komplexne pokryjú potreby budovania „nových“ moderných kúpeľov.  

Cieľ :  
Oživiť slávu a postavenie jedných z najznámejších a najviac cenených kúpeľov v Európe. Vybuduvať 

výnimočný rezort pre strednú a vyššiu klientelu s maximálnou úrovňou služieb. Vytvoriť jedinečný komplex, ktorý bude 
výnimočný v rámci strednej Európy. 

Zameranie:  
 Liečba zažívacieho ústrojenstva – využitie nenahraditeľnej a jedinečnej liečivej vody 
 Liečba – rehabilitácia po chirurgických a ortopedických zákrokrokoch pohybového ústrojenstva – 

špecializované na rehabilitáciu po operácii kĺboveho aparátu. 
 

 Pri rekonštrukcii kúpeľov by nemala absentovať koncepcia postavená nielen na budovaní „nových“ kúpeľov 
pre dlhodobé liečebné pobyty (500 – 700 hostí, podľa ÚPN VÚC ŽK 800 osôb), ale aj pre krátkodobé relaxačné 
pobyty kúpeľných hostí (denní a víkendoví návštevníci).  
 V tejto súvislosti bude treba počítať s líniovým prevádzkovým prepojením na okolitú rekreačnú vybavenosť – 
hlavne Donovaly a obec Liptovskú Osadu. Tak bude nutné, okrem vlastných kúpeľov, sústrediť sa investíciu do polohy 
„Vstupnej brány“ v polohe Korytnica - rázcestie so záchytným parkoviskom a súvisiacou vybavenosťou, kyvadlovej 
dopravy medzi „Vstupnou bránou“ a vlastnými kúpeľmi, kyvadlovou dopravou na Donovaly i vlastnú obec Liptovská 
Osada (Čepelka – Dlhé), sprevádzkovať Donovalskú cyklomagistrálu so zastávkou v lokalite Korytnica - rázcestie a 
udržiavať v prevádzkovej schopnosti a dobudovať turistické trasy, lyžiarske turistické trasy a trasy pre horské bicykle 
v okolí (smer Donovaly, smer  Hiadeľské sedlo).  
 Opätovným rozvojom kúpeľov by sa v portfóliu obce zoptimalizovala a tiež diverzifikovala ekonomická 
základňa v obci.  
 Pre zámer obnovenia kúpeľov je vypracovaná urbanisticko - architektonická štúdia ateliérom Fischer 
a Partners s.r.o. z Ružomberka. Rieši koncepciu komplexnej obnovy a modernizácie súčasných objektov v jednotnom 
architektonickom výraze s odkazom na historickú architektúru pôvodných objektov. Predpokladá sa rozvoj vlastného 
územia s cieľom doplnenia, v novom cieľovom portfóliu kúpeľov, absentujúcich objektov a komplexnou prestavbou 
exteriérových priestranstiev vrátane ciest, chodníkov, kolonády, kúpeľného parku a lesoparku. Navrhované 
urbanistické riešenie v urbanisticko – architektonickej štúdii, je zapracované do nového ÚPN-O Liptovská Osada.  
 Po schválení ÚPN-O navrhujeme vypracovať (aktualizovať) urbanistickú štúdiu, ktorá do nového riešenia 
zapracuje schválené výstupy z ÚPN-O. 
 
B.8 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 

 ÚPN-O Liptovská Osada navrhuje rozšírenie súčasného zastavaného územia obce o navrhované plochy 
v rozvojových lokalitách s navrhovanou výstavbou.  
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 Navrhované rozšírenie je zrejmé z grafickej časti. Do zastavaného územia sú na začlenenie navrhované 
plochy pre rozvoj IBV, HBV a občianskej vybavenosti v dotyku s existujúcim zastavaným územím. 
 
B.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV 
 

B.9.1 OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT 
 

B.9.1.1 Legislatívna ochrana prírody a krajiny 
 

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie 
rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne 
využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie 
ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín.Územnou ochranou prírody sa v zmysle 
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. sa krajiny rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jej 
časti. V zmysle citovaného zákona platí v k.ú.Liptovská Osada I. až V. stupeň ochrany.  
 
B.9.1.2 Prvky RÚSES v riešenom území 
 
 

Nadregionálny územný systém ekologickej stability 
Podľa aktualizácie GNÚSES Koncepciou územného rozvoja Slovenska z r. 2001, okrajovo zasahujú do k.ú. 

Liptovská Osada nadregionálne biocentrum Ďumbierske Nízke Tatry, nadregionálne biocentrum Hôľna Fatra 
a terestrický biokoridor, spájajúci Ďumbierske Nízke Tatry a Hôľnu Fatru. 
 

 Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš z  v k.ú. Liptovská Osada vyčleňuje 
nasledujúce prvky kostry RÚSES (spracované podľa RÚSES okresu Liptovský Mikuláš 1993 a  ÚPN VÚC Žilinského 
kraja, 1998): 

Biocentrum nadregionálneho významu Skalná Alpa - Smrekovica – Šiprúň  
Biocentrum nadregionálneho významu Nízke Tatry - Ďumbierska časť  
Regionálny biokoridor Vodný tok Revúca. 
 

V r. 2013 bol spracovaný nový RÚSES okresu Ružomberok (Esprit s.r.o), ktorý je v súčasnosti                                  
v schvaľovacom konaní. Tento dokument uvádza tieto prvky kostry RÚSES v  k.ú. Liptovská Osada : 
Provincionálne biocentrum PrBc 2 Ďumbierske Nízke Tatry 
Provincionálne biocentrum PrBc 1 Veľká Fatra 
Regionálne biocentrum RBc 2 Zvolen 
Regionálne biocentrum RBc 11 Žiar 
Regionálny biokoridor RBk 1 Revúca 
Regionálny biokoridor RBk 2 Ďumbierske Nízke Tatry – Zvolen 
Regionálny biokoridor RBk 3 Ďumbierske Tatry – Žiar 
Regionálny biokoridor RBk 4 Veľká Fatra - Zvolen 
 

Migračné trasy (zhodujú sa sa s vyčlenenými regionálnymi biokoridormi) 
Migračná trasa nadregionálneho významu pre veľké cicavce (RBk4).  
Regionálna migračná trasa vodnej fauny tok Revúca (RBk1),  
Z hľadiska ornitofauny tvorí riešené územie súvislý biotop, významnejšie nadregionálne migračné trasy sa tu 
nepredpokladajú. 

 

B.9.1.3  Prvky MÚSES 
 

V r.2006 bol spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Liptovská Osada, ktorý vymedzil 
kostru MUSES. Tento dokument nebol spracovávaný na celé územie, ale len na poľnohospodársku pôdu 
v nespojitých komplexoch. Pre účely ÚPN-O bolo z neho prevzaté vymedzenie genofondových lokalít. Niektoré 
genofondové lokality boli zároveň kategorizované aj ako biocentrá.  

 

B.9.1.4 Natura 2000 
 

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 na 
území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 
rôznorodosti v celej Európskej únii. 

Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území: 
 chránené vtáčie územia (CHVÚ), 
 územia európskeho významu (UEV). 

 

V území sa nachádzajú, alebo do neho zasahujú nasledovné územia európskeho významu a chránené vtáčie 
územia, patriace do siete Natura 2000:  

 



Ing. arch. Peter Nezval, autorizovaný architekt, M.Šinského 7, 010 07 Žilina, ateliér : Žitná 13, 010 01 Žilina 
ČAO: 0261 AA, IČO: 35652268, DIČ: 1022424953, mob.: 0903 370818, e-mail : peter.nezval@gmail.com 

 

Územný plán obce Liptovská Osada  50 

Územie európskeho významu SKUEV 0238 Veľká Fatra  
Navrhnutý stupeň ochrany 2, 3, 4, 5, výmera: 43 755,75 ha. 
 

Územie európskeho významu SKUEV 0164 Revúca  
Navrhnutý stupeň ochrany 3, 4, výmera: 44,66 ha, ´ 
 

Územie európskeho významu SKUEV 0198 Zvolen 
Navrhnutý stupeň ochrany 2, výmera: 2766,30 ha 

 

Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Tatry 
 Navrhnutý stupeň ochrany 2,3,4,5, výmera: 46610,08 ha 
 

 Chránené vtáčie územie SKCHVU018  Nízke Tatry 
Vyhlásené vyhl. MŽP SR č.189/2010 zo 16 apríla 2010, výmera 98168,52 ha 

  

 Chránené vtáčie územie SKCHVU033 Veľká Fatra 
Vyhlásené vyhl. MŽP SR č.194/2010 zo 16 apríla 2010, výmera 47445,01ha. 

 

B.9.1.5   Biotopy Európskeho a národného významu 
 

Biotopy európskeho významu  a národného významu určuje zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., príloha č. 1 - Zoznam a 
spoločenská hodnota biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných biotopov (§1 
vyhlášky).  Podrobne sú popísané v kap. B.11. 

 
B.9.1.6  Chránené stromy 

V k.ú. Liptovská Osada sa v súčasnosti žiadne chránené stromy podľa §-u 49 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny nenachádzajú. V r. 2002 bola vyhláškou KÚ v Žiline č. 3/2002 zrušená ochrana 
Chráneného stromu Jedľa v Liptovskej Osade – Skalnô a chránených stromov Lipy pri kríži v Liptovskej Osade, 
z dôvodu zániku predmetu ich ochrany.  
 
B.9.2 OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD A VODNÝCH ZDROJOV 
 

Na území katastra obce Liptovská Osada evidujeme následne vymedzené špecifické územia a s nimi 
súvisiace ochranné pásma určené osobitnými predpismi v súvislosti s ochranou povrchových a podzemných vôd 
a vodných zdrojov.  

 

   Chranená vodohospodárska oblasť 
Riešené územie sa nachádza v CHVO Nízke Tatry – západná časť a CHVO Veľká Fatra, vyhlásenými 

Nariadením Vlády SR č. 138/1973. Hranice týchto oblastí prechádza pozdĺž vodného toku Revúca. 
    

 Ochranné pásma vodárenských zdrojov 
V riešenom území vyhlásené ochranné pásmo vodného zdroja Liptovská Osada – Pri ceste, s výdatnosťou 

23,9 l/s, nachádzajúceho sa južne od hranice intravilánu obce. Vodný zdroj nie je v súčasnosti využívaný, je 
rezervovovaný ako zdroj pitnej vody pre pripojenie na skupinový vodovod.   

 
 

 Ochranné pásma prírodných liečivých  zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd 
V zmysle § 26 zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných 

miestach a prírodných minerálnych vodách bolo v riešenom území vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých 
zdrojov v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005).  
 Ochranné pásma  sú určené v dvoch  stupňoch.  Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť, ochranné 
pásmo II. stupňa chráni tranzitno-akumulačnú oblasť prírodných liečivých zdrojov, ktorá je totožná s infiltračnou 
oblasťou.  Na týchto územiach je (v zmysle § 66 zákona NR SR č. 277/1994  Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov) stanovený zákaz, prípadne obmedzenie činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť fyzikálne 
vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú neškodnosť prírodných liečivých zdrojov. 
  

 Inundačné územie 
V katastrálnom území obce Liptovská Osada nie je legislatívne stanovené inundačné územie vodných tokov. 

 

 Správa vodných tokov - oprávnenia pri správe vodných tokov, § 49, odst.2, zákona č.364/2004 Z.z. 
(vodný zákon). 
 V katastrálnom území obce Liptovská Osada  sú pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom 
vodnom toku Revúca - pozemky do 10 m od brehovej čiary, pri ostatných tokoch 5 m od brehovej čiary. 
 
B.9.3 OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA HLAVNÝCH RÁDOV TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
 

B.9.3.1 Ochranné pásma 
 

 Vodohospodárske zariadenia 
 Verejné vodovody a verejné kanalizácie, zákon č. 230/2005 Z.z. § 19 ods. 2. 
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 Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany : 

 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 
 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.  

 

 Vodojemy 
 Ochranné pásmo I. stupňa existujúcich vodojemov je oplotené.  
  V katastrálnom území obce Liptovská Osada  ide o pásmo ochrany 1,5  a 2,5 m pri verejnom vodovode 

a kanalizácii. 
 Ochranné pásmo mechanicko – biologickej ČOV je 200 m od vonkajšieho okraja areálu k okraju súvislej 

výstavby. 
 

Elektrorozvody 
Ochranné pásmo je územia bezprostredne priľahlé ku elektrickému zariadeniu a vedeniu, jeho vzdialenosť je 
od krajných vodičov na každú stranu : 

 110 kV vedenie 15 m 
 22 kV vedenie   10 m 
 22 kV vedenie v lesných priesekoch 7 m 
 trafostanice 22/0,4 kV  10 m od konštrukcie stožiara 
 

 Doprava 
Podľa vyhlášky FMV číslo 35/1984 Zb. §15 pre úsek komunikácie mimo zastavané územia platí ochranné 
pásmo : 

 pre cestu I. triedy  50 m od osi cesty na obe strany, 
 pre cestu III. triedy  20 m od osi cesty na obe strany, 

 
B.10 NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED 

POVODŇAMI, CIVILNÁ OCHRANA 
 
B.10.1 ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU 
  

 Na území katastra obce sa nenachádzajú vyhradené priestory, objekty a zariadenia Ministerstva obrany. 
 V ÚPN-O je navrhovaný cestný skelet ciest I. a III. triedy ktorý umožňuje pohyb motorových vozidiel 
i vojenskej techniky v oboch smeroch v prípade mimoriadnych udalostí. 
 
B.10.2 ŠPECIÁLNA OCHRANA 
  

 Na území katastra obce sa nenachádzajú vyhradené priestory špeciálnej ochrany. 
 
B.10.3 POŽIARNA OCHRANA 
 

Požiarnu ochranu v obci zabezpečuje obecný Dobrovoľný hasičský zbor a v prípade potreby je zásah 
realizovaný Hasičským a záchranným zborom z Ružomberka. Zdrojom požiarnej vody je verejný obecný vodovod 
a povrchová voda z vodných tokov. Podrobnosti pre zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400 a Vyhláška 
MV SR č. 699/2004 Z. z..  
 V návrhu ÚPN – O Liptovská Osada je z hľadiska požiarnej ochrany akceptované a riešené: 
 

 akceptovné sú požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi podľa zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
v znení neskorších predpisov, 

 požiarna voda je zabezpečená z navrhovaných hydrantov verejného vodovodu za predpokladu realizácie jeho 
navrhovanej rekonštrukcie a odberom povrchovej vody z rieky Revúca a z ostatných miestnych tokov, 

 koncepcia požiarnej ochrany je riešená v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb 
vodou na hasenie požiarov, 

 v súlade s vyhláškou č.699/2004 Z.z. je navrhované trasovanie vodovodu tak, aby na ňom bolo možné 
vytvoriť odberné miesta (požiarne hydranty) s týmito parametrami: 
-    minimálny hydrostatický pretlak 0,25 MPa (§9 ods.2 vyhl.699/2004 Z.z.) 
-   maximálna vzdialenosť od stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny A (definované v §94 ods.3 vyhl. MV 

SR č.94/2004 Z.z.) 200m, od ostatných stavieb 80m (§8 ods. 9 vyhl.699/2004 Z.z). 
 najmenšia dimenzia potrubia, resp. prietok – v závislosti od druhu zástavby je stanovená podľa prílohy č.1 

vyhl. 699/2004 Z.z., resp. tabuľky 2 STN 920400 Požiarna bezpečnosť stavieb Zásobovanie vodou na 
hasenie požiarov. 

 rešpektované sú ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  

 zachovávame v obci hasičskú zbrojnicu.  
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B.10.4 OCHRANA PRED POVODŇAMI  
            

Obec má spracovaný Povodňový plán.  Korytá tokov sú v rámci intravilánu udržiavané, s menšími brehovými 
úpravami koryta. Je možné predpokladať, že v prípade extrémnych prítokov bude v časti intravilánu dochádzať 
k vybreženiu vôd z koryta.  

Podľa §8, ods.10 zákona č.7/2010 Z. z. obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar 
zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny. Pre 
katastrálne územie obce nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia, ktorá orientačne zobrazuje rozsah 
povodne znázornený záplavovou čiarou (priesečnica hladiny vody záplavy s terénom). Podľa zákona č. 7 / 2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami §6, ods. 8, mapu povodňového ohrozenia zabezpečí správca vodohospodársky 
významných vodných tokov. 

 

 V rámci riešenia ochrany pred povodňami je v ÚPN-O akceptované a riešené: 
 akceptovaná a navrhovaná ochrana pred záplavami, ktoré môžu byť spôsobené vybrežovaním miestnych 

tokov, 
 riešená ochranu intravilánu proti zatápaniu extravilánovými vodami, 
 nie je navrhovaná nová zástavba v inundačnom území miestnych tokov a urbanistickým riešením 

zabezpečená adekvátna protipovodňovú ochranu navrhovanej zástavby, ktorá negatívne neovplyvní 
odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov, 

 sú vytvorené podmienky pre budovanie potrebných protipovodňové opatrení s dôrazom na ochranu 
intravilánu,  

 rozvojové aktivity sú riešené v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
 v rámci odvádzania dažďových vôd sú navrhované opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, 

aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby 

 
B.11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY 
 

B.11.1 OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT, IDENTIFIKÁCIA PRVKOV R-ÚSES V KATASTRI 
 

B.11.1.1 Legislatívna ochrana prírody a krajiny 

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny legislatívnou formou zabezpečuje zachovanie 
rozmanitosti podmienok a foriem života na zemi, vytvorenie podmienok na trvalé udržanie, obnovovanie a racionálne 
využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a udržanie 
ekologickej stability. Vymedzuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. 

Územnou ochranou prírody sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny rozumie 
osobitná ochrana prírody a krajiny v legislatívne vymedzenom území v druhom až piatom stupni ochrany.  

 

B.11.1.2 Priemet ÚSES do riešeného územia     
 

 Priemet GNÚSES 
 Podľa aktualizácie GNÚSES Koncepciou územného rozvoja Slovenska z r. 2001, okrajovo zasahujú do k.ú. 

Liptovská Osada nadregionálne biocentrum Ďumbierske Nízke Tatry, nadregionálne biocentrum Hôľna Fatra 
a terestrický biokoridor, spájajúci Ďumbierske Nízke Tatry a Hôľnu Fatru. 
 

 Priemet RÚSES 
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Liptovský Mikuláš z  v k.ú. Liptovská Osada 

vyčleňuje nasledujúce prvky kostry RÚSES (spracované podľa RÚSES okresu Liptovský Mikuláš 1993 a  ÚPN VÚC 
Žilinského kraja, 1998) : 

 Biocentrum nadregionálneho významu Skalná Alpa - Smrekovica – Šiprúň  
 Biocentrum nadregionálneho významu Nízke Tatry - Ďumbierska časť  
 Regionálny biokoridor Vodný tok Revúca. 

 

 V roku 2013 bol spracovaný nový RÚSES okresu Ružomberok (Esprit s.r.o), ktorý je v súčasnosti                    
v schvaľovacom konaní. Tento dokument uvádza tieto prvky kostry RÚSES v  k.ú. Liptovská Osada : 

 Provincionálne biocentrum PrBc 2 Ďumbierske Nízke Tatry 
 Provincionálne biocentrum PrBc 1 Veľká Fatra 
 Regionálne biocentrum RBc 2 Zvolen 
 Regionálne biocentrum RBc 11 Žiar 
 Regionálny biokoridor RBk 1 Revúca 
 Regionálny biokoridor RBk 2 Ďumbierske Nízke Tatry – Zvolen 
 Regionálny biokoridor RBk 3 Ďumbierske Tatry – Žiar 
 Regionálny biokoridor RBk 4 Veľká Fatra - Zvolen 

 

 Migračné trasy (zhodujú sa sa s vyčlenenými regionálnymi biokoridormi) 
Migračná trasa nadregionálneho významu pre veľké cicavce (RBk4).  
Regionálna migračná trasa vodnej fauny tok Revúca (RBk1),  
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Z hľadiska ornitofauny tvorí riešené územie súvislý biotop, významnejšie nadregionálne migračné trasy sa tu 
nepredpokladajú. 

 

 Prvky MÚSES 
 V r.2006 bol spracovaný Miestny územný systém ekologickej stability k.ú. Liptovská Osada, ktorý vymedzil 

kostru MUSES. Tento dokument nebol spracovávaný na celé územie, ale len na poľnohospodársku pôdu 
v nespojitých komplexoch. Pre účely ÚPN sme z neho prevzali vymedzenie genofondových lokalít. Niektoré 
genofondové lokality boli zároveň kategorizované aj ako biocentrá.  
 

 Genofondové lokality 
 Výber genofondových lokalít bol realizovaný na základe existujúcich podkladov o flóre a faune v riešenom 

území (RÚSES okresu Ružomberok a MÚSES pre PPÚ pre k.ú. Liptovská Osada). Do zoznamu boli doplnené ďalšie 
lokality na základe vlastných poznatkov o území a poskytnutých podkladov ŠOP SR. 
  

 Genofondová lokalita č. 1 – Strmáň1 
 Strmý svah nad riekou Revúca, v minulosti kosené, v súčasnosti bez obhospodarovania, sekundárna 

sukcesia však najmä vďaka značnému sklonu postupuje relatívne pomaly, zarastá smrekom najmä od juhu.Veľmi 
významná lokalita vstavačovitých. 
  

 Genofondová lokalita č. 2 Strmáň2 
 V minulosti intenzifikovaná lúka, v súčasnosti sa druhové bohatstvo obnovuje vďaka vylúčeniu aplikácie 

priemyselných hnojív. Biotopy: Lk1 – Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané 
lúky.  
 Genofondová lokalita č. 3 Slatina pod Strmáňom (súčasť SKUEV Rieka Revúca) 

 Predstavuje slatinné rašelinisko s výskytom biotopov európskeho a národného významu: Ra6 – Slatiny 
s vysokým obsahom báz (7230), Ra7 – sukcesne zmenené slatiny, Lk5 – Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých 
lúkach. Na miesta s vysokou hladinou podzemnej vody sú viazané typické druhy pre tento biotop. Rašelinisko zarastá 
vplyvom sekundárnej sukcesie a nízkobylinné rastlinné spoločenstvá sú ohrozené aj hromadením stariny. 
 

 Genofondová lokalita č. 4 Čepelka1 
 Pasienok, mimoriadne početné populácie viacerých druhov vstavačovitých. Výskyt biotopov európskeho a 

národného významu: Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané lúky. 
 

 Genofondová lokalita č. 5 Čepelka2 
 Pasienok, mimoriadne početné populácie viacerých druhov vstavačovitých Výskyt biotopov európskeho a 

národného významu: Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané lúky.  
 

 Genofondová lokalita č. 6 Čepelka3 
 Pasienky, čiastočne jedenkrát ročne kosené, mimoriadne početné populácie viacerých druhov 

vstavačovitých.  Výskyt biotopov európskeho a národného významu: Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané lúky.  
 

 Genofondová lokalita č. 7 Pred Repiskami 
 Rozsiahly lúčny polygón, ide o prevažne strmšie svahy, čiastočne opustené alebo iba extenzívne využívané 

(kosenie, pastva). Zaznamený výskyt vstavačovitých. 
 

 Genofondová lokalita č. 8 Korytnická dolina Pod Drozdovou1 
 Pasienky, ohrozené sekundárnou sukcesiou, výskyt vstavačovitých.  

 

 Genofondová lokalita č. 9 Korytnická dolina Pod Drozdovou2 
 Pasienky, v minulosti pravdepodobne intenzifikované, spodná časť zatrávnené pole. Pri súčasnom spôsobe 

obhospodarovania veľký potenciál revitalizácie pôvodných rastlinných spoločenstiev s výskytom vstavavčovitých.  
 

 Genofondová lokalita č. 10 Nižná Prašivá1 
 Výskyt bohatých populácií viacerých druhov vstavačovitých. 
 

 Genofondová lokalita č. 11 Nižná Prašivá2 
 Rozsiahly lúčny pasienok, v spodnej časti svahov raz ročne kosený, pastva hovädzieho dobytka. Výskyt 

bohatých populácií viacerých druhov vstavačovitých. 
 

 Genofondová lokalita č. 12 Mokraď Za Vlčkovom 
 Kroviny, podmáčaná lokalita, výskyt mokraďových druhov 
 

 Genofondová lokalita č. 13 Lúka Pod Košiariskom 
 Lúka, kosené každoročne, výskyt vstavačovitých. 
 

 Genofondová lokalita č. 14 Slatina Pod Košiariskom1 
 Slatina s vysokým obsahom báz -  Čiastočne degradované, zarastajúce slatinné rašelinisko, s výskytom 

niekoľkých typických druhov. Na miesta s vysokou hladinou podzemnej vody sú viazané typické druhy pre tento 
biotop. Rašelinisko zarastá vplyvom sekundárnej sukcesie a nízkobylinné rastlinné spoločenstvá sú ohrozené aj 
hromadením stariny. Keďže sa nachádza v tesnej blízkosti poľa, je ohrozené hospodárením (zachádzanie ťažkých 
mechanizmov, eutrofizácia). 
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 Genofondová lokalita č. 15 Pod Kremeninami 
 Veľmi zachovaný pasienok, pasený ovcami. 
 

 Genofondová lokalita č. 16 Mokraď pri ústí doliny Skalnô   
 Slatinné spoločenstvo nízkych a vysokých ostríc s výskytom vstavačovitých. 
 

 Genofondová lokalita č. 17 Úplazok - Pasienky nad Bielom  
 Rozsiahly, veľmi zachovaný pasienok, pasený ovcami, menej hovädzím dobytkom. Spodné časti sú 

maloplošne kosené súkromníkmi (zachovaných niekoľko senníkov). Bohaté populácie vstavačovitých.  
 

 Genofondová lokalita č. 18 Slatina pod Košiariskom2 
 Lokalita je porastená rašelinnými spoločenstvami nízkych a vysokých ostríc a vŕby popolavej. Zo vzácnych 

a ohrozených taxónov sú na ploche zastúpené napr. druhy z čeľade vstavačovitých. Na začiatku vegetačného 
obdobia sa v bylinných porastoch aj v podraste krovitých formácií prejavuje výrazný aspekt valeriány celistvolistej. Ako 
rozmnožovaciu lokalitu ju využívajú viaceré druhy žiab.  

 

 Genofondová lokalita č. 19 Žiar   
 Zalesnený skalnatý vrch nad obcou, s výskytom biotopov európskeho a národného významu Ls5.4 

Vápnomilné bukové lesy (9150), Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130), Ls4 - Lipovo-javorové 
sutinové lesy (9180*), Ls6.2 - Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Sk1 - Karbonátové skalné 
steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210). Lokalita vzácnych rastlín a živočíchov. 
  

 Genofondová lokalita č. 20 Veľká Bzdová 
 Výskyt bohatých populácií viacerých druhov vstavačovitých. 

 

B.11.1.3 Územia siete NATURA 2000 
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 na 
území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 
rôznorodosti v celej Európskej únii. 

Sústavu NATURA 2000 tvoria 2 typy území : 
 chránené vtáčie územia (CHVÚ), 
 územia európskeho významu (UEV). 

 

V území sa nachádzajú, alebo do neho zasahujú územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, 
patriace do siete Natura 2000.  
 

Územie európskeho významu SKUEV 0238 Veľká Fatra  
Navrhnutý stupeň ochrany 2, 3, 4, 5, výmera: 43 755,75 ha. 
Územie sa navrhuje z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: 

4070* Kosodrevina, 6170 Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty, 6190 Dealpínske 
travinnobylinné porasty, 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité 
stanovištia vstavačovitých), 6230* Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte, 6430 
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, 6510 Nížinné a 
podhorské kosné lúky, 6520 Horské kosné lúky, 7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská, 7220* Penovcové 
prameniská, 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz, 8120 Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho 
stupňa, 8160* Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa, 8210 Karbonátové skalné 
steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, 8310 Nesprístupnené jaskynné útvary,  9110 Kyslomilné bukové lesy, 9130 
Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9140 Javorovo-bukové horské lesy, 9150 Vápnomilné bukové lesy, 9180* Lipovo-
javorové sutinové lesy, 9410 Horské smrekové lesy, 91Q0 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, 
91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy, 

a druhov európskeho významu: 

rastliny: 

črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček hrubokoreňový (*Campanula serrata), poniklec slovenský 
(*Pulsatilla slavica), poniklec prostredný (*Pulsatilla subslavica), klinček lesklý (*Dianthus nitidus), cyklamén fatranský 
(*Cyclamen fatrense), grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra), zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia),  

živočíchy: 

plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), bystruška potočná (Carabus variolosus), roháč obyčajný (Lucanus cervus), 
fúzač alpský (*Rosalia alpina), fúzač karpatský (*Pseudogaurotina excellens), bystruška potočná (Carabus 
variolosus), spriadač kostihojový (*Callimorpha quadripunctaria), kováčik fialový (Limoniscus violaceus), mlynárik 
východný (Leptidea morsei),  ohniváčik veľký (Lycaena dispar), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), 
priadkovec trnkový (Eriogaster catax),  Rhysodes sulcatus, klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), pimprlík mokraďný 
(Vertigo angustior), pimprlík močiarny (Vertigo geyeri), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá 
(Bombina variegata),  hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier obyčajný 
(Myotis myotis), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), podkovár veľký (Rhinolophus ferrumequinum), podkovár 
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malý (Rhinolophus hipposideros), netopier brvitý (Myotis emarginatus), netopier ostrouchý (Myotis blythi), rys ostrovid 
(Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (*Ursus arctos) a vlk dravý (*Canis lupus). 
 

Územie európskeho významu SKUEV 0164 Revúca  
Navrhnutý stupeň ochrany 3, 4, výmera: 44,66 ha, ´ 

Územie sa navrhuje z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:  
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa, 7220 
Penovcové prameniská, 7230 Slatiny s vysokým obsahom báz, 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky  

a druhov európskeho významu: 
rastliny: 
zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata),  
živočíchy: 
spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), bystruška potočná (Carabus variolosus), fúzač alpský (*Rosalia 
alpina), fúzač karpatský (Pseudogaurotina excellens), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), mlok karpatský (Triturus 
montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata) a vydra riečna (Lutra lutra). 

 

Územie európskeho významu SKUEV 0198 Zvolen 
Navrhnutý stupeň ochrany 2, výmera: 2766,30 ha 

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:  
Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové 
lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy 
(9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného 
stupňa (8160), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Porasty borievky 
obyčajnej (5130)  

a druhov európskeho významu:  
rastliny 
poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý (Dianthus nitidus), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), 
cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense),  
živočíchy 
Boros schneideri, priadkovec trnkový (Eriogaster catax), fúzač alpský (Rosalia alpina), mlok karpatský (Triturus 
montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier pobrežný 
(Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), netopier obyčajný (Myotis myotis), uchaňa čierna 
(Barbastella barbastellus), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus). 
 

Územie európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Tatry 
 Navrhnutý stupeň ochrany 2,3,4,5, výmera: 46610,08 ha 
Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:  
 Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070), Alpínske a subalpínske vápnomilné 
travinnobylinné porasty (6170), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité 
stanovištia vstavačovitých) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 
alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Aktívne vrchoviská (7110), Prechodné rašeliniská 
a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom 
stupni (8110), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Silikátové skalné steny a 
svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), 
Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), 
Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na 
rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), 
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), 
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210)  

a druhov európskeho významu:  
rastliny: 
ochyrea tatranská (Ochyraea tatrensis), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček hrubokoreňový 
(Campanula serrata), cyklámen fatranský (Cyclamen fatrense), poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica), poniklec 
slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý (Dianthus nitidus), korýtkovec (Scapania massalongi), grimaldia 
trojtyčinková (Mannia triandra),  
živočíchy: 
plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), rak riavový (Austropotamobius torrentium), ohniváčik veľký (Lycaena dispar), 
roháč obyčajný (Lucanus cervus), fúzač alpský (Rosalia alpina), spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria), 
hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), 
kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý 
(Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), hraboš tatranský (Microtus tatricus), svišť vrchovský (Marmota marmota 
latirostris), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier pobrežný (Myotis dasycneme), netopier veľkouchý (Myotis 
bechsteini), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). 
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Chránené vtáčie územie SKCHVU018  Nízke Tatry 
Vyhlásené vyhl. MŽP SR č.189/2010 zo 16 apríla 2010, výmera 98168,52 ha 

Účel vyhlásenia: zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov 
sťahovavých druhov vtákov orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, ďatľa trojprstého, kuvika kapcavého, 
kuvika vrabčieho,  jariabka hôrneho, bociana čierneho, orla krikľavého, výra skalného, včelára lesného, ďatľa 
bielochrbtého, žlny sivej, ďatľa čierneho, muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého, prepelice poľnej, 
žltochvosta lesného, strakoša sivého, muchára sivého, lelka lesného a chriašteľa poľného a zabezpečenie podmienok 
ich prežitia a rozmnožovania. 
 

Chránené vtáčie územie SKCHVU033 Veľká Fatra 
Vyhlásené vyhl. MŽP SR č.194/2010 zo 16 apríla 2010, výmera 47445,01ha. 

Účel vyhlásenia: zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov 
sťahovavých druhov vtákov: sokola sťahovavého, jariabka hôrneho, lelka lesného, ďatľa trojprstého, výra skalného, 
sovy dlhochvostej, bociana čierneho, včelára lesného, žlny sivej, žltochvosta lesného, muchára sivého, orla skalného, 
tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, 
muchárika bielokrkého a muchárika červenohrdlého a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 

 
B.11.1.4 Biotopy európskeho významu a národného významu 

Biotopy európskeho významu  a národného významu určuje zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny a vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., príloha č. 1 - Zoznam a 
spoločenská hodnota biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných biotopov (§1 
vyhlášky).  
 

Chránené a ohrozené druhy a výskyt biotopov národného a európskeho významu 
 

Tab.č. 3 Chránené druhy rastlín európskeho  významu v k.ú. Liptovská Osada 
Vedecký názov   Slovenský názov Ohrozenosť druhu Chránený  druh 

Campanula serrata Zvonček hrubokoreňový Nt § 

Cypripedium calceolus Črievičník papučkový VU § 

 
Tab.č. 4 Chránené druhy rastlín národného významu a ohrozené druhy rastlín v riešenom území 
Vedecký názov Slovenský názov Ohrozenosť druhu Chránený druh 

Coeloglossum viride Vemenníček zelený VU § 

Dactylorhiza majalis Vstavačovec májový VU § 

Dactylorhiza sambucina Vstavačovec bazový VU § 

Eleocharis quinqueflora Bahnička málokvetá EN § 

Epipactis palustris Kruštík močiarny VU § 

Gymnadenia conopsea Päťprstnica obyčajná  VU § 

Gymnadenia densiflora  Päťprstnica hustokvetá EN § 

Lilium bulbiferum Ľalia cibuľkonosná EN § 

Listera ovata Bradáčik vajcovitý VU § 

Menyanthes trifoliata Vachta trojlistá EN § 

Ophrys insectifera Hmyzovník hmyzonosný VU § 

Orchis mascula  ssp. Signifera Vstavač mužský poznačený VU § 

Orchis militaris Vstavač vojenský VU § 

Orchis morio Vstavač obyčajný VU § 

Pinguicula vulgaris Tučnica obyčajná EN § 

Platanthera bifolia Vemenník dvojlistý VU § 

Primula farinosa Prvosienka pomúčená VU § 

Traunsteinera globosa Pavstavač hlavatý EN § 

 
Tab.č. 5 Chránené druhy živočíchov európskeho významu v k.ú. Liptovská Osada 

Vedecký názov Slovenský názov Ohrozenosť druhu Chránený druh 

Cottus gobio hlaváč bieloplutvý   § 

Bombina variegata kunka žltobruchá  § 

Triturus montandoni mlok karpatský  § 

Lynx lynx rys ostrovid EN § 

Lutra lutra vydra riečna  § 

Ursus arctos medveď hnedý  § 

Canis lupus  vlk dravý  § 

Rhinolophus hipposideros podkovár malý  § 

Myotis myotis netopier obyčajný  § 

Aquila chrysaetos orol skalný  § 
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Tetrao tetrix tetrov hoľniak  § 

Tetrao urogallus tetrov hlucháň  § 

Picoides tridactylus ďateľ trojprstý  § 

Aegolius funereus kuvik kapcavý  § 

Glaucidium passerinum kuvik vrabčí  § 

Bonasa bonasia jariabok hôrny  § 

Ciconia nigra bocian čierny  § 

Aquila pomarina orol krikľavý  § 

Bubo bubo výr skalný  § 

Pernis apivorus včelár lesný  § 

Dendrocopos leucotos ďateľ bielochrbtý  § 

Picus canus žlna sivá  § 

Dryocopus martius ďateľ čierny  § 

Ficedula parva muchárik červenohrdlý  § 

Ficedula albicollis muchárik bielokrký  § 

Triturus alpestris mlok vrchovský  VU § 

Vipera berus vretenica obyčajná VU § 

Ohrozenosť:   EN (ohrozený druh),   LR (menej ohrozený druh),   VU (zraniteľný druh),   CR (kriticky ohrozený druh) 

 
Tab.č. 6 Zoznam biotopov národného významu a biotopov európskeho významu v k.ú. Liptovská Osada  
Kód SK Biotop Kód Natura 2000 

Br6 Brehové porasty deväťsilov 6430 

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny - 

Kr10 Kosodrevina 4070* 

Al6 Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom substráte - 

Al8 Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch - 

Tr6 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 6230* 

Tr7 Mezofilné lemy - 

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510 

Lk2 Horské kosné lúky 6520 

Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky - 

Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach 6430 

Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz 7230 

Pr3 Penovcové prameniská 7220* 

Sk1 Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou 8210 

Sk8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310 

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy 9180* 

Ls5.1 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130 

Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy 9110 

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy 9140 

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150 

Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q0 

Ls8 Jedľové a jedľovo-smrekové lesy - 

Ls9.1 Čučoriedkové smrekové lesy 9410 

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné 9410 

Poznámka:  
kód biotopu podľa Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 

24/2003, prílohy č. 1 - Zoznam a spoločenská hodnota biotopov národného významu, biotopov európskeho významu a prioritných 
biotopov (§1 vyhlášky) / 
kód Natura 2000, pri prioritných biotopoch je  číselný kód doplnený symbolom „* “) 

 
B.11.1.5 Chránené stromy 

V k.ú. Liptovská Osada sa v súčasnosti žiadne chránené stromy podľa §-u 49 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny nenachádzajú. V r. 2002 bola vyhláškou KÚ v Žiline č. 3/2002 zrušená ochrana 
Chráneného stromu Jedľa v Liptovskej Osade – Skalnô a chránených stromov Lipy pri kríži v Liptovskej Osade, 
z dôvodu zániku predmetu ich ochrany.  

Všeobecná ochrana drevín je ustanovená v štvrtej hlave zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/ 2002 (§ 
46- 49). Štátnu správu vo veciach ochrany drevín vykonáva obec. Obec a ostatní vlastníci sú povinní vykonávať 
starostlivosť o dreviny a zabezpečiť ich ochranu . Ochrana sa vzťahuje na všetky dreviny rastúce mimo les, ktoré je 
zakázané bez súhlasu príslušného orgánu ochrany drevín (obecný úrad) rúbať, alebo inak poškodzovať . Vlastník 
(správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať. Pri poškodení alebo výskyte 
nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykonať 
nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní, pričom určí podmienky a povinnosti pri výrube 
drevín a podmienky náhradnej výsadby. 
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B.11.1.6 Ekologicky významné segmenty 
Ekologicky významné segmenty v širšom zmysle sú všetky pozitívne pôsobiace krajinné prvky, ako sú napr. 

lesy, skalné bralá, lúky a pasienky, prirodzené vodné toky a plochy, extenzívne sady a záhrady 
V užšom slova zmysle sú to prírodné aj poloprírodné prvky, na ktoré sa viažu ekostabilizačné funkcie, najmä 

chránené územia, územia siete Natura 2000, biotopy národného a európskeho významu, iné významné krajinné 
prvky, ktoré utvárajú charakteristický vzhľad krajiny (napr. významné krajinné dominanty), alebo prispievajú k jej 
ekologickej stabilite, (napr. lokality výskytu chránených druhov, mokrade, genofondové lokality a ostatné významné 
biotopy).  

 

Mokrade 
Mokrade patria medzi významné biotopy, Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami 

prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Ochranou mokradí sa zaoberá tzv. 
Ramsarský dohovor. Inventarizáciu mokradí SR realizovalo Centrum mapovania mokradí SZOPK v Prievidzi, 
v ktorého databáze sa nachádzajú nasledovné lokality: 
 Alúvium Revúcej  - mokraď regionálneho významu 
 Mokraď pri ústí doliny Skalnô  - mokraď lokálneho významu. 
 Tieto lokality sú popísané v rámci  genofondových lokalít. 

 
B.11.1.7 Legislatívna ochrana prírody a krajiny – veľkoplošne chránené územia 
 

Do územia obce sa zasahujú alebo sa nachádzajú veľkoplošne chránenené územia v zmysle zákona NR SR 
č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

 Národný park Veľká Fatra a jeho ochranné pásmo, s celkovou výmerou 40 371 ha a 26 132 ha v ochrannom 
pásme.Na území NP platí 3. stupeň ochrany, v území OP NP 2. stupeň ochrany. 

 Národný park Nízke Tatry a jeho ochranné pásmo s celkovou výmerou 72 842 ha a 110 162 ha 
v ochrannom pásme.Na území NP platí 3. stupeň ochrany, v území OP NP 2. stupeň ochrany. 

 Národná prírodná rezervácia Skalná Alpa s výmerou 525 ha, v území platí 5. stupeň ochrany, spadá do NP 
Veľká Fatra. 

 Prírodná rezervácia Smrekovica s výmerou 234,75 ha, v území platí 4 a 5. stupeň ochrany, ochranné pásmo 
má výmeru 59,64 ha, spadá do NP Veľká Fatra. 

 Prírodná rezervácia Kozí chrbát s výmerou 37,43 ha, v území platí 5. stupeň ochrany, spadá do NP Veľká 
Fatra. 

 Chránený areál Revúca s výmerou 39,22 ha, v území platí 4. stupeň ochrany. 
 
B.11.2 KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN (OPTIMÁLNE PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ VYUŽÍVANIE ÚZEMIA 

OBCE LIPTOVSKÁ OSADA) – súhrn navrhovaných ekostabilizačných opatrení  
 

B.11.2.1 Návrhy ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany rastlinstva 
 regulovať výstavbu a iné ľudské aktivity, ktoré by mohli narušiť významné biotopy a biotopy s výskytom 

ohrozených druhov rastlín (napr. odvodňovanie mokradí, používanie chemických látok, 
 udržať čo najvyššiu biodiverzitu, ktorá vyplýva zo zachovania čo najväčšej rozmanitosti biotopov, 

zachovanie prirodzených kosienkových a pasienkových lúčnych fytocenóz ich údržbou a obhospodarovaním 
(kosenie, pasenie), 

 odstraňovať nálety drevín a tým zabrániť zarastaniu lúčnych biotopov,  
 zachovávať prirodzené lesné porasty s prirodzeným drevinovým zložením, 
 v prípade výsadby lesných kultúr zabezpečiť, aby sa štruktúra a druhové zloženie blížilo pôvodnému lesu, 
 zabezpečiť ochranu brehových porastov  
 podporovať tradičné formy hospodárenia v území, 
 obmedziť, alebo úplne vylúčiť používanie chemických prostriedkov a pesticídov v blízkosti zamokrených 

plôch a vodných tokov, 
 zachovanie a zabezpečenie manažmentu mokradných lokalít v území, 
 vytváranie podmienok pre rozširovanie a stabilizáciu mokradných spoločenstiev, 
 zabrániť rozširovaniu expanzívnych druhov rastlín a rozširovaniu inváznych druhov rastlín v území, 
 zaviesť pravidelný monitoring genofondovo významných lokalít. 
 

B.11.2.2 Návrhy ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany živočíšstva 
 zachovanie priaznivej súčasnej krajinnej štruktúry, 
 udržať čo najvyššiu biodiverzitu, ktorá vyplýva zo zachovania čo najväčšej rozmanitosti biotopov, 
 dôrazná ochrana všetkých typov biotopov so šeciálnym zreteľom na orchideové lúky, 
 pre ochranu zoocenóz v lesných komplexoch je dôležité najmä vytvárať a udržať rôznorodé a rôznoveké 

lesné porasty, využívať pri obnove porastov prirodzené zmladenie a dodržiavať ďalšie navrhované opatrenia 
na stabilizáciu a ochranu lesných porastov, 

 zaviesť pravidelný monitoring genofondovo faunisticky významných lokalít, 
 obhospodarovanie lesných pozemkov so zreteľom na ochranu druhov fauny viažúcich sa na staré odumreté 

stromy, v rámci výkonu hospodárskych opatrení ponechávať adekvátny počet starých stromov, 
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 v maximálnej miere uplatňovať tradičné obhospodarovanie lúčnych porastov, 
 kosenie lúk realizovať v období po vyvedení a osamostatnení mláďat, pri mechanizovanom kosení väčších 

plôch postupovať zásadne od stredu záhona k jeho okrajom (ochrana zveri), 
 v území racionálne využívať priemyslené hnojivá a v boji proti škodcom poľnohospodárskych kultúr 

uplatňovať biologické formy namiesto používania pesticídov, 
 udržiavať mimolesnú, stromovú a krovinnú zeleň na neprodukčných plochách, plochách postihnutých 

eróziou, potenciálnych eróznych plochách, medziach a pod., 
 vylúčiť akékoľvek vypaľovanie trávnych porastov, medzí, pasienkov a pod., 
 revitalizácia vodných tokov – revitalizácia brehových porastov, postupná rekonštrukcia a následná 

revitalizácia regulácie recipientov ekologicky vhodnými postupmi, 
 zabrániť znečisteniu tokov (nelegálne skládky), 
 v lesnom hospodárstve uplatňovať postupy čo najmenej zasahujúce do tokov. 

 

B.11.2.3 Ekostabilizačné opatrenia  vyplývajúce z krajinárskeho hľadiska: 
 zachovať pestrú krajinnú štruktúru s rozptýlenou vegetáciou, remízkami, lesíkmi a solitérnou zeleňou, 

podmáčanými plochami a bohatými kosnými lúkami, 
 neumožniť výsadbu kosodreviny, smreka a iných nepôvodných drevín v hôľnom stupni, plochy ponechať na 

prirodzenú sukcesiu alebo usmernené pasenie. 
 

B.11.2.4 Ekostabilizačné opatrenia  pre lesohospodárske a  poľnohospodárske využitie krajiny: 
 podporovať a rozvíjať extenzívnejšie spôsoby hospodárenia, kombinovať údržbu TTP kosením a vypásaním, 

s využitím agroenvironmentálnych programov s cieľom zachovať biodiverzitu lúčnych ekosystémov                                 
a obmedziť zarastanie náletovými drevinami, 

 živočíšnu výrobu orientovať na chov oviec a hovädzieho dobytka, vylúčiť veľkochovy ako možnú príčinu 
vzniku erózie. Živočíšnu výrobu chápať aj ako možný nástroj na  udržanie kult. obhospodarovanej krajiny, 

 podporovať maloplošné využívanie ornej pôdy formou záhrad, záhumienok a extenzívnych ovocných sadov, 
 starostlivosť o pasienky - vykášanie nedopaskov po ukončení pasenia, pravidelné odstraňovanie náletových 

a výmladkových drevín, 
 obkášanie krovinatých lesných plášťov a lúčnych/pasienkových krovín až po ich okraj, aby sa nerozrastali 

a nezmenšovali výmeru lúk, 
 úprava napájadiel pre zmiernenie erózie v ich okolí, 
 zachovávať pôvodné druhové zloženie lesných porastov podľa zloženia potenciálnej prirodzenej vegetácie, 
 nezvyšovať intenzitu a rozsah zásahov v lesoch ochranných a osobitného určenia, 
 ponechávať dostatočné množstvá starých porastov i jednotlivých starých a dutinových stromov, ako i stojace 

a ležiace mŕtve drevo v dostatočnom objeme a štruktúre (najmä hrubé) 
 na mieste vyrúbaných nepôvodných smrekových monokultúr obnovovať listnatý alebo zmiešaný les 

s ponechávaním prirodzeného zmladenia, 
 znižovať podiel stanovištne nevhodných drevín v porastoch, 
 nenarušovať ťažkými mechanizmami pôdu, podrast a bylinné poschodie, 
 rekultivovať lesné sklady a lesné cesty, ktoré vznikli pre účely ťažby, 
 pri výstavbe a opravách lesných ciest a doprave dreva minimalizovať zásahy do ekosystémov vodných 

tokov (vrátane brehových porastov) umiestňovaním lesných ciest mimo nich, kvalitnou výstavbou ciest a ich 
odvodnením (odrážky, premostenia, priepusty), 

 v prípade výrubu by mala byť zabezpečená ich obnova zo zdrojov miestnej proveniencie a v štruktúre blízkej 
prirodzenej, 

 žiaduce je používať jemnejšie hospodárske spôsoby (podrastový, prípadne až účelový), menšie obnovné 
prvky, šetrnejšie technológie približovania, 

 v územiach s 5. stupňom ochrany dodržiavať bezzásahový režim. 
 odporúča sa prekategorizovať hospodárske lesy v riešenom území kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle 

zákona OPaK na lesy účelové. 

 

B.11.2.5 Odporúčania vyplývajúce z hľadiska výstavby, rekreácie  a hospodárskych aktivít: 
 Pri výstavbe rýchlostnej cesty dôsledne dbať o čo najmenšiu degradáciu priľahlých plôch a dočasne 

zabratých pozemkov, po ukončení tieto dôsledne revitalizovať, 
 riešenie nárokov na bytovú výstavbu riešiť prevažne v rámci intravilánu – voľné plochy, preluky medzi 

domami, mimo intravilán využiť plochy doporučované vo finálnom výstupe tejto dokumentácie, 
 obmedziť novú zástavbu po stránke výškovej a objemovej s prihliadnutím na typológiu historickej ľudovej 

architektúry, novú výstavbu realizovať s použitím typických architektonických prvkov ľudovej architektúry, 
  na ozelenie rekreačných objektov nepoužívať nepôvodné druhy rastlín, vyhýbať sa nevhodným záhradným  

úpravam (strihané živé ploty, ornamentálne výsadby a pod), ozelenenie podriadiť typu okolitej krajiny, 
 vybudovať sieť značených turistických a bežkárskych trás a cyklotrás a zabezpečiť ich údržbu,   
 v priestore existujúcich genofondových lokalít lyžovanie umožniť len v prípade dostatočnej snehovej 

pokrývky, vyhýbať sa terénným úpravam, ktoré by narušili pôvodnú vegetáciu a iniciovali eróziu, 
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 v nevyhnutnom prípade na dosievanie používať semená tráv vhodnej proveniencie, zvyšovať biodiverzitu 
občasným rozhadzovaním sena z bohatých kvetnatých lúk, 

 eliminovať aktivity, poškodzujúce biotopy (motokros, cyklokros, skútre, štvorkolky, nadmerná turistika). 
 

B.11.2.6 Opatrenia na elimináciu stresových javov 
 odstraňovať staré environmentálne záťaže, nelegálne skládky odpadov, 
 zmierniť dopady výstavby dopravnej infraštruktry realizáciou technických opatrení zabezpečujúce 

priechodnosť a funkčnosť biokoridorov (podchody, navádzacie zábrany, odstraňovanie bariér), 
 dôsledne obmedzovať šírenie inváznych druhov rastlín z existujúcich ohnísk šírenia, ako i zamedziť 

introdukcii nových potenciálne inváznych druhov . 
 

 
B.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
 

B.12.1   NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 
 

B.12.1.1 Napojenie územia na nadradenú dopravnú sieť 
  Obec Liptovská Osada leží južne od mesta Ružomberok. Napojenie obce na nadradený komunikačný 

systém zabezpečuje cesta prvej triedy I/59 a cesty tretej triedy III/0597 a III/0598.  Cesta I/59 je vedená v smere 
Ružomberok – Banská Bystrica a prechádza priamo obcou – jej východným okrajom. Cesta III/0597 sa odpája 
v centre obce z cesty I/59 a pokračuje v smere na západ do obce Liptovské Revúce, kde končí. Cesta III/0598 sa                 
v centre obce odpája z cesty I/59 a pokračuje na východ do obce Liptovská Lúžna. Vo výhľade bude k.ú. obce 
prechádzať trasa rýchlostnej cesty R1. 

 

 Podľa aktualizovanej siete diaľníc a rýchlostných ciest bude k.ú. obce prechádzať rýchlostná cesta R1 
v trasovaná v línii Banská Bystrica – hranica Žilinského kraja – Ružomberok (zatiaľ len variantne študovaná 
trasa t.j. bez možnosti záväzného zapracovania do ÚPD). V príprave výstavby bol ukončený proces EIA 
vydaním záverečného stanoviska MŽP č. 2354/2010-3.4/ml zo dňa 5.10.2010. V ÚPN-O bude trasa 
zakleslená a rezervovaný a chránený koridor na jej umiestnenie.  

 Katastrálnym územím v oblasti infraštruktúry cyklistickej dopravy bude prechádzať tzv. Donovalská 
cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej lesnej železnice. 

 
B.12.1.2 Organizácia dopravy 

 

 Cestná doprava 

Doprava Liptovská Osada  
Linky autobusovej linkovej osobnej dopravy (diaľkové,medzištátne)    5 

Autobusové linky miestneho významu (medzimestské)    6 

Miestne komunikácie spolu     na 1 d. m. km  10,2 

  z toho miestne komunikácie - bezprašné  na 1 d. m. km  10,2 

Mosty na miestnych komunikáciách    16 

Vybudované chodníky  na 1 d. m. km  2,0 

 
Dopravná infraštruktúra okresu Ružomberok : 

Druh infraštruktúry kvalitatívny stupeň označenie a lokalizácia 

dopravný koridor európsky multimodálny Va 

 slovenský hlavný severný západ-východ 

 slovenský vedľajší stredný sever-juh 

dopravný uzol Medzištátny  

 celoslovenský  Ružomberok 

 Regionálny  

sieť pozemných komunikácií diaľnice a rýchlostné D1, alternatívne 59 

 cesty I.triedy 18, 59 

 cesty II.triedy  

 cesty III.triedy  018102, 018101, 01896, 018103, 
018100, 01898, 05913, 05911, 
0701, 05916, 05915, 018104, 
05910, 05947,05945, 0599, 0597, 0598, 05906, 05905, 

01811, 05914, 
05912, 018105, 018117, 018106, 
018107, 018108, 

sieť železničných tratí VRT a stanica alt.sever.trasa západ-východ, Žilina 

 modernizované I.kategórie 180 

terminál kombi. Dopravy Medzinárodný  

 Nadregionálny Ružomberok 

Letiská medzinárodná doprava Žilina, (Poprad/Tatry) 

 Lokálne Ružomberok 

vodné cesty a prístavy Medzinárodná  
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Súčasný stav 
Základnú komunikačnú kostru riešeného územia tvorí cesta I/59, z ktorej sa odpájajú cesty III/0597 

a III/0598. Cesty I. i III. triedy v intraviláne obce plnia funkciu zberných a čiastočne aj obslužných komunikácií.  
 Hlavný komunikačný skelet riešeného územia doplňuje sieť obslužných komunikácii funkčnej triedy C3. Sieť 
komunikácii zabezpečujúcich dopravnú obsluhu obce pokračuje mimo intravilán obce sieťou poľných a lesných ciest 
a účelových komunikácii.  Povrchovú úpravu komunikácii tvorí asfalt, panely alebo štrk. Šírka komunikácii sa pohybuje 
v rozmedzí cca 3,0 – 7,0 m podľa priestorových možností. Komunikácie tak svojou smerovou, šírkovou a povrchovou 
úpravou nevyhovujú vždy kladeným požiadavkám.  
   

Návrh riešenia 
Z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete bolo rešpektované stanovisko NDS a.s. a SSC ktoré požadovali:  

 Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v kategórii 
C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101, 

 V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v kategórii MZ 
14/60, vo funkčnej triede B1 v v zmysle STN 73 6110, 

 Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii 
C 7,5/60 v zmysle STN 73 6101 

 V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii MZ 
8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110 
 

Existujúce miestne komunikácie funkčnej triedy C3, ktoré svojimi šírkovými parametrami nevyhovujú 
obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu nemôžu byť ďalej rozširované budú zjednosmernené.                 
V prípade, že takéto komunikácie budú naďalej používané  ako obojsmerné, bolo navrhujeme ich vybaviť výhybňami 
(podľa investičných možností obce a priestorových možností konkrétnej lokality). 
   

 Obslužné komunikácie so živičnou úpravou sú v malej miere miestami rozrušené rozkopávkami                          
a prekopávkami z kladenia inžinierských sietí, preto z hľadiska životnosti vozovky by bolo treba tieto komunikácie 
vyspraviť alebo zrekonštruovať. 
 V riešení ÚPN-O navrhujeme v rozvojových územiach systém obslužných miestných komunikácií 
v príslušnej funkčnej triede a kategórii a systém upokojených miestných komunikácii. Navrhované obslužné 
komunikácie budú funkčnej triedy C2 a C3.  
 Navrhované  upokojené komunikácie budú funkčnej triedy D1. Miestne komunikácie sú navrhované ako  
dvojpruhové, obojsmerné. Šírkové parametre navrhovaných obslužných komunikácii bude charakterizovať kategória  
MOK 7,0/30. Ide o komunikácie s krajnicami, kde odvodnenie komunikácii bude zabezpečené na terén a následne do 
vodného toku alebo bude odvodnenie riešené cez otvorené odvoňovacie zariadenie (napr. rigol) do vodného toku. V 
prípade, že okraje komunikácie budú lemované obrubníkmi, šírkové parametre budú charakterizovať kategórie MO 
7,5/40 alebo MO 6,50/30. 
 Povrchové odvodnenie takýchto komunikácii bude riešené cez uličné vpusty do dažďovej kanalizácie. 
Navrhované riešenia sú zrejmé z výkresovej časti. 
 
Parametre navrhovaných miestných komunikácií (intravilán) – komunikácie s krajnicami : 

Funkčná 
trieda : 

Kategória : 
Parametre : 

jazdný pruh (m) nespevnená časť krajnice 

C3 MOK 7,0/30 2 x 2,75 2 x 0,75 

 
Parametre navrhovaných miestných komunikácií (intravilán) – okraje spevnené obrubníkmi : 

Funkčná 
trieda : 

Kategória : 
Parametre : 

jazdný pruh (m) odvodňovací prúžok 

C2 MO 7,5/40 2 x 2,75 2 x 0,50 

C3 MO 6,50/30 2 x 2,75 - 
  

 V prípade, že bude existujúca komunikácia predlžovaná, šírkové parametre predlžovanej časti trasy budú 
totožné s parametrami existujúcej komunikácie, vrátane spôsobu lemovania okrajov (obrubníky). 
 Komunikácie upokojené funkčnej triedy D1 šírky 5,50 m, budú so zmiešanou premávkou (automobily + 
chodci) s umelými prekážkami na zamedzenie vyšších rýchlostí. Navrhované upokojené komunikácie budú vytvárať 
obytnú zónu, kde uvažujeme s jazdnou rýchlosťou 30 km/hod. Na zamedzenie vyšších rýchlostí uvažujeme                           
s osadením spomaľovacích prahov, ktorých odporúčaná vdialenosť závisí od požadovanej jazdnej rýchlosti (pre 
jazdnú rýchlosť 30 km/hod. od 50 do 120 m).  
  

 Železničná doprava 
 Katastrálnym územím obce neprechádzajú trate železničnej dopravy. Najbližšia železničná trať sa nachádza 

v meste Ružomberok vo vzdialenosti cca 16 km, kde sa nachádza aj železničná stanica na trati I. kategórie č.180. 
 

 Vodná doprava 
V katastrálnom území obce Liptovská Osada sa nenachádza vodná cesta. Podľa ÚPN VÚC sa s ňou 

neuvažuje. 
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 Cyklistická doprava 
Cyklistická doprava miestneho významu využíva existujúce miestne komunikácie obce Liptovská Osada. 

 Katastrálnym územím obce Liptovská Osada prechádzajú vyznačená cykloturistické trasy : 
 červená trasa s číslo 033 v smere Ružomberok – Liptovská Osada – Donovaly; 
 červená trasa s číslom 042 v smere Kráľova studňa - hotel  Krížna – Liptovské Revúce – Liptovská Osada – 

Liptovská Lúžna – Železnô – Partizánska Ľupča; 
 modrá trasa s číslom 2570 v smere Pod Šturec – Liptovské Revúce – Liptovská Osada; 
 Katastrálnym územím obce Liptovská Osada bude prechádzať Donovalská cyklomagistrála (v trase 

Ružomberok – Donovaly po zvršku bývalej úzkokoľajnej železnice v úseku Ružomberok – Korytnica).  
 

Uvedené cyklotrasy boli prevzaté z podrobnej cykloturistickej mapy „Nízke Tatry, M 1:100 000“. 
 V zmysle dokumentu „Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o  záväzných 
častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“ treba chrániť územný koridor 
a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch -. 
Donovalská cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej lesnej železnice. 
 Cyklotrasy nebudú neumiestňované na cesty I. a III. triedy. V prípade súbežnej trasy budú vedené po 
samostatnom cyklochodníku v súbehu s uvedenými cestami. 

 

 Letecká doprava 
 Najbližšie letisko sa nachádza v k.ú. Ružomberok - Lisková, kde sa nachádza Letisko Ružomberok 
(Aeroklub Ružomberok).  
 

 Pešie trasy a verejné priestranstvá 
 Peší pohyb sa realizuje po jednostrannom chodníku vedenom pozdĺž cesty I/59 a z časti popri cestách 
III/0597 a III/0598 (striedavo po jednej alebo po druhej strane cesty a po miestnych komunikáciách obslužných. 
Existujúce chodníky predstavujú komunikácie pre chodcov funkčnej triedy D3. 

V riešení ÚPN-O navrhujeme v existujúcej zástavbe a v rozvojových územiach jednostranné chodníky 
vedené súbežne s uvažovanými komunikáciami (pri komunikáciách lemovaných obrubníkmi) alebo chodníky vedené 
samostatne (samostatne v krajine alebo vedené súbežne s komunikáciou, ale oddelené pásom zelene, kde bude rigol 
zabezpečujúci odvodnenie komunikácie). V centre obce je navrhovaný ústredný peší priestor – námestie (po asanácii 
objektu pôvodnej r.k. fary). 

V extraviláne obce sa uvažuje s vedením vychádzkových trás v mieste poľných ciest s vybudovaním 
oddychových miest vo vyznačených lokalitách.  

V lokalite RBc11 Žiar sa uvažuje s vedením vychádzkovej trasy vo forme náučného chodníka. 
 

 Statická doprava 
Odstavovanie vozidiel v individuálnej bytovej výstavbe je zabezpečené na vlastných pozemkoch.  
Parkovanie vozidiel prebieha v rámci obslužných komunikácií a spevnených plôch pri niektorých 

zariadeniach občianskeho vybavenia. 
Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú 

riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne  objekty. Nápočty je potrebné realizovať v zmysle „STN 73 6110 
Projektovanie miestných komunikácii“ pre výhľadový stupeň automobilizácie. 

V rozvojových územiach je statická doprava riešená v závislosti od funkcie daného územia. Odstavovanie 
vozidiel v navrhovanej individuálnej bytovej výstavbe bude zabezpečené na vlastných pozemkoch. Parkovanie 
vozidiel pre potreby objektov občianskeho vybavenia bude zabezpečená  na spevnených plochách pr i objektoch 
občianskeho vybavenia.  
 

 Značené pešie turistické trasy 
 Priamo katastrálnym územím obce Liptovská Osada prechádzajú značené turistické trasy :   

 modrá trasa: Odbočka do Korytnice – Hiadelské Sedlo (hrebeň Nízkych Tatier); 
 červená trasa: Malá Chochuľa – Kečka (hrebeň Nízkych Tatier (cesta hrdinov SNP); 
 žltá trasa: Hiadelské sedlo – Hadľanka (okolo Kozieho chrbátu mimo hlavného hrebeňa); 
 žltá trasa: Korytnica odbočka – ústie doliny Žarnovka (pokračovanie na Donovaly) 
 Uvedené turistické trasy boli prevzaté zo stránky www.mapy.hiking.sk . 

V návrhu ÚPN-O je riešený návrh značenej pešej turistickej trasy spájajúcej centrum obce so značenoui 
turistickou trasou vedenou po hrebeni Veľkej Fatry (Smrekovica) 
  

 Systém hromadnej dopravy 
 Hromadná doprava je na k.ú. obce Liptovská Osada prevádzkovaná autobusovou dopravou. Autobusovú 
hromadnú prepravu cestujúcich zabezpečuje SAD Žilina a.s., OZ Žilina  a SAD Liorbus a.s. Ružomberok po cestách 
I/59, III/0597 a III/0598. Po ceste I/59 je zabezpečovaná hromadná doprava v smere Ružomberok – Banská Bystrica; 
na ceste III/0597 je zabezpečovaná hromadná doprava v smere Ružomberok – Liptovské Revúce a späť; na ceste 
III/0598 je zabezpečovaná hromadná doprava v smere Ružomberok – Liptovská Lúžna a späť. V riešenom území je 
rozmiestnených 5 autobusových zastávok. Rozmiestnenie autobusových zastávok z hľadiska dochádzkových 
vzdialeností je do 500 m. Súčasťou zastávok sú väčšinou aj prístrešky pre čakajúcich. Zastávky SAD nemajú 
vybudované samostatné zastávkové pruhy na cestách III. triedy.  

http://www.mapy.hiking.sk/
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 Súčasné umiestnenie zastávok vyhovuje aj navrhovanému rovojovému riešeniu v ÚPN-O. 
 

Ochranné pásma 
V území je potrebné rešpektovať ochranné pásmo dopravného systému v extraviláne obce : 

 cesta I. triedy (od osi vozovky na obe strany) :  50 m; 
 cesta III. triedy (od osi vozovky na obe strany) :  20 m; 

 

B.12.1.3 Koncepcia rozvoja dopravy 
 

 z hľadiska koncepcie cestnej siete : 
 Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy 

v kategórii C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101 
 V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v kategórii 

MZ 14/60, vo funkčnej triede B1 v v zmysle STN 73 6110 
 Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy 

v kategórii C 7,5/60 v zmysle STN 73 6101 
 V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy 

v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3v v zmysle STN 73 6110 
 Komunikácie, ktoré svojou smerovou, šírkovou a povrchovou úpravou nevyhovujú vždy kladeným 

požiadavkám, navrhujeme na rekonštrukciu (podľa investičných možností obce a priestorových možností 
konkrétnej lokality); 

 existujúce miestne komunikácie funkčnej triedy C3, ktoré svojimi šírkovými parametrami nevyhovujú 
obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu nemôžu byť ďalej rozširované budú 
zjednosmernené. V prípade, že takéto komunikácie budú naďalej používané  ako obojsmerné, navrhujeme  
ich vybaviť výhybňami (podľa finančných možností obce a priestorových možností); 

 Podľa aktualizovanej siete diaľníc a rýchlostných ciest bude k.ú. obce prechádzať rýchlostná cesta R1 
v trasovaná v línii Banská Bystrica – hranica Žilinského kraja – Ružomberok (zatiaľ len variantne študovaná 
trasa t.j. bez možnosti záväzného zapracovania do ÚPD). V príprave výstavby bol ukončený proces EIA 
vydaním záverečného stanoviska MŽP č. 2354/2010-3.4/ml zo dňa 5.10.2010. V ÚPN-O je trasa zakleslená 
a rezervovaný a chránený koridor na jej umiestnenie ako výhľadové riešenie.  

 Katastrálnym územím v oblasti infraštruktúry cyklistickej dopravy bude prechádzať tzv. Donovalská 
cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej lesnej železnice. 

 Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú 
riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne  objekty. Nápočty je potrebné v zmysle STN 73 6110                    
pre výhľadový stupeň automobilizácie. 

 V riešení ÚPN-O navrhujeme v rozvojových územiach systém obslužných miestných komunikácií 
v príslušnej funkčnej triede a kategórii a systém upokojených miestných komunikácii. Navrhované obslužné 
komunikácie budú funkčnej triedy C2 a C3. Navrhované  upokojené komunikácie budú funkčnej triedy D1. 
Miestne komunikácie sú navrhované ako  dvojpruhové, obojsmerné. 

 Šírkové parametre navrhovaných obslužných komunikácii bude charakterizovať kategória  MOK 7,0/30. 
Jedná sa o komunikácie s krajnicami, kde odvodnenie komunikácii bude zabezpečené na terén a následne 
do vodného toku alebo bude odvodnenie riešené cez otvorené odvoňovacie zariadenie (napr. rigol)                    
do vodného toku. 

 V prípade, že okraje komunikácie budú lemované obrubníkmi, šírkové parametre budú charakterizovať 
kategórie MO 7,5/40 alebo MO 6,50/30. Povrchové odvodnenie takýchto komunikácii bude riešené cez 
uličné vpusty do dažďovej kanalizácie.  

 V prípade, že bude existujúca komunikácia predlžovaná, šírkové parametre predlžovanej časti trasy budú 
totožné s parametrami existujúcej komunikácie, vrátane spôsobu lemovania okrajov (obrubníky). 

 Komunikácie upokojené funkčnej triedy D1 šírky 5,50 m, budú so zmiešanou premávkou (automobily + 
chodci) s umelými prekážkami na zamedzenie vyšších rýchlostí. Navrhované upokojené komunikácie budú 
vytvárať obytnú zónu, kde uvažujeme s jazdnou rýchlosťou 30 km/hod. Na zamedzenie vyšších rýchlostí 
uvažujeme s osadením spomaľovacích prahov, ktorých odporúčaná vdialenosť závisí od požadovanej 
jazdnej rýchlosti (pre jazdnú rýchlosť 30 km/hod. od 50 do 120 m).  

 V riešení ÚPN-O navrhujeme v existujúcej zástavbe a v rozvojových územiach jednostranné chodníky 
vedené súbežne s uvažovanými komunikáciami (pri komunikáciách lemovaných obrubníkmi) alebo chodníky 
vedené samostatne (samostatne v krajine alebo vedené súbežne s komunikáciou, ale oddelené pásom 
zelene, kde bude rigol zabezpečujúci odvodnenie komunikácie). 

 V extraviláne obce sa uvažuje s vedením vychádzkových trás v mieste poľných ciest s vybudovaním 
oddychových miest vo vyznačených lokalitách.  

 V lokalite RBc11 Žiar sa uvažuje s vedením vychádzkovej trasy vo forme náučného chodníka. 
 V zmysle dokumentu „Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o  záväzných 

častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“ treba chrániť 
územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných 
trasách a úsekoch: Donovalská cyklomagistrála. 
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 V rozvojových územiach je statická doprava riešená v závislosti od funkcie daného územia. Odstavovanie 
vozidiel v navrhovanej individuálnej bytovej výstavbe bude zabezpečené na vlastných pozemkoch. 
Parkovanie vozidiel pre potreby objektov občianskeho vybavenia bude zabezpečené  na spevnených 
plochách pri objektoch občianskeho vybavenia.  

 Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú 
riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne  objekty. Nápočty je potrebné realizovať v zmysle „STN 73 
6110 Projektovanie miestných komunikácii“ pre výhľadový stupeň automobilizácie. 

 Cyklotrasy neumiestňovať na cesty I. a III. triedy. V prípade súbežnej trasy ich viesť po samostatnom 
cyklochodníku v súbehu s uvedenými cestami. 
 

B.12.2     VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
 

B.12.2.1 Širšie vzťahy 
 

        Východiskový stav 
         Zásobovanie pitnou vodou obce Liptovská Osada zabezpečujú vodárenské zdroje mimo katastrálneho 
územia obce. Verejný vodovod v obci je napojený na skupinový vodovod SKV Ružomberok. 
     Katastrálnym územím obce je trasovaný prívod vody DN 300 SKV Ružomberok z vodárenských zdrojov 
v k.ú. Liptovské Revúce. V k.ú. obce Liptovská Osada je na prívode SKV umiestnený  prerušovací vodojem  
s  objemom 150 m3. 
     Vodárenský zdroj „Pri ceste“, nachádzajúci sa v k.ú. obce, sa na využíva pre zásobovanie pitnou vodou pre 
SKV Ružomberok. 
     Obec Liptovská Osada je odkanalizovaná skupinovou gravitačno – tlakovou kanalizáciou Liptovská Lúžna - 
Liptovská Osada - Liptovské Revúce s čistením v mechanicko – biologickej ČOV Liptovská Osada. 
 

    Návrh riešenia 
         ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska širších vzťahov: 

 rešpektuje systém zásobovania pitnou vodou prostredníctvom SKV Ružomberok, v správe Vodárenskej 
spoločnosti Ružomberok a.s., 

 rešpektuje vodný zdroj - pramene v katastrálnom území Lipt. Revúce - pre zásobovanie obce pitnou vodou, 
 rešpektuje prívodné diaľkovodné potrubie DN 300 z vodárenských zdrojov Liptovské Revúce a prerušovací 

vodojem s objemom 150 m3 , do ktorého je voda privádzaná, 
 rezervuje územie pre výhľadový prívod pitnej vody DN 300 z Liptovskej Lúžnej, 
 rešpektuje skupinovú gravitačno – tlakovou kanalizáciou Liptovská Lúžna – Liptovská Osada - Liptovské 

Revúce, s čistením v mechanicko–biologickej ČOV Liptovská Osada s kapacitou pre 7 363  E.O., 
 rešpektuje existujúce vodohospodárske zariadenia, vrátane ich ochranných pásiem, 
 rešpektuje projekt „ SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce“. 
 

B.12.2.2  Vodárenské zdroje 
 

 Východiskový stav 
 Zdrojom vody pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú vodárenské zdroje - pramene v katastrálnom 
území Liptovské Revúce - so súčtom minimálnych výdatností 176,56 l/s.  
    V katastrálnom území obce Liptovská Osada, južne od hranice intravilánu, sa nachádza vodárenský zdroj „Pri 
ceste“ s výdatnosťou 23,9 l/s. Rozhodnutím OÚ Ružomberok č. ŽP 2356/FL5/1998 z 9.6.1998 bolo stanovené 
ochranné pásmo uvedeného vodného zdroja, ktorý slúži pre zásobovanie SKV Ružomberok. 
     Kúpele Korytnica využívajú pre zásobovanie pitnou vodou vŕtanú studňu s nezistenou výdatnosťou.   
     

     Návrh riešenia 
ÚPN obce Liptovská Osada, z hľadiska vodárenských zdrojov na hromadné zásobovanie obce pitnou 

vodou, rešpektuje využívanie prameňov v katastrálnom území Liptovské Revúce, ktoré budú postačujúce aj                    
pre výhľadové obdobie pre rozvojové lokality s možnosťou napojenia na SKV. 

Kúpele  Korytnica  budú aj naďalej ako vodný zdroj využívať vŕtanú studňu.   
Lokalita Pod Skalným (riešená v pôv. doplnku č.3 ÚPN-O) nevyžaduje riešiť zásobovanie pitnou vodou.  
Pitná voda pre potreby zariadení v údolnej stanici lanovky v lokalite Žarnovka (riešená v pôvodnom doplnku 

č.2 ÚPN-O)  a pre lokalitu Žarnovka (riešená v pôvodnom doplnku č.3 ÚPN-O) bude riešená dovážaním v uzavretých 
obaloch. 
 

B.12.2.3  Zásobovanie pitnou vodou 
 Východiskový stav 

Obec Liptovská Osada je zásobovaná pitnou vodou prostredníctvom SKV Ružomberok v správe 
Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s.. SKV zásobuje okrem Ružomberka aj obce Liptovská Osada a Biely Potok 
(miestna časť mesta Ružomberok). Z vodárenských zdrojov Liptovské Revúce je prívodným potrubím DN 300 pitná 
voda privádzaná do prerušovacieho vodojemu s objemom 150 m3. Pre akumuláciu pitnej vody v obci je využívaný aj 
vodojem s objemom 2 x 100 m3, z ktorého je voda privádzaná potrubím DN 200 do rozvodnej siete s profilom DN 100 
a DN 150.  
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Kúpele Korytnica majú vybudovaný samostatný vodovod, pre ktorý je ako zdroj vody využívaná vŕtaná 
studňa (s nezistenou výdatnosťou). Z hygienického hľadiska táto voda vyhovuje limitom podľa nariadenia vlády SR 
č.354/206 Z.z. 

V lokalitách Škutovky a Žarnovka nie je vybudovaný vodovod. Lokalitou Škutovky je trasované prívodné 
potrubie  DN 400 SKV Ružomberok, ktoré nie je možné využiť na zásobovanie pitnou vodou. 

     
     Potreba pitnej vody 
     Návrh ÚPN obce Liptovská Osada predpokladá, že na verejný vodovod bude v roku 2030 napojených 1800 
obyvateľov, zariadenia občianskej vybavenosti, výroby, rekreácie a športu.   
 

Užívateľ Priemerná denná potreba Max.  denná potreba Max.  hod. potreba 
m3. d-1 l. s-1 m3. d-1 l. s-1 l. s-1 

Obec  
( vrátane rozvojových lokalít) 

376,84 4,35 602,99 6,96 23,64 

Lokalita Dlhé - I. etapa 145,0 1,68 232,0 2,7 7,92 
Lokalita Dlhé - II. etapa 224,22 2,60 358,7 4,15 7,48 
Spolu 746,06 8,63 1193,69 13,81 39,04 
Kúpele Korytnica 360,00 4,18 242,48 2,80 3,99 

     
     Posúdenie existujúcich vodárenských zariadení 

Prívodné potrubie 
Existujúce prívodné potrubie do vodojemu Liptovská Osada má profil DN 150.  
Maximálny denná potreba pitnej vody: 
-  obec (vrátane rozvojových lokalít) + Dlhé I. etapa: Qdmax. = 9,66 l. s-1 
-  obec (vrátane rozvojových lokalít) + Dlhé II. etapa: Qdmax. = 13,81 l. s-1 

     

Existujúce potrubie kapacitne vyhovuje návrhovým potrebám. 
Návrh v rámci riešenia zásobovania pitnou vodou v II. etape rozvoja v lokalite Dlhé navrhuje vytvorenie II. 

tlakového pásma. Uvažovaným zdrojom pitnej vody je prívod SKV zo zdrojov v Liptovskej Lúžnej, resp. zachytenie 
miestneho zdroja. Navrhované prívodné potrubie do VDJ Dlhé je DN 100.  

 

Akumulácia vody 
Existujúca akumulácia vody je vo vodojeme Liptovská Osada s objemom 2 x 100 m3 s kótou maximálnej 

hladiny 660,05 m n.m. a kótou dna 657,2 m n.m.. Horná hranica tlakového pásma je na kóte 635,0 m n. m.. 
 

Maximálna denná potreba pitnej vody pre: 
-  obec (vrátane rozvojových lokalít) + Dlhé I. etapa, Qdmax. = 834,99 m3. d-1 
-  obec (vrátane rozvojových lokalít) + Dlhé II. etapa, Qdmax. = 1193,69 m3. d-1 

 

Potrebná minimálna akumulácia 60% z Qdmax. pre: 
- obec (vrátane rozvojových lokalít) + Dlhé I. etapa je 400 m3, chýba min. 200 m3 
- obec (vrátane rozvojových lokalít) + Dlhé II.etapa je 716,2 m3, chýba min. 516 m3 

 

Existujúca akumulácia nevyhovuje. 
ÚPN obce Liptovská Osada navrhuje rozšírenie existujúceho vodojemu o jednu komoru s objemom 200 m3. 

Tým bude zabezpečená akumulácia pitnej vody pre obec a I. etapu rozvoja v lokalite Dlhé. 
V II. etape rozvoja je v lokalite Dlhé navrhovaná výstavba aj nad hornú hranicu tlakového pásma obecného 

vodovodu – kótu 635,0 m n. m. (minimálny hydrostatický tlak v sieti 0,25 MPa). V zmysle uvedeného pre II.etapu 
v lokalite Dlhé  navrhujeme vybudovanie vodojemu Dlhé s objemom 350 m3 , s kótou maximálnej hladiny 680,0 m n. 
m., a vytvorenie II. tlakového pásma. 

 

Zásobné potrubie 
Existujúce zásobné potrubie profilu DN150 kapacitne nepostačuje pre zabezpečenie dodávky maximálnej 

hodinovej potreby vody už pre I. etapu. 
ÚPN obce navrhuje rekonštrukciu exist. zásobného potrubia na profil DN 200. Zväčšením profilu potrubia sa 

vytvoria priaznivejšie tlakové pomery v časti obce pri potoku Lúžanka a na území I. etapy rozvoja lokality Dlhé.  
 ÚPN obce navrhuje pre II. etapu rozvoja v lokalite Dlhé zásobné potrubie DN150 z Vodojemu Dlhé. 
 

Rozvodná vodovodná sieť 
 ÚPN obce navrhuje rozšírenie rozvodnej siete profilu DN 100 vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj.  
  Existujúce vodárenské zariadenia kapacitne nevyhovujú výhľadovým potrebám obce. Je potrebné realizovať 

rozšírenie existujúceho vodojemu a rekonštrukciu zásobného potrubia v lokalite Dlhé. Výstavba, navrhovaná v lokalite 
Dlhé v II. etape, bude situovaná nad hranicu 635 m n.m. súčasného tlakového pásma SKV. Návrh rieši zásobovanie 
pitnou vodou z dvoch tlakových pásiem: 

 rozvojové lokality v obci a I. etapu rozvoja v lokalite Dlhé zásobovať z existujúceho obecného vodovodu 
rozšírením rozvodnej siete a rozšírením existujúceho vodojemu o minimálne 200 m3 a rekonštrukciou 
zásobného potrubia  DN 200. 
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 II. etapu rozvoja v lokalite Dlhé z navrhovaného vodovodu v II. tlakovom pásme s predpokladaným 
napojením na prívod SKV z Liptovskej Lúžnej s realizáciou nového VDJ Dlhé s objemom minimálne 350 m3 , 
prívodného, zásobného potrubia a rozvodnej siete. 

 

Ostatné (jednotlivé) rozvojové lokaloty v obci navrhujeme napojiť na existujúcu vodovodnú sieť. Uvažovaným 
zdrojom pitnej vody pre lokalitu IBV Pri Lúžnej a lokalitu Dlhé  bude prívod SKV DN 300 zo zdrojov v Liptovskej 
Lúžnej. Kúpele Korytnica navrhujeme zásobovať z existujúceho vodovodu – zásobovaného z lokálneho zdroja – 
vŕtanej studne. Lokalita Pod Skalným nevyžaduje zásobovanie pitnou vodou. Do lokality existujúcej ICHR Sedlo Pod 
Babou a Žarnovka bude pitná voda, pre potreby obsluhy OHDZ, dovážaná v uzavretých štandardných nádobách. 
 

 Návrh riešenia pitnou vodou 
 zásobovanie pitnou vodou realizovať zo SKV Ružomberok  v dvoch tlakových pásmach, 
 pre akumuláciu pitnej vody využívať VDJ  s objemom 2 x 100 m3, 
 rozšíriť existujúci VDJ s objemom 2 x 100 m3 o 200 m3, 
 vybudovať v lokalite Dlhé VDJ s objemom 350 m3  pre zásobovanie II. tlakového pásma, 
 zrušiť existujúce potrubie trasované lokalitou Dlhé a realizovať nové potrubie DN 200, 
 rekonštruovať jestvujúce zásobné potrubie v obci na profil DN 200, 
 vybudovať zásobné potrubie DN 150 z VDJ Dlhé, 
 lokalitu IBV Pri Lúžnej a lokalitu Dlhé zásobovať z VDJ Dlhé napojením na prívod vody SKV DN 300 zo 

zdrojov v Liptovskej Lúžnej, 
 rozšíriť rozvodnú vodovodnú sieť SKV profilov DN 80, DN 100, DN 150 vo väzbe na uvažovaný územný 

rozvoj  lokalít IBV a CR, 
 v časti Korytnica využiť pre zásobovanie pitnou vodou jestvujúci miestny vodovod s využívaním vŕtanej 

studne ako zdroja pitnej vody, 
 novo navrhované vodovodné vedenia situovať do verejných pozemkov s možnosťou ich zokruhovania, 

dodržať STN 736 005, 
 lokalitu Žarnovka a existujúcu ICHR v Sedlo Pod Babou zásobovať dovozom pitnej vody v uzavretých 

štandardných nádobách, 
 rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných vedení ako aj polohu vodohospodárskych objektov, vrátane 

ich ochranného pásma. 
 
B.12.2.4  Zásobovanie úžitkovou vodou 

ÚPN obce rieši potrebu úžitkovej vody pre zasnežovanie lyžiarskych tratí v lokalite Čepelka povrchovým 
odberom z potoka Korytnica a akumuláciou v existujúcej vodárenskej (požiarnej) nádrži (1350m3). Lokalita Škutovky 
bude zásobovaná odberom z  potoka Hlinava pretekajúcim severozápadným okrajom areálu rodinnej farmy. Zdrojom 
úžitkovej vody pre kúpele Korytnica bude vodný tok Korytnica.  

Na plnenie bazénov v lokalite Dlhé navrhujeme ako zdroj úžitkovej vody využívať studne v nive toku 
Lúžanka. Navrhujeme vybudovať rozvod úžitkovej vody profilu DN 110 a DN 160, ktorý bude zabezpečovať jej 
dodávku do obytných a rekreačných objektov. Úžitková voda bude slúžiť aj na splachovanie, závlahy a požiarne účely 
(na trase budú umiestnené podzemné hydranty). Zdrojom úžitkovej vody budú okrem potoka aj jazierka – viacúčelové 
vodné nádrže, ktoré budú slúžiť na zachytávanie povrchových a podzemných vôd (pramene na severnom okraji 
lokality Dlhé). 

V lokalite Žarnovka bude úžitková voda slúžiť na umývanie a splachovanie. Voda bude odoberaná z toku 
Žarnovka. Predpokladaná potreba vody je 3 000 l/deň, čo predstavuje 0,04l/s. 

Podmienkou využívania povrchovej vody pre jednotlivých užívateľov je dodržiavanie globálnych 
ekologických limitov, ktoré predstavujú medznú hodnotu, pod ktorú nesmie klesnúť prirodzený prietok  v povrchovom 
toku. Doporučená hodnota limitu MQEKO = /0,65-0,7/x Q364d .  
 

     Návrh riešenia úžitkovou vodou 
 zasnežovanie lyžiarskych tratí v lokalite Čepelka riešiť povrchovým odberom z potoka Korytnica, 
 lokalita Škutovky bude zásobovaná odberom z  potoka Hlinava, 
 kúpele Korytnica budú využívať vodný tok Korytnica, 
 v lokalite Dlhé využívať studne v nive toku Lúžanka a jazierka – viacúčelové vodné nádrže na zachytávanie 

povrchových a podzemných vôd, 
 v lokalite Žarnovka bude úžitková voda  odoberaná z toku Žarnovka. 

         
B.12.2.5  Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
       Východiskový stav 

 Obec Liptovská Osada je odkanalizovaná skupinovou gravitačno – tlakovou kanalizáciou Liptovská Lúžna – 
Liptovská Osada - Liptovské Revúce s čistením v mechanicko – biologickej ČOV Liptovská Osada pre kapacitu 7 363 
EO, v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s.. Výhľadová kapacita kanalizácie (r. 2030)  je pre 2 000 
obyvateľov, t. j. 2026 EO. V súčasnosti je vybudovaná stavebná časť dvoch čistiacich liniek, taktiež je vybudovaná 
technologická časť jednej čistiacej linky pre kapacitu 3580 EO. 

 Kanalizáciu tvoria hlavné kanalizačné zberače  profilu DN 300 PE – 1 050 m,  stoky profilu DN 300 PVC – 
5 564 m  a výtlaky profilu DN 80 – 307 m.  Potrubia stôk sú situované v miestnych komunikáciách, štátnej ceste 
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a zelených pásoch. V súčasnosti je vybudovaný kanalizačný zberač B DN 300 z Liptovskej Lúžnej do hlavnej čerpacej 
stanice HČS1 v Liptovskej Osade, z HČS1 do ČOV výtlačné potrubie DN 150, stoka B1 DN 300 (pri základnej škole) 
o dĺžke 113m a stoka B3 DN 300 (pri bytovkách) o dĺžke 286m. 

 Kmeňová stoka - kanalizačný zberač B - od hlavnej čerpacej stanice HČS1 v obci Liptovská Osada 
pokračuje v štátnej ceste do obce Liptovská Lúžna. Čerpacia stanica HČS1 je umiestnená vedľa potoka Lúžanka 
v zelenom páse vedľa parkoviska. Do tejto čerpacej stanice sa zbierajú odpadové vody zo všetkých napojených obcí. 
Z čerpacej stanice je vedené výtlačné potrubie do priamo do ČOV. Ŕecipientom je rieka Revúca. Parametre na odtoku 
z ČOV vyhovujú Nariadeniu Vlády SR č. 296/2005 Z.z., Prílohe č.1, ktorou sa stanovujú ukazovatele prípustného 
znečistenia vypúšťaných vôd. 

 Kúpele Korytnica majú vybudovanú samostatnú kanalizáciu s lokálnou ČOV. Lokalita Pod Skalným 
navyžaduje odkanalizovanie. Ostatné rozvojové lokality sú v dosahu možného napojenia na skupinovú kanalizáciu. 

 
Návrh riešenia 
ÚPN O Liptovská Osada rešpektuje súčasný stav odkanalizovania obce skupinovou kanalizáciou                      

so zaústením do ČOV Liptovská Osada. Navrhuje rozšírenie kanalizačne siete profilu DN 300 do rozvojových lokalít.  
Kúpele Korytnica budú odkanalizované samostatnou kanalizáciou zaústenou do existujúcej ČOV 

zrekonštruovanej na potrebné parametre.  
Kanalizácia v okolí údolnej stanice lanovky v lokalite Žarnovka je navrhovaná ako delená. Splaškové vody 

budú čistené na malej ČOV s kapacitou 50 EO. Vody zo spevnených plôch  a strechy bude odvádzané do toku 
Žarnovka. 

Pre lokalitu s plánovaným chovom dobytka (Škutovky) navrhujeme vybudovanie vydotesných žúmp na 
močovku, výluh z maštaľného hnoja a znečistenej vody z manipulačných plôch. Obsah žúmp bude likvidovaný 
vývozom na polia podľa zásad správnej farmárskej praxe, prípadne bude močovka vyvážaná na ČOV v Liptovskej 
Osade. 

Lokalita Pod Skalným si nevyžaduje potrebu riešenia zneškodňovania splaškových vôd. 
Odvádzanie dažďových vôd bude z väčšej časti riešené vsakovaním, resp. odvádzaním rigolmi do vodných 

tokov. S vybudovaním delenej kanalizácie profilu DN 300 a DN 400 sa uvažuje v lokalite Dlhé. Splašková kanalizácia 
bude napojená na existujúci kanalizačný zberač B Liptovská Lúžna – Liptovská Osada. Z parkovacích plôch bude 
voda pred vtokom do kanalizácie predčistená v odlučovačoch ropných látok. Samostatná dažďová kanalizácia bude 
odvádzať aj vody vytekajúce zo zachytených prameňov, ktoré budú zabezpečovať plnenie jazierka J1 v bezdažďovom 
období.  

 

ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd  navrhuje: 
 rešpektovať súčasný systém odvádzania odpadových vôd skupinovou gravitačno - tlakovou kanalizáciou           

so zaústením na ČOV v Liptovskej Osade, 
 rozšíriť existujúcu kanalizačnú sieť profilu DN 300  vo väzbe na plánovaný územný rozvoj, 
 kúpele Korytnica odkanalizovať existujúcou kanalizáciou s ČOV, zrekonštruovanou na potrebné parametre, 
 v lokalitách Dlhé a Žarnovka vybudovať delenú kanalizáciu, 
 splaškové vody v lokalite Žarnovka  čistiť v malej ČOV s kapacitou 50 EO, 
 v lokalite s plánovaným chovom dobytka Škutovky vybudovať vydotesné žúmpy na močovku, resp. močovku 

vyvážať na ČOV, 
 odvádzanie vôd z povrchového odtoku riešiť dažďovou kanalizáciou, vsakovaním, resp. odvádzaním rigolmi 

do drobných tokov, 
 rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných vedení ako aj polohu vodohospodárskych objektov, vrátane 

ich ochranného pásma, 
 odvádzanie a čistenie odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie odpadových vôd v zmysle 

Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z.. 
 

B.12.2.6  Vodné toky, nádrže, úprava odtokových pomerov  

  Východiskový stav 
 Najvýznamnejšie toky odvodňujúce riešené územie sú Revúca, Korytnica a potok Lužianka. 

 Rieka Revúca - hydrický koridor regionálneho významu - pramení na východných svahoch Veľkej Fatry 
a vlieva sa do Váhu v Ružomberku. Celková dĺžka Revúcej je 33 km s priemernou šírkou koryta 12m. Koryto toku je 
len mierne narušené. Prevažne je prírodne utvárané so striedaním perejových a plytkých úsekov – brodov. Dno toku 
je väčšinou štrkovité, v hornom úseku je kamenité a v dolnom sa nachádzajú len väčšie solitérne balvany. Od profilu 
Liptovská Osada po Ružomberok sa nachádza 8 riečnych stupňov, ktoré zabezpečujú na piatich profiloch účelové 
zavzdúvanie vodnej hladiny  pre povrchový odber vody pre 4 malé vodné elektrárne.  

 Nadmerné odbery vody z rieky a následne kritické nízke prietoky v obdobiach minimálnych prietokov majú 
negatívny dopad na ryby a výsledky neresu. Táto skutočnosť iniciovala proces revitalizácie toku Revúca 
prostredníctvom projektu „Revitalizácia horného toku – I. etapa“. Projekt riešil predovšetkým problematiku 
prirodzeného minimálneho prietoku, úpravy biologických prietokov a spriechodnenie migračných bariér.  

Toky Korytnica a Lužianka – sú čiastočne regulované iba v rámci intravilánu z dôvodu protipovodňovej 
ochrany sídla. Úpravy pozostávali v spevnení brehov toku betónovými tvárnicami a kameňom. Mimo intravilánu je 
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zachovaný prirodzený tok s meandrami, brehovými porastmi a striedaním prúdivých a kľudných úsekov, čo vytvára 
z hľadiska vodných živočíchov optimálny biotop.  

Prirodzené ani umelé vodné plochy sa v riešenom území nenachádzajú. Uvažuje sa s ich realizáciou v rámci 
zámeru dobudovanie lyžiarskych stredísk. 
 

     Návrh riešenia 
         ÚPN O Liptovská Osada v lokalite Pod Skalným navrhuje revitalizáciu Hornej Revúcej – vybudovanie 
malých prietočných vodných nádrží (rybníkov). Návrh rešpektuje ochranné pásmo prívodu vody SKV Ružomberok, 
ako aj pobrežné pozemky toku Revúca. Na projekt je spracované Hodnotenie vplyvu na životné prostredie, vrátane 
záverečného stanoviska MŽP SR.  

 V priestore rozvojovej lokality IBV navrhuje preložku ľavobrežného náhonu z Lúžanky. V súvislosti 
s rozvojom územia v  lokalite Dlhé navrhujeme vybudovať viacúčelové vodné nádrže prírodného charakteru – jazierka 
(J1 a J2), ktoré budú zabezpečovať zachytávanie podzemných a povrchových vôd. Voda z jazierok bude využívaná 
pre požiarne účely a ako úžitková voda. Na plnenie jazierok budú slúžiť priľahlé pramene (odhaduje sa výdatnosť 1-5 
l/s) a navrhovaná dažďová kanalizácia. Zároveň v tejto lokalite navrhujeme úpravu drobných potôčikov ekologicky 
a esteticky vhodným spôsobom. 

V zmysle uvedenej revitalizačnej štúdie rieky Revúca nie sú v budúcnosti žiadúce nasledovné činnosti : 
 ďalšie odbery vody z rieky 

 znečisťovanie toku komunálnym odpadom 

 znečisťovanie a zanášanie koryta pri terénnych úpravách zjazdoviek. 
V rámci rozvoja obce je potrebné, v zmysle Zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy 

STN 75 2102 „Úpravy riek a potokov“, zachovať ochranné pásmo obojstranne pozdĺž vodohospodársky významného 
toku Revúca v šírke 10 m od brehovej čiary a min 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov. V ochrannom 
pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou a navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi 
vodám a výstavby súbežných inžinierskych sietí a tiež rešpektovať normu STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení 
a komunikácií s vodnými tokmi“. 

 

     ÚPN obce Liptovská Osada v problematike vodných tokov navrhuje : 
 rešpektovať vodohospodársky významný tok Revúca a projekt „Revitalizácia horného toku – I etapa“, 
 posúdiť možnosti preložky ľavobrežného náhonu z Lúžanky v priestore rozvojovej lokality IBV (navrhovanej 

v pôvodnom ÚPN – SÚ), 
 vybudovať v lokalite Dlhé viacúčelové vodné nádrže prírodného charakteru – jazierka J1 a J2 pre požiarne 

a úžitkové účely, 
 riešiť smerovú a profilovú úpravu miestnych drobných potôčikov v lokalite Dlhé, 
 zachovať ochranné pásmo obojstranne pozdĺž vodohospodársky významného toku Revúca v šírke 10 m od 

brehovej čiary a min 5 m od ostatných vodných tokov, 
 akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s vodnými tokmi riešiťso správcom toku. 

 
B.12.3 ENERGETIKA A ENERGETICKÉ ZARIADENIA 
 
B.12.3.1 Elektrická  energia 

Pri spracovaní návrhu ÚPN - O boli rešpektované schválené Doplnky č.1, č. 2 , č. 3 a Zmena a doplnok č.4 
k pôvodnému ÚPN-SÚ pre lokality „Dlhé“ - (rozvoj rekreačno - ubytovacieho a športovo - relaxačného komplexu), pri 
ceste 1/59 ČOV + ČSPH, „Žarnovka“ (údolná stanica OHDZ) „Škutovky“- (ustajnenie hovädzieho dobytka)  a „Pod 
Skalným“ (revitalizácia úseku Revúcej a PMVO), tiež  bol vykonaný prieskum v teréne a zhodnotenie súčasného stavu 
so správcom sietí a zariadení.  

 

 Zásobovanie elektrickou energiou 
 

 Súčasný stav 
 

 Širšie vzťahy 
ZVN vedenia 400 kV a VVN 110 kV 
Záujmovým územím obce Liptovská Osada prechádzajú vonkajšie vedenia V494 na smere Sučany – 

Medzibrod a  V461 Liptovská Mara - Medzibrod prevádzkované SEPS, a.s. 
Evidovaný zámer: 
V zmysle VÚC Žilinský kraj (2004) v súbehu 400 kV vedení sa eviduje výstavba 110 kV vedenia 

a transformovne 110/22kV pre zásobovanie rekreačnej oblasti Donovaly s prepojovacím 110 kV vedením RZ Lisková 
– Liptovská Osada. Pre plánované zámery je potrebne chrániť územie (existujúcii koridor 220 kV vedení).   

 
Distribučná VN 22 kV sieť 
Záujmovým územím v smere od RZ 110/22 kV Lisková prechádza 2x22 kV vedenie č.245 a č.209                    

po Liptovskú Osadu. Odtiaľto linka č.209 pokračuje smerom na Donovaly a na Liptovskú Lužnú a Železne. Linka 
č.245 od Liptovskej Osady odbočuje smerom na Liptovské Revúce. 
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Riešené územie  
Zástavba v obci je zabezpečovaná z 15-tich transformačných staníc o celkovom inštalovanom výkone 4 500 

kVA, miestna časť „Korytnica“ z 5-tich trafostaníc o celkovom inštalovanom výkone 980 kVA. 
 
Návrh 
V súčasnosti v území obce Liptovská Osada nie je využívaný zemný plyn a nepredpokladá sa jeho 

používanie i v návrhovom období do roku 2030. 

Vstupné údaje 
E t a p a 

Stav Rok 2030 

- trvalo obývané byty – stav 496 496 

- odpad bytovej zástavby ( zmena f. ICHR)  - 30 

- návrh bytov k roku 2030     135 

            Spolu byty :  600 

- vybavenosť - návrh              

- rozšírenie internátnej školy v ZŠ  4 triedy 

  ubytovanie pri ZŠ  100 lôžok 

- dom dôchodcov – rozšírenie  10 lôžok 

- prestavba kostola – spol. sála  250 osôb 

- centrum obchodu a služieb „Čepelka“   

- zábavné centrum „Čepelka“  
  stravovanie 
  ubytovanie  

 200 navštevník. 
200 stoličiek 

100 lôžok 

- areál výroby pri PD   

- kúpele Korytnica – ubytovanie 
  Stravovanie 

 500 lôžok 
500 stoličiek 

- Korytnica nástupný areál – stravovanie  100 stoličiek 

- príkon pre b.j. stav : 2,0 kW – až 2,2 kW  
             pre b.j. navrhované : 2,4 kW 

 
 

       - príkon pre vybavenosť podľa podobných objektov v súčasnosti 

 

 Nápočet elektrického príkonu podľa druhu odberu a územného členenie 

Obec - miestna časť -  druh odberu 
kW 

Stav 2030 

Liptovská Osada – jadrové územie 

1. Byty stav     :   496  b.j. / odpad 30 b.j.  992 1020 

            návrh   :   135  b.j.  324 

                                                                S p o l u 992 1344 

2. Občianska vybavenosť   

        existujúca spolu (cca 30% z potreby bytov) 300 400 

        navrhované zariadenia  :    

        rozšírenie ZŠ o 4 triedy 
        ubytovanie v internátnej škole – 100 lôžok  

 32 
25 

        dom dôchodcov- rozšírenie 10 lôžok         5 

        prestavba kostola (Čs.C.B.)- spol. sála  100 

        rekreácia Čepelka  
             centrum obchodu a služieb 

  
400 

        zábavné centrum Čepelka  
             stravovanie – 200 stoličiek 
             ubytovanie – 100 lôžok 
             otvorený zimný štadion 

  
75 
70 
30 

         PD rozvoj priemyselnej výroby                110 

       Lokalita Dlhé  
              Rekreačno - ubytovací komplex       
              Športovo - relaxačný komplex                                                                

  

1785 
890 

                                                                   S p o l u       300 4025 

       Areál výroby pri PD                
              (napr.konzerváreň, mliekareň 
              remeselná drevovýroba, kož. výroba ) 

40 40 
60 
30 

         Lokalita Škutovky – ustajnenie HD                                                            17 

                                                                    S p o l u  40 147 

              Jadrové územie spolu  1332 5403 
kW max. 4420 

Kúpele Korytnica   

       Byty - - 

       Občianska vybavenosť   

       Existujúce zariadenia 200 150 

       dobudovanie areálu - 400 lôžok  280 
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                                        - 300 stoličiek 120 

       nástupný areál – 100 stoličiek  40 

                Parkovisko  10 

       Lokalita Žarnovka – sedačková lanovka  300 

         Územie kúpeľov spolu 200 900 
kW max. 800 

         Riešené územie Liptovská Osada celkom 
         Max zaťaženie územia 

1532 
1225 

6503 
4500 

 
 Požiadavka územia na transformačný výkon podľa druhu odberu  v kVA 

Liptovská Osada Stav  kVA Návrh  kVA  -  rok 2030 

Inštalovaný výkon Potreba územia Inštalovaný výkon Potreba územia 

Jadrové územie 4500 1340 10800 4420 

Kúpeľné územie 980 200  800 

S p o l u 5480 1550 7240 5220 

 

 Transformačné stanice 22/0,4 kV 
Označenie TS kVA  

Prevedenie TS 
 
 Miestny názov Pôvodné Nové Stav Etapa 2030 

        Obec Liptovská Osada 

          Jadrové územie 

TS 1 T1 400 400 4-stĺpová  Pod Vŕškom 

TS 2 T 2 400 400 Kiosková  Bytovka OZS 

TS 3 T 3 400 400 Murovaná  PD 

TS 4 T4 250  250 4-stĺpová  Salaš 

TS 5 T 5 250 250 Stožiarová  Bytovka ŠL 

TS 6 T 6 400 zrušiť 4-stĺpová  Pri moste- bude   
  nahradená  T 34 

TS 7 T 7 400 400 2-stĺpová 
na zrušenie 

 Sekanice – rekonštr. 
 na kioskovú 

TS 8 T 8 250 250 Kiosková  Šport. areál 

TS 9 T 9 400 400 Kiosková  IBV 

TS 10 T 10 250 250 1-stĺpová  Za políciou 

TS 11 T 11 100 100 Stožiarová  Vodáreň 

TS 12 T 12 50 50 Stožiarová  Patočiny 

 T 31  250 Kompaktná  IBV Za Turňov 

 T 32  250 4-stĺpová  IBV Pri Lužnej 

 T 33  400 Kiosková  Rozšírenie ZŠ 

 T 34  630 Kiosková  Pri moste 

 T 35  630 Kiosková  Rekr. Čepelka 

 T 36  160 Kompaktná  PD výroba 

          Lokalita „Pod Skalným“ 

T 3  T 14 50  4-stĺpová  Nižne Rence 

T 4  T 30  100 Kompaktná  MVE 

          Lokalita „Škutovky“ 

T 1 T 13 100  Stožiarová  Píla 

T 2 T 29  100 Kompaktná  Ustajnenie HD 

          Lokalita „Dlhé“ – I. etapa 

TS 10 T 21  630 Kiosková  Rekr. ubytov. areál 

TS 11 T 22  630 Kiosková  Rekr. ubytov. areál 

TS 12 T 23  630 Kiosková  Rekr. ubytov. areál 

TS 13a T 24  2x630 Kiosková  Rekr. ubytov. areál 

           Lokalita „Dlhé“  - II. etapa 

TS 13 T 25  400 Kiosková  Šport. relax. areál 

TS 14 T 26  400 Kiosková  Šport. relax. areál 

TS 15 T 27  400 Kiosková  Šport. relax. areál 

TS 16 T 20 2x400 2x400 Vstavaná  Šport. relax. areál 

           Lokalita „Korytnica“ 

TS 13 T 15 50 50 Stožiarová  Lipt.Lužná „Oleár“ 

TS 14 T 16 250 400 stožiar.- na zrušenie  
 návrh kiosková 

 Korytnica I. / rekonštr. 
 

TS 15 T 17 630 630 Kiosková  Plnička 

TS 16 T 18 160 400 4-stĺp.- na zrušenie 
 návrh kiosková 

 Korytnica II. 
 Rekonštrukcia 

TS 17 T 19 50 50 Stožiarová  ŠL Barborina 

          Lokalita „Žarnovka“ 

TS 18 T 28  400 Kiosková  Stanice LV 
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 Návrh riešenia elektrifikácie  
 VVN vedenie 110 kV 

Pre evidovaný zámer plánovanej výstavby 110 kV vedenia a transformovne 110/22 kV pre rekreačnú oblasť 
Donovaly je potrebne chrániť územie v súbehu 400 kV vedení (zdroj ÚPN VÚC Žilinský kraj – 2004). 
 VN vedenie 
 V navrhovanej distribučnej VN sietí sú navrhované úpravy, demontáže a nová výstavba :  

 rekonštrukcia jednoduchého VN vedenia na zdvojené od odbočky k T11 po lokalitu Lány   
 zrušenie vzdušnej VN prípojky od T1 po T7a jeho náhrada VN káblom 
 preložka VN vedenia do novej polohy v lokalite Pri Lužnej na uvoľnenie územia pre novú výstavbu IBV 
 výstavba VN prípojky k navrhovanej trafostanici T 31 v lokalite Za Turňou 
 výstavba VN kábla pre  navrhovanú T 36  - PD rozvoj výroby v areáli 
 výstavba VN kábla od trafostanice T7 po navrhovanú T33 – areál ZŠ 
 výstavba VN kábla pre navrhovanú T 35 – lokalita Čepelka 
 výstavba VN prípojky k navrhovanej T 29 – lokalita ustajnenie HD 
 výstavba VN vedenia pre vyvedenia el. výkonu z MVE do VN siete – lokalita Pod Skalným 
 výstavba okružného káblového VN vedenia v lokalite Dlhé na prepojenie navrhovaných   trafostaníc T21, T22, 

T23, T24, T25, T6, T27 a zaústenie do existujúcej T20 
 po realizácii 110 KV transformovne Donovaly VN linka č. 209 bude do nej zaústená, čím sa dosiahne 

skvalitnenie dodávky pre riešené územie ÚPN-O.  
 

 Napojenie navrhovanej zástavby na okruhy trafostaníc 22/0,4 kV 
 Umiestnenie súčasných a navrhovaných trafostaníc sú riešené tak, aby dĺžky NN vývodov nepresahovali 350 
m. Zásobovanie navrhovanej výstavby na okruhy trafostaníc bude riešené nasledovne: 

 lokalita IBV 80 b.j. Za Turňou  - 155 kW  zásobované z navrhovanej T31/250kVA 
 lokalita IBV 35 b.j. Pri Lužnej   -  84 kW zásobovanie z navrhovanej  T32/160 kVA 
 lokalita IBV 15 b.j. Podvŕšok    - 35 kW  zásobovanie z existujúcej T1/400 kVA 
 lokalita IBV 10 b.j. Rozptyl Centrum - 30 kW z existujúcej T7/400 kVA – prebudovanie za kiosk 
 lokalita HBV 15 b.j. Pri ZŠ  - 30 kW z navrhovanej T33 
 rozšírenie areálu ZŠ – 55 kW z navrhovanej T33/400 (zahustenie TS)  
 rozšírenie Domu Dôchodcov – 10 kW napojenie na rekonštruovanú T34 
 zmena  funkcie kostola Čs.C.B. na spoločenskú sálu  250 miest – 100 kW z navrhovanej   
 T34/630 kVA (náhrada TS za existujúcu T6 Pri moste) 
 rekreácia Čepelka  - 300 kW z navrhovanej T35/630 kVA 
 lokalita Skalne (horáreň) z existujúcejT14/50 kVA  
 PD rozšírenie výroby – 110 kW z navrhovanej T36/160 kVA 
 Existujúce výrobné prevádzky v areáli PD – 110 kW z existujúcej  T3/400 kVA 
 prestavba areálu kúpeľov Korytnica – 560 kW z navrhovaných T16/400 kVA, T18/400 kVA 

- plnička minerálnej vody – 200 kW z existujúcej T17/630 kVA 
 Korytnica nástupný areál – 50 kW z existujúcej T15 – prebudovanie na 160 kVA 
 lokalita „Dlhé“ (Doplnok č. 1 a  ZaD č.4) 

          -  Rekreačno - ubytovací areál – 1785 kW z navrhovaných T21/630 kVA, T22/630 kVA,                                             
         T23/630 kVA, T24/ 2x630 kVA 
           -  Športovo - relaxačný areál – 890 kW z navrhovaných   T25/400 kVA, T26/400 kVA, T27/400 kVA,               

 lokalita „Žarnovka“ (pôvodný Doplnok č. 2) 
- lokalita „Žarnovka“ sedačková lanovka – 300 kW z navrhovanej T28/400 kVA (Doplnok č. 2) 

 lokalita „Skutovky“ (pôvodný Doplnok č.3) 
 -  lokalita „Škutovky“ ustajnenie hovädzieho dobytka – 28 kW z navrhovanej T29/100 kVA 
 -  lokalita „Pod Skalným“ – výstavba trafostanice T30 pre vyvedenie elektr. výkonu z MVE 
 Poznámka: Transformačné stanice riešiť podľa požiadaviek na odbery elektrickej energie. 
 

 Sekundárny rozvod 
 elektrické NN rozvody v navrhovanej zástavbe sa budú realizovať káblami zemou , v rozptýlenej zástavbe na okrajových 

územiach vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch, čo pre daný charakter vidieckej zástavby je vyhovujúce, 
 existujúcu vzdušnú NN sieť komplexne rekonštruovať výmenou za úsporné osvetľovacie telesa, resp. postupne 

prebudovať na jednoduchú mrežovú káblovú sieť ,  
 z navrhovaných trafostaníc je potrebne riešiť vývody do existujúcej NN siete, 
 rozvod pre verejné osvetlenie s káblovou NN sieťou budovať káblovým rozvodom, v okrajových častiach územia 

budovať vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch NN siete. 
 

 Ochranné  pásma 
V riešenom území sa nachádzajú len 22 kV vedenia pri ktorých je potrebné rešpektovať ich ochranné pásmo 

od krajných vodičov na každú stranu: 
 400 kV vedenie .........................................................     25 m 
 110 kV vedenie .........................................................     15 m  
 22 kV vedenie vzdušné ............................................  10 m 
 22 kV kábel v zemi ........................................... ......       1 m 
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 22 kV závesný kábel ..............................................        1 m 
  stožiarová trafostanica od konštrukcie ..................    10 m 
 kioskové trafostanice nevyžadujú ochranné pásmo 

 
B.12.3.2 Zásobovanie plynom 
 V súčasnosti nie je obec plynofikovaná. V zmysle nadradenej ÚPD a podľa vyjadrenia SPP -distribúcia sa 
s pripojením obce na plyn neuvažuje. Do budúcnosti sa nevylučuje s pripojením jednotlivých objektov na individuálne 
domové zásobníky kvapalného plynu Propán-bután. 
 

B.12.3.3  Zásobovanie teplom 
 

 Súčasný stav 
Riešené územie obce spadá do oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou -18° C, počet vykurovacích dní 253.  
Do návrhu ÚPN-O sú prevzaté schválené dokumenty v znení  Doplnkov č.1, č.2, č.3 a Zmeny a doplnku č.4 

pôvodného ÚPN-O (ÚPN-SÚ). 
V súčasnosti zásobovanie teplom sa realizuje nasledovným spôsobom:. 

 z CZT- kotolne pre komplexy v lokalite Dlhé s dvoma kotlami (K1-2 MW, K2- 4 MW) s palivovou základňou 
drevná štiepka, na ktorú sú pripojené tepelným rozvodom Základná škola, Zdravotné stredisko,  dve bytovky 
HBV v správe ZŠ, objekt Lesnej správy + bytovka LS a 10 rodinných domov 

 objektovými zdrojmi u občianskej vybavenosti - Dom dôchodcov + RK Kostol s palivom   
 drevná štiepka, 
 elektrickou energiou objekty Obecný Úrad, Pošta a maloobchodná sieť predajní, 
 ústredným kúrením a lokálnym vykurovaním bytovej zástavby IBV pevnými palivami. 

 

 Zdroje tepla 
Súčasný CZT - kotolňa o tepelnom výkone 6 MW (s kotlami K1- 2 MW, K2- 4 MW) slúži pre potrebu tepla 

súčasných objektov vybavenosti (ZŠ, ZS, LS, 23 bytov v HBV a 10 RD). V návrhovom období je možne rozšíriť 
tepelný výkon CZT kotolne až 13 MW ( kotle K3 - 3 MW, K4 - 4 MW)  – stavebná časť kotolne to dovoľuje. 

 

 Návrh 

 
Vstupné údaje 

E t a p a 

Stav Rok 2030 

 Byty :   

- trvalo obývané byty – stav 496 496 

- odpad bytovej zástavby   - 30 

- návrh bytov k roku 2030     135 

            Spolu byty :  600 

 Občianska vybavenosť - návrh              

- rozšírenie internátnej školy v ZŠ  4 triedy 

  ubytovanie pri ZŠ  100 lôžok 

- dom dôchodcov – rozšírenie  10 lôžok 

- prestavba kostola – spol. sála  250 osôb 

- centrum obchodu a služieb „Čepelka“   

  zábavné centrum „Čepelka“  
  stravovanie 
  ubytovanie  

 200 navštevník. 
200 stoličiek 

100 lôžok 

- areál výroby pri PD   

- kúpele Korytnica – ubytovanie 
  Stravovanie 

 500 lôžok 
500 stoličiek 

- Korytnica nástupný areál – stravovanie  100 stoličiek 

- príkon pre b.j. stav : 2,0 kW – až 2,2 kW  
             pre b.j. navrhované : 2,4 kW 

  

       - príkon pre vybavenosť podľa podobných objektov v súčasnosti 

 
Návrh 

 Základné údaje riešeného územia 

Vstupné údaje 
E t a p a 

Stav Rok 2030 

- trvalo obývané byty – stav 496 496 

- odpad bytovej zástavby   -  30 

- navrhované k roku 2030     135 

            Spolu byty :  600 

- Návrh občianskej vybavenosti :   

       -  Internátna šp.. škola 4 tr. - rozšírenie   100 žok 

 Dom dôchodcov – rozšírenie 10 lôžok  10 lôžok 

 Prestavba kostola na spoločenskú sálu     250 osôb 

 Rekreácia Čepelka – turist. služby,     
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      Supermarket  

       - Zábavné centrum Čepelka - stravovanie  - 
ubytovanie 

 200 stoličiek 
100 lôžok 

       -     PD rozšírenie výroby                                      

      - Korytnica – prestavba kúpeľov  500 lôžok 

      -  Korytnica – nástupný areál  100 stoličiek 

-    Areál „Dlhé“ – doplnok č.1 a ZaD č. 4   

       Rekreačno-ubytovací komplexl- ubytovanie - 
stravovanie 

 415 lôžok 
370 stoličiek 

       Športovo - relaxačný komplex –   
       Relaxačná a športová vybavenosť  

  

- merná potreba tepla na  b.j.  14 kW 
108 GJ 

       - príkon pre stav vybavenosti odhadom podľa podobných objektov v súčasnosti 
 

 
Nápočet potrieb tepla pre etapu 2030 

Druh odberu 
Stav Návrh 2030 

Paliva 
MW GJ MW GJ 

ÚPN O Liptovská Osada 

1. Byty - stav   : 496.j. / odpad 30 b.j. 6,940 49 900 6,500 46 800 HU, DO,EE 

   návrh : 135 b.j. (lokality A,B,C,D,E)       -         - 1,890 13 600 DO 

    Byty   s p o l u 6,940 49 900 8,390 60 400  

      

2. Občianska vybavenosť      

    - existujúca spolu  1,380  9 930  1,300 9 360 DO, EE 

    - návrh :           

    -  Doplnok č.1 „Dlhé“  - -  8,560  76 830 CZT pelety 

  -  Internátna škola dostavba - -  0,350 2 520 CZT pelety 

  - Dom dôchodcov rozšírenie  - -  0,015 100 CZT pelety 

  - Spoločenská sála - -  0,050 360 CZT pelety 

   - Rekreácia Čepelka - -  0,160 1 150 CZT pelety 

  - Zábavné centrum Čepelka  - -  0,260  1 870 CZT pelety 

  -  ICHR Skalné - -  0,150 1 080 DO 

  - ICHR Sedlo Pod Babou - -  0,200 1 440 DO 

   - PD rozšírenie výroby - -  0,410 2 950 Pelety, DO 

   - miestne prevádzky - -  0,100 720 Pelety, DO 

   - Rozvoj kúpeľov Korytnica  - - 1,500 10 800 Pelety, DO  

   - Nástupný areál kúpeľov - - 0,100 720 Pelety, DO 

      Vybavenosť  s p o l u 1,380 9 930 12,805  107 380  

    C e l k o m    1 + 2 8,320 59 830 17,260 167 780  

  
 Návrh riešenia – rok 2030 
 Zásobovanie obce Liptovská Osada teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným systémom z CZT 
kotolne, vlastných objektových - alebo združených zdrojov tepla, domových kotolní UK a lokálnych zdrojov tepla (IBV 
zástavba) využívajúcich dostupne druhy ekologických palív (zemný plyn, drevný odpad, elektrina).  

 Existujúcu kotolňu CZT s palivom na drevný odpad (respektíve pelety) s dvoma kotlami o celkovom 
tepelnom výkone 6 MW s predpokladom jej rozšírenia o ďalšie dva kotle 3+4 MW (priestory objektu kotolne to  
umožňujú. V súčasnosti zdroj CZT nie je plne vyťažený – je pripojená časť občianskej vybavenosti, 23 b.j. HBV a cca 
10 rodinných domov s celkovým odberom tepla cca 860 kW. 

 V návrhovom období do roku 2030 sa odporúča na CZT napojiť navrhovanú vybavenosť a objekty 
navrhované v lokalite „Dlhé“ : rekreačno - ubytovací komplex a športovo - relaxačný komplex s celkovým tepelným 
výkonom  9050 kW. Celkové využitie CZT v návrhovom období sa predpokladá cca 9910 kW. 

 Navrhované objekty PD rozšírenie výroby ( 410 kW), Kúpele Korytnica vrátane „Nástupný areál“ (1600 kW) 
a výrobne prevádzky pri PD (100 kW) budú zásobované z vlastných objektových alebo združených zdrojov tepla 
palivom drevný odpad, respektíve kvapalný plyn Propán-bután.  

 Navrhované rodinne domy v lokalitách „Za Turňou“, „Pri Lužnej“, „Podvŕšok“ a „Centrum“- rozptyl potrebu 
tepla budú riešiť kotlami ústredného vykurovania palivom drevný odpad, respektíve kvapalným plynom P-B ( nutnosť 
budovania samostatných zásobníkov plynu).   

 V existujúcej ICHR Sedlo pod Babou potreba tepla bude riešená lokálnymi zdrojmi tepla s palivom drevný 
odpad. 

 V prevádzkach kde bude výroba zameraná na spracovanie dreva, odporúča sa pri riešení potrieb tepla 
využitie tohto odpadu z výroby. 
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Členenie palív  

Etapa Potreba celkom GJ 
z toho 

Pelety GJ  DO  GJ EE GJ Ostatne GJ 

Stav 59 830 7 700 29 600 1 360 20 170 

Podiel palív 100% 12,90% 50,00% 2,30% 34,80% 

 

Rok 2030 170 300 75 370 62 840 1 360 30 730 

Podiel palív 100% 44,25% 36,90% 0,80% 18,05% 

 
 Z celkovej potreby tepla v etape rok 2030 cca 138,2 tis GJ sa navrhuje riešiť 81,15% z drevného odpadu, 

respektíve upraveným DO (pelety), elektrickou energiou 0,80% (neuvažuje sa rozšírenie), ostatne paliva (HU a iné) 
18,05% . 

 V budúcnosti sa nevylučuje ostatne paliva (HU) nahradiť s pripojením jednotlivých navrhovaných objektov na 
individuálne domové zásobníkmi plynu P-B, čím sa docieli v návrhovom období zníženie vypúšťaných emisii do 
ovzdušia v zimnom období. 

 Väčšie riešenia tepla elektrinou by bolo možné za predpokladu zvýšených investícii na rozšírenie 
a dobudovanie energetických zariadení (trafostanice, zvýšenie prierezov vodičov NN siete). 

 V navrhovanej etape zamerať sa na využívanie slnečnej energie konvertormi pre prípravu teplej vody, taktiež 
podporovať všetky iniciatívy z netradičných druhov energií na získavanie tepelnej energie, čo bude mať priaznivý 
dopad na čistotu ovzdušia najmä v zimnom období. 

 

  
 Ochranné pásma 
 Tepelná sústava CZT súčasná a plánovaná v riešenom území zóny vyžaduje v zmysle zákona č. 251/2012 -  
ochranné pásmo 1m od krajného potrubia na každú stranu. 
 
B.12.4 NAPOJENIE ÚZEMIA NA TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE 
 

B.12.4.1 Elektronické komunikačné siete 
 

 Súčasný stav 
 Poštová prevádzka v obci Liptovská Osada patrí pod Regionálne poštové centrum Liptovský Mikuláš (RPC), 
ktoré je priamo riadené ústredím Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica. Poštový úrad je zriadený vo vlastnom 
objekte s dvoma priehradkami a troma pracovníkmi a poskytuje rozšírené služby poštovej banky, príjem a dodávanie 
zásielok je riešené poštovými doručovateľmi. 

 Podľa súčasnej štruktúry ST a.s. územie obce Liptovská Osada a jej miestne časti patrí do Centra sieťovej 
infraštruktúry Liptovský Mikuláš (CSI LM) s príslušnosťou v regionálnom centre Žilina (RCSI ZA).  

 Telefónni účastníci sú napojení na digitálnu ústredňu RSÚ zriadenú v objekte pošty, pripojená optickým 
káblovým vedením zo smeru Ružomberok, ukončeným v objekte pošty. 

 Miestna telefónna sieť v jadrovom území obce je čiastočne vybudovaná káblami zemou a závesnými 
káblami po stĺpoch. Telefónni účastníci sú pripojovaní cez stĺpové účastnícke rozvádzače UR vzdušnými prípojnými 
vedeniami.   

 Pokrytie územia TV signálom (STV1, STV2, Markíza, JOJ, JOJ +, Doma a TA3) je zabezpečené TVV 
vykrývačom, osadeným na spoločnom stožiare s vysielačom mobilnej siete pre T-COM, T-Mobile a O2. 

V území je sprístupnený internet, príjem je zabezpečený pevnou telekom. sieťou a rádiovou sieťou T-COM. 
 Sieť miestneho rozhlasu (MR) je vybudovaná po oceľových trubkách v súbehu s miestnymi komunikáciami, 

vysielacie zariadenie MR je v objekte OÚ. 
 Riešeným územím prechádzajú trasy optického DK z ústredne Ružomberok do ústredne RSU Liptovská 

Osada, odkiaľ pokračujú metalické DK smerom Liptovská Lužná, Liptovské Revúce a Donovaly. 
 
Návrh 
Pri spracovaní návrhu ÚPN - O boli rešpektované schválené Doplnky č.1, č.2 , č.3 pôvodného ÚPN-SÚ pre 

lokality „Dlhé“- (rozvoj Rekreačno - ubytovacieho a športovo - relaxačného areálu), „Škutovky“- (ustajnenie 
hovädzieho dobytka)  a „Pod Skalným“ (výstavba vodnej mini elektrárne), vrátane ZaD č.4, vykonaný prieskum 
v teréne a zhodnotenie súčasného stavu so správcom  telekomunikačnej siete.  

 

 Základné údaje:  
  

U k a z o v a t e ľ 
E t a p a 

Stav Rok 2030 

- počet obyvateľov 1668 1800 

- počet bytov celkom 496 600 

            Z toho navrhované byty  135 

            odpad bytov  30 

- počet staníc na navrhované byty  1 až 1,5/b.j.  

- počet staníc na lôžka  25 HTS / 100 miest 

- počet staníc na stoličky  25 HTS/100 miest 
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 Pošta 
Pre poštovú prevádzku Liptovská Osada nie sú známe žiadne rozvojové zámery. V poskytovaní poštových 

služieb sa zamerať na zvyšovaní ich kvality. Rozvoj poštovej prevádzky v obci je plne v kompetencií Slovenská pošta, 
a.s. a RPC Liptovský Mikuláš. 
 
 Telekomunikácie 
 

Nápočet HTS pre rozvojové aktivity v území do roku  2030 
ÚPN O  
Liptovská Osada 

Počet 
obyvateľov 

Počet 
Bytov 

P o č e t     H T S 

Bytové nebytové s p o l u 

Byty stav 1668 496 180 - 180 

Rok  2030 – byty návrh 1800 135    

    IBV Za Turňou  60 80 - 80 

    IBV Pri Lužnej  35 50 - 50 

    IBV Podvršok   15 20 - 20 

    IBV Centrum- rozptyl  10 15 - 15 

    HBV pri ZŠ  15 20 - 20 

Občianska vybavenosť:  

    OV stav    40 40 

    lokalita Dlhé (Doplnok č.1)    80 80 

    ZŠ - rozšírenie    2 2 

    Čepelka - rekreácia    5 5 

    Čepelka – záb. centrum    6 6 

    PD – rozšírenie výroby    4 4 

    miestne prevádzky    5 5 

    Korytnica- prestav. kúpeľov    20  20 

    Korytnica- nástup. areál    4 4 

Počet  HTS k roku 2030       365 166 531 

  
 

Riešenie  navrhovaného stupňa telefonizácie: 
 Pre zabezpečenie telefonizácie riešeného územia do roku 2030 s výsledným počtom cca  351 HTS pre obec 

Liptovská Osada vrátane spádového územia je potrebné riešiť: 
 Rozšírenie kapacity digitálnej ústredne RSU Liptovská Osada o predpokladaný nárast zriaďovania 

telefónnych staníc v riešenom území, bytové stanice cca 185 HTS, nebytové stanice cca 126 HTS. 
 Súčasný miestny telefónny rozvod riešený závesným káblovým vedením postupne nahradzovať káblovou 

telekomunikačnou sieťou.  
 Rozšírenie miestnej telekomunikačnej káblovej siete do rozvojových časti navrhovanej  výstavby obce s cca 

počtom prípojných párov, formou pripokládky z existujúcej miestnej káblovej siete :   
 Do plôch s bytovou výstavbou: IBV Za Turňou 80 Pp, IBV Pri Lužnej 20 Pp, IBV Podvŕšok  20 Pp, IBV 

Centrum 15 Pp, HBV Pri škole 20 Pp, 
 Do lokalít s občianskou vybavenosťou : Internátna športová škola 2 Pp, Rekreácia Čepelka 5 Pp, Zábavné 

centrum Čepelka 6 Pp, PD rozvoj 4 Pp, miestne  prevádzky 5 Pp. 
 Lokalitu  P/ Korytnica kúpele 20 Pp a R/ Korytnica- nástupný areál 4 Pp riešiť formou pripokládky 

k existujúcemu telefónnemu káblu. 
 Lokalita „Dlhé“ – Doplnok č.1 – 80 Pp napojiť z RSU optickým káblom, súčasne celá lokalita bude riešená 

optickou sieťou nafúknutou do HDPE rúr. 
 Pripojovanie telefónnych účastníkov  v sústredenej zástavbe IBV a objekty vybavenosti  pripájať cez káblové 

prípojkové skrine, bytovú zástavbu v rozptyle z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým 
vedením. 

 Body napojenie novej zástavby budú určené v podmienkach pri začatí územno-právneho konania výstavby 
konkrétnej lokality (požiadavka ST, a.s.). 

 Rešpektovať zámer ST, a.s. na rozšírenie portfólia služieb o dátové služby. ktoré budú určené hlavne pre 
podnikateľský segment a pre domácnosti, ktoré budú využívať pripojenie na internet. 

  
 Ostatné slaboprúdové zariadenia 
 Miestny rozhlas: 
 Modernizácia, resp. kompletná výmena vzdušného rozvodu rádiovým signálom s osadením reproduktorov 

na samostatných oceľových trubkách. 
    Diaľkové káble: 
 Trasy diaľkových káblov na smere Ružomberok – Liptovská Osada RSU (optický kábel) a metalické káble 

RSU Liptovská Lužná a Liptovské Revúce je potrebne rešpektovať, ich ochranne pásmo je 1 m od krajného 
kábla na každú stranu. 
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B.12.5 CIVILNÁ OCHRANA 
 

 Text územnoplánovacej dokumentácie obce v  ÚPN-O rieši koncepciu a umožňuje vytvorenie podmienok 
a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre ukrytie obyvateľstva obce podľa  §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. 
e) Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany. Riešenie a umožnenie vytvorenia podmienok a zároveň riadenie následnej výstavby v obci 
pre ukrytie obyvateľstva je v kompetencii obecného úradu V Liptovskej Osade a príslušných orgánov štátnej správy 
v oblasti civilnej ochrany.  
  

 V tejto oblasti CO sa uplatnia nasledovné regulatívy : 
 pri budovaní ochranných stavieb vychádzať zo skutočnosti, že z hľadiska kategorizácie územia Slovenska 

vylývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie vojen 
a vojnového stavu patrí obec Liptovská Osada do územného obvodu I. kategórie mimo oblasť ohrozenia. 

 v rámci navrhovaných plôch IBV zabezpečiť ukrytie s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v jednoduchých 
úkrytoch budovaných svojpomocne. 

 v rámci umiestňovaných polyfunkčných domov a objektov občianskej vybavenosti,  v súvislosti 
s navrhovanou výstavbou v rámci dobudovania športového areálu, pri výstavbe objektov obecného centra, 
rekreačného areálu vyššieho významu (penzióny, hotely) zabezpečiť ukrytie podľa projektovanej kapacity na 
najpočetnejšiu zmenu pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti v JÚBS za dodržania ustanovení §4 
ods.5 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. 

 v následných stupňoch projektovej dokumentácie pri návrhu ochranných stavieb rešpektovať ustanovenia §4 
ods.4 a 5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 

 Ďalej ÚPN-O rieši koncepciu a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu 
v obci  pre spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb 
podľa§ 4ods.3 a § 16 ods. 1 písm. e), resp. § 16 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Riešenie a umožnenie 
vytvorenia podmienok a zároveň riadenie následnej výstavby v obci pre ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti právnických a fyzických osôb je v kompetencii príslušných jednotlivých prevádzok ktoré sa nachádzajú 
na území obce Liptovská Osada. V tejto oblasti CO sa uplatnia nasledovné regulatívy: 

 v budove obecného úradu zabezpečiť ukrytie pre plánovaný počet zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti v JÚBS za dodržania ustanovení §4 ods. 5 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. 

 v rámci  Materskej školy a základnej školy zabezpečiť ukrytie podľa prevádzkovej kapacity pre personál 
a osoby prevzaté do starostlivosti v JÚBS za dodržania ustanovení §4 ods.5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 
Z.z. 

 v rámci  vymedzených území pre objekty a areály priemyslu a podnikateľských aktivít zabezpečiť ukrytie 
podľa charakteru prevádzky, prevádzkovej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti v JÚBS 
za dodržania ustanovení §4 ods.5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. 

 

 ÚPN-O rieši koncepciu a umožňuje vytvorenie podmienok zabezpečenia ochrany obyvateľstva pred 
účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojených s ich únikom v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV 
SR č.533/2006 Z.z. o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, ktoré sa prepravujú v rámci dopravnej 
infraštruktúry nadradenej dopravy a to po ceste I. triedy I/59. V obci sa nenachádzajú prevádzky s nebezpečnými 
látkami a ÚPN-O neumožňuje ich umiestnenie v obci. 
  

 ÚPN-O  rieši koncepciu a umožňuje zabezpečenia pre obec materiálom civilnej ochrany a humanitnej 
pomoci v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany. Riešenie a umožnenie vytvorenia podmienok pre zabezpečenie 
materiálom civilnej ochrany a humanitárnej pomoci pre obyvateľstvo je v kompetencii obecného úradu v Liptovskej 
Osade a príslušných orgánov štátnej správy v oblasti civilnej ochrany. V tejto oblasti CO sa uplatnia nasledovné 
regulatívy: 

 vychádzať z predpokladu, že do konca návrhového obdobia – roku 2030 vzrastie počet obyvateľov oproti 
súčasným 1668 na cca 1800 obyvateľov. 

 v súvislosti s rastom počtu obyvateľov zabezpečí obec Liptovská Osada doplnenie materiálu CO do skladov 
materiálu CO v súčinnosti s Obvodným úradom Ružomberok, odborom CO a KR Žilina. 

 v následných stupňoch projektovej dokumentácie rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov. 

 

 ÚPN-O rieši a umožňuje zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému 
civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany. Riešenie a umožnenie vytvorenia 
podmienok pre zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany je 
v kompetencii obecného úradu v Liptovskej Osade.  V existujúcej a navrhovanej výstavbe je nutné umožniť 
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umiestnenie informačného systému civilnej ochrany. V súlade s požiadavkami príslušných orgánov štátnej správy 
v oblasti civilnej ochrany. 

 vychádzať zo skutočnosti, že navrhované rozvojové plochy bývania, občianskeho vybavenia a výroby sú 
v dosahu počuteľnosti sirén ako  prostriedku varovania CO. 

 z dôvodu počuteľnosti prostriedkov vyrozumenia rozšíriť miestny rozhlas na navrhovaných plochách 
bývania, výroby a občianskej vybavenosti. 

 v následných stupňoch projektovej dokumentácie rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO 
v znení neskorších predpisov 

 

 Individuálna bytová výstavba je v ÚPN-O navrhovaná mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie 
priemyselných zón.  
 Výstavba v ÚPN-O je navrhovaná mimo zosuvných území, respektíve podmieňuje výstavbu v takýchto 
územiach podrobným geologickým prieskumom. 
 Výstavba v ÚPN-O je navrhovaná mimo  vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou, resp. 100-ročnou 
vodou. Pre katastrálne územie obce nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia, ktorá orientačne zobrazuje 
rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou (priesečnica hladiny vody záplavy s terénom). Podľa zákona č.7/2010 
Z. z. o ochrane pred povodňami § 6, ods.8, mapu povodňového ohrozenia zabezpečí správca vodohospodársky 
významných vodných tokov do 22.12.2013. Podľa §8, ods.10 zákona č.7/2010 Z. z. obec zabezpečuje vyznačenie 
všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo 
územného plánu zóny.  
 V následných stupňoch projektovej dokumentácie riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva obce podľa §4 
ods.3 a §15   ods.1 písm.e) Zákona č.42/1994 Z.z. a §4 Vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. 
 V následných stupňoch projektovej dokumentácie spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých 
do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa §4 ods.3 a §16 ods.1 písm. e)  resp. §16 ods. 12 Zákona č. 
42/1994 Z.z. a §4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.   

 
B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

B.13.1 ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA VO VZŤAHU K EKOLOGICKEJ ÚNOSNOSTI ÚZEMIA 
 

 Urbanistická koncepcia rozvoja obce, navrhnutá v územnom pláne, rieši rozvoj obce vyváženým spôsobom 
vo vzťahu k celkovej ekologickej únosnosti územia. 
 V súvislosti s poľnohospodárstvom sa v minimálnom rozsahu zasahuje do plôch obhospodarovaných ako 
PP. Navrhované zábery priamo naväzujú na súčasné zastavané územie obce, s cieľom celkového skompaktnenia 
urbanistickej štruktúry rozvojového významu sídla. V rámci navrhovaných obytných plôch uvažujeme s vysokým 
podielom verejnej alebo súkromnej zelene.  
 Rozvoj je v prevažnej miere sústredený na plochách PP nižšej bonity, a tiež v hraniciach zastavaného 
územia, resp. v priamej väzbe na  zastavané územie. 
 V súvislosti s lesným hospodárstvom, územný plán rešpektuje PSOL a do neho premietnuté opatrenia, 
v súvislosti s ochranou prírody (RÚSES, KEP,...). V území sa neuvažuje so   záberom LPF. 
 Napriek veľmi vhodným danostiam územia pre rozvoj cestovného ruchu, v územnom pláne je priorita 
postavená na ochrane prírody s primeraným návrhom aktivít cestovného ruchu. Navrhované aktivity v rekreácii a CR 
sú sústredené v prevažnej miere do vlastnej obce a lokalít s už etablovanou rekreáciou (voľný cestovný ruch – lokality 
Dlhé a Čepelka a viazaný cestovný ruch – chalupy, penzióny). Výnimku tvoria navrhované ucelené komplexy ICHR 
Skalné a Sedlo pod Babou. Nepripúšťa sa ďalší rozvoj rozptýlenej ICHR. 
 Navrhovaný stavebný rozvoj v podstatnej miere rozvíja predovšetkým obytnú funkciu a k nej prislúchajúcu 
občiansku vybavenosť, čo negatívne neovplyní kvalitu životného prostredia.  
 S rozvojom plôch nezávadnej výroby sa uvažuje v časti územia v kontakte s nadradenou cestnou dopravou 
a vo väzbe na existujúci areál výroby (PD Liptovská Osada).  
 
B.13.2 NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU ALEBO OBMEDZENIE STRESOVÝCH PRVKOV V KRAJINE 
 

 Riešené územie obce Liptovská Osada je v súčasnosti čiastočne zasiahnuté stresovými prvkami v krajine. 
V dotyku s obytným územím v súčasnosti prechádza cesta I. triedy, na území obce sa nachádza významný 
hospdársky dvor poľnohospodárskej výroby a v území sa tiež etablovali malé priemyselné a výrobné prevádzky.  
 
B.13.2.1 Opatrenia v súvislosti s dopravou : 

 Do ochranného pásma cesty I. triedy neumiestňujeme novú obytnú výstavbu. 
 Dopravná obsluha súvisiacu s etablovaním rozhodujúcich prevádzok priemyslu a poľnohospodárskej výroby 

je naviazaná priamo na nadradenú dopravu a mimo prejazdu cez existujúcu a navrhovanú obytnú výstavbu. 
 
B.13.2.2 Opatrenia v súvislosti s výrobou : 

 Priemyselné a výrobné prevádzky sú umiestňované mimo obytných území, v kontakte s týmto územím je 
navrhovaná izolačná zeleň. 
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B.13.3 ZÁSADY VYMEDZENIA HRANÍC ZASTAVANÉHO ÚZEMIA, NÁVRH OPATRENÍ NA ZACHOVANIE 
A OBNOVENIE KRAJINNOESTETICKÝCH HODNÔT ÚZEMIA 

 

 Do zastavaných území sú v ÚPN-O začlenené navrhované obytné plochy, plochy občianskej a rekreačnej 
vybavenosti. Tie negatívne neovplyvnia ani v jednom z navrhovaných priestorov krajinno-estetické hodnoty územia. 
 Navrhovaná urbanistická štruktúra kladie dôraz na skompaktnenie územia a zachovanie merítka zástavby – 
typického vidieckeho sídla. 
 Pre neurbanizované územie s PP (orná pôda, pasienky, kosné lúky) a LPF (lesy) stanovil – odporúčal 
krajinno-ekologický plán (KEP) optimálne podmienky využívania územia a ekostabilizačné opatrenia, ktoré boli 
premietnuté do riešenia ÚPN-O. V KEP bol tiež kladený dôraz na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt 
katastrálneho územia obce, hlavne v súvislosti s priemetom požiadaviek legislatívnej ochrany prírody, a tiež lokálnych 
opatrení (napr. doprovodná zeleň vodných tokov, vodné ekosystémy a pod.). 
 
B.13.4 OCHRANA ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

B.13.4.1  Voda 
 

  Základným právnym dokumentom v oblasti vody je zákon č.364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona SNR 
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). 
Tento zákon vytvára podmienky na: 

 všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, 
 zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd, 
 účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, 
 manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek, 
 znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha, 
 zabezpečenie funkcií vodných tokov, 
 bezpečnosť vodných stavieb. 
 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, 
ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti štátnej vodnej správy 
a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona. 
   

 Ochrana vôd 
     Systém územnej ochrany vôd pozostáva z troch druhov ochrany :  

 Všeobecná ochrana vôd a vodných zdrojov platí podľa zákona č.364/2004 Z. z.(vodný zákon) 
z 13.5.2004  v plnom rozsahu pre celé územie SR bez výnimky  

 

 Regionálna - širšia ochrana vôd sa uskutočňuje formou chránených vodohospodárskych oblastí - CHVO 
(používa sa aj termín chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd), ako aj formou významných 
vodohospodárskych oblastí. Znamená to, že v určitých vodohospodársky významných územiach môžu 
vodohospodárske orgány upraviť alebo zakázať činnosti, ktoré by mohli ohroziť vodohospodárske záujmy. 
Táto ochrana vyplýva okrem iného zo zákona vodách a realizuje sa nariadením vlády č. 13/1987 Zb. o 
určení chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO)  

 

 Sprísnená špeciálna ochrana vyplýva zo spomínaného zákona o vodách a realizuje sa jednak formou 
pásiem hygienickej ochrany, ako aj stanovením vodárenských tokov a ich povodí v zmysle Vyhlášky MP SR 
č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov 
a vodárenských vodných tokov.  

 

 Chránené vodohospodárske oblasti 
   V zmysle vodného zákona územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú 

akumuláciu vôd, vláda môže vyhlásiť za chránenú vodohospodársku oblasť (ďalej CHVO). V chránenej 
vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových 
a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásobovania. 
Činnosti, ktorých vykonávanie je v CHVO zakázané stanovuje zákon o vodách.  

   Riešené územie sa nachádza v CHVO Nízke Tatry – západná časť a CHVO Veľká Fatra, vyhlásenými 
Nariadením Vlády SR č. 138/1973. Hranica týchto oblastí prechádza pozdĺž vodného toku Revúca. 
 

 Ochranné pásma vodárenských zdrojov 
   V zmysle zákona č.364/2004 Z. z. z 13.5.2004 (vodný zákon) na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej 

bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú, orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma (OP) 
na základe posudku orgánu na ochranu zdravia (Zákon NR SR č.272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

   OP sa členia na OP I. stupňa a OP II. stupňa a orgán štátnej vodnej správy na zvýšenie ochrany 
vodárenského zdroja môže určiť aj OP III. stupňa. 

   V zmysle uvedenej legislatívy je v riešenom území vyhlásené ochranné pásmo vodného zdroja Liptovská 
Osada  „Pri ceste“, s výdatnosťou 23,9 l/s, nachádzajúceho sa južne od hranice intravilánu obce. Vodný zdroj je 
využívaný ako rezervný zdroj pitnej vody pre obec.   
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         Vodohospodársky významné vodné toky  
   Tok Revúca je v zmysle Vyhlášky MPSR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 

významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov vyhlásená za vodohospodársky významný tok od 
prameňa po ústie do Váhu. V povodí vodárenských tokov a vodohospodársky významných tokov platí sprísnená 
špeciálna ochrana, na akúkoľvek činnosť treba súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu. Toto opatrenie má 
zabezpečiť, že sa činnosť vykoná tak, aby nemala negatívne dôsledky na kvalitu ani na kvantitu vody vo 
vodárenských tokoch a ich povodiach.  
 

 Ochranné pásma, vyhlásené na ochranu prírodných zdrojov minerálnych a stolových vôd 
   Ochranné pásma zdrojov minerálnych stolových vôd vyhlasuje všeobecne záväzným predpisom 

Ministerstvo zdravotníctva na základe § 26 zákona č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných 
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách 

   V zmysle uvedeného bolo v riešenom území vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov 
v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005).  
    Ochranné pásma  sú určené v dvoch  stupňoch.  Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť, ochranné 
pásmo II. stupňa chráni tranzitno-akumulačnú oblasť prírodných liečivých zdrojov, ktorá je totožná s infiltračnou 
oblasťou.  Na týchto územiach je (v zmysle § 66 zákona NR SR č. 277/1994  Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov) stanovený zákaz, prípadne obmedzenie činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť fyzikálne 
vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú neškodnosť prírodných liečivých zdrojov. 

   Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Korytnici boli stanovené na základe výsledkov geologickej 
úlohy Analýzy geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických a geochemických prác v hydrogeologickej štruktúre 
na účely revízie ochranných opatrení a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov v Korytnici, (Franko,2004) a 
záverečnej správy Korytnica – revízia exploatačných podmienok PLZ (Vandrová, Bergerová 2004).   
 

     Citlivé oblasti  
 Za citlivé oblasti v zmysle vodného zákona sú považované vodné útvary povrchových vôd, v ktorých 

dochádza alebo môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiadúcemu stavu kvality vôd, ktoré sú 
využívané ako vodárenské zdroje alebo sa môžu využívať ako vodárenské zdroje, ako aj tie, ktoré si vyžadujú 
v záujme zvýšenej ochrany vôd vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd. 

   V zmysle nariadenia vlády č. 617/2004 Z.z. sa za citlivé oblasti ustanovujú vodné útvary povrchových vôd, 
ktoré sa nachádzajú na území SR, alebo týmto územím pretekajú, teda celé územie k.ú Liptovská Osada patrí 
k citlivým oblastiam. 
 

     Zraniteľné oblasti 
   Zraniteľné oblasti sú v zmysle vodného zákona poľnohospodársky využívané územia, z ktorých zrážkové 

vody odtekajú do povrchových vôd alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia 
ako 50 mg.l/1, alebo sa môže v blízkej budúcnosti prekročiť. Hospodárenie sa riadi podľa podmienok hospodárenia na 
poľnohospodárskej pôde v súlade so Smernicou Rady 91(676)EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením 
dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárstva. 

   Katastrálne území obce Liptovská Osada nie je zaradené medzi zraniteľné územia. 
 

     Znečistenie povrchových a podzemných vôd 
   Kvalita povrchových a podzemných vôd riešeného územia nie je systematicky sledovaná. Vo vlastnom 

riešenom území nie je sledovaný žiaden profil z hľadiska kvality povrchových vôd. Najbližším sledovaným profilom je 
ústie Revúcej v Ružomberku. Toky riešeného územia sú ľahko zraniteľné a degradovateľné znečistením. Riziko ich 
negatívneho ovplyvnenia je najväčšie v období minimálnych prietokov. 

   Podľa vývoja kvality vody v predmetnom profile možno pozorovať trend čiastočného zvyšovania kvality vody 
predovšetkým z titulu znižovania koncentrácií nutrientov a ukazovateľov biologického oživenia. 

   Potenciálny zdroj znečistenia je ČOV v obci Liptovská Osada. Koncentrácie znečistenia v recipiente – toku 
Revúca -  je BSK5 2,91 mg/l, CHSK 10,83 mg/l, NL 9,00 mg/l a N-NH4 0,025mg/l.  Vplyv vyčistenej odpadovej vody na 
recipient je určený zmiešavacou rovnicou. Výsledná koncentrácia ukazovateľov znečistenia je BSK5 3,11 mg/l, CHSK 
11,84 mg  a N-NH4 0,05 mg/l.  Parametre na odtoku z ČOV vyhovujú Nariadeniu Vlády SR č. 296/2005 Z.z., Prílohe 
č.1, ktoro sa stanovujú ukazovatele prípustného znečistenia vypúšťaných vôd. 

   Kvalita toku Korytnica je vyhovujúca. Charakter jeho znečistenia je iba bodový.  
 

     Návrh opatrení 
     V ÚPN obce Liptovská Osada sú z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochranu vodných pomerov 
a vodárenských zdrojov navrhované nasledujúce opatrenia : 

 rešpektovať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách, 
 rešpektovať CHVO Nízke Tatry – západná časť a CHVO Veľká Fatra, ktoré boli vyhlásené Nariadením Vlády 

SR č. 138/1973, 
 rešpektovať vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005, 
 rešpektovať ochranné pásmo vodárenského zdroja „Pri ceste“ stanoveného Rozhodnutím OÚ Ružomberok 

č. ŽP 2356/FL5/1998 z 9.6.1998, 
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 rešpektovať ochranné pásma vodných tokov - 10 m od brehovej čiary u vodohospodársky významného 
vodného toku Revúca a 5 m u ostatných tokov, 

 likvidáciu odpadových vôd riešiť dobudovaním verejnej kanalizácie, 
 revitalizovať korytá a brehy miestnych potokov. 

 

B.13.4.2 Ovzdušie 
 Značný vplyv na klimatické pomery územia má geografická poloha  a nadmorská výška. Územie je súčasťou 
širšej oblasti ležiacej na rozhraní oceánskych a kontinentálnych vplyvov, kde sa v priebehu roka niekoľkokrát 
vystriedajú vzduchové hmoty. Oceánske prúdenie zmenšuje rozdiely medzi letom a zimou, čo spôsobuje väčšiu 
oblačnosť, väčšie množstvo zrážok a častejší výskyt hmiel. Posudzované územie leží celé v chladnej klimatickej 
oblasti, konkrétne v okrsku C1 – mierne chladný mierne chladný, len vrcholové partie severozápadného cípu katastra 
ležia v okrsku C2 – chladný horský. 

 Stav ovzdušia v riešenom území je ovplyvnený najmä zdrojmi znečistenia ovzdušia. Obec sa nachádza vo 
vzdialenosti 15 km od Ružomberka. Stav ovzdušia v tomto meste môže negatívne ovplyvňovať aj kvalitu ovzdušia 
v riešenom území.  

 V území nie sú evidované veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia Výrazne znečistenie ovzdušia 
(zvýšenie koncentrácie prízemného ozónu, NOx a zvýšenie prašného spádu) spôsobuje automobilová doprava na 
frekventovanej ceste prvej triedy č. I/59, ktorá spája Ružomberok a Banskú Bystricu. Cesta je zároveň aj trasa 
medzinárodného cestného ťahu E77. Existujúca komunikácia svojím vplyvom okrem prírodných ekosystémov značne 
ohrozuje aj obytné prostredie (intravilán).  

Ovzdušie v k.ú. obce Liptovská Osada spadá do: 
 

 Chladná klimatická oblasť 
Júlový priemer teploty pod 16 

o
C, všetky okrsky sú veľmi vlhké. Priemerná teplota v januári sa pohybuje 

medzi -3 až -5 
o
C,  

 Okrsok C1 – mierne chladný: teplota v júli medzi 12 oC, až 16 oC 
 Okrsok C2 – chladný horský má júlovú teplotu 10 

0
C – 12 

o
C.  

Ročný úhrn zrážok v území je 800 – 1 200 mm, najvyššie polohy majú cca 1 400 mm. Najväčšie množstvo 
zrážok je v júli a v auguste, najmenšie v zimných mesiacoch, v januári a februári. Časť zrážok padne vo forme snehu.  

V najnižších polohách územia začína obdobie so snehovou pokrývkou 1. XI a trvá približne 100 dní, t.j. do 
11. IV. Priemerná hrúbka snehovej pokrývky je 60 cm. V najvyšších polohách trvá snehová pokrývka cca 180 dní, 
priemerne od 1. X do 1.V.  

Teplotné pomery oblasti ovplyvňuje viacero činiteľov, ako je nadmorská výška, expozícia, zrážkové a 
veterné pomery, z čoho vyplýva zákonitý pokles teplôt z juhovýchodu na severozápad, od najnižšie položených polôh 
po hrebeňové časti Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. 

Priemerné ročné teploty vzduchu sa tu pohybujú okolo 2
 o
C až 6 

o
C, podľa výškového stupňa. Najchladnejší 

mesiac je január (priemerná teplota –3 až –5 
0
C), najteplejší je júl. Priemerný počet mrazových dní s minimálnou 

teplotou –0,1 
0
C a menej je 150 až 200. 

Hmly sa tu vytvárajú prevažne v jesennom a zimnom období a ich rozptýleniu dochádza najčastejšie 
v skorých dopoludňajších hodinách. Priemerné trvanie slnečného svitu je 1 800 hodín, na vegetačné obdobie z toho 
pripadá 1 300 hodín.  

Vietor je najdynamickejším klimatickým faktorom, je veľmi závislý od miestnych podmienok. Na sledovanom 
území  prevládajú vetry typické pre územie Slovenska, čiže Z a SZ smeru. Veterné pomery výrazne ovplyvňuje 
geomorfológia územia, postavenie horských chrbtov a medzi nimi ležiaca dolina toku Revúca. Najveternejšie mesiace 
sú január a február, najmenej často sú veterné dni v júli a v auguste. Zimný polrok je oveľa veternejší ako letný.  

Klimatické pomery majú zásadný vplyv na využitie územia z hľadiska cestovného ruchu.  
Územie na základe komplexného stavu ovzdušia, podzemnej a povrchovej vody, pôdy, horninového 

prostredia a ďalších faktorov nepatrí do zoznamu zaťažených území ustanovených vyhláškou MŽP SR č. 112/1993 Z. 
z. Na území obce neevidujeme v súčasnosti výrazného znečisťovateľa ovzdušia. Obec nie je splynofikovaná a v ÚPN-
O sa v zmysle nadradenej dokumentácie (ÚPN-VÚC ŽK) neuvažuje s plynofikáciou riešeného územia.  
 

B.13.4.3 Pôda 
 Pôda predstavuje trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol v procese historického vývoja ako dôsledok 
interakcie medzi geologickými, klimatickými, hydrologickými a biotickými faktormi. Pri tomto geologické faktory 
zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a chemické zloženie. Klimatické faktory zahŕňajú prínos slnečnej 
energie, zrážky, teplotu ovzdušia, hydrologické – vplyv povrchových a podzemných vôd. Faunu, flóru a vplyv pôdnych 
mikroorganizmov zahŕňajú biotické faktory. 
 Významným pôdotvorným činiteľom je i človek, ktorý svojim pôsobením aktívne vstupuje do biotických a 
abiotických komponentov celého ekosystému, a tým i do dynamiky procesov a interakcií, ktoré v nich prebiehajú.  
 

 Pôdne pomery 
 Za základ hodnotenia pôd boli využité mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ).  

 Bonitovaná pôdnoekologická jednotka v zmysle zákona č 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy je definovaná ako klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a hodnotu produkčno-
ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti. 
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 Ochrane pôdnych zdrojov podliehajú pôdy zaradené podľa kódu BPEJ do skupiny kvality 1 – 4. Takéto pôdy 
sa v území nevyskytujú. 

  

V zmysle Nariadenia vládySR č.58/2013 Z.z, ktoré je platné od 1.4.2013 sa za chránené pôdy v k.ú. 
Liptovská Osada považujú pôdy s kódom BPEJ: 0902042, 0906015, 0911042, 0914065, 0963212, 0963215, 
0963315, 0963412, 0971242, 0987212, 0987215, 0987242, 0987243, 0987442, 0992685, 0992883, 0994002, 
1003013, 1011042, 1014062, 1014065, 1062212, 1062242, 1063215, 1063312, 1063412, 1063415, 1063512, 
1065312, 1065512, 1078462, 1082672, 1084682, 1084772, 1087212, 1087213, 1087242, 1087412, 1087442, 
1087542, 1092672, 1092682. 
 

 Pôdotvorný substrát 
 V riešenom území ako pôdotvorné substráty sa uplatňujú : 

 plytké hlinité aluviálne náplavy na štrkopieskoch, 
 flyšové sedimenty, 
 svahové hliny so skeletom, fluviálne zahlinené štrkopiesky, 
 vápence a dolomity, flyšové sedimenty z karbonátových hornín. 

 

 Pôdne typy 
Pôdne typy môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín : 

 Pôdy s veľmi priaznivým predpokladom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo – čiernice, černozeme, 
fluvizeme a hnedozeme. Tieto pôdy sú dostatočne humózne, s vyváženým pomerom humínových kyselín ku 
fulvokyselinám, s dobrým obsahom prístupného dusíka a draslíka, s priaznivou pôdnou reakciou 
a štruktúrou a s dobrou vododržnosťou. Ich trvalé využívanie je podmienené obnovou prístupného fosforu, 
dodatočným zavlažovaním, resp. upravením agrotechniky na dočasne zamokrených čierniciach 
a fluvizemiach. 

 Pôdy s menej priaznivým predpokladom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo – pararendziny, 
regozeme, luvizeme, pseudofleje, kambizeme (okrem dystrických a psefitických) a rendziny. Ide o pôdy 
s menej priznivými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, vyžadujúcimi špecifickú agrotechniku. 

 Pôdy s nepriaznivým predpokladom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo – gleje kambizeme dystrické 
a psefitické, podzoly, solončaky, slance, organozeme, hydrozeme, rankre a litozeme. Vyznačujú sa 
extrémnými fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami buď znemožňujúcimi poľnohospodárske využitie, 
alebo len v obmedzenej miere umožňujúcimi extenzívne formy poľnohospodárstva. 

 

Pôdy v katastrálnom území Liptovská Osada nevykazujú známky kontaminácie. Poľnohospodárske pôdy 
nepresahujú najvyššie povolené hodnoty množstiev nežiaducich látok v pôde určenej k pestovaniu 
poľnohospodárskych plodín. 
 

V území identifikujeme nasledovné poškodenie pôd : 
 malú pôdnu eróziu z dôvodu poľnohospodárskej činnosti na plochách PPF, s vyšším podielom 

v pahorkatinovej krajine, 
 sukcesným procesom na svahovitých plochách s TTP. 

 

 Pôdne druhy sú riešené samostatnej kapitole - Vyhodnotenie záberov PP a popísané v príslušnej kapitole 
KEP (súčasť PR+R ÚPN-O). V území evidujeme minimálne poškodenie pôd. Opatrenia súvisiace s elimináciou 
poškodzovania pôd sú riešené pre lesné porasty v PSOL a KEP. Zamedzenie poškodenia PP, vrátane pôdnej erózie 
bude nutné riešiť inou organizáciou poľnohospodárskej činnosti, vrátane voľby kultúry. Zabráneniu rozširovania 
sukcesného procesu na PP pomôže spásanie TTP obnoveným chovom oviec (zámer PD Liptovská Osada). V zásade 
ide o dodržanie doporučení hospodárenia na PP a LPF z krajinnoekologického plánu. 
 

 Meliorácie 
Na poľnohospodárskych pôdach k. ú. Liptovská Osada (podľa dostupných informácií – OÚ a PD) 

neevidujeme odvodnenia – hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie š.p.   
 

B.13.4.4 Biota 
 Do komplexného riešenia ÚPN–O sú premietnuté zásady vyplývajúce z odporúčaní krajinno-ekologického 
plánu a priemet R-ÚSES-u. 
 Tieto zásady z uvedených dokumentov tvoria základnú kostru ochrany a rozvoja bioty v území. Okrem takto 
legislatívne stanovených opatrení s vyčlenením území v územnom pláne sú zakomponované ďalšie návrhy, ktoré 
v rámci celkového rozvoja sídla, a hlavne v jeho zastavanej časti, uvažujú s trvalo udržateľným rozvojom obce, kde sú 
vo vzájomnom súlade riešené potreby súvisiace s investíciami a rozvoj bioty. 
 
B.13.5 FAKTORY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

B.13.5.1 Hluk a vibrácie 
 Hluková záťaž predstavuje významný problém, ktorý môže limitovať využitie územia, najmä pre rekreačné a 
obytné účely.  
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 Zdroje hluku (bodové, líniové a plošné) sú miesta a zariadenia, v ktorých hluk vzniká a z ktorých sa šíri             
do prostredia. Priestorové zóny, alebo línie zaťaženia prostredia hlukom sú areály alebo línie v okolí zdrojov hluku.  

Najväčším zdrojom hluku v území je hluk z automobilovej dopravy na frekventovanej ceste prvej triedy              
č. I/59, ktorá spája Ružomberok a Banskú Bystricu. Podiel nákladnej dopravy na tejto cestnej komunikácii predstavuje 
30 % z celkovej dopravy!!! Hluk vzhľadom na súčasnú intenzitu dopravy je veľmi výrazný.  

 
V ÚPN-O je problematika hluku a vibrácií riešená nasledovne: 

 nie je navrhovaná obytnú výstavbu na plochách zaťažených nadmerným hlukom z cestnej dopravy, 
 plochy bývania sú navrhované v dostatočnej vzdialenosti od výhľadového koridoru rýchlostnej komunikácie 

R1 a tak sa zohľadňujú jej prípadné budúce negatívne účinky (hluk, otrasy), 
 neumožňuje sa v obytnom a rekreačnom území, ani v jeho okolí budovanie prevádzok produkujúcich 

nadmerný hluk a vibrácie, 
 telovýchovno-športové zariadenia sú umiestňované tak, aby ich prevádzka neovplyvňovala nepriaznivo 

okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods. 2/zákona č.355/2007 Z.z.), 
 pre realizáciu nových komunikácií alebo rekonštrukcii starých komunikácií je stanovené postupovať v súlade 

s Vyhláškou MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách                           
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

  

B.13.5.2 Zápach, exaláty  
V k.ú. obce Liptovská Osada neevidujeme zdroj zápachu ktorý by negatívne ovplyvňoval obytnú časť 

územia. PD Liptovská Osada je dostatočne vzdialené od existujúcej IBV.  
V ÚPN-O je problematika zápachu a exhalátov riešená nasledovne: 

 neuvažuje sa z rozšírením chovu hospodárskych zvierat v hospodárskych dvoroch, ktoré sú v kontakte 
s obytným a rekreačným územím, 

 v riešenom území vo väzbe na obytné a rekreačné územie neumožňuje budovať poľné hnojiská ani iné 
prevádzky a zariadenia, ktoré by zápachom obťažovali spomínané územia.   

 

B.13.5.3 Ostatné (imisie, zosuvy, seizmicita, prírodná rádioaktivita, skládky, invazívne druhy rastlín...) 
 Všeobecne: 

Navrhovaná výstavba bude po schválení ÚPN-O realizovaná v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou 
dotknutého sídla.  

Technické opatrenia: 
 Čistenie a kropenie prístupovej cesty na stavenisko počas doby výstavby, a tiež pravidelné čistenie 

stavebných mechanizmov. 
 Predloženie programu odpadového hospodárstva v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie. 
 Realizáciu vegetačných úprav s uplatnením stromovej aj krovinovej vegetácie s cieľom vytvorenia 

ekostabilizačných plôch, podľa projektu odsúhlaseného príslušným orgánom – pri návrhu je potrebné 
vychádzať z prirodzeného floristického zloženia (autochtónne druhy drevín a rastlín). 

 Imisie:  
 Stav ovzdušia v riešenom území je ovplyvnený najmä zdrojmi znečistenia ovzdušia. Obec sa nachádza vo 
vzdialenosti 15 km od Ružomberka. Stav ovzdušia v tomto meste môže negatívne ovplyvňovať aj kvalitu ovzdušia 
v riešenom území. Riešenie: opatrenia v zdroch znečistenia v Ružomberku. 

V území nie sú evidované veľké a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.  
Výrazne znečistenie ovzdušia (zvýšenie koncentrácie prízemného ozónu, NOx a zvýšenie prašného spádu) 

spôsobuje automobilová doprava na frekventovanej ceste prvej triedy č. I/59, ktorá spája Ružomberok a Banskú 
Bystricu. Cesta je zároveň aj trasa medzinárodného cestného ťahu E77. Existujúca komunikácia svojím vplyvom 
okrem prírodných ekosystémov značne ohrozuje aj obytné prostredie (intravilán). Riešenie: vo výhľade realizáciou R3 
 Zosuvy :  
 V území sú evidované malé zosuvy, (viď grafická časť). V návrhu je podmienená prípadná výstavbu v týchto 
územiach predchádzajúcim podrobným geologickým prieskumom. 
 Územie regiónu predstavuje geodynamicky aktívne prírodné prostredie. Vyplýva to jednak z geologickej 
stavby a jednak sa k tomu pridružujú špecifické morfogenetické a hydrologické pomery.   
 Z geodynamických javov sú to najmä svahové deformácie, ktoré sa uplatňujú predovšetkým v  geologických 
štruktúrach priaznivých pre ich vznik a vývoj. Najrozšírenejším typom svahových porúch sú zosuvy, z hľadiska stupňa 
aktivity potenciálne. Zosuvy majú zväčša výrazné odlučné hrany. Povrch potenciálnych zosuvov je zvlnený 
s výraznými tvarmi, povrch stabilizovaných zosuvov je takmer zarovnaný s nejasnými tvarmi, čím sa v teréne pomerne 
ťažko identifikujú. Na povrchu zosuvov sú časté zamokrené územia s výskytom zosuvných, resp. vrstevných 
prameňov. Povrch stabilizovaných zosuvov je poväčšine suchý. Potenciálne zosuvy sa pomaly dotvárajú (sú v štádiu 
plazivého pohybu veľkosti niekoľko mm až cm za rok). V dlhších obdobiach môže dôjsť k ich aktivizácii pôsobením 
extrémne veľkých prírodných faktorov. Stabilizované zosuvy sú za súčasných klimatických pomerov bez pohybov. 
Aktivizáciu môžu spôsobiť antropogénne zásahy. V ÚPN-O nie sú navrhované antropogénne zásahy 
v stabilizovaných zosuvoch (vrcholové časti NP Nízke Tatry). 
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 Seizmicita :  
 Riešené územie je zaradené do 7° stupnice makroseizmickej intenzity (MSK – 64). 
 Prírodná rádioaktivita, radónové riziko:   
 Riešené územie podľa mapy „Prognóza radónového rizika“ v Atlase krajiny Slovenskej republiky patri do 
oblastí  so stredným a nízkym radónovým rizikom. Z hľadiska ohrozenia zdravia ľudí má obzvlášť škodlivé účinky 
rádiaktívny plyn radón (222Rn) a produkty jeho rádioaktívnej premeny. Zdrojom radónu sú väčšinou hlbšie pôdne 
horizonty a horniny s obsahom rádioaktívnych látok. ÚPN-O podmieňuje rozsiahlu výstavbu obytných budov 
realizáciou radónového prieskumu, v prípade zistenia zvýšeného množstva plynného radónu vykonať opatrenia proti 
jeho vnikaniu do budov (vyhláška MZ SR č.12/2000 Z.z.). 
 Skládky, enviromentálne záťaže:  

Divoké sú evidované malé hlavne z komunálneho odpadu pozdĺž vodných tokov. Obec má vypracovaný 
program odpadového hospodárstva so zozmluvnením likvidácie odpadu na skládke v k.ú.obce. V rámci POH je 
riešená aj požiadavka na likvidáciu nepovolených skládok TKO.  

V území sa nachádza bývala skládka komunálneho odpadu, ktorá je upravená zavezením a už sa 
nepoužíva. Je klasifikovaná ako pravdepodobná environemntálna záťaž. V území sa nachádza aj lokalita sanovanej 
environmentálnej záťaže – je to bývala ČS PHM Slovnaft  pri družstve. Nelegálna skládka sa nachádza v časti 
Čepelka. Okrem toho sa v území nachádzajú občasné výsypky na brehoch potokov, na okraji lesov, na okraji 
intravilánov. Tieto sú pravidelne odstraňované. 

V riešenom území sú na základe výpisu z informačného systému enviromentálnych záťaží evidované 
nasledovné enviromentálne záťaže: 

I. Názov EZ: RK (004)/Liptovská Osada – skládka TKO 
 Názov lokality: skládka TKO 
 Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu 
 Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K35-65) 
 Registrovaná ako: A pravdepodobná enviromentálna záťaž 
II. Názov EZ: RK (001)/Liptovská Osada – ČS PHM Slovnaft 
 Názov lokality: ČS PHM Slovnaft 
 Druh činnosti: čerpacia stanica PHM 
 Registrovaná ako: C – sanovaná/rekulivovaná lokalita 
 

 Výskyt inváznych druhov rastlín: 
 Ohniskom a zdrojom šírenia inváznych druhov rastlín sú sídla s nelegálnymi skládkami najmä organického 
odpadu zo záhrad, umiestnenými v okolí ciest a potokov, výkopové a zemné práce. Koridory šírenia predstavujú 
najmä cesty. Lesnými cestami sa šíria tieto druhy do dolín, kde im intenzívne lesné obhospodarovanie 
s poškodzovaním podrastu a obnažovaním pôdneho krytu vytvára podmienky pre šírenie Bežnou súčasťou lesov a 
krovín, najmä vzniknutých sukcesiou, je Impatiens parviflora.  
 Ďalším významným koridorom sú rieky. Vodnou cestou sa šíria Fallopia japonica, Impatiens glandulosa a i., 
ktoré sa stávajú súčasťou brehových spoločenstiev a lužných lesov. Fallopia japonica vytvára veľmi ťažko zničiteľné 
monokultúry bez bylinného podrastu na brehoch riek, Medzi invázne druhy patria ai zlatobyle (Solidago 
canadensis,  Solidago gigantea), ktoré prenikajú aj do brehových spoločenstiev a na opustené pozemky. Z drevín 
majú invázne správanie druhy Rhus typhina, Ailanthus altissimus a Acer negundo, často vysádzané v  parkoch. 
Z nebezpečných inváznych druhov bol zaznamenaný v Korytnickej doline výskyt boľševníka (Heracleum 
mantegazzianum). 
 
B.13.6 FAKTORY POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 Existencia pohorí Nízke Tatry a Veľká Fatra v blízkom krajinnom priestore. 
 Vysoký podiel ostatnej zelene v k.ú. obce. 
 Existencia území s vysokou biodiverzitou v dotyku so zastavaným územím. 
 Komplexné riešenie technickej infraštruktúry, vrátane riešeného odvádzania odpadových vôd. 
 Návrh nových plôch verejnej a izolačnej zelene. 

 
B.13.7 NÁVRH ZÁSAD A OPATRENÍ PRE NAKLADANIE S ODPADMI 
 

B.13.7.1 Tuhý komunálny odpad (TKO) 
 

Ostatné prvky životného prostredia Liptovská Osada 

Verejná zeleň  spolu na 2 d. m. ha  0,50 

  z toho verejná zeleň - parková  na 2 d. m. ha  0,50 

Skládky komunálneho odpadu spolu Nie 

Množstvo  komunálneho odpadu Áno 

- množstvo odpadu zhodnocovaného energeticky Nie 

Zhodnocovaný komunálny odpad Áno 

Zneškodňovaný komunálny odpad Áno 

Spaľovne komunálneho odpadu Nie 
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Nakladanie s odpadmi a spôsob ich zneškodňovania na území obce Liptovská Osada určuje schválený 
program „Odpadového hospodárstva 2011 - 2015, ktorý je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. O odpadoch. Na 
základe tohto zákona obec zodpovedá za vytvorenie podmienok s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi.  

Obec v rámci svojho odpadového hospodárstva v minulých rokoch, okrem zberu komunálneho odpadu, ako 
zmesového do zberných nádob, vytvorila podmienky a zabezpečovala zber do týchto oddelených zložiek 
komunálneho odpadu : 

 zber papiera za účelom materiálového zhodnotenia 
 zber skla za účelom jeho materiálového využitia 
 zber objemového odpadu 1x za rok 
 zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu s údržby obecnej zelene 

 

Program odpadového hospodárstva, okrem nakladania s komunálnymi odpadmi a ich oddelenými zložkami, 
ktoré pochádzajú od fyzických osôb (občania obce), rieši nakladanie s komunálnymi odpadmi vrátane separovaných 
zložiek u právnických respektíve fyzických osôb, oprávnených na podnikanie a ktoré majú sídlo na území obce 
Liptovská Osada. 

Komunálne odpady vznikajúce na území obce sa zhromažďujú v  kuka nádobách a tiež vo veľkoobjemových 
kontajneroch. V obci je zavedený systém triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Biologicky 
rozložiteľný odpad kompostujú  jednotlivé subjekty v obci na vlastnom alebo užívanom pozemku Zber a prepravu 
vykonávajú zmluvné firmy. 

1. OZO a.s., zmesový komunálny odpad. 
2. Lupčianka s.r.o. (papier, lepenka,  plasty, kompozitné obaly, sklo, kov, elektroodpad).  
3. Pomocný anjel, n.o. (textílie a šatstvo). 
4. Diakonie Broumov, s.r.o., (textílie a šatstvo).  

 

Umiestňované stavby v riešenom území musia pred vydaním stavebného povolenia dokladovať program 
nakladania s odpadmi.  

Umiestňované stavby v riešenom území pôvodného Doplnku č.3 ÚPN-O musia pred vydaním stavebného 
povolenia dokladovať program nakladania s odpadmi.  

 

V lokalite Škutovky predpokladáme vznik nasledovných odpadov : 
 č. o. 170904 - odpady zo stavieb, cca 2 tony, likvidácia vývozom na riadenú skládku odpadu, 
 č. o. 020106 - maštaľný hnoj (podľa vyhlášky č. 284/2001, kapacita 70 VDJ x 50 kg/ks/deň x 150 dní = 525 

ton, likvidácia vyvážaním na hnojisko a postupným zapracovávaním do pôdy v súlade so zásadami kódexu 
správnej poľnohospodárskej praxe. Chovateľ predpokladá ekologicky spôsob spracovania a využitia 
maštaľného hnoja a to kompostovaním. Technologický proces kompostovania sa bude vykonávať 
v existujúcom hnojisku. Do maštaľného hnoja sa zapracuje – zamieša suchá biomasa, menej kvalitné seno, 
senáže a pod. a kompost sa upraví do hroblí. V týchto hrobľách dochádza k fermentácii substrátu a jeho 
premene na kompost, čo je kvalitné dusikaté hnojivo. Počas fermentácie sa hroble musia premiešavať 2 až 
3 krát. 

 č.o. 020102 – uhynuté zvieratá (predpoklad 1 ks ročne), likvidácia uskladnením v kafilérnom boxe 
s násladným odvozom na veterinárnu asanačnú spoločnosť 

 

B.13.7.2 Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd 
 ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd : 

 Rešpektuje súčasný systém odvádzania odpadových vôd, odvádzanie splaškových vôd verejnou 
kanalizáciou do ČOV Liptovská Osada. 

 Navrhuje rozšírenie existujúcej kanalizácie profilov min. DN 300 mm, vo väzbe na plánovaný územný rozvoj. 
 Navrhuje odvádzanie vôd z povrchového odtoku vsakovaním, dažďovou kanalizáciou a rigolmi do rieky 

Revúca a ostatných miestnych tokov.  
 

B.14 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽÍSK A DOBÝVACÍCH 
PRIESTOROV 

 

Obvodný banský úrad v priestore katastrálneho územia obce neeviduje výhradné ložisko nerastných surovín 
s určeným dobývacím priestorom, ani výhradné ložisko nerastných surovín s určeným chráneným priestorom a ani 
neeviduje ložisko vyhradeného nerastu.  
 

B.15 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 

B.15.1 NÁVRH OPATRENÍ OCHRANY PRÍRODY 
 

 Zvýšenú ochranu si vyžadujú plochy súvisiace s návrhom ochrany území stanovených R-ÚSES-om 
s prevzatím do riešenia ÚPN-O. V grafickej časti sú vyznačené územia vyžadujúce zvýšenú ochranu. Ide o plochy na 
PP a LPF, všetky majú celoštátny význam. V samost.j kapitole (B11) boli podrobne popísané jednotlivé územia, a to: 

 veľkoplošné chránené územia 
 maloplošné chránené územia 
 chránené územia NATURA 2000 
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 genofondové lokality  
 biokoridory, biocentrá 
 hodnotná vzrastlá zeleň 

  Tieto ekologicky hodnotné územia treba chrániť pred poškodením, nevhodnými zásahmi, respektíve 
zničením, napríklad odvodnením, zasypaním a inými protiochranárskymi aktivitami. 
 

B.15.2 NÁVRH PROTIPOVODŇOVÝCH A VODOHOSPODÁRSKYCH OPATRENÍ  
  

 Ochrana pred povodňami 
  Obec má spracovaný Povodňový plán.  Koryto je v rámci intravilánu udržiavané, s menšími brehovými 

úpravami koryta. Je možné predpokladať, že v prípade extrémnych prítokov bude v časti intravilánu dochádzať 
k vybreženiu vôd z koryta.  

Podľa §8, ods.10 zákona č.7/2010 Z. z. obec zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar 
zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny.  

Pre katastrálne územie obce Liptovská Osada nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia, ktorá by 
orientačne zobrazovala rozsah povodne stanovený záplavovou čiarou (priesečnica hladiny vody záplavy s terénom). 
Podľa zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami § 6, ods.8, mapu povodňového ohrozenia zabezpečí správca 
vodohospodársky významných vodných tokov. 

Doplnok č.3 ÚPN obce Liptovská Osada v rozvojovej lokalite Škutovky navrhoval zvýšenie terénu pod 
stavbou rodinnej farmy cca na úroveň nivelety násypu železničného telesa zrušenej železničky ako ochranu pred 
prípadnými vybreženými  vodami z Revúcej.    

 Intravilán obce Liptovská Osada je ohrozovaný prívalovými prietokmi na Lúžanskom a Revúckom potoku 
a rieke Korytnica. Toky Korytnica a Lužianka  sú čiastočne regulované iba v rámci intravilánu z dôvodu 
protipovodňovej ochrany sídla. Úpravy pozostávali v spevnení brehov toku betónovými tvárnicami a kameňom. Mimo 
intravilánu je zachovaný prirodzený tok s meandrami a brehovými porastmi.  

Priľahlé územie neupravených vodných tokov s prirodzeným režimom odtoku povrchových vôd nie je 
chránené na prietok Q100 ročnej veľkej vody. Ochranu je potrebné riešiť opatreniami v celom povodí týchto tokov aj 
v susedných katastrálnych územiach Liptovská Revúce a Liptovská Lúžna.  

    V rámci protipovodňovej ochrany sídel, resp. širšieho územia, odporúčame identifikovať a vymedziť v území 
prirodzené retenčné priestory pre núdzové zvládnutie povodňových prietokov. Pri návrhu protipovodňových úprav 
postupovať individuálne – v závislosti od charakteru toku. Územný rozvoj orientovať do vyššie položených častí 
intravilánu a prípadné zvyšovanie hrádzí realizovať iba v urbanizovaných častiach. 

 

       ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska ochrany pred povodňami navrhuje:  
 ochranu územia pred povodňami je potrebné riešiť návrhom vodozádržných opatrení v celom povodí týchto 

tokov - aj v susedných katastrálnych územiach Liptovská Revúce a Liptovská Lúžna, 
 rešpektovať terénne depresie tokov a občasných drobných tokov, ktoré sú recipientmi vôd z povrch. odtoku, 
 rešpektovať prirodzené meandrovanie vodných tokov, zabezpečiť spomalenie odtoku povrch. vôd z územia, 
 identifikovať a vymedziť v území prirodzené retenčné priestory pre núdzové zvládnutie povodňových 

prietokov, 
 neumiestňovať novú zástavbu v inundačnom území miestnych tokov, prípadne zabezpečiť adekvátnu 

protipovodňovú ochranu navrhovanej zástavby, ktorá negatívne neovplyvní odtokové pomery nižšie 
položených úsekov vodných tokov, 

 v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby 
odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby, 

 nakoľko pre riešené územie nebol doposiaľ určený rozsah inundačného územia, v prípade výstavby 
v lokalitách situovaných pri vodných tokoch bude potrebné vypracovať hladinový režim tokov a zástavbu 
situovať mimo zistené inundačné územie  nad hladinu Q100 - ročnej vody, 

 rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a Plánom 
manažmentu povodia. 

 

B.16 CELKOVÉ HODNOTENIE KONCEPCIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 
B.16.1 ŠIRŠIE VZŤAHY 
 

B.16.1.1 Vyhodnotenie predpokladov rozvoja obce z hľadiska širších súvislostí 
Obec Liptovská Osada sa nachádza v južnej časti okresu Ružomberok v mieste sútokov Revúcej, Korytnice 

a Lúžňanky a je obklopená pohoriami Nízke Tatry a Veľká Fatra. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 609 m. 
n. m. a  najvyšším vrchom je Malá Chochuľa s nadmorskou výškou 1 719 m n. m. Katastrálne územie je výškovo 
značne členité a jeho celková výmera je 5 195 ha. Prvá písomná zmienka o obci podľa archívnych dokumentov 
pochádza z roku 1288.  

Administratívne patrí do okresu Ružomberok v rámci Žilinského samosprávneho kraja. Obec má výhodnú 
polohu na hranici Žilinského a Banskobystrického kraja, nakoľko na trase cesty I/59 priamo susedí s mestom 
Ružomberok a s medzinárodným strediskom cestovného ruchu Donovaly. K významu obce prispievajú aj kúpele 
Korytnica, nachádzajúce sa na jej katastrálnom území, ktoré sú však v súčasnosti nevyužívané a zdevastované.  
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Obec je elektrifikovaná, má vybudovaný verejný vodovod a verejnú kanalizáciu s čistením na ČOV Liptovská 
Osada. V obci je verejné osvetlenie a miestny rozhlas. Riešeným územím prechádza cesta prvej triedy I/59 v smere 
Ružomberok – Banská Bystrica.  

V štruktúre osídlenia bude obec plniť predovšetkým funkciu bývania, rekreácie a cestovného ruchu v priamej 
väzbe na mesto Ružomberok a rekreačné stredisko Donovaly.  
 
B.16.1.2 Zhodnotenie doterajších územno-plánovacích dokumentácii 
 Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.2/1998 zo dňa 10.07.1998 bol schválený Územný 
plán sídelného útvaru Liptovská Osada – Korytnica (ÚPN SÚ Liptovská Osada – Korytnica) po vydaní súhlasného 
stanoviska OÚ ŽP v Ružomberku podľa §25 stavebného zákona k návrhu ÚPN – SÚ Liptovská Osada – Korytnica č. 
1620/98 zo dňa 20.05. 1998 ku konečnému návrhu. Práce na ÚPN – SÚ Liptovská Osada – Korytnica zo strany 
pôvodného spracovateľa boli ukončené v 12/1996, t.j. pred 18-timi rokmi.  
 Následne boli postupne vypracované a schválené Doplnky č.1, č.2., č.3 ÚPN-O Liptovská Osada a Zmena a 
doplnok ÚPN-O Liptovská Osada č.4. 
 Pôvodný územný plán sídelného útvaru Liptovská Osada – Korytnica bol vypracovaný podľa vtedy platnej 
legislatívy a navrhovaným riešením sa zameral len na základný – v zásade obytný rozvoj obce a súvisiacu 
nevyhnutnú občiansku vybavenosť. Od roku 2005 zanamenala obec výrazný posun v rozvoji vstupom významného 
investora, predovšetkým v polohe rozvoja rekreačnej funkcie v cestovnom ruchu (CR), pričom v rámci Doplnku č.1 
ÚPN-O boli vytvorené významné rozvojové možnosti rozvoja tejto funkcie. Tiež boli v tomto Doplnku č.1 dopracované 
nevyhnutné časti územného plánu absentujúce v pôvodnom ÚPN-SÚ (vyhodnotenie perspektívneho použitia PP, 
vodné hospodárstvo vrátane ČOV...). Následné Doplnky č.2, č.3 a Zmena a doplnok č.4 riešili okrem ďaľšieho rozvoja 
posilnenia rekreácie a ďalší rozvoj hospodárskej základne, športu vo väzbe na rekreáciu a umiestnenie nadradenej 
líniovej dopravy („obchvat obce“ - cesta R1 – zakreslenie študovanej varianty). 

 Doterajšie právoplatne schválené ÚPD vzťahujúce sa k územiu obce sa tiež riešili ako územia spadajúce do 
dokumentácie vyšších územných celkov (napr. ÚPN – VÚC Žilinského kraja vrátane následných Zmien a doplnkov 
č.1, č.2, č.3 a č.4). 

  Z uvedeného vyplýva, že za nadradenú (schválenú ÚPD) voči obci možno považovať len ÚPN VÚC 
Žilinského kraja schváleného 26.05.1998, ďalej zmeny a doplnky č.1 z 06/2005, č.2 z 07/2006, č.3 z 05/2008 a č.4 
z 03/2011 so schválením záväzných častí zastupiteľstvom ŽSK. Táto nadradená územnoplánovacia dokumentácia 
však nepokrýva potreby nového komplexného uvažovaného extenzívneho interného rozvoja sídelnej štruktúry obce. 
Aj z  tohto dôvodu pristúpila obec k spracovaniu územného plánu obce s uvažovaným návrhovým rokom 2030 
v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v zmysle v súčasnosti platnej 
legislatívy. 

 Hlavným dôvodom pre vypracovanie nového ÚPN-M je však mať vypracovaný a schválený 
územnoplánovací doklad, ktorý plne pokryje trvale udržiavateľný rozvoj obce vo všetkých relevantných oblastiach 
v súlade s prirodzenými danosťami územia a súvisiacimi optimálnymi rozvojovými možnosťami, vrátane jeho ochrany, 
v jednom komplexnom dokumente. 

 Do tohto nového ÚPN-O Liptovská Osada je okrem navrhovaného rozvoja v ÚPN-SÚ premietnutý aj 
schválený rozvoj v následných Doplnkoch č.1, 2 a 3 a Zmene a doplnku č.4. V týchto dokladoch boli riešené 
nasledovne uvedené hlavné ciele rozvoja. 
 

B.16.1.3 Zhodnotenie priestorového priemetu odvetvových koncepciÍ, stratégií a známych zámerov na rozvoj 
sídla 

 Priestorový priemet zo známych a dostupných odvetvových koncepcií neobmedzuje zásadným spôsobom 
rozvoj sídla. 
 R–ÚSES a KEP 
 Okres Ružomberok má vypracovanú aktualizáciu R-ÚSES (2006). Samostatný M-ÚSES pre obec bol 
vypracovaný len pre pozemkové úpravy v roku 2006.  
 Pre obec bol spracovný Krajinno-ekologický plán (KEP) ako samostatný dokument súčasného 
spracovávaného ÚPN-O v stupni Prieskumy a rozbory (09/2014). Do celkovej koncepcie rozvoja sídla, a to v grafickej 
i textovej časti, sú zapracované rozhodujúce krajinno-ekologické výstupy z uvedeného R-ÚSES-u a KEP, zahŕňajúce 
hlavne veľkoplošne chránené územia chránené biokoridory, výstup z NATURA 2000 (Európska sústava chránených 
území), priestory s vysokou krajinnou diverzitou a odporúčania optimálneho funkčného využívania územia KEP-u, 
ktoré ovplyvňujú budúci celkový rozvoj obce Liptovská Osada. 
 ÚPN VÚC Žilinského kraja  

ÚPN VÚC Žilinského kraja v znení schválených Zmien a doplnkov č.1, č.2, č.3, a č.4 je v súčasnosti 
nadradenou záväznou ÚPD pre obec Liptovská Osada a v budúcnosti (po schválení nového ÚPN-O Liptovská Osada) 
bude najbližšou komplexnou nadradenou ÚPD, vzťahujúcou sa k ÚPN-O Liptovská Osada. Pri riešení ÚPN-O bolo 
nevyhnutné akceptovať záväznú časť ÚPN-VÚC ŽK.  
 Z ÚPN VÚC ŽK vyplývajú pre riešené územie nasledovné relevantné výstupy: 

 Obec svojou polohou a administratívnym začlenením (k.ú) spadá do Žilinského kraja, okresu Ružomberok je 
evidovaná ako rozvojové sídlo. Nachádza sa v južnej časti kraja v prímestskom pásme aglomerácie mesta 
Ružomberok. V rámci okresu Ružomberok spadá do priestoru so skupinou podhorských sídiel Liptovská 
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Osada s kúpeľmi Korytnica, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce s ochrannou, obytnou a rekreačnou 
funkciou. 

 Rozvoj rekreačnej funkcie treba zamerať na dobudovanie rekreačných priestorov medzinárodného 
a celoštátneho významu, najmä prírodných liečebných kúpeľov Korytnica a rekreačných stredísk v 
Liptovskej Osade. 

 Obec z hľadiska dopravnej rajonizácie leží v rajóne severozápadného Slovenska na južnej vetve rozvojovej 
osi I. stupňa (Bratislava – Trenčín – Žilina – Poprad – Prešov – Košice, v dotyku s multimodálnym koridorom 
(vetva Va) reprezentovaným v koridorovej sieti TEN-T. 

 Podľa aktualizovanej siete diaľníc a rýchlostných ciest bude k.ú. obce prechádzať rýchlostná cesta R1 
v trasovaná v línii Banská Bystrica – hranica Žilinského kraja – Ružomberok (zatiaľ len variantne študovaná 
trasa t.j. bez možnosti záväzného zapracovania do ÚPD). V príprave výstavby bol ukončený proces EIA 
vydaním záverečného stanoviska MŽP č. 2354/2010-3.4/ml zo dňa 5.10.2010. V ÚPN-O je trasa zakleslená 
ako výhľadová a rezervovaný a chránený koridor na jej umiestnenie.  

 Katastrálnym územím v oblasti infraštruktúry cyklistickej dopravy bude prechádzať tzv. Donovalská 
cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej lesnej železnice. 

 V k.ú. obce sú vyhláškou MZ SR vyhlásené prírodné liečivé vody (Vojtech I, Vojtech II, Klement, Žofia, 
Jozef, Ľudovít, Fedorka) a prírodné minerálne vody (vrt S-2 Antonín) ktoré sa nachádzajú v priestore 
kúpeľov Korytnica. 

 Najbližšie administratívne nadradené sídlo je pre Liptovskú Osadu je okresné mesto Ružomberok, 
z hľadiska centier osídlenia centrum celoštátneho až medzinárodného významu.  

 Z hľadiska zaradenia územia v krajinnej štruktúre v súvislosti s ochranou prírody a krajiny kataster obce 
spadá do veľkoplošných chránených území národných parkov Nízke Tatry a Veľká Fatra, Okrem uvedených 
národných parkov v území z hľadiska ochrany prírody a krajiny evidujeme, Národnú prírodnú rezerváciu 
Skalná Alpa, Prírodnú rezerváciu Smrekovica, Prírodnú rezerváciu Kozí chrbát, Chránený areál Revúca, 
Z hľadiska Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 sa v území nachádzajú resp. zasahujú 
územia európskeho významu - SKUEV 0238 Veľká Fatra,SKUEV 0164 Revúca, SKUEV 0198 Zvolen, 
SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry a chránené vtáčie územia – SKCHVU018 Nízke Tatry, SKCHVU033 
Veľká Fatra. 

 Riešené územie spadá do hydrologického povodia rieky Revúca 4-21-02-084. Revúca je evidovaná ako 
vodohospodársky významný tok. 

 Návrh zásobovania pitnou vodou je uvažovaný zo skupinového vodovodu SKV Ružomberok.  
 Odvádzanie splaškových vôd je riešené odkanalizovaním skupinovou splaškovou kanalizáciou Liptovská 

Lúžna – Liptovská Osada – Liptovské Revúce (zmena oproti aktuálnemu zneniu ÚPN – VÚC ŽK) a následne 
odvádzané na čistenie zberačom do ČOV v Liptovskej Osade. 

 

Doprava 
 V návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a vo výhľadovom období realizovať 

homogenizáciu cesty I/59 celoštátneho významu, v kategórii C 9,5/70-60 (podľa stanoviska MDVRR SR 
z 16.06.2014 - C 9,5/80), v trase a úsekoch Ružomberok - Liptovská Osada - sedlo Donovaly/hranica 
Žilinského a Banskobystrického kraja, hlavný severo-južný cestný ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu s 
vylúčením kamiónovej dopravy z dôvodu ochrany území NATURA 2000 a vodných zdrojov. 

 V návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy 
celoštátneho významu) v nasledovnej trase a úseku - Donovalská cyklomagistrála v trase cesty I/59 
Ružomberok - hranica Žilinského a Banskobystrického kraja - Donovaly s postupným odklonom 
cyklomagistrály na pôvodnú trasu lesnej železnice. 
 
Vodné hospodárstvo 

 Zásobovanie obce Liptovská Osada pitnou vodou je zabezpečované zo kupinového vodovodu SKV 
Ružomberok v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok a.s., z vodárenských zdrojov Liptovské 
Revúce. 

 ÚPN VÚC Zmeny a Doplnky č. 4 Žilinského kraja navrhuje vybudovanie skupinovej kanalizácie Liptovská 
Lúžna – Liptovská Osada, so zaústením na ČOV v Liptovskej Osade. Podľa projektu Vodárenskej 
spoločnosti Ružomberok a.s., zrealizovaného v rámci OPŽP, je na túto ČOV napojená aj obec Liptovské 
Revúce, čo je z hľadiska širších vzťahov v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. 

 V katastrálnom území obce je vyhlásené ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov  a prírodných zdrojov 
minerálnych stolových vôd v Korytnici (Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553 z 25.11. 2005). 
Minerálna voda sa v súčasnosti využíva iba na komerčné účely – povolené čerpanie do spotrebitelského 
balenia. 

 V katastrálnom území obce nie je orgánom štátnej vodnej správy určené žiadne inundačné územie. Pri 
návrhu revitalizačných opatrení v povodí bude potrebné vychádzať z Plánu manažmentu čiastkového 
povodia Váhu, základného nástroja na dosiahnutie cieľov vodného plánovania - dosiahnutie dobrého stavu 
vôd do roku 2015, ktorý je výsledným dokumentom vodného plánovania. Plán manažmentu čiastkového 
povodia Váhu bol schválený v decembri 2009. 
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 Elektrická energia 
 V súbehu 400 kV vedení sa uvažuje s vybudovaním 110 kV vedenie od RS Lisková do 110 kV 

transformovne strediska cestovného ruchu Donovaly. 
 

B.16.2 KRAJINNO – EKOLOGICKÝ POTENCIÁL ÚZEMIA 
 

Výsledky spracovaného optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania priestoru katastra 
obce Liptovská Osada /“krajinnoekologický plán“/ potvrdzujú skutočnosť, že súčasná organizácia štrukturálnych 
prvkov krajiny v zásade zohľadňuje a rešpektuje základné krajinnoekologické danosti, podmienky či potenciál 
katastrálneho územia. „Krajinnoekologický plán“  len koriguje menšie kolízne plochy v organizácii krajiny  
a detailnejšie špecifikuje optimálne možnosti  funkčného využívania riešeného priestoru.  

Najzávažnejšie nároky spoločnosti na krajinu katastra /poľnohospodárska výroba/ sú „usporiadané“ tak, aby 
bezozvyšku a bez stretov záujmov kopírovali krajinnoekologické podmienky, potenciál územia katastra.    

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že odporúčané korekcie v organizácii a využívaní krajiny katastra 
prispejú /pri ich rešpektovaní/ k naplneniu požiadavky bezkolízneho vzťahu medzi krajinnoekologickým potenciálom 
riešeného územia a jeho optimálnym využívaním.   
 
B.16.3 KULTÚRNO – HISTORICKÝ POTENCIÁL ÚZEMIA 
 

Pre zachovanie historickej kontinuity, kultúrneho dedičstva, a tiež z identity architektonických väzieb, 
zachovávame objekty a náleziská pamiatkového  záujmu.  

Za súčasť ochrany kultúrneho dedičstva považovať : 
 Ochranu a tvorivé rozvíjanie urbanistického „pôdorysu" obce, hlavne centra (kompozičné osi, centrum - 

ústredný priestor...). 
 Ochranu a dotváranie priestorov okolo zachovaného stavebného fondu. 
 Revitalizačné prístupy ku pôvodnému stavebnému fondu  
 Transformáciu odkazu funkcie kultúry, cestovného ruchu, turistiky (turistické a vychádzkové trasy, označenie 

genofondových lokalít, vyznačenie náučných chodníkov). 
 Vymedzenie plôch a vytváranie podmienok pre možnosť predvádzania tradičných remesiel. 
 Tvorbu nových a rekonštrukciu existujúcich kultúrnych priestorov. 
 Ochranu existujúceho a navrhovaného pamiatkového fondu a pamätihodností obce 

 
B.16.4 SÍDELNÝ POTENCIÁL 
 

B.16.4.1 Vyhodnotenie štruktúry obyvateľstva, dlhodobých demografických trendov, disponibility bytového 
fondu a návrh v riešenÍ ÚPN-O 

 Rozhodujúcim cieľom územného plánu bude zabezpečenie územných a technických podmienok pre ďalší 
výrazný rozvoj obce a záujmového územia, na základe vysokého záujmu o obytnú výstavbu (hlavne vo forme IBV)  do 
roku 2030 pre  nasledovný počet obyvateľov : 
 

Rok Počet obyvateľov % Ročný prírastok  v % 

2011 1674 100,00 - 

2030 1800 107,53 0,39 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že rozhodujúcim  cieľom ÚPN-O je zabezpečiť výrazný stabiliný prírastok 

obyvateľstva k návrhovému roku 2030 na stav cca 1800 obyvateľov, nastaviť medziročne stúpajúci počet na 6,63 

obyvateľa ročne, v priemere v 7,10  nových bytoch (IBV a HBV), v zásade od sčítania obyvateľstva v roku 2011 pri 

uvažovanej priemernej obložnosti 3,00 obyvateľa na byt. Týmto sa potvrdí fakt, že obec sa stáva významne a výrazne 

sa rozvíjajúcim sídlom so zvýšeným záujmom o bývanie v obci spojené s migráciou obyvateľov z okolitých obcí, ktoré 

je determinované: 

  vybudovanou technickou infraštruktúrou, 

  kvalitným životným prostredím, 

  priaznivou dochádzkovou vzdialenosťou do okresného mesta Ružomberok, 

  väzbou na stredisko rekreácie a turizmu medzinárodného významu Donovaly.  
 

 Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Liptovská Osada 1674 trvalo bývajúcich 
obyvateľov, k 01.01.2013 mala obec podľa údajov ŠÚ SR Krajskej správy v Žiline 1668 obyvateľov.  
 

Základné údaje o obyvateľstve obce Liptovská Osada podľa údajov k 31.12.2011 :  

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov 
Veková štruktúra obyvateľov 

Metodika EU 

Muži Ženy Celkom Predproduktívny vek Produktívny vek Poproduktívny vek 

804 870 1674 338 1053 283 

48,03 % 51,97 % 100 % 20,19 % 62,90 % 16,91 % 

Index vitality = Počet obyvateľov v predproduktívnom veku : počet obyvateľov v poproduktívnom veku . 100 = 338 : 283 . 100 = 119 
Na základe výpočtu indexu vitality je zrejmé, že obec má progresívny typ populácie, ktorá je schopná narastať prirodzenou menou. 
Priemerný vek obyvateľov je 34,10 roka. 
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Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1996 – 2013 podľa údajov k 1.1.jednotlivých rokov : 
Rok  1996 2001 2006 2011 2012 2013 

 Počet obyvateľov 1704 1672 1592 1674 1649 1668 

Prírastok / úbytok - -32 -60 +82 -25 +19 

Index rastu 100 98,1 93,4 98,2 96,8 97,9 

 V sledovanom období rokov 1996 až 2013 počet obyvateľov mierne klesal až do roku 2006, kedy dosiahol 
minimum v sledovanom období a potom zasa mierne narastal až do súčasnosti. Celkovo je možné konštatovať, že 
počet obyvateľov v obci je dlhodobo stabilizovaný, pričom progresívny typ populácie, nízky priemerný vek 
obyvateľstva ako aj kvalita obytného prostredia vytvárajú predpoklady pre jeho postupný nárast. 
 Vybudovaná technická infraštruktúra, kvalita životného prostredia, priaznivá dochádzková vzdialenosť do 
okresného mesta Ružomberok a väzba na stredisko rekreácie a turizmu medzinárodného významu Donovaly 
vytvárajú predpoklady pre zvýšený záujem o bývanie v obci spojenú s migráciou obyvateľov okolitých sídiel do obce. 
 V súlade s doterajším demografickým vývojom a vyššie uvedenými priaznivými podmienkami bývania je 
možné predpokladať, že v roku 2030 bude mať obec Liptovská Osada cca 1800 obyvateľov za predpokladu 
vytvorenia podmienok pre rozvoj individuálnej, ale aj hromadnej bytovej výstavby v samotnom územnom pláne obce. 
 
B.16.4.2 Bytový fond, požiadavky na bytový fond 

Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2011 bolo v obci 650 bytov, z toho 496 trvalo obývaných 
a 154 neobývaných. Z celkového počtu 650 bytov v obci bolo 568 bytov v rodinných domoch, 74 v bytových domoch 
a 7 v ostatných budovách. Z celkového počtu bytov v rodinných domoch bolo 425 obývaných a 143 bytov 
neobývaných. Z celkového počtu bytov v bytových domoch bolo 64 obývaných a 10 bytov neobývaných. 

Stav bytového fondu a úrovne bývania je podľa jednotlivých ukazovateľov na porovnateľnej úrovni ako 
celoslovenský priemer. Priemerná obložnosť bytov je 3,37 obyvateľa na byt. 

V návrhovom období je možné predpokladať odpad bytového fondu v počte cca 30 bytov, z toho časť 
z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu a časť z dôvodu zmeny funkčného využitia na rekreačné účely. Pôjde 
v prvom rade o staršie rodinné domy na okraji zastavaného územia.  
Počet trvalo obývaných bytov podľa údajov v r. 2011 ...................................................................  496 
Odpad bytového fondu do r. 2030 .................................................................................................      30 
Zostatok súčasného bytového fondu v r. 2030 ..............................................................................  466 
Potreba bytov v r. 2030 pri obložnosti 3,0 .....................................................................................   600 
Potreba výstavby nových bytov do r. 2030 ....................................................................................   135 
               Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že s ohľadom na predpokladaný demografický vývoj a odpad súčasného 
bytového fondu bude potrebné v návrhovom období vytvoriť podmienky pre výstavbu cca 135 bytov, predovšetkým 
v rámci IBV, ale aj v nízko podlažnej HBV. S ohľadom na stupeň a podrobnosť spracovania obstarávanej ÚPD je však 
uvedený počet nových domov potrebné považovať len za smerný.  
 
B.16.4.3  Návrh riešenia bytového fondu a obyvateľov 
 Návrh nových lokalít s rozvojom bytového fondu vyplynul z prirodzeného krajinno-priestorového a 
urbanistického členenia územia obce.  

 V návrhovom období do roku 2030 je možné predpokladať odpad bytového fondu v počte cca 30 bytov, 
z toho väčšina z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu a tiež v súvislosti so zmenou funkcie obytnej na 
rekreačnú. Pri zmene funkcie na rekreačné účely (príp. víkendové rodinné domy) pôjde v prvom rade o staršie 
jednotraktové rodinné domy na úzkych pozemkoch, bez možnosti podstatného rozšírenia, ktoré svojim dispozičným 
riešením nemôžu plnohodnotne spĺňať nároky na trvalé bývanie, na rekreačné účely však  vyhovujú. 

 Návrh riešenia bytového fondu a obyvateľov akceptuje požiadavky vyplývajúce zo schváleného zadania 
ÚPN-O. Vzhľadom k tomu, že obec nemá viac ako 2000 obyvateľov neriešime uvedený rozvoj variantne. 
 

 Pri riešení  ÚPN-O uvažujeme s nasledovnými údajmi: 
 Byty 

 Počet trvalo obývaných bytov v r. 2011      496 
- Odpad bytového fondu do r. 2030            30 
- Zostatok súčasného bytového fondu v roku 2030    466 
- Návrh výstavby nových bytov do r. 2030                           135  

 Z toho bytov v IBV                                                               120  
                      v HBV                                                                 15  
      -  Celkový počet bytov do r. 2030                                           600  
  

 V Zadaní bola uvedená celková potreba nových bytov 135. V  ÚPN-O uvažujeme s návrhom nových 135 
bytov, t.j. v súlade so  schváleným zadaním pre ÚPN - O Liptovská Osada.  
 Obyvateľstvo 
 - súčasný počet obyvateľov    (údaj sčítanie 2011)           1674 
 - navrhovaný počet obyvateľov pri obl. 3,0 ob./byt (k roku 2027)    1800 
 - predpokladaný prírastok obyvateľov (k roku 2027)         126  
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  V Zadaní je uvedený predpokladaný počet obyvateľov k návrhovému roku 2030, 1800 obyvateľov. Uvažovaný 
navrhovaný počet obyvateľov je v súlade so schváleným zadaním ÚPN-O Liptovská Osada. 
 

B.16.4.4 Vyhodnotenie stavu a známych zámerov v rozvoji hospodárskej základne a pracovných príležitostí 
vo vzťahu k migrácii za prácou a nezamestnanosti a riešenie v ÚPN-O 

 Poloha a veľkosť obce, prírodné podmienky, morfológia terénu a komunikačné väzby predurčujú v obci 
primeraný rozvoj hospodárskej základne. Je nutné konštatovať súčasnú vysokú migráciu obyvateľov za prácou (z 848 
ekonomicko aktívnych odchádza 383 – 45,16%) a tiež súčasnú úroveň nezamestnanosti – 17,92%. Vytvorenie 
podmienok pre diverzifikáciu hospodárskej základne v obci bude jedným z  cieľov pri nastavení rozvoja v 
spracovávanom ÚPN-O. 
  ÚPN-O túto  problematiku rieši : 

 vytvorením podmienok pre realizáciu malých nezávadných prevádzok priemyslu resp. výrobných služieb na 
nových plochách (v areáli pri PD) so zameraním na zhodnotenie poľnohospodárskej produkcie a ťažby 
dreva a tiež intenzifikáciou hospodárskej činnosti v existujúcich areáloch (hlavne v  PD Liptovská Osada 
a priemyselnej ploche pri vstupe do obce od Ružomberka pri ceste I/59),  

 podporovaním vzniku malých remeselníckych prevádzok, naväzujúcich na tradicionálne služby a remeslá 
v rozsahu drobnej výroby s možnosťou umiestnenia aj v obytnom území za podmienky, že negatívne 
neovplyvnia životné prostredie,  

 posilovaním podnikateľských aktivít a zamestnanosti občanov so zameraním na služby vo 
voľnom cestovnom ruchu a zariadeniach rekreácie, 

 udržaním poľnohospodárskej výroby orientovanej na obhospodarovanie TTP a chov hospodárskych zvierat 
s limitovaným ustajnením hospodárskych zvierat.  

 

B.16.4.5 Vyhodnotenie stavu, zámerov a potrieb občianskej vybavenosti vrátane rekreačného potenciálu 
 V súčasnosti je v obci len v nevyhnutnej základnej vybavenosti rozvinutá základňa zariadení občianskej 
vybavenosti. Tieto zariadenia sú umiestnené prevažne v centre - najstaršej časti obce. Táto základňa plne 
nezodpovedá potrebám a postaveniu obce ako rozvojového sídla.  
 Súčasnú absentujúcu vybavenosť supluje vybavenosť umiestnená hlavne v Ružomberku. 
 V koncepcii rozvoja ÚPN-O uvažujeme s celkovým posiľnením zariadení občianskej vybavenosti 
obchodného charakteru, služieb, školstva, sociálnych služieb a administratívy hlavne v centre obce respektíve na 
vytypovaných rozvojových plochách, hlavne však pre rekreáciu a cestovný ruch (šport a špecifické rekreačné 
zariadenia v cestovnom ruchu vyššieho významu Dlhé a Čepelka). 
 Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti : 

 Riešenie rozvoja občianskej vybavenosti v rámci obytného územia obce v súvislosti s predpokladaným 
demografickým vývojom v návrhovom období do roku 2030 a riešiť chýbajúcej zariadenia občianskej 
vybavenosti predovšetkým v oblasti maloobchodu, ubytovacích, reštauračných a ostatných nevýrobných 
služieb.  

 Situovanie navrhovanej základnej občianskej vybavenosti hlavne do ťažiskového priestoru centra obce, ale 
aj na navrhovaných rozvojových plochách IBV, HBV, rekreácie a cestovného ruchu. 

 V centre obce pri ceste I/59 riešiť umiestnenie obchodnej vybavenosti a nevýrobných služieb s väzbou na 
rekreačné plochy a agroturistiku v CR Čepelka. 

 Počet tried materskej školy a základnej školy považovať za postačujúci aj v návrhovom období a riešiť  
komplexné dobudovanie základnej školy o výučbové priestory a telocvičňu.  

 Umožnenie dobudovania športovo - relaxačnej vybavenosti v lokalite Dlhé, ktorá bude slúžiť aj ako základná 
vybavenosť pre občanov obce. 

 Akceptovanie súčasného rozsahu a štruktúry zdravotníckej vybavenosti a služieb a považovať ju za 
postačujúcu aj v návrhovom období. 

 Umožnenie dobudovania Domu dôchodcov vrátane rozšírenia jeho ubytovacej kapacity. 
 Komplexne riešenie potreby kultúrnej vybavenosti pre zabezpečenie spoločenského života v obci, pričom 

pre potreby kultúry uvažovať aj s využitím kostola čs. cirkvi husitskej po jeho komplexnej funkčnej prestavbe 
a rekonštrukcii, 

 Riešenie dostatku plôch verejnej zelene aj pri existujúcich a navrhovaných plochách občianskeho 
vybavenia. 

 Riešenie dostatočného počtu parkovacích miest pre motorové vozidlá vo väzbe na plochy občianskej 
vybavenosti. 
 

Územie obce Liptovská Osada leží pri ceste I/59 na hraniciach Banskobystrického a Žilinského kraja a je 
súčasťou krajinného celku Revúcka dolina, ktorá tvorí deliacu líniu medzi Veľkou Fatrou a Nízkymi Tatrami. Podľa 
Územného plánu VÚC Žilinského kraja pozostáva rekreačný priestor z Aglomerácie rekreačných útvarov (AGL. RÚ) 
Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Liptovská Lúžna a Škutovky (k.ú Ružomberok) pričom vlastná obec Liptovská 
Osada je východiskovým centrom AGL.RÚ. Súčasťou územia sú aj Liečebné kúpeľe Korytnica.  

Územný plán VÚC Žilinský kraj stanovil v návrhovom období dennú návštevnosť v hlavnej sezóne v AGL.RÚ 
Liptovská Osada na 2000 návštevníkov a v LK Korytnica na 800 návštevníkov.  

Na území obce sa nachádza niekoľko ubytovacích zariadení voľného cestovného ruchu v kategórii penzión 
a turistická ubytovňa. Viazaný cestovný ruch reprezentujú rekreačné chalupy a rekreačné chaty. V súčasnosti sa 
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realizuje rozsiahla výstavba rekreačno - ubytovacieho centra ktorého súčasťou bude komplex rôznorodých 
ubytovacích zariadení vo voľnom cestovnom ruchu v lokalite Dlhé (rekreačné rodinné domy, penzióny, ubytovne, 
hotely).  

 

 Koncepcia rozvoja zariadení rekreácie a cestovného ruchu : 
 Uvažovanie  rozvoja rekreačnej funkcie a zariadení v CR na celoštátnej úrovni.  
 V rámci východiskového centra AGL.RU Liptovská Osada uvažovať s letnou a zimnou pobytovou rekreáciou 

v horách ako s hlavným typom, a s agroturistikou ako doplnkovým typom rekreácie a cestovného ruchu.  
 Riešenie miestnej časti Korytnica s obnovením funkcie liečebných kúpeľov, pričom uvažovať s ich 

komplexnou obnovou a revitalizáciou vrátane doplnenia chýbajúcich služieb a zariadení a s riešením 
dopravy vrátane statickej.  V prípade nutnosti navrhnúť rozšírenie súčasného areálu. 

 V AGL.RU, ich východiskového centra Liptovská Osada, prioritne lokalizovať plochy rekreácie vo väzbe na 
zastavané územie obce predovšetkým v lokalitách Dlhé a Čepelka.  

 V lokalite rekreačno - ubytovacieho centra Dlhé riešenie ubytovacích a stravovacích zariadení v cestovnom 
ruchu, širokého sortimentu rekreačných služieb a kultúrno oddychových a zábavných zariadení, športovo - 
relaxačný komplex vrátane futbalového štadióna, športovej haly, zimného štadióna, krytého bazéna, 
vonkajšieho bazéna, lyžiarskeho vleku a širokého spektra ihrísk a športovísk pre letné a zimné využitie. 

 V lokalite Čepelka riešenie ubytovacích, stravovacích a športovo - rekreačno - relaxačné zariadení voľného 
cestovného ruchu, lyžiarskeho areálu vrátane bobovej dráhy a zábavné centrum. 

 V centre obce (pri ceste I/59) riešiť umiestnenie turistického - informačného centra. 
 Riešiť umiestnenia vyhliadkových veží (rozhľadní) na vhodnom mieste nad obcou. 
 Uvažovať o využití starších rodinných domov stojacich v okrajových polohách pre potreby chalupárskej 

rekreácie, ako pobytovej formy rekreácie v rámci viazaných objektov cestovného ruchu, pričom v rámci 
územia chalupárskej rekreácie a na okraji obytného územia pripustiť možnosť výstavby rekreačných chát 
a rekreačných rodinných domov. 

 Riešenie napojenie centra obce na turistickú trasu vedenú po hrebeni Veľkej Fatry a doplniť sieť turistických 
chodníkov a cyklotrás  v riešenom území vrátane ich prepojenia s LK Korytnica. 

 Neuvažovať s rozširovaním rozptýlenej ICHR. 
 Rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili charakter okolitej zástavby a prírodnú scenériu krajiny. 
 V riešenom území nepripustiť budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov. 
 V časti poľnohospodárskej krajiny, na ploche lúk a pasienkov a pozdĺž miestnych tokov umožniť využívať 

územie na nenáročné rekreačné účely a vychádzkové trasy, a tiež umožniť umiestnenie oddychových miest, 
pričom na trasy prednostne využívať existujúce poľné a lesné cesty. 

 

B.16.4.6 Vyhodnotenie dopravy a dopravných zariadení 
 V súvislosti s celkovým rozvojom sídla ÚPN-O rieši hlavne návrh funkčnej triedy a kategórie obslužných 
komunikácií, ktoré majú v súčasnosti nevyhovujúce smerové, výškové vedenie a šírkové usporiadanie. Súčasťou 
riešenia je tiež návrh dobudovania peších chodníkov pozdĺž hlavných zberných komunikácií, ostatných viac 
zaťažených obslužných komunikácíí v obci cestnou dopravou a v uvažovaných trasách so zvýšeným pohybom 
chodcov, a tiež mimo zastavaného územia, ďalej návrh cyklotrás, vychádzkových trás a vymedzenie polôh pre 
umiestnenie zariadení statickej dopravy.  
  

Pri rozvoji obce Lipt. Osada z hľadiska komunikačného systému sa bude riadiť nasledovnou koncepciou: 
 z hľadiska koncepcie cestnej siete : 

 Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy 
v kategórii C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101 

 V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v kategórii 
MZ 14/60, vo funkčnej triede B1 v v zmysle STN 73 6110 

 Mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy 
v kategórii C 7,5/60 v zmysle STN 73 6101 

 V zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy 
v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3v v zmysle STN 73 6110 

 Komunikácie, ktoré svojou smerovou, šírkovou a povrchovou úpravou nevyhovujú vždy kladeným 
požiadavkám, navrhujeme na rekonštrukciu (podľa investičných možností obce a priestorových možností 
konkrétnej lokality); 

 existujúce miestne komunikácie funkčnej triedy C3, ktoré svojimi šírkovými parametrami nevyhovujú 
obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu nemôžu byť ďalej rozširované budú 
zjednosmernené. V prípade, že takéto komunikácie budú naďalej používané  ako obojsmerné, navrhujeme  
ich vybaviť výhybňami (podľa finančných možností obce a priestorových možností); 

 Podľa aktualizovanej siete diaľníc a rýchlostných ciest bude k.ú. obce prechádzať rýchlostná cesta R1 
v trasovaná v línii Banská Bystrica – hranica Žilinského kraja – Ružomberok (zatiaľ len variantne študovaná 
trasa t.j. bez možnosti záväzného zapracovania do ÚPD). V príprave výstavby bol ukončený proces EIA 
vydaním záverečného stanoviska MŽP č. 2354/2010-3.4/ml zo dňa 5.10.2010. V ÚPN-O je trasa zakleslená 
a rezervovaný a chránený koridor na jej umiestnenie ako výhľadové riešenie.   
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 Katastrálnym územím v oblasti infraštruktúry cyklistickej dopravy bude prechádzať tzv. Donovalská 
cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej lesnej železnice. 

 Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú 
riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne  objekty. Nápočty je potrebné v zmysle STN 73 6110 pre 
výhľadový stupeň automobilizácie. 

 V riešení ÚPN-O navrhujeme v rozvojových územiach systém obslužných miestných komunikácií 
v príslušnej funkčnej triede a kategórii a systém upokojených miestných komunikácii. Navrhované obslužné 
komunikácie budú funkčnej triedy C2 a C3. Navrhované  upokojené komunikácie budú funkčnej triedy D1. 
Miestne komunikácie sú navrhované ako  dvojpruhové, obojsmerné. 

 Šírkové parametre navrhovaných obslužných komunikácii bude charakterizovať kategória  MOK 7,0/30. 
Jedná sa o komunikácie s krajnicami, kde odvodnenie komunikácii bude zabezpečené na terén a následne 
do vodného toku alebo bude odvodnenie riešené cez otvorené odvoňovacie zariadenie (napr. rigol) do 
vodného toku. 

 V prípade, že okraje komunikácie budú lemované obrubníkmi, šírkové parametre budú charakterizovať 
kategórie MO 7,5/40 alebo MO 6,50/30. Povrchové odvodnenie takýchto komunikácii bude riešené cez 
uličné vpusty do dažďovej kanalizácie.  

 V prípade, že bude existujúca komunikácia predlžovaná, šírkové parametre predlžovanej časti trasy budú 
totožné s parametrami existujúcej komunikácie, vrátane spôsobu lemovania okrajov (obrubníky). 

 Komunikácie upokojené funkčnej triedy D1 šírky 5,50 m, budú so zmiešanou premávkou (automobily + 
chodci) s umelými prekážkami na zamedzenie vyšších rýchlostí. Navrhované upokojené komunikácie budú 
vytvárať obytnú zónu, kde uvažujeme s jazdnou rýchlosťou 30 km/hod. Na zamedzenie vyšších rýchlostí 
uvažujeme s osadením spomaľovacích prahov, ktorých odporúčaná vdialenosť závisí od požadovanej 
jazdnej rýchlosti (pre jazdnú rýchlosť 30 km/hod. od 50 do 120 m).  

 V riešení ÚPN-O navrhujeme v existujúcej zástavbe a v rozvojových územiach jednostranné chodníky 
vedené súbežne s uvažovanými komunikáciami (pri komunikáciách lemovaných obrubníkmi) alebo chodníky 
vedené samostatne (samostatne v krajine alebo vedené súbežne s komunikáciou, ale oddelené pásom 
zelene, kde bude rigol zabezpečujúci odvodnenie komunikácie). 

 V extraviláne obce sa uvažuje s vedením vychádzkových trás v mieste poľných ciest s vybudovaním 
oddychových miest vo vyznačených lokalitách.  

 V lokalite RBc11 Žiar sa uvažuje s vedením vychádzkovej trasy vo forme náučného chodníka. 
 V zmysle dokumentu „Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o  záväzných 

častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja“ treba chrániť 
územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných 
trasách a úsekoch: Donovalská cyklomagistrála a v k.ú. obce bude využívať v rozhodujúcej miere teleso 
opustenej lesnej železnice. 

 V rozvojových územiach je statická doprava riešená v závislosti od funkcie daného územia. Odstavovanie 
vozidiel v navrhovanej individuálnej bytovej výstavbe bude zabezpečené na vlastných pozemkoch. 
Parkovanie vozidiel pre potreby objektov občianskeho vybavenia bude zabezpečené  na spevnených 
plochách pri objektoch občianskeho vybavenia.  

 Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích stojísk pre objekty bývania a vybavenosti budú 
riešiť projektové dokumentácie pre konkrétne  objekty. Nápočty je potrebné realizovať v zmysle „STN 73 
6110 Projektovanie miestných komunikácii“ pre výhľadový stupeň automobilizácie. 

 Cyklotrasy neumiestňovať na cesty I. a III. triedy. V prípade súbežnej trasy ich viesť po samostatnom 
cyklochodníku v súbehu s uvedenými cestami. 

 

B.16.4.7 Vyhodnotenie technickej infraštruktúry 
 

 Vodné hospodárstvo 
 ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska širších vzťahov: 

 rešpektuje systém zásobovania pitnou vodou prostredníctvom SKV Ružomberok, v správe Vodárenskej 
spoločnosti Ružomberok a.s., 

 rešpektuje vodný zdroj - pramene v katastrálnom území Liptovské Revúce - pre zásobovanie obce pitnou 
vodou, 

 rešpektuje prívodné diaľkovodné potrubie DN 300 z  vodárenských zdrojov Liptovské Revúce a prerušovací 
vodojem s objemom 150 m3 , do ktorého je voda privádzaná, 

  rezervuje územie pre výhľadový prívod pitnej vody z Liptovskej Lúžnej, 
 rešpektuje skupinovú gravitačno – tlakovou kanalizáciou Liptovská Lúžna – Liptovská Osada - Liptovské 

Revúce, s čistením v mechanicko–biologickej ČOV Liptovská Osada s kapacitou pre 7 363  E.O., 
 rešpektuje projekt „ SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce“. 
 

     Vodárenské zdroje 
         Zdrojom vody pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú vodárenské zdroje - pramene v katastrálnom 
území Liptovské Revúce - so súčtom minimálnych výdatností 176,56 l/s.  
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     V katastrálnom území obce Liptovská Osada, južne od hranice intravilánu, sa nachádza vodárenský zdroj 
„Pri ceste“ s výdatnosťou 23,9 l/s. Rozhodnutím OÚ Ružomberok č. ŽP 2356/FL5/1998 z 9.6.1998 bolo stanovené 
ochranné pásmo uvedeného vodného zdroja, ktorý slúži ako rezerva pre zásobovanie SKV Ružomberok.  
     ÚPN obce Liptovská Osada, z hľadiska vodárenských zdrojov na hromadné zásobovanie obce pitnou 
vodou, rešpektuje využívanie prameňov v katastrálnom území Liptovské Revúce, ktoré budú postačujúce aj pre 
výhľadové obdobie pre rozvojové lokality s možnosťou napojenia na SKV. 
     Kúpele Korytnica využívajú pre zásobovanie pitnou vodou vŕtanú studňu s nezistenou výdatnosťou.   
      
 ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska zásobovania pitnou vodou navrhuje: 

 zásobovanie pitnou vodou  zabezpečovať zo SKV Ružomberok  v dvoch tlakových pásmach, 
 pre akumuláciu pitnej vody využívať VDJ  s objemom 2 x 100 m3, 
 rozšíriť existujúci VDJ s objemom 2 x 100 m3 o 200 m3, 
 vybudovať v lokalite Dlhé VDJ s objemom 350 m3  pre zásobovanie II. tlakového pásma, 
 zrušiť existujúce potrubie trasované lokalitou Dlhé a realizovať nové potrubie DN 200, 
 rekonštruovať jestvujúce zásobné potrubie na profil DN 200, 
 vybudovať zásobné potrubie DN 150 z VDJ Dlhé, 
 lokalitu IBV Pri Lúžnej a lokalitu Dlhé zásobovať z VDJ Dlhé napojením na prívod vody SKV DN 300                 

zo zdrojov v Liptovskej Lúžnej, 
 rozšíriť rozvodnú vodovodnú sieť profilov DN 80, DN 100, DN 150  vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj, 
 novo navrhované vodovodné vedenia situovať do verejných pozemkov s možnosťou ich zokruhovania, 

dodržať STN 736 005, 
 v časti Korytnica využiť pre zásobovanie pitnou vodouexistujúci miestny vodovod s využívaním vŕtanej 

studne ako zdroja pitnej vody, 
 lokality s existujúcou ICHR a Žarnovka budú zásobované dovozom pitnej vody v uzavretých štandardných 

nádobách, 
 rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných vedení ako aj polohu vodohospodárskych objektov, vrátane 

ich ochranného pásma. 
 

     Návrh riešenia v zásobovaní úžitkovou vodou 
 zasnežovanie lyžiarskych tratí v lokalite Čepelka riešiť povrchovým odberom z potoka Korytnica, 
 lokalita Škutovky bude zásobovaná odberom z  potoka Hlinava, 
 kúpele Korytnica budú využívať vodný tok Korytnica, 
 v lokalite Dlhé ako zdroj úžitkovej vody využívať studne v nive toku Lúžanka a jazierka – viacúčelové vodné 

nádrže na zachytávanie povrchových a podzemných vôd, 
 v lokalite Žarnovka bude úžitková voda  odoberaná z toku Žarnovka. 

 

 ÚPN obce Liptovská Osada z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd  navrhuje: 
 rešpektovať súčasný systém odvádzania odpadových vôd skupinovou gravitačno - tlakovou kanalizáciou          

so zaústením na ČOV v Liptovskej Osade, 
 rozšíriť existujúcu kanalizačnú sieť profilu DN 300 mm vo väzbe na plánovaný územný rozvoj, 
 kúpele Korytnica odkanalizovať existujúcou kanalizáciou s ČOV, zrekonštruovanou na potrebné parametre, 
 v lokalitách Dlhé a Žarnovka vybudovať delenú kanalizáciu, 
 splaškové vody v lokalite Žarnovka  čistiť v malej ČOV s kapacitou 50 EO, 
 v existujúcich lokalitách s ICHR  splaškové vody zachytávať v nepriepustných žumpách, 
 v lokalitách s plánovaným chovom dobytka vybudovať vydotesné žúmpy na močovku, resp. močovku 

vyvážať na ČOV, 
 odvádzanie vôd z povrchového odtoku riešiť dažďovou kanalizáciou, vsakovaním, resp. odvádzaním rigolmi 

do drobných tokov, 
 rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných vedení ako aj polohu vodohospodárskych objektov, vrátane 

ich ochranného pásma, 
 odvádzanie a čistenie odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie odpadových vôd v zmysle 

Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z..     

 
 ÚPN obce Liptovská Osada v oblasti vodných tokov  navrhuje: 

 rešpektovať vodohospodársky významný tok Revúca a projekt „Revitalizácia horného Váhu – I etapa“, 
 posúdiť možnosti preložky ľavobrežného náhonu z Lúžanky v priestore rozvojovej lokality IBV (navrhovanej 

v pôvodnom ÚPN – SÚ), 
 vybudovať v lokalite Dlhé viacúčelové vodné nádrže prírodného charakteru – jazierka J1 a J2 pre požiarne 

a úžitkové účely, 
 riešiť smerovú a profilovú úpravu miestnych drobných potôčikov v lokalite Dlhé, 
 zachovať ochranné pásmo obojstranne pozdĺž vodohospodársky významného toku Revúca v šírke 10 m od 

brehovej čiary a min 5 m, 
 akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s vodnými tokmi riešiťso správcom toku. 
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 Elektrická  energia 
 Širšie vzťahy 

ZVN vedenia 400 kV a VVN 110 kV 
Záujmovým územím obce Liptovská Osada prechádzajú vonkajšie vedenia V494 na smere Sučany – 

Medzibrod a  V461 Liptovská Mara - Medzibrod prevádzkované SEPS, a.s. 
V zmysle VÚC Žilinský kraj (2004) v súbehu 400 kV vedení sa eviduje výstavba 110 kV vedenia 

a transformovne 110/22kV pre zásobovanie rekreačnej oblasti Donovaly s prepojovacím 110 kV vedením RZ Lisková 
– Liptovská Osada. Pre plánované zámery je potrebne chrániť územie (existujúcii koridor 220 kV vedení).   

Záujmovým územím v smere od RZ 110/22 kV Lisková prechádza 2x22 kV vedenie č. 245 a č. 209 po 
Liptovskú Osadu. Odtiaľto linka č. 209 pokračuje smerom na Donovaly a na Liptovskú Lužnú a Železne. Linka č. 245 
od Liptovskej Osady odbočuje smerom na Liptovské Revúce. 

 

Riešené územie 
Zástavba v obci je zabezpečovaná z 15-tich transformačných staníc o celkovom inštalovanom výkone 4 500 

kVA, miestna časť „Korytnica“ z 5-tich trafostaníc o celkovom inštalovanom výkone 980 kVA. 
   

 Návrh riešenia elektrifikácie  
Pre evidovaný zámer plánovanej výstavby 110 kV vedenia a transformovne 110/22 kV pre rekreačnú oblasť 

Donovaly je potrebne chrániť územie v súbehu 400 kV vedení (zdroj ÚPN VÚC Žilinský kraj – 2004). 
V navrhovanej distribučnej VN sietí sú navrhované úpravy, demontáže a nová výstavba :  

 rekonštrukcia jednoduchého VN vedenia na zdvojené od odbočky k T11 po lokalitu Lány   
 zrušenie vzdušnej VN prípojky od T1 po T7a jeho náhrada VN káblom 
 preložka VN vedenia do novej polohy v lokalite Pri Lužnej na uvoľnenie územia pre novú    výstavbu IBV 
 výstavba VN prípojky k navrhovanej trafostanici T 31 v lokalite Za Turňou 
 výstavba VN kábla pre  navrhovanú T 36  - Agroturistické centrum 
 výstavba VN kábla od trafostanice T7 po navrhovanú T33 – areál ZŠ 
 výstavba VN kábla pre navrhovanú T 35 – lokalita Čepelka 
 výstavba VN prípojky k navrhovanej T 29 – lokalita ustajnenie HD 
 výstavba VN vedenia pre vyvedenia el. výkonu z MVE do VN siete – lokalita Pod Skalným 
 výstavba okružného káblového VN vedenia v lokalite Dlhé na prepojenie navrhovaných   trafostaníc T21, 

T22, T23, T24, T25, T6, T27 a zaústenie do existujúcejj T20 
 po realizácii 110 KV transformovne Donovaly VN linka č. 209 bude do nej zaústená, čím sa dosiahne 

skvalitnenie dodávky pre riešené územie ÚPN-O.  
 Umiestnenie súčasných a navrhovaných trafostaníc sú riešené tak, aby dĺžky NN vývodov nepresahovali 

350 m. Zásobovanie navrhovanej výstavby na okruhy trafostaníc bude riešené nasledovne: 
 lokalita IBV 80 b.j. Za Turňou  - 155 kW  zásobované z navrhovanej T31/250kVA 
 lokalita IBV 35 b.j. Pri Lužnej   -  84 kW zásobovanie z navrhovanej  T32/160 kVA 
 lokalita IBV 15 b.j. Podvŕšok    - 35 kW  zásobovanie z existujúcej T1/400 kVA 
 lokalita IBV 10 b.j. Rozptyl Centrum - 30 kW z existujúcej T7/400 kVA – prebudovanie za kiosk 
 lokalita HBV 15 b.j. Pri ZŠ  - 30 kW z navrhovanej T33 
 rozšírenie areálu ZŠ – 55 kW z navrhovanej T33/400 (zahustenie TS)  
 rozšírenie Domu Dôchodcov – 10 kW napojenie na rekonštruovanú T34 
 zmena  funkcie kostola Čs.C.B. na spoločenskú sálu  250 miest – 100 kW z navrhovanej   
 T34/630 kVA (náhrada TS za existujúcu T6 Pri moste) 
 rekreácia Čepelka  - 300 kW z navrhovanej T35/630 kVA 
 lokalita Skalne z existujúcej T14/50 kVA  
 Agroturistické centrum – 110 kW z navrhovanej T36/160 kVA 
 výrobné prevádzky v areáli PD – 110 kW z existujúcej  T3/400 kVA 
 prestavba areálu kúpeľov Korytnica – 560 kW z navrhovaných T16/400 kVA, T18/400 kVA 

- plnička minerálnej vody – 200 kW z existujúcej T17/630 kVA 
 Korytnica nástupný areál – 50 kW z existujúcej T15 – prebudovanie na 160 kVA 
 lokalita „Dlhé“  

           -  Rekreačno - ubytovací areál – 1785 kW z navrhovaných T21/630 kVA, T22/630 kVA, T23/630 kVA, 
T24/ 2x630 kVA 

           -  Športovo - relaxačný areál – 890 kW z navrhovaných   T25/400 kVA, T26/400 kVA, T27/400 kVA 
 lokalita „Žarnovka“ 

-  lokalita „Žarnovka“ OHDZ – 300 kW z navrhovanej T28/400 kVA  
 lokalita „Skutovky“  

          -  lokalita „Škutovky“ sezónne ustajnenie hovädzieho dobytka – 28 kW z navrhovanej T29/100 kVA 
 -  lokalita „Pod Skalným“ – výstavba trafostanice T30 pre vyvedenie elektr. výkonu z MVE 

Sekundárny rozvod: 
 elektrické NN rozvody v navrhovanej zástavbe sa budú realizovať káblami zemou , v rozptýlenej zástavbe 

na okrajových územiach vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch, čo pre daný charakter vidieckej zástavby 
je vyhovujúce, 
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 existujúcu vzdušnú NN sieť komplexne rekonštruovať výmenou za úsporné osvetľovacie telesa, resp. 
postupne prebudovať na jednoduchú mrežovú káblovú sieť ,  

 z navrhovaných trafostaníc je potrebne riešiť vývody do existujúcej NN siete, 
 rozvod pre verejné osvetlenie s káblovou NN sieťou budovať káblovým rozvodom, v okrajových častiach 

územia budovať vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch NN siete. 
 

 Zásobovanie plynom 
 V súčasnosti nie je obec plynofikovaná. V zmysle nadradenej ÚPD a podľa vyjadrenia SPP -distribúcia sa 
s pripojením obce na plyn neuvažuje. Do budúcnosti sa nevylučuje s pripojením jednotlivých objektov na individuálne 
domové zásobníky kvapalného plynu Propán-bután. 
 

 Zásobovanie teplom 
 Riešené územie obce spadá do oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou -18° C, počet vykurovacích dní 253.  
 Do návrhu ÚPN-O sú prevzaté schválené dokumenty v znení  Doplnkov č.1, č.2, č.3 a Zmeny a doplnku č.4 

pôvodného ÚPN-O (ÚPN-SÚ). 
 V súčasnosti zásobovanie teplom sa realizuje nasledovným spôsobom:. 

 -   z CZT- kotolne pre komplexy v lokalite Dlhé s dvoma kotlami (K1-2 MW, K2- 4 MW) s palivovou 
základňou drevná štiepka, na ktorú sú pripojené tepelným rozvodom Základná škola, Zdravotné 
stredisko,  dve bytovky HBV v správe ZŠ, objekt Lesnej správy + bytovka LS a 10 rodinných domov 

 -  objektovými zdrojmi u občianskej vybavenosti - Dom dôchodcov + RK Kostol s palivom   
  drevná štiepka, 

 -      elektrickou energiou objekty Obecný Úrad, Pošta a maloobchodná sieť predajní, 
 -      ústredným kúrením a lokálnym vykurovaním bytovej zástavby IBV pevnými palivami. 
 Zdroje tepla: 

 Súčasný CZT - kotolňa o tepelnom výkone 6 MW ( s kotlami K1- 2 MW, K2- 4 MW) slúži pre potrebu tepla 
súčasných objektov vybavenosti (ZŠ, ZS, LS, 23 bytov v HBV a 10 RD). V návrhovom období je možne rozšíriť 
tepelný výkon CZT kotolne až 13 MW ( kotle K3 - 3 MW, K4 - 4 MW)  – stavebná časť kotolne do dovoľuje. 
 Zásobovanie obce Liptovská Osada teplom sa navrhuje ponechať decentralizovaným systémom z CZT 
kotolne, vlastných objektových - alebo združených zdrojov tepla, domových kotolní UK a lokálnych zdrojov tepla (IBV 
zástavba) využívajúcich dostupne druhy ekologických palív (zemný plyn, drevný odpad, elektrina).  

 Existujúcu kotolňu CZT s palivom na drevný odpad (respektíve pelety) s dvoma kotlami o celkovom 
tepelnom výkone 6 MW s predpokladom jej rozšírenia o ďalšie dva kotle 3+4 MW (priestory objektu kotolne to  
umožňujú. V súčasnosti zdroj CZT nie je plne vyťažený – je pripojená časť občianskej vybavenosti, 23 b.j. HBV a cca 
10 rodinných domov s celkovým odberom tepla cca 860 kW. 

 V návrhovom období do roku 2030 sa odporúča na CZT napojiť navrhovanú vybavenosť a objekty 
navrhované v lokalite „Dlhé“ : rekreačno - ubytovací komplex a športovo - relaxačný komplex s celkovým tepelným 
výkonom  9050 kW. Celkové využitie CZT v návrhovom období sa predpokladá cca 9910 kW. 

 Navrhované objekty Agroturistické centrum ( 410 kW), Kúpele Korytnica vrátane „Nástupný areál“ (1600 kW) 
a výrobne prevádzky pri PD (100 kW) budú zásobované z vlastných objektových alebo združených zdrojov tepla 
palivom drevný odpad, respektíve kvapalný plyn Propán-bután.  

 Navrhované rodinne domy v lokalitách „Za Turňou“, „Pri Lužnej“, „Podvŕšok“ a „Centrum“- rozptyl potrebu 
tepla budú riešiť kotlami ústredného vykurovania palivom drevný odpad, respektíve kvapalným plynom P-B ( nutnosť 
budovania samostatných zásobníkov plynu).   

 V existujúcej ICHR potreba tepla bude riešená lokálnymi zdrojmi tepla s palivom drevný odpad. 
 V prevádzkach kde bude výroba zameraná na spracovanie dreva, odporúča sa pri riešení potrieb tepla 

využitie tohto odpadu z výroby. 
 Z celkovej potreby tepla v etape rok 2030 cca 138,2 tis GJ sa navrhuje riešiť 81,15% z drevného odpadu, 

respektíve upraveným DO (pelety), elektrickou energiou 0,80% (neuvažuje sa rozšírenie), ostatne paliva (HU a iné) 
18,05% . 

 V budúcnosti sa nevylučuje ostatne paliva (HU) nahradiť s pripojením jednotlivých navrhovaných objektov na 
individuálne domové zásobníkmi plynu P-B, čím sa docieli v návrhovom období zníženie vypúšťaných emisii do 
ovzdušia v zimnom období. 

 Väčšie riešenia tepla elektrinou by bolo možne za predpokladu zvýšených investícii na rozšírenie 
a dobudovanie energetických zariadení (trafostanice, zvýšenie prierezov vodičov NN siete). 

 V navrhovanej etape zamerať sa na využívanie slnečnej energie konvertormi pre prípravu teplej vody, 
taktiež podporovať všetky iniciatívy z netradičných druhov energií na získavanie tepelnej energie, čo bude mať 
priaznivý dopad na čistotu ovzdušia najmä v zimnom období. 
 

 Elektronické komunikačné siete 
 Poštová prevádzka v obci Liptovská Osada patrí pod Regionálne poštové centrum Liptovský Mikuláš (RPC), 
ktoré je priamo riadené ústredím Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica. Poštový úrad je zriadený vo vlastnom 
objekte s dvoma priehradkami a troma pracovníkmi a poskytuje rozšírené služby poštovej banky, príjem a dodávanie 
zásielok je riešené poštovými doručovateľmi. 

Podľa súčasnej štruktúry ST a.s. územie obce Liptovská Osada a jej miestne časti patrí do Centra sieťovej 
infraštruktúry Liptovský Mikuláš (CSI LM) s príslušnosťou v regionálnom centre Žilina (RCSI ZA).  
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 Telefónni účastníci sú napojení na digitálnu ústredňu RSÚ zriadenú v objekte pošty, pripojená optickým 
káblovým vedením zo smeru Ružomberok, ukončeným v objekte pošty. 

 Miestna telefónna sieť v jadrovom území obce je čiastočne vybudovaná káblami zemou a závesnými 
káblami po stĺpoch. Telefónni účastníci sú pripojovaní cez stĺpové účastnícke rozvádzače UR vzdušnými prípojnými 
vedeniami.   

 Pokrytie územia TV signálom (STV1, STV2, Markíza, JOJ, JOJ +, Doma a TA3) je zabezpečené TVV 
vykrývačom, osadeným na spoločnom stožiare s vysielačom mobilnej siete pre T-COM, T-Mobile a O2. 

 V území je sprístupnený internet, príjem je zabezpečený pevnou telekomunikačnou sieťou a rádiovou sieťou 
T-COM. 

 Sieť miestneho rozhlasu (MR) je vybudovaná po oceľových trubkách v súbehu s miestnymi komunikáciami, 
vysielacie zariadenie MR je v objekte OÚ. 

 Riešeným územím prechádzajú trasy optického DK z ústredne Ružomberok do ústredne RSU Liptovská 
Osada, odkiaľ pokračujú metalické DK smerom Liptovská Lužná, Liptovské Revúce a Donovaly. 
  

Riešenie  navrhovaného stupňa telefonizácie: 
 Pre zabezpečenie telefonizácie riešeného územia do roku 2030 s výsledným počtom cca  351 HTS pre obec 

Liptovská Osada vrátane spádového územia je potrebné riešiť: 
 Rozšírenie kapacity digitálnej ústredne RSU Liptovská Osada o predpokladaný nárast zriaďovania 

telefónnych staníc v riešenom území, bytové stanice cca 185 HTS, nebytové stanice cca 126 HTS. 
 Súčasný miestny telefónny rozvod riešený závesným káblovým vedením postupne nahradzovať káblovou 

telekomunikačnou sieťou.  
 Rozšírenie miestnej telekomunikačnej káblovej siete do rozvojových časti navrhovanej  výstavby obce s cca 

počtom prípojných párov, formou pripokládky z existujúcej miestnej káblovej siete:  
 Do plôch s bytovou výstavbou : IBV Za Turňou 80 Pp, IBV Pri Lužnej 50 Pp, IBV Podvŕšok  20 Pp, IBV 

Centrum 15 Pp, HBV Pri škole 20 Pp, 
 Do lokalít s občianskou vybavenosťou : Internátna športová škola 2 Pp, Rekreácia Čepelka 5 Pp, zábavné 

centrum Čepelka 6 Pp, Agroturistické centrum 4 Pp,   miestne  prevádzky 5 Pp. 
- Lokalitu  P/ Korytnica kúpele 20 Pp a R/ Korytnica- nástupný areál 4 Pp riešiť formou pripokládky 

k existujúcemu telefónnemu káblu. 
- Lokalita „Dlhé“ – Doplnok č.1 – 80 Pp napojiť z RSU optickým káblom, súčasne celá lokalita bude 

riešená optickou sieťou nafúknutou do HDPE rúr. 
 Pripojovanie telefónnych účastníkov  v sústredenej zástavbe IBV a objekty vybavenosti  pripájať cez káblové 

prípojkové skrine, bytovú zástavbu v rozptyle z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým 
vedením. 

 Body napojenie novej zástavby budú určené v podmienkach pri začatí územno-právneho konania výstavby 
konkrétnej lokality (požiadavka ST, a.s.). 

 Rešpektovať zámer ST, a.s. na rozšírenie portfólia služieb o dátové služby. ktoré budú určené hlavne pre 
podnikateľský segment a pre domácnosti, ktoré budú využívať pripojenie na internet. 

  
Miestny rozhlas navrhovaná je modernizácia, resp. kompletná výmena vzdušného rozvodu rádiovým 

signálom s osadením reproduktorov na samostatných oceľových trubkách. 
    Trasy diaľkových káblov na smere Ružomberok – Liptovská Osada RSU (optický kábel) a metalické káble 
RSU Liptovská Lužná a Liptovské Revúce je potrebne rešpektovať, ich ochranne pásmo je 1 m od krajného kábla na 
každú stranu. 
 

B.16.5 ZÁVER 
 

 Navrhované riešenie zohľadňuje význam a polohu obce, ako aj predpokladaný demografický vývoj. Návrh 
nových funkčných plôch v riešenom území rešpektuje najlepšie poľnohospodárske pôdy, lesy a legislatívne chránené 
časti krajiny, prvky územného systému ekologickej stability, genofondové lokality, brehové porasty a hodnotnú 
vzrastlú zeleň.  
 Nové rozvojové plochy pre obytnú výstavbu, občiansku vybavenosť, hlavne vo forme športu, rekreácie a 
oddychu, sú navrhované vo väzbe na už v súčasnosti zastavané územie, a tak skompaktnia celkovú urbanizáciu 
priestoru obce. Navrhovaný rekreačný areál vyššieho významu je umiestnený v dotyku s existujúcou zástavbou 
umiestnenom sa na okraji k.ú obce. Nové plochy sú navrhované v dosahu existujúcej technickej infraštruktúry a 
dopravnej obsluhy územia, s cieľom minimalizovať podmieňujúce investície pre výstavbu. 
 Osobitné a významné postavenie v rozvoji obce zaujme nová uvažovaná rekreačná vybavenosť, čím sa 
podporí rozvoj voľného cestovného ruchu na území obce. 
 Návrh doplnenia a kvalitatívneho zlepšenia zariadení občianskeho vybavenia sleduje zlepšenie podmienok, 
hlavne pre zdravotné, sociálne, kultúrne a športovo-rekreačné využitie občanov. Realizáciou investičných zámerov 
v týchto oblastiach vybavenosti vzrastie počet pracovných miest, čo tiež priaznivo ovplyvní súčasnú vysokú mieru 
v dochádzaní za prácou mimo obce.   
 Celkovo možno navrhované riešenie hodnotiť ako vhodné a primerané. 
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B.17.  VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV  
 NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE  
 
B.17.1. VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV                                                  

NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE  
 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP je dokumentované v novom ÚPN-O 

samostatne na nových navrhovaných rozvojových plochách a v rekapitulácii ako prehľad pôvodných (schválených) 
vyhodnotení v predchádzajúcom ÚPN-SÚ v znení následných zmien a doplnkov v  kap. C. Doplňujúce údaje.  

Navrhované označenie jednotlivých lokalit kontinuálne naväzuje na pôvodné označenie, resp. navrhuje nové 
označenie v prehľadnom postupe, čo je dokumentované aj vo výkresovej časti (v.č.5). 

 
Poznámka:  
Na základe požiadavky Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade, uplatnenej po vydaní súhlasu podľa § 

13 zákona 220/2004 Z.z., bola z Návrhu ÚPN-O Liptovská Osada vypustená lokalita č.37 – OV, agroturistické centrum 
s predpokladaným záberom 1,8344 ha poľnohospodárskej pôdy 

 
B.17.1.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde  
  – V NOVOM ÚPN-O (01/2015) 

 

V zmysle zákona č.57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP 
a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za 
odňatie a neoprávnený záber PP je predmetná poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 0906015, 0914065, 0963215, 
0963412, 0987215, 0987242, 0987442, 0992685, 0994002, 1011042, 1062212, 1062442, 1063412, 1065312 a 
1092682 zaradená medzi osobitne chránené PP od 01.04.2013, t.j. od účinnosti zákona a nariadenia. 

  

 PRÍRODNÉ PODMIENKY  
 
Dotknuté BPEJ v novom ÚPN-O sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín: 

 6 – 0906015, 1063412, 1065312,  
 7 – 0987242, 1063512, 0914065, 0963215, 0987215, 1011042, 1062212, 0963412, 
 8 – 0987442, 0994002,  
 9 – 0992685, 1082982, 1000892, 1000895,  

 
 Navrhované lokality podľa kódu patria do klimatického regiónu : 

 09 – chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt  nad 10°C za rok je 2000 – 1800°C, dĺžka obdobia 
s teplotou vzduchu nad 5°C je 202 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel potenciálneho výparu a zrážok) za 
obdobie jún – august je 60 – 50 mm, s priemernou teplotou vzduchu  v januári -4 -  -6°C a s priemernou teplotou 
vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 12 – 13°C.  
 10 – veľmi chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt  nad 10°C za rok je 1800°C a menej, dĺžka 
obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 182 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel potenciálneho výparu 
a zrážok) za obdobie jún – august je 50 – 0 mm, s priemernou teplotou vzduchu  v januári -5 -  -6°C a s priemernou 
teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 10 – 11°C.  

 
 

 V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd: 
 06 FMm -  fluvizeme typické, stredne ťažké, 
 11 - fluvizeme glejové,stredne ťažké (lokálne ľahké), 
 14 FM - fluvizeme (typ), stredne ťažké až ľahké, plytké, 

62 KMm, KMm
a
- kambizeme typické a kambizeme typické kyslé na hlbokých zvetralinách slienitých 

vápencov, bez drobného skeletu vo vrchnej časti profilu, stredne ťažké, 
 63  KMm - kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, 
 65 KMm, KMl – kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách stredne ťažké až ťažké, 
 82  KM   - kambizeme (typ) na flyši, na výrazných svahoch: 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké,  

87 RAm, RAk, - rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, 
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké),  

  92 RAm - rendziny typické na výrazných svahoch: 12 – 25°, stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké), 
  94 GL - gleje, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké 
 00 - pôdy na zrázoch nad 25° (bez rozlíšenia typu pôdy). 

 

Dotknuté lokality sú z hľadiska zrnitosti pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií (7. miesto kódu):  
 2 – stredne ťažké pôdy (hlinité),  
 5 – stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité), 

Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti. 
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Meliorácie  
Na navrhovaných lokalitách sa nenachádzajú  žiadne meliorácie. 
 
ZDOVODNENIE  ZÁBEROV  PP 

 Za obdobie pôvodného procesu obstarávania ÚPN-O, a krátke obdobie od jeho schválenia, sa sa v obci 
výrazne začala rozvíjať rekreácia a s ňou aj cestovný ruch (CR). Tento trend bol podporený zaradením obce do 
významného rekreačného priestoru celoštátneho významu, pričom vlastná obec tvorí jeho nástupné centrum. 
V miestnej časti Dlhé sa z doplnkov ÚPN-O postupne začína napĺňať nastavený rozvoj rekreácie a cestovného ruchu 
k návrhovému roku 2030. Nový ÚPN-O posilňuje tento rozvoj o ďaľšie využívanie územia v tejto oblasti na území 
obce. Nový ÚPN-O tak rieši nevyhnutný extenzívny rozvoj súvisiaci s rekreáciou a cestovným ruchom zodpovedajúci 
významnému postaveniu obce v aglomerácii rekreačných útvarov. 
 Od obdobia spracovania pôvodného územného plánu obce v roku 1996 sa v následných doplnkoch 
minimálne riešil rozvoj obytnej výstavby. V obci je evidovaný zvýšený záujem hlavne o novú výstavbu vo forme IBV 
súvisiaci aj s migráciou do obce. Nový ÚPN-O tak rieši aj nevyhnutný extenzívny rozvoj obytnej výstavby v priamej 
väzbe na existujúce zastavané územie. 
 

  Jedným z hlavných dôvodov navrhovaného rozvoja aj na osobitne chránenej pôde súvisí aj 
s determinovanými možnosťami disponibilných a vhodných morfologických území a ucelených plôch 
v riešenom území pre umiestnenie aktivít v CR a rekreačných aktivít s možnosťami viacúčelového využitia 
(rekreačno-ubytovací komplex a športovo-relaxačná komplex Dlhé, rekreačná základňa a agroturistické 
centrum Čepelka). Okrem uvedeného plochy s najkvalitnejšou pôdou priamo naväzujú na zastavané plochy 
a tak pre naplnenie dikcie riešenia urbanistického rozvoja obce v rekreácii a CR vyplývajúceho z nadradenej 
ÚPD (ÚPN-VÚC ŽK) je nevyhnutné riešiť návrh ich nepoľnohospodárskeho využitia. 
 

 Najkvalitnejšie BPEJ v katastrálnom území obce Liptovská Osada sú určené tak, že bez ich záberu nie 
je možné realizovať rozvoj obce. 
 

Nový ÚPN-O rozširuje plochy v rekreácii a CR, v navrhovanom nástupnom centre Aglomerácie 
rekreačných útvarov KSCR Liptovská Osada, ktoré sa uplatnia aj v hospodárskom rozvoji obce. Pre obec sa 
stane rozvoj rekreačného cestovného ruchu rozhodujúcou formou urbanistického a hospodárskeho rozvoja. 
Uvedená výstavba bude mať rozhodujúci a pozitívny dopad na ekonomickú činnosť v obci v III. sektore, a tiež 
na riešenie hospodárskej základne v obci so vznikom cca 150 pracovných príležitostí.  

Navrhované lokality pre umiestnenie stavieb sú riešené v priamej väzbe na súčasné zastavané územie.  
 

 VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP 
Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v nových lokalitách č. 25 – 36 a 38 – 45, čo je 

zdokumentované v tabuľke Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde podľa Z.Z. SR 
220/2004, vyhláška č. 508/2004. V uvedených lokalitách sa uvažuje s trvalým záberom PP na nových plochách.  

Pri navrhovaných plochách IBV je uplatnených 40% vymedzenej plochy a lokalite rekreácie (27) je 
uplatnených 50% vymedzenej plochy. 
 Celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche 21,3580 ha. Z celkovej rozvojovej plochy je navrhovaný trvalý záber 
na nových plochách 12,6013 ha PP. 

V zmysle Zákona č.58/2013 evidujeme v riešenom území chránené pôdy (832596 Liptovská Osada) pôdy 
(BPEJ: 0906015, 0914065, 0963215, 0963412, 0987215, 0987242, 0987442, 0992685, 0994002, 1011042, 1014065, 
1062212, 1062442, 1063412, 1065312, 1087412 a 1092682). V ÚPN-O navrhujeme do vyhodnotenia  dôsledkov 
stavebných zámerov a iných návrhov na PP na trvalé odňatie z takto evidovaných pôd do trvalého záberu na nových 
rozvojových plochách 8,1501 ha PP.  

 

Pri urbanistickom návrhu ÚPN-O bol determinovaný navrhovaný rozvoj na PP nasledovne: 
 Návrh na trvalé odňatie chránených pôd vyplynul z ich umiestnenia v priamej väzbe na súčasné zastavané 

územie, v polohách, kde sú umiestnené v prevažnej miere záhumienky súčasnej IBV.  
 Urbanistickým návrhom rozvoja územia nevznikne narušenie ucelenosti obhospodarovaných scelených honov 

ani ich drobenie alebo delenie.  
 Urbanistickým návrhom sa nesťaží obhospodarovanie PP nevhodným situovaním navrhovaných plôch pre 

umiestnenie výstavby. 
 Urbanistickým návrhom sa nenaruší vybudovaný systém účelových komunikácií umožňujúci prístup 

k obhospodarovaným honom PP. 
 

Zoznam navrhovaných lokalít s funkčným využitím plochy PP 
Lokalita č. 25  -  plocha je určená pre umiestnenie IBV a komunikácií. 
Lokalita č. 26  - plocha je určená pre umiestnenie ZOV (obchod, služby) a komunikácie . 
Lokalita č. 27  - plocha je určená pre umiestnenie ZOV - rekreačnej plochy detského centra s ihriskami  a 

komunikáciami. 
Lokalita č. 28  - plocha je určená pre umiestnenie IBV a komunikácie. 
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Lokalita č. 30  - plocha je určená pre umiestnenie IBV a komunikácií. 
Lokalita č. 31  - plocha je určená pre umiestnenie OV pri kostole (nový r.k. farský úrad). 
Lokalita č. 32  - plocha je určená pre umiestnenie OV -  obchod, služby. 
Lokalita č. 33  - plocha je určená pre umiestnenie IBV. 
Lokalita č. 34  - plocha je určená pre umiestnenie OV – služby v rekreácii pri novom lyžiarskom vleku 

a komunikácie.  
Lokalita č. 35  - plocha je určená pre umiestnenie IBV a komunikácií. 
Lokalita č. 36  - plocha je určená pre OV v lokalite Čepelka. 
Lokalita č. 38 - plocha je určená pre umiestnenie IBV a komunikácií. 
Lokalita č. 39  - plocha je určená pre umiestnenie OV – rozvoj kúpeľov Korytnica v nástupnom centre. 
Lokalita č. 42  - plocha je určená pre umiestnenie OV a komunikácie – rozvoj kúpeľov Korytnica. 
Lokalita č. 43  - plocha je určená pre umiestnenie OV – rozvoj kúpeľov Korytnica. 
Lokalita č. 45  - plocha je určená pre rozšírenie vodojemu v lokalite Dlhé. 

 
Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde   

Lokalita 
Číslo 

Pôv/nové 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
Využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Vykonané 
investičné 

zásahy v ha 

 
Užívateľ  

poľnohospod. pôdy celkom  
v ha 

z toho 
kód/skupina 

BPEJ 
Výmera lok.  

v ha 

25 
Liptovská 
Osada  

IBV, 
komunikácie 

7,5063 2,6554 

0987242 / 7 1,8868 

- Súkromné osoby 0987442 / 8 0,7601 

0992685 / 9 0,0085 

26 
Liptovská 
Osada 

ZOV, 
komunikácie 

0,8951 0,8786 
0987242 / 7 0,5233 

- Súkromné osoby 
0987442 / 8 0,3553 

27 
Liptovská 
Osada 

ZOV, 
komunikácie 

ihriská  
 

1,0701 0,5350 0987442 / 8 0,5350 - Súkromné osoby 

28 
Liptovská 
Osada 

IBV, 
komunikácie 

0,2507 0,1002 0987242 / 7 0,1002 - Súkromné osoby 

30 
Liptovská 
Osada 

IBV, 
komunikácie 

0,5221 0,1748 0906015 / 6 0,1748 - Súkromné osoby 

31 
Liptovská 
Osada 

OV 0,1700 0,1700 0906015 / 6 0,1700 - r.k. cirkev 

32 
Liptovská 
Osada 

OV 0,1560 0,1560 0906015 / 6 0,1560 - Súkromné osoby 

33 
Liptovská 
Osada 

IBV 0,1850 0,0740 0906015 / 6 0,0740 - Súkromné osoby 

34 
Liptovská 
Osada 

OV, rekreácia 0,6903 0,6903 
1063512 / 7 0,3473 

- PD Liptovská Osada 
1082982 / 9 0,3430 

35 
Liptovská 
Osada 

IBV, 
komunikácie 

0,6606 0,2642 

0914065 / 7 0,1055 

- PD Liptovská Osada 0963215 / 7 0,0055 

1000895 / 9 0,1532 

36 
Liptovská 
Osada 

OV 0,3614 0,2300 
1063412 / 6 0,0544 

- PD Liptovská Osada 
0987215 / 7 0,1756 

38 
Liptovská 
Osada 

IBV, 
komunikácie 

2,3745 1,8996 
1065312 / 6 0,1717 

- Súkromné osoby 
1092682 / 9 1,7279 

39 
Liptovská 
Osada 

OV, kúpele 0,1307 0,0664 1011042 / 7 0,0664 - Súkromné osoby 

42 
Liptovská 
Osada 

OV, kúpele, 
komunikácia 

0,3940 0,3940 
1062212 / 7 0,3356 

- Súkromné osoby 
1062442 / 9 0,0584 

43 
Liptovská 
Osada 

OV, kúpele 0,2578 0,2578 1062212 / 7 0,2578 - Súkromné osoby 

45 
Liptovská 
Osada 

Vodojem 
rozšírenie 

0,1000 0,1000 0963412 / 7 0,1000 - PD Liptovská Osada 

10/1 
Liptovská 
Osada 

IBV 0,1750 0,1750 1063412 / 6 0,1750 
Súkromné 

osoby 
- 

12 
Liptovská 
Osada 

Priemysel, 
izolačná 

zeleň 
3,7800 3,7800 

0906015 / 6 3,6200 Súkromné 
osoby, PD 
L. Osada 

- 
0963215 / 7 0,1600 

Celkom lokality 21,3580 12,6013  12,6013   

Poznámka: 
- PD  Liptovská Osada - Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada 
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B.17.2 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV                              
NA LESNEJ PÔDE (LPF) 
 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na LPF je dokumentované v novom ÚPN-O 

samostatne a v rekapitulácii ako prehľad pôvodných (schválených) vyhodnotení v predchádzajúcom ÚPN-SÚ v znení 
následných zmien a doplnkov v kapitole C. Doplňujúce údaje. 

 
B.17.2.1. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na lesnej pôde  
   
  V NOVOM ÚPN-O (01/2015) 

 

V novom ÚPN-O nenavrhujeme stavebné zámery a iné návrhy na LPF.  
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NÁVRH REGULATÍVOV ÚZEMNÉHO ROZVOJA, NÁVRH ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ 
 

Článok 1 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
 

(1) Katastrálne územie je členené na nasledovné priestorovo a funkčne homogénne jednotky : 
A   -  Liptovská Osada, hlavné urbanizované územie v údolí na sútoku a popri vodných tokoch Revúca, 

Korytnica a Lúžianka: 
 A1  - Hlavné obytné územie  
 A2  - Obytné územie za Turňou 
 A3  - Dlhé, športovo - relaxačný komplex 
 A4  - Dlhé, rekreačno - ubytovací komplex  
  A5  - Čepelka, rekreačná základňa  
 A6  - Hospodársky dvor PD  
 A7  - Hospodársky dvor Škutovky 
 A8  - Výrobné územie sever 
 A9  - Výrobné územie pri PD 
 A10 - Územie ČOV 

B   - Kúpele Korytnica, urbanizované územie v Medokýšskej doline na hornom toku Korytnice 
 B1  - Kúpele nástupný areál (v ústí Medokýšskej doliny)  

E   - Lyžiarska základňa Žarnovka 
F   - Rybné hospodárstvo Pod Skalným 
G   - Obytné územie Pri Lúžnej 
H   - Neurbanizovaná poľnohospodárska krajina 
I   - Neurbanizovaná krajina, plochy LPF 
 

(2) Využívanie územia v priestorovo a funkčne homogénnych jednotkách: 
 

a)  A1  –  Hlavné obytné územie, A2  –  Obytné územie za Turňou, G -  Obytné územie Pri Lúžnej 
a1)  základné funkcie: obytná (prevažne IBV a HBV), A2 a G len IBV, občianska vybavenosť, nevýrobné 

služby, nezávadná remeselná výroba a služby, poľnohospodárska malovýroba, verejná zeleň, 
a2)   doplnkové funkcie: rekreačná (penzióny, ubytovanie na súkromí), poľnohosp. malovýroba, záhrady, 
a3)  spôsob zástavby: novostavby v prielukách a v nových zónach (A2 a G), prestavby existujúcej výstavby 

(prístavby, nadstavby) so zohľadnením výstavby v okolitom území  (stavebné čiary, nastavené výškové 
zónovanie, insolácia, tvaroslovie zastrešenia, odstupy stavieb), max. výška zástavby IBV - 2NP, OV (aj 
služby) - 3NP, HBV - 5NP (vrátane využiteľného podkrovia), 

a4)  kompozičné zásady: - hlavná kompozičná os línia pozdĺž cesty I/59, vedľajšie kompozičné osi línie pozdĺž 
ciest III/0597 a III/0598, na krížení týchto ciest naďalej rozvíjať centrum, nebudovanie nových dominánt, 
hlavný kompozičný priestor – navrh. námestie pri obecnom úrade a ul. Červenej armády (pešia zóna), 

a5)  krajinno ekologické zásady: pobrežné pozemky Revúca (10m), Korytnica a Lúžianka (5m), hodnotná 
vzrastlá zeleň.  

b)  A3   - Dlhé, športovo - relaxačný komplex, A4  –  Dlhé, rekreačno - ubytovací komplex, A5 – Čepelka, 
rekreačná základňa,  

b1)  základné funkcie: rekreačná vybavenosť, ubytovacie zariadenia vo voľnom cestovnom ruchu (hotely, 
penzióny), športová a relaxačná občianska vybavenosť, agroturistická vybavenosť, 

b2)  doplnkové funkcie: OV - obchody, nevýrobné služby, verejná zeleň, plochy statickej dopravy, nezávadná 
remeselná výroba a služby, ubytovacie zariadenia vo viazanom cestovnom ruchu (len v A4 rekreačné RD 
a chalupy), prezentačná drobná poľnohospodárska výroba, verejné priestranstvá, ihriská,  

b3) spôsob zástavby: prevažne  novoostavby max. výška zástavby OV aj služby - 3NP,  RRD a chalupy 2NP 
(vrátane využiteľného podkrovia),  

b4)  kompozičné zásady: - hlavná kompozičná os línia pozdĺž cesty I/59, vedľajšie kompozičné osi línie pozdĺž 
ciest III/0597 a III/0598, v centr. časti Dlhé subcentrum s námestím a parkovou zeleňou bez dominanty. 

b5)  krajinno ekologické zásady: pobrežné pozemky Revúca (10m), Korytnica a Lúžianka (5m), na plochách 
A3, A4 - malé vodné prírodné plochy (záchyt existujúcich prameňov).   

c)  A6   - Hospodársky dvor PD,  A7  –   Hospodársky dvor Škutovky 
c1)    základné funkcie: hospodársky dvor poľnohospodárskej živočíšnej výroby, 

 c2)   doplnkové funkcie: drobná remeselná a priemyselná výroba (spracovanie miestnych produktov), sklady 
krmív a poľnoproduktov, agroturistické zariadenia, kompostovanie odpadu z údržby zelene (verejná, 
zmluvní partneri), ubytovanie zamestnancov, 

 c3)   spôsob zástavby: prevažne modernizácie existujúcich stavieb - A6, halové stavby, novostavby - A7, max. 
výška zástavby - 2NP (vrátane využiteľného podkrovia),  

 c4)  krajinno ekologické zásady: - A6 izolačná zeleň po obvode areálu, pri A7 ochranný pás zelene 
(autochtónne dreviny) od Revúcej  a IBV 20m zachovanie hodnotnej vzrastlej zelene 
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d)  A8   - Výrobné územie sever, A9  –   Výrobné územie pri PD 
d1)  základná funkcie: výrobná - monofunkčná výroba a výrobné služby (prevládajúce spracovanie miestnych 

produktov), 
d2)  spôsob zástavby: prevažne modernizácie existujúcich stavieb (A8), halové stavby, novoostavby (A9) max. 

výška zástavby - 2NP (vrátane využiteľného podkrovia),  
d3)   krajinno ekologické zásady: - izolačná zeleň z dlhovekých drevín po obvode areálu (od IBV 15m).  

e)  A10  - Územie ČOV a ČSPHM 
e1)  základná funkcia:samostatné  vymedzené monofunkčné plochy pre ČOV a ČSPHM,  
e2)  spôsob zástavby:  novoostavby max. výška zástavby 1NP,   
e3)  kompozičné zásady: - hlavná kompozičná os línia pozdĺž cesty I/59,  
e4)  krajinno ekologické zásady: pobrežné pozemky a ochranný pás zelene Revúca (20m),  

f)  B   - Kúpele Korytnica, urbanizované územie v Medokýšskej doline na hornom toku Korytnice,  B1 -  
Kúpele nástupný areál (v ústí Medokýšskej doliny) 

f1)  základné funkcie: vyššia (komplexná) občianska vybavenosť liečebných kúpeľov celoštátneho významu, 
parková, verejná zeleň,  

f2)  doplnkové funkcie: penzióny, HBV (ubytovanie na súkromí), výroba – plnička minerálnej vody, nevýrobné 
rekreačné služby a mototuristické centrum, záchytná statická doprava – v hlavne B1, rekreačná základňa 
na cyklomagistrále (stanička na bývalej úzkokoľajnej železnici), 

f3)  spôsob zástavby: komplexná obnova areálu pre opätovné sprevádzkovanie (prestavby a modernizácie, 
prístavby, nadstavby) so zohľadnením pôvodného urbanistického a architektonického odkazu, max. výška 
zástavby 4NP (vrátane využiteľného podkrovia), 

f4)  kompozičné zásady: - hlavný kompozičný priestor  - centr. priestor vstupu s park. zeleňou (pešia zóna), 
f5)  krajinno ekologické zásady: zachovanie hodnotnej vzrastlej parkovej  zelene.  

g)  E   - Lyžiarska základňa Žarnovka 
g1)  základná funkcia: rekreačná - zázemie a technická vybavenosť  OHDZ (sezónna – zimná prevádzka),  
g2)  spôsob zástavby: novoostavby max. výška zástavby 2NP (vrátane využiteľného podkrovia).  
g3)  krajinno ekologické zásady: údržba TTP – kosné lúky. 

h)  F   - Rybné hospodárstvo Pod Skalným 
h1)  základná funkcia: výrobná - extenzívny chov (podpora reprodukcie) pôvodných druhov rýb,  revitalizácia 

biotopov aluviálnych mokradí, 
h2)  doplnkové funkcie: rekreačná a energetická - náučný chodník, využitie hydroenergetického potenciálu na 

výrobu EE v MVE, ekologická – revitalizácia horného toku Revúcej 
h3)  spôsob zástavby: bez výstavby nadzemných objektov mimo technických zariadení, prehrádzky na toku, 

prietočné vodné nádrže prírodného charakteru, technologické zariadenia,  
h4)   krajinno ekologické zásady: prírodný charakter územia.  

i)  H   - Neurbanizovaná poľnohospodárska krajina 
i1)  základná funkcia: poľnohospodársto - rastlinná výroba, orná pôda, kosné lúky, pasienky, 

 i2)  doplnkové funkcie: ekologická – chránené územia podľa osobitných predpisov, vodohospodárska – CHVO 
Nízke Tatry (západná časť), CHVO Veľká Fatra, rekreačná – rekreačné územia a trasy, agroturistika,  

 i3)  spôsob zástavby: bez výstavby nadzemných objektov mimo - VN, VVN, nadradenej dopravnej 
infraštruktúry (aj cyklotrás) a účelových komunikácií, značených turistikých chodníkov, lyžiarskych vlekov 
(pri územiach A3 a A5) a  bobovej dráhy (pri území A5), rešpektovať výhľadový koridor pre R1 – zámer,  

 i4) krajinno ekologické zásady: rešpektovať chránené územia RÚSES (veľkoplošné, maloplošné, biokoridory), 
NATURA 2000, NAPANT, NPVF, SKCHVÚ 033 Veľká Fatra, SKCHVÚ 018 Nízke Tatry, realizovať 
ekostabilizačné opatrenia podľa KEP (2014).  

j)  I   - Neurbanizovaná krajina – plochy LPF 
j1)  základná funkcia: ekologická – chránené územia podľa osobitných predpisov, hospodárska - lesné 

hospodárstvo, kosné lúky, pasienky na plochách LPF, 
j2)  doplnkové funkcie: ekologická – chránené územia podľa osobitných predpisov, vodohospodárska – CHVO 

Nízke Tatry (západná časť), CHVO Veľká Fatra, rekreačná – rekreačné územia a trasy,  
j3)  spôsob zástavby: bez výstavby nadzemných objektov mimo - VN, VVN, nadradenej dopravnej 

infraštruktúry (aj cyklotrás) a účelových komunikácií, značených turistikých chodníkov, vyhliadkových veží 
Podvŕšok a Prievalec, rešpektovať výhľadový koridor pre R1 – zámer,  

 j4) krajinno ekologické zásady: rešpektovať chránené územia RÚSES (veľkoplošné, maloplošné, biokoridory), 
NATURA 2000, NAPANT, NPVF, SKCHVÚ 033 Veľká Fatra, SKCHVÚ 018 Nízke Tatry, realizovať 
ekostabilizačné opatrenia podľa KEP (2014).  

 

Článok 2 

Prípustné, obmedzujúce a vylučujúce podmienky 
na využitie jednotlivých plôch pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky 

(1)  Na obytných plochách,   A1  –   Hlavné obytné územie, A2  –  Obytné územie za Turňou, G -  Obytné 
územie Pri Lúžnej 
a)  Plochy sú prioritne určené pre umiestnenie rodinných domov, bytových domov a prislúchajúce stavby 

(garáže, hospodárske stavby, odstavné plochy osobných áut).  
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b)  Na plochách sú prípustné neprevládajúce zariadenia OV (obchod, služby), rekreačné športové plochy, 
verejná zeleň, neprevládajúce nezávadné remeselné výrobné prevádzky neobmedzujúce územie hlukom, 
zápachom a prašnosťou. 

c)   Každý nový RD riešiť s priestorom pre odstavenie osobného auta (spevnená plocha, prístrešok, garáž). 
d)  Odvedenie dažďových vôd riešiť prednostne vsakom na vlastný pozemok, prípadne zaústením do 

najbližšieho recipientu (dažďovej kanalizácie).  
e)  Drobnochov umožniť za podmienky dodržania hygienických predpisov. 
f)  Na plochách lokalít s navrhovanou rozsiahlou obytnou výstavbou akceptovať prípadnú potrebu posúdenia 

prírodnej rádioaktivity podľa vyhlášky MZ SR č. 12/2000 Z.z. 
g)  Pri umiestňovaní stavieb dodržať OP lesa 50m. 

(2)   Na rekreačných plochách vo voľnom CR, A3 – Dlhé, športovo - relaxačný komplex, A4  –  Dlhé, rekreačno 
- ubytovací komplex, A5 – Čepelka, rekreačná základňa, 

 a)  Plochy sú prioritne pre zariadenia vo voľnom cestovnom ruchu a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia 
a vybavenosť (plochy obslužnej a statickej dopravy, technická vybavenosť), športové stavby, oddychové 
a relaxačné stavby a agroturistiku. Umiestnená vybavenosť bude slúžiť pre rekreantov, návštevníkov 
a obyvateľov obce. 

 b)  Na plochách sú prípustné neprevládajúce zariadenia OV (obchod, nevýrobné služby), rekreačné športové 
a relaxačné plochy, verejná zeleň, vodné plochy, neprevládajúce nezávadné prezentačné remeselné 
výrobné prevádzky v agroturistike neobmedzujúce okolité územie hlukom, zápachom a prašnosťou, 
vyžadujúce dopravnú obsluhu ťažkou dopravou, alebo funkcie spôsobujúce estetické závady v území. 

 c) Každé zariadenie bude mať dimenzované odstavné plochy motorových vozidiel pre výhľadový stupeň 
automobilizácie (parkovacie plochy, príp. podzemné garáže), pripúšťa sa riešiť spoločné odstavné plochy 
pre komplex zariadení. 

 d)  Odvedenie dažďových vôd riešiť prednostne vsakom na vlastný pozemok, prípadne zaústením do 
najbližšieho recipientu (dažďovej kanalizácie).  

 e)  V území sa nepripúšťa výstavba provizórnych objektov, príp. výstavba doplnk. hospodárskych a obslužných 
objektov v rámci navrh. funkčného využitia bude zosúladená s architektúrou zákl. funkcie objektu. 

 g)   Pri umiestňovaní stavieb dodržať OP lesa 50m. 
(3)   Na plochách dvorov poľnohospodárskej výroby, A6 – Hospodársky dvor PD,  A7 – Hospodársky dvor 

Škutovky) 
 a)  Plochy sú prioritne pre zariadenia a stavby rastlinnej a živočíšnej výroby (veľkochov) a k nim prislúchajúce 

nevyhnutné zariadenia a vybavenosť (plochy obslužnej a statickej dopravy, technická vybavenosť), sklady 
poľnoproduktov a krmív.  

 b)   Na plochách sú prípustné neprevládajúce zariadenia drobnú remeselnú a priemyselnú výrobu (spracovanie 
miestnych produktov), sklady krmív a poľnoproduktov, kompostovanie odpadu z údržby zelene (verejná, 
zmluvní partneri). 

 c)  Každý areál bude mať dimenzované odstavné plochy motorových vozidiel pre výhľadový stupeň 
automobilizácie.  

 d)   Nerozširovať  veterinárne ochranné pásmo pre prevádzku(y) v areáli vypočítané v zmysle materiálu 
vydanom MPaV SR „Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR“. V ochrannom 
pásme neumiestňovať novú obytnú výstavbu. 

 e)  Podiel zelene v areáli bude min. 20%. 
 f) Na ploche ozn. A7 umožniť umiestnenie ubytovne pre zamestnancov v služobných bytoch. 
(4)   Na plochách priemyselnej výroby, A8  –  Výrobné územie sever, A9  –  Výrobné územie pri PD 
 a) Plocha je vymedzená pre umiestnenie stavieb a areálov prevádzok podnikateľských aktivít v nezávadnej 

výrobe, výrobných službách, administratíve a skladovom hospodárstve. V území sa pripúšťa doplnková 
funkcia obchodnej vybavenosti súvisiaca s predmetom výroby. 

 b)  Jednotlivé umiestnené prevádzky nesmú prekračovať stanovené a limitné hodnoty hluku a prašnosti vo 
vzťahu k blízkemu obytnému územiu s IBV. Pri prevádzkovaní výroby dodržiavať vyhlášku č.237/2009 Z.z. 
a vyhlášku č.549/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov (obmedzenia v oblasti hluku, infrazvuku a vibrácií). 

 c)   Podiel zelene v areáli bude min. 20%. 
 d)   Pripúšťa sa prepojenie nových prevádzok (A9) s prevádzkou PD Liptovská Osada. 
 e)  Existujúcu IBV oddeliť pásom izolačnej zelene v šírke min. 15m. Výsadbu zelene riešiť z autochtónnych 

druhov drevín a rastlín. 
 (5)  Na osobitne vymedzenom rekreačnom území, E –  Lyžiarska základňa Žarnovka  
 a)  Plochy sú vymedzené a určené pre umiestnenie základne OHDZ a súvisiacu technickú vybavenosť a 

sociálnu vybavenosť.  
 b)  Prístupová komunikácia, lesná cesta č. 146, bude slúžiť len pre obsluhu a údržbu OHDZ a jeho vybavenia, 

v zimných mesiacoch nebude udržiavaná a prístupná len snežnými vozidlami, 
 c) Pri budovaní a prevádzke zariadení na vymedzenom území akceptovať záverečné stanovisko č. 160/06-

3,4/ml k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie – Prepojenie lyžiarskych stredísk Donovaly – 
Liptovské Revúce (časť V bod.3). 
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(6)  Na osobitne vymedzených plochách vyššej občianskej vybavenosti, B – Kúpele Korytnica, urbanizované 
územie v Medokýšskej doline na hornom toku Korytnice,  B1 - Kúpele nástupný areál v ústí 
Medokýšskej doliny 

 a)  Plocha je výhradne vymedzená pre umiestnenie objektov a zariadení  vyššej občianskej vybavenosti - 
kúpele celoštátneho významu Korytnica. 

 b)  Podiel kúpeľnej parkovej verejnej zelene vo vymedzenom území bude minimálne 50%.  
 c) V území sa nepripúšťa výstavba provizórnych objektov,  
 d)  Pri umiestňovaní stavieb dodržať OP lesa 50m, 
  e)  Komplexné riešenie prestavieb (dostavieb nadstavieb) a novostavieb so zohľadnením pôvodného 

urbanistického a architektonického odkazu (genius loci pôvodných kúpeľov). 
(7)  Na špecifických výrobných plochách, F –  Rybné hospodárstvo Pod Skalným 
 a)  V území sa nepripúšťa výstavba provizórnych objektov,  
 b)  Akceptovať Záverečné stanovisko MŽP SR  (č.5458/2007-3.4/ak) k Správe o hodnotení vplyvov na životné 

prostredie podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z, ktorým sa odporúča variant č.1 s rybníkmi riešený 
v projekte Revitalizácia hornej Revúcej a výstavba MVE Pod Skalným s pozitívnym vplyvom na životné 
prostredie a územný systém ekologickej stability  

  

Článok 3 

Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia 
 (1) Pri riešení občianskej vybavenosti v obci: 
 a) prednostne situovať ZOV do rozvíjajúceho sa centra obce a rozvojových území Dlhé a Čepelka, 
 b) umožniť dobudovanie areálu ZŠ aj v súvislosti s príp. rozvojom školy v prírode a internátnej šport. školy, 
 c) umožniť dobudovanie a rozšírenie kapacity Domu dôchodcov, 
 d) umožniť prestavbu kostola čs. cirvi husitskej na kutúrne zariadenie s prepojením na súčasné prevádzky 

obecného úradu s kultúrnym strediskom, 
 e) v rozvojovej lokalite „Za Turňou“ uvažovať s umiestnením ZOV a verejnej obecnej rekreačnej plochy so 

športovo - rekreačnou vybavenosťou, 
 f) v rozvojovej lokalite pre rekreačné plochy v lokalite Čepelka umožniť aj umiestnenie objektov a zariadení OV 

a nevýrobných služieb s väčšími plošnými nárokmi športovo - rekreačného charakteru. 
 

Článok 4 

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia 
(1) Pri riešení miestnych komunikácií a ostatných komunikácií, vrátane účelových komunikácií v území rešpektovať 

navrhované funkčné triedy a kategórie, dokumentované vo výkrese č.3 - Výkres riešenia verejného dopravného 
vybavenia územia v M 1:10 000. Miestne komunikácie navrhovať podľa STN 73 6110 – Projektovanie miestnych 
komunikácií.  

(2) Rešpektovať súčasnú a navrhovanú polohu autobusových zastávok v k.ú. obce a realizovať zastavovacie pruhy 
autobusových zastávok. 

(3) Súbežné chodníky realizovať okolo hlavných obslužných komunikácii, umiestňovať ich hlavne popri 
komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel. 

(4)  Z hľadiska koncepcie cestnej siete: 
 a)   mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty I. triedy v kategórii 

C 9,5/80 v zmysle STN 73 6101, v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové 
usporiadanie cesty I. triedy v kategórii MZ 14/60, vo funkčnej triede B1 v v zmysle STN 73 6110, 

 b)  mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v kategórii 
C 7,5/60 v zmysle STN 73 6101, v zastavanom území rezervovať koridor pre výhľadové šírkové 
usporiadanie ciest III. triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6110 

(5)   Miestne komunikácie funkčnej triedy C3 riešiť ako ako  dvojpruhové, obojsmerné v kategórii MOK 7,0/30, MO 
7,5/40 alebo MO 6,50/30, upokojené komunikácie funkčnej triedy D1 šírky 5,50 m.  

(6)  Chrániť koridor pre výhľadovéj umiestnenie cesty R1.  
(7) Chrániť územný koridor a umožniť realizáciu Donovalskej cyklomagistrály v  trase a úseku prechádzajúcom v k.ú. 

obce, kde bude využívať v rozhodujúcej miere teleso opustenej úzkokoľajnej železnice. 
(8)   Potrebné nápočty a situovanie odstavných a parkovacích riešiť v zmysle STN 73 6110 pre výhľadový stupeň 

automobilizácie.  
(9)    Akceptovať umiestnenie a vedenie vychádzkových trás, lyžiarskych turistických trás a cyklotrás v polohách 

poľných a lesných ciest.                      
(10) Umožniť umiestnenie vychádzkovej trasy vo forme náučného chodníka v lokalite RBc11 Žiar. 
(11)  Pokiaľ je v grafickej časti naznačený vnútorný skelet obslužných komunikácií v rámci navrhovaných rozvojových 

plôch, považovať ho za smerný.  
(12)  Pri projektovej príprave nových komunikácií i ich rekonštrukcií je nutné postupovať v súlade s Vyhláškou MZ SR 

č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí.  
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(13) V prípade potreby riešiť na územiach ohrozených hlukom z dopravy príslušné protihlukové opatrenia na náklady 
investora navrhovanej výstavby. 

(14)  V prípade návrhu výstavby v OP ciest I.- III. triedy požiadať v etape povoľovacieho konania príslušný OÚ ODaPP 
o výnimku podľa §11, ods. 2) cestného zákona. 

(15) Cyklotrasy neumiestňovať na cesty I. a III. triedy. V prípade súbežnej trasy ich viesť po samostatnom 
cyklochodníku v súbehu s uvedenými cestami. 

 
Článok 5 

Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia územia 
(1)  Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti vodného 

hospodárstva. 
a)  v oblasti zásobovania pitnou a úžitkovou vodou:  

 a1) rešpektovať súčasný systém zásobovania pitnou vodou z verejného vodovodu SKV Ružomberok 
a existujúce vodohospodárske zariadenia, 

 a2)  rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných vedení ako aj polohu vodohospodárskych objektov, 
vrátane ich ochranného pásma, 

 a3) rezervovať územie pre výhľadový prívod pitnej vody DN 300 z Liptovskej Lúžnej, 
 a4) dobudovať potrebnú mieru akumulácie minimálne 60 % z maximálnej dennej potreby vody 

v existujúcom vodojeme Liptovská Osada, 
 a5) zásobovanie pitnou vodou realizovať v dvoch tlakových pásmach, 
 a6)  pre akumuláciu pitnej vody využívať VDJ  s objemom 2 x 100 m

3
, rozšíriť existujúci VDJ o 200 m

3
, 

 a7)  rozšíriť rozvodnú vodovodnú sieť vo väzbe na plánovaný územný rozvoj, 
 a8)   rezervovať územie (cca 1000 m

2
), pre VDJ Dlhé s objemom 350 m

3
, pre zásobovanie II. tlak. pásma, 

 a9)  v časti Korytnica využiť pre zásobovanie pitnou vodou existujúci miestny vodovod s využívaním 
vŕtanej studne ako zdroja pitnej vody, 

 a10)  v lokalite Škutovky zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou napojením na rozvodnú vodovodnú sieť 
v obci, resp. z vlastnej studne, 

 a11)  lokality existujúcej ICHR a Žarnovka zásobovať pitnou vodou dovozom pitnej vody v uzavretých 
štandardných nádobách, 

 a12)   ako zdroj úžitkovej vody využívať vodné toky, 
 a13)  v lokalite Dlhé ako zdroj úžitkovej vody využívať studne v nive toku Lúžanka a jazierka – viacúčelové 

vodné nádrže na zachytávajúce povrchové a podzemné vody, 
b)  v oblasti odvádzania odpadových, a užitých a dažďových vôd: 

  b1)  rešpektovať súčasný systém odvádzania odpadových vôd gravitačno-tlakovou kanalizáciou so 
zaústením do ČOV v Liptovskej Osade,  

  b2)   rozšíriť existujúcu kanalizáciu profilov DN 300 mm, vo väzbe na plánovaný územný rozvoj, 
  b3)  územie kúpelov Korytnica odkanalizovať samostatnou kanalizáciou zaústenou do existujúcej ČOV, 
  b4)   v lokalitách Dlhé a Žarnovka vybudovať delenú kanalizáciu, 
  b5)   splaškové vody v lokalite Žarnovka  čistiť v malej ČOV s kapacitou 50 EO, 
  b6)   v existujúcich lokalitách s ICHR  splaškové vody zachytávať v nepriepustných žumpách a pavidelne 

vyvážať na čistenie do ČOV Liptovská Osada, 
  b7)   v lokalitách s chovom dobytka vybudovať vydotesné žumpy na močovku, resp. močovku vyvážať na 

likvidáciu v ČOV, 
  b8)   odvádzanie vôd z povrchového odtoku riešiť dažďovou kanalizáciou, vsakovaním, resp. odvádzaním 

rigolmi do drobných tokov, 
  b9)   pri odvádzaní a čistení odpadových vôd zohľadňovať požiadavky na čistenie odpadových vôd 

v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z.. Rešpektovať STN 75 2102 
„Úpravy riek a potokov“ a normu STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými 
tokmi“. 

       c)      v oblasti vodných tokov: 
  c1)  rešpektovať vodohospodársky významný tok Revúca a projekt „Revitalizácia povodia horného Váhu“– 

I. etapa, 
  c2)   posúdiť možnosti preložky ľavobrežného náhonu z Lúžanky v priestore rozvojovej lokality IBV 

Podvŕšok, 
  c3)   v lokalite Škutovky riešiť ochranu pred možným zaplavením vodami z Revúcej násypom terénu pod 

stavbou rodinnej farmy na úroveň nivelety pôvodnej železnice,   
  c4)   riešiť smerovú a profilovú úpravu miestnych drobných potôčikov v lokalite Dlhé, 
  c5)   rešpektovať terénne depresie tokov a občasných drobných tokov, ktoré sú recipientmi vôd 

z povrchového odtoku, 
  c6)  ochranu územia pred povodňami je potrebné riešiť návrhom vodozádržných opatrení v celom povodí 

týchto tokov, 
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  c8)  v prípade výstavby v lokalitách situovaných pri vodných tokoch vypracovať hladinový režim tokov 
a zástavbu situovať mimo zistené inundačné územie nad hladinu Q100 - ročnej vody (nakoľko pre 
vodné toky nebol doposiaľ určený rozsah inundačného územia). 

(2) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenie územia v oblasti zásobovania 
elektrickou energiou 

 a) Rešpektovať 400 kV vedenie, rešpektovať uvolnený koridor po likvidácii 220 kV vedení pre plánované 2x400 
kV vedenie Rz Medzibrod – Rz Liptovská Mara a 110 kV Rz Lisková – uvažovaná transformovňa 110/2 kV 
Liptovská Osada. 

 b) Realizovať úpravy na 22 kV vedení č.209 a č.245 vrátane náhrad a demontáží rozvodov a umiestnenia 
trafostaníc. 

 c)     Sekundárnu sieť NN riešiť 1kV káblami v zemi ako jednoduchú mrežovú sieť, napájanú z dvoch strán. 
 d)   NN sieť a vonkajšie osvetlenie riešiť úložnými káblami v zemi. Existujúcu vzdušnú NN sieť postupne 

rekonštruovať na káblovú NN sieť. Akceptovať požiadavku na max. dĺžku prípojky NN vedenia 350 m. 
 e) Realizovať navrhované výmeny stožiarových trafostaníc za kioskové, resp. kompaktné, výmeny vzdušných 

VN prípojok za VN káble zemou, prebudovanie jednoduchého VN vedenia na dvojité v centre obce, 
výstavbu a prekládky VN vedenia (lokality Lužná, Škutovky, Pod Skalným), káblové VN prípojky pre 
navrhované trafostanice. Neuvažovať s ďalším nárastom elektrický vykurovaných bytov. 

 f) Realizovať prepojenie vedenia č.209 na plánovanú TR 110/22 kV Donovaly. 
 g) V súlade s ustanoveniami § zákona č. 543/2002 Z.z. pri rekonštrukcii a výstavbe  vzdušných VN vedení 

použiť také technické opatrenia, ktoré bránia usmrcovaniu vtákov. 
(3)  Zásady a regulatívy umiestnenie verejného technického vybavenia územia v oblasti zásobovania zemným 

plynom a teplom 
 a) Potrebu tepla riešiť kombináciou centralizovaného systému sústavou z CTZ Dlhé  a individuálnymi zdrojmi, 

využívaním dostupných druhov palív (drevo, upravený drevný odpad, biomasa, zásobníky plynu Propán-
bután, netradičné  druhy  energií).  

 b)   Rešpektovať rozšírenie teplovodných trás v obci budovanej tzv. bezkanálovou technológiou pre možnosť 
ďalšieho pripájania jednotlivých odberateľov s individuálnymi zdrojmi tepla. 

(4) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia v oblasti telekomunikácii  
 a) Rozšíriť digitálnu ústredňu RSÚ Liptovská Osada. Zabezpečiť  zvýšenie  kapacity  RSU  Liptovská Osada o 

predpokladaný  nárast o cca 230 vývodných  párov  pre  riešené územie obce a rozšírenie portfólia služieb 
o dátové služby.  

 b)   Rešpektovať navrhované trasy m.t.s. siete, výstavbu optickej siete do rozvojových lokalít a prestavbu 
závesnej káblovej siete za úložné káble zemou. 

 c)   Rozšíriť miestnu telekomunikačnú sieť do navrhovaných rozvojových lokalít. 
 d)   Riešiť náhradu súčasného rozvodu miestneho rozhlasu na šírenie signálu rádiovou sieťou.  
 e)   Rešpektovať trasy káblov diaľkovej a miestnej siete vrátane ich ochranných pásiem. Pri križovaní a v súbehu 

s inými podzemnými vedeniami rešpektovať STN 73 6005. 
(5)    Zásady a regulatívy  v oblasti   civilnej ochrany 
 a)   Pri spracovaní projektovej dokumentácie navrhovaných stavieb v zmysle zámerov ÚPN-O riešiť spôsob 

a rozsah ukrytia obyvateľstva obce podľa  §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a §4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach 
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.  

 a1) pri budovaní ochranných stavieb vychádzať zo skutočnosti, že z hľadiska kategorizácie územia 
Slovenska vylývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre obdobie 
vojen a vojnového stavu patrí obec do územného obvodu I. kategórie mimo oblasť ohrozenia. 

 a2)  v rámci navrhovaných plôch IBV zabezpečiť ukrytie s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v jednoduchých 
úkrytoch budovaných svojpomocne. 

 a3) V rámci umiestňovaných objektov občianskej vybavenosti,  v súvislosti s navrhovanou výstavbou 
v rámci dobudovania centra obce, rekreačných areálov (ubytovacie zariadenia vo voľnom CR) 
zabezpečiť ukrytie podľa projektovanej kapacity na najpočetnejšiu zmenu pre personál a osoby 
prevzaté do starostlivosti v JÚBS za dodržania ustanovení §4 ods.5 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. 

 a4)  v následných stupňoch PD pri návrhu ochranných stavieb rešpektovať ustanovenia §4 ods.4 a 5 
vyhlášky MV SR č.532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
a o technických podmienkach zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 

 b) Pri spracovaní PD navrhovaných stavieb v zmysle zámerov ÚPN-O riešiť spôsob a rozsah ukrytia 
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb podľa §4 ods.3 a §16 ods.1 
písm. e), resp. §16 ods.12 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 

 b1)  v budove obecného úradu zabezpečiť ukrytie pre plánovaný počet zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti v JÚBS za dodržania ustanovení §4 ods.5 vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. 
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 b2)  v rámci materskej školy a zákl. školy zabezpečiť ukrytie podľa prevádzkovej kapacity pre personál 
a osoby prevzaté do starostlivosti v JÚBS za dodržania ustanovení §4 ods.5 vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. 

 b3)   v rámci vymedzených území pre objekty a areály priemyslu a podnikateľských aktivít zabezpečiť ukrytie 
podľa charakteru prevádzky, prevádzkovej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti 
v JÚBS za dodržania ustanovení §4 ods.5 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. 

 c)   V obci vytvoriť podmienky pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri 
mimoriadnej udalosti spojených s ich únikom v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.533/2006 Z.z. 
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok, ktoré sa prepravujú  po ceste I. triedy I/59. 

 d)   V obci vytvoriť podmienky pre zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitnej pomoci v súlade 
s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia 
s materiálom civilnej ochrany. 

 d1)   vychádzať z predpokladu, že do konca návrhového obdobia – roku 2030 vzrastie počet obyvateľom 
oproti súčasným 1680 na cca 1800 obyvateľov. 

 d2)   v súvislosti s rastom počtu obyvateľov zabezpečí obec Liptovská Osada doplnenie materiálu CO do 
skladov materiálu CO v súčinnosti s Obvodným úradom Ružomberok, odborom CO a KR Žilina. 

 d3)  v následných stupňoch PD rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach 
na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov. 

 e) V obci riešiť a vytvoriť podmienky ktoré umožnia zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok 
informačného systému civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie techn. a prevádzk. podmienok informačného systému civilnej ochrany. 
e1)  vychádzať zo skutočnosti, že navrhované rozvojové plochy bývania, občianskeho vybavenia a výroby 

sú v dosahu počuteľnosti sirén ako  prostriedku varovania CO. 
e2)   z dôvodu počuteľnosti prostriedkov vyrozumenia rozšíriť miestny rozhlas na navrhovaných plochách 

bývania, výroby a občianskej vbavenosti. 
e3)   v následných stupňoch PD rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. 

o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému 
CO v znení neskorších predpisov. 

f) Individuálnu bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie 
priemyselných zón. 

g) Individuálnu bytovú výstavbu umiestňovať mimo zosuvných území, respektíve podmieniť výstavbu 
v takýchto územiach podrobným geologickým prieskumom a riadením sa pri výstavbe v tomto území 
technickými podmienkami stanovenými z tohto geologického prieskumu. 

h) Akúkoľvek výstavbu umiestňovať mimo  vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou, resp. 100-ročnou 
vodou. Pre katastrálne územie obce nie je spracovaná mapa povodňového ohrozenia, ktorá orientačne 
zobrazuje rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou (priesečnica hladiny vody záplavy s terénom). 
Podľa zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami § 6, ods.8, mapu povodňového ohrozenia zabezpečí 
správca vodohospodársky významných vodných tokov do 22.12.2013. Podľa §8, ods.10 zákona č.7/2010 Z. 
z. obec následne zabezpečí vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového 
ohrozenia do územného plánu obce.        

ch) V následných stupňoch projektovej dokumentácie riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva obce podľa §4 
ods.3 a §15   ods.1 písm.e) Zákona č.42/1994 Z.z. a §4 Vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. 

i) V následných stupňoch PD spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 
právnických a fyzických osôb riešiť podľa §4 ods.3 a §16 ods.1 písm. e)  resp. §16 ods. 12 Zákona č. 
42/1994 Z.z. a §4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z.   

j) V záujme zabezpečenia ochrany pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so Zákonom 
č.7/2010 Z.z. o ochrane pod povodňami. 

 
Článok 6 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, 
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene 

(1) Pri poľnohospodárskej činnosti na plochách PP, lesohospodárskej činnosti na plochách LPF, a tiež pri využívaní 
krajinného priestoru v súvislosti s rekreačným využívaním rešpektovať zákon č. 543/2002  Z.z. O ochrane 
prírody. V chránených územiach a ich ochranných pásmach,vo vymedzených plochách a prvkoch, a tiež 
významných biotopoch usmerňovať činnosť v zmysle platnej legislatívy orgánov štátnej ochrany prírody a krajiny 
a orgánov štátnej správy. 

(2) Rešpektovať biotopy európskeho významu a genofondové lokality v riešenom území, ako aj územia s výskytom 
cenných druhov živočíchov a rastlín. 

(3) Rešpektovať migračné trasy voľne žijúcich živočíchov v územiach terestrických biokoridorov. hydrické 
biokoridory pôvodnú  pobrežnú vegetáciu tokov rátane jej rekonštrukcie autochtónnymi druhmi. 

(4) Zabezpečiť monitoring a následný management pre udržanie prirodzeného charakteru jednotlivých ekosystémov 
systému ekologickej stability a odstraňovať invázne druhy rastlín. 

(5) Inundačné pásma vodných tokov posilniť vegetačnými úpravami v rozsahu a zložení potenciálnych biotopov. 
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(6)  Ponechať a chrániť existujúce fragmenty močiarnej a vlhkomilnej vegetácie v kontaktnej aluviálnej nive ako 
významné refúgia fauny a flóry.  

(7) V maximálnej miere zachovať skupinovú a líniovú nelesnú drevinnú vegetáciu a podporovať jej doplnenie, ktorá 
plní funkcie z hľadiska biodiverzity a štruktúry krajiny a umožní prepojenie jednotlivých významných krajinných 
prvkov a migráciu živočíšnych druhov medzi nimi. 

(8)    Na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu a poľnohosp. a rekr. využitie, vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by 
mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov. 

(9)  Chrániť a budovať plochy sídelnej zelene v zastavanom území obce. Pri navrhovaných výsadbách verejnej 
zelene použiť autochtónne druhy drevín a rastlín. Pri zásahoch do verejnej zelene sa riadiť normou STN 83 7010 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

(10)  V prípade nevyhnutnosti vykonania obmedzených zásahov do územia biotopov postupovať podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. 

(11)  Nepripustiť na nezastavaných plochách v extraviláne možnosť umiestnenia fotovoltaických elektrárni. 
(12)  Nepripustiť na území SKUEV0164 Revúca výstavbu nových malých vodných elektrárni. 
(13) Rešpektovať z hľadiska legislatívnej ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č.543/2002 nasledovné územia 

nachádzajúce a zasahujúce do k.ú. Liptovská Osada: 
 a)     z národnej sústavy chránených území – veľkoplošné chránené územia: 
  a1)  Národný park Nízke Tatry  (III. stupeň ochrany), ochranné pásmo (II. stupeň ochrany) 
  a2)  Národný park Veľká Fatra (III. stupeň ochrany), ochranné pásmo (II. stupeň ochrany)  
 b)     z národnej sústavy chránených území – maloplošné chránené územia: 
  b1)  Národná prírodná rezervácia Skalná Alpa (V. stupeň ochrany), 
  b2)  Prírodná rezervácia Kozí chrbát (V. stupeň ochrany),  
  b3)  Prírodná rezervácia Smrekovica (V. stupeň ochrany), 
  b4)  Chránený areál Revúca -1115 (IV. stupeň ochrany), 
  b5)  Chránený Háj pred dolinou Teplô (IV. stupeň ochrany), 
(14) Rešpektovať nasledovné územia európskeho významu a chránené vtáčie územia patriace do siete NATURA 

2000 nachádzajúce a zasahujúce do k.ú. Liptovská Osada: 
 a)     z súvislej sústavy chránených území NATURA 2000 – územia európskeho významu: 
  a1)  SKUEV 0238 Veľká Fatra  (II., III., IV., V. stupeň ochrany), 
  a2)  SKUEV 0164 Revúca (III., IV. stupeň ochrany), 
  a3)  SKUEV 0198 Zvolen  (II. stupeň ochrany), 
  a2)  SKUEV 0302 ďumbierske Nízke Tatry (II., III., IV., V. stupeň ochrany), 
  b)     z súvislej sústavy chránených území NATURA 2000 – chránené vtáčie územia: 
  b1)  SKCHVÚ  018 - chránené vtáčie územie Nízke Tatry 
  b2)  SKCHVÚ  033 - chránené vtáčie územie Veľká Fatra 
(15) Rešpektovať nasledovné prvky kostry Regionálneho územného systému ekologickej stability RÚSES: 
 a)     v zmysle RÚSES okresu  Liptovský Mikuláš (1993) a ÚPN-VÚC Žilinského kraja (1998) 
 a1)  Biocentrum nadregionálneho významu Skalná Alpa - Smrekovica – Šiprúň  
 a2)  Biocentrum nadregionálneho významu Nízke Tatry - Ďumbierska časť  
 a3)  Regionálny biokoridor vodný tok Revúca. 
 b)     v zmysle nového RÚSES okresu  Ružomberok v schvaľovacom konaní (2013) 

   b1)  Provincionálne biocentrum PrBc 2 Ďumbierske Nízke Tatry 
   b2)  Provincionálne biocentrum PrBc 1 Veľká Fatra 
   b3)  Regionálne biocentrum RBc 2 Zvolen 
   b4) Regionálne biocentrum RBc 11 Žiar 
   b5) Regionálny biokoridor RBk 1 Revúca 
  b6)  Regionálny biokoridor RBk 2 Ďumbierske Nízke Tatry – Zvolen 
  b7) Regionálny biokoridor RBk 3 Ďumbierske Tatry – Žiar 
  b8)  Regionálny biokoridor RBk 4 Veľká Fatra - Zvolen 
  b9)  Migračné trasy (zhodujú sa s vyčlenenými regionálnymi biokoridormi) 
   b9/1)  Migračná trasa nadregionálneho významu pre veľké cicavce (RBk4).  
    b9/2)  Regionálna migračná trasa vodnej fauny tok Revúca (RBk1) 
(16) V súvislosti s ochranou prírodných liečivých zdrojov v Korytnici:  
 a)  rešpektovať ustanovenia § 26 – 28 a § 50, ods.17) zákona č. 538/2005 Z.z., 
 b) v prípade plánovaného obnovenia činnosti kúpeľov a ich následného prevádzkovania je potrebné 

postupovať podľa ustanovení § 10 – 12 a § 33 a 34 zákona č. 538/2005 Z.z. 
(17)  Rešpektovať v k.ú obce z hľadiska ochrana prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a ďalších chránených 

území: 
 a)  prír. liečivé zdroje Korytnica s vyhláseným ochr. pásmom I. a II. stupňa. (Vyhláška MZ SR č 553/2005 Z.z. ).,  
 b)  rešpektovať ustanovenia Nariadenia vlády SSR č.138/1973 Z.z., ktorým boli vyhlásené Chránená 

vodohospodárska oblasť Nízke Tatry – západná časť a Chránená vodohospodárska oblasť Veľká Fatra, 
 c) rešpektovať Rozhodnutie OÚ Ružomberok č.ŽP 2356/FL5/1998 z 9.6.1998 bolo stanovené ochr. pásmo 

vodného zdroja Pri ceste. 
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(18)  Z hľadiska záujmov pamiatkovej ochrany chrániť národné kultúrne pamiatky evidované v registristri nehnuteľných 
pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu nachádzajúce sa v k.ú. obce: 

 a)  Pamätník (parc. KN-C č.2612), číslo ÚZPF 382/0 – Pamätník padlým účastníkom SNP z roku 1962, 
nachádza sa v miestnej časti Korytnica v areáli liečebných kúpeľov, 

 b)  Dom liečivý s areálom (parc. KN-C č.2619), číslo ÚZPF 383/1-3, kultúrna pamiatka sa nachádza v Korytnici 
a tvoria ju 3 objekty: liečebný dom, park a tabuľa pamätná. Park sa nachádza na parcelách č. 2584, 2599, 
2605/6, 26089, 2611, 2613, 2616/1, 2618 a 26205, 

 c)  Dom pamätný a pamätná tabuľa, súpisné číslo 324, (parc. KN-C 1174), číslo ÚZPF 405/1-2, kultúrnu 
pamiatku tvoria dva objekty: dom pamätný a pamätná tabuľa, 

 d)  Dom ľudový, súpisné číslo 121 (parc. KN-C 637), číslo ÚZPF 1641/0 – kultúrna pamiatka sa nachádza 
v zastavanom území obce Liptovská Osada, 

 e)  Pamätník (parc. KN-C 2685/1), číslo ÚZPF 3397/0 – pamätník Sovietskych parašutistov sa nachádza na 
úpätí Prašivej v extraviláne obce, 

 f)  Guľometné hniezdo (parc. KN-E1413), č.ÚZPF 11782/1-22 – kultúrna pamiatka sa nachádza mimo 
zastavané územie obce a tvoria ho dva pamiatkové objekty: guľomet. opevnenie I. a guľomet. opevnenie II., 

  g)  Na zápis do ÚZPF SR – register NKP vytypovaný Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa s ohradným 
múrom, objekt fary a bývalej školy v  centre obce.   

(19) Pri ochrane kultúrneho dedičstva je potrebné: 
 a)  Rešpektovať a zachovať národné kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF, nachádzajúce sa v riešenom území, 

pri nakladaní s nimi rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov, 

 b)  Všetky kultúrne pamiatky a objekty navrhované na vyhlásenie za kultúrne pamiatky udržovať a využívať 
spôsobom zodpovedajúcim ich umelecko-historickej a architektonickej hodnote, 

 c)  Rešpektovať a zachovať pozostatok tajchu s murovanou čelnou hrádzou na splavovanie dreva z konca 19. 
storočia nachádzajúci sa pri vjazde do Korytnickej doliny,  

 d)  Rešpektovať dominantu kostola Československej cirkvi husitskej v ťažiskovom priestore obce a uvažovať 
s jeho obnovou a rekonštrukciou pre potreby kultúry, 

 e)  v prípade náhodného odkrytia archeologického náleziska postupovať podľa ustanovení §40 ods. 2–4 
pamiatkového zákona v spojitosti s ustanoveniami §127, ods. 1) a 2) stavebného zákona, 

 f) Rešpektovať ustanovenia §41 ods. 4) pamiatkového zákona na základe ktorých krajský pamiatkový úrad 
v spolupráci s prísl. stavebným úradom zabezpečuje podmienky archeologických nálezísk v územnom 
a stavebnom konaní, 

 g) V územnom a stavebnom konaní rešpektovať ustanovenia §30 ods.4 pamiatkového zákona o postavení 
KPÚ v týchto konaniach. V opodstatnených prípadoch môže Krajský pamiatkový úrad rozhodnúť 
o povinnosti vykonať archeologický výskum a o podmienkach jeho vykonávania podľa §35, §36, §38 a §39 
pamiatkového zákona.  

 h)   z hľadiska ochrany prípadných neodkrytých archeologických nálezísk akceptovať: 
                - v zmysle § 30 ods. 1 pamiatkového zákona je každý subjekt povinný správať sa tak,                              

aby svojim konaním neohrozil základnú ochranu neodkrytých archeologických nálezísk                             
a nespôsobil nepriaznivé zmeny ich stavu. 

  - podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia, resp. narušenia 
archeologických nálezov počas terénnych úprav musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác, ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina. Nález sa musí ponechať 
bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Žilina alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Žilina je nálezca povinný  vykonať 
všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským 
pamiatkovým úradom Žilina.  

  - archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného a miesta z nálezových súvislostí iba 
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

  - pri akejkoľvek stavebnej a inej činnosti na riešenom území, pri ktorej dôjde k zásahom do terénu, musí 
byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V oprávnených prípadoch bude rozhodnutím 
Krajského pamiatkového úradu Žilina uplatnená požiadavka na zabezpečenie archeologického 
výskumu. 

i) v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 novely pamiatkového zákona č. 104/2014: 
- v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú 

činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; 
desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, 
alebo hrance pozemku,  ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 
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Článok 7 

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 
(1) V oblasti ochrany ovzdušia: 
 a) v riešenom území neuvažovať s budovaním stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,  
 b) z dôvodu absencie plynofikácie územia uvažovať popri vykurovaní tuhými palivami (výhradne na báze 

dreva, drevnej hmoty a biomasy), elektrickou energiou a zásobníkmi plynu Propán-bután, ako vykurovacími 
médiami v obci. V dosahu CTZ Dlhé, rozširovať rozvody tepla k jednotlivým odberateľom. Pri individuálnych 
požiadavkách na riešenie duálneho spôsobu vykurovania, využívať alternatívne ekologické zdroje, 

 c) všetky exist. a navrhované komunikácie v zastavanom území riešiť so spevneným, bezprašným povrchom, 
 d) na území obce neumiestňovať také prevádzky, ktoré by prašnosťou a produkciou škodlivých látok mohli 

nevhodne ovplyvniť kvalitu ovzdušia, 
 e) rešpektovať vplyv emisnej záťaže dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú výstavbu,  
 f)      rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 o ovzduší. 
(2) V oblasti ochrany podzemných a povrchových vôd: 
 a) rešpektovať CHVO Nízke Tatry – západná časť a CHVO Veľká Fatra, ktoré boli vyhlásené Nariadením vlády 

SR č.138/1973 
 b)   rešpektovať ochranné pásmo vodárenského zdroja Pri ceste stanoveného rozhodnutím OÚ Ružomberok 

č.ŽP 2356/FL5/1998 z 09.06.1998, 
 c)   rešpektovať ustanovenia zák. č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) a nakladanie s vodami realizovať v zmysle §17 

zákona  
 d) rešpektovať ochranné pásma vodných tokov, 10m od brehovej čiary u vodohospodársky významného toku 

Revúca a 5m pri tokoch Korytnica,  Lúžianka a ostatných tokov v riešenom území,  
 e) revitalizovať korytá a brehy miestnych tokov, 
 f)    likvidáciu odpadových vôd riešiť dobudovaním verejnej kanalizácie na existujúcich plochách a vybudovaním 

na navrhovaných rozvojových plochách, 
 g)    V rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby 

odtok z daného územia do recipientu nebol navýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby 
a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, prečistenie, 
infiltrácia dažďových vôd a pod. 

(3) V oblasti ochrany pred hlukom a vibráciami: 
 a) telovýchovno - športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť nepriaznivo neovplyvňovala okolie, 

najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22, ods.2, zákona č.355/2007 Z.z.) 
 b) Pri realizácii nových komunikácií a rekonštrukciách ciest je nutné postupovať v súlade s Vyhláškou MZ SR 

č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavkách na objektivizácii hluku, infrazvuku 
a vibrácií v životnom prostredí, 

 c) V exist. a navrhovaných výrobných zónach neprekračovať stanovené hodnoty prašnosti hluku a vibrácií nad 
prípustnú mieru, t.j. dodržiavať vyhlášky č. 237/2009 Z.z, a č. 549/2007 Z.z v znení neskorších predpisov. 

(4) V oblasti ochrany pred účinkami zápachu: 
 a) akceptovať nasledovne uvedené limity stavov počtu jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, ktorými je 

stanovené veterinárne ochranné pásmo, nezasahujúce do obytných a rekreačných území (mimo 
agroturistického centra), vypočítané v zmysle materiálu vydanom MPaV SR „Zásady chovu hospodárskych 
zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR“: 

  a1)  PD Liptovská Osada  
- HD (400 ks : 1,612 VDJ) = (od ustajnenia), stav OP 248 m, navrh. limit – 282 ks VDJ (OP 175 m) 
- Ovce, plán (200 ks : 10 VDJ) =  (od ustajnenia) zámer OP 20m, navrh. limit – 680 ks VDJ (OP 350 m) 
- Morky, plán  (7 000 ks : 625 VDJ) = (od ustaj.) zámer OP 11m, navrh. limit – 93 750 ks VDJ (OP 150 m) 
a2)   Dvor Škutovky (sezónne ustajnenie HD)  
- HD (100 ks : 1,612 VDJ) = (od ustajnenia), zámer OP 62m, navrhovaný limit – 170 ks (OP 110 m) 

 b) V riešenom území vo väzbe na obytné a rekreačné územie nebudovať poľné hnojiská ani iné prevádzky 
a zariadenia, ktoré by zápachom obťažovali uvedené územia.   

(5) V oblasti odpadov: 
a) dôsledne zabezpečiť v riešenom území realizáciu separovaného zberu odpadu, s cieľom zníženia odpadov 

vyvážaných obcou na zozmluvnenú skládku. Zariadenia na recykláciu, využívanie a zneškodňovanie 
odpadu naďalej riešiť mimo územia obce, v zmysle schváleného programu odpadového hospodárstva. 

 b) rešpektovať v území  ustanovenia zákona 223/2001 Z.z o odpadoch v znení neskorších predpisov. Obec 
zabezpečí prostredníctvom zozmluvnenej firmy: 

 b1)  likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu pre každú domácnosť v objektoch IBV, a jednotlivé areály 
s HBV, občianskou vybavenosťou a  ostatné prevádzoky v obci, s potenciálom produkcie biologicky 
rozložiteľného odpadu, kompostér pre medziuskladnenie tohto druhu odpadu a zabezpečí jeho 
pravidelný odvoz na likvidáciu.  

 b2)   pravidelný odvoz, likvidáciu a zneškodňovanie oddelených zložiek separovaných komunálnych 
odpadov a tiež drobných stavebných odpadov a nebezpečných odpadov. 
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 c) V katastrálnom území riešit postupnú sanáciu a rekultiváciu skládok odpadu a starých enviromentálnych 
záťaží, prednostne skádky v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia a prvky 
miestneho systému ekolog. stability a tiež zamedziť znečisťovaniu brehov tokov a iných priestorov odpadmi. 

(6) V oblasti prírodnej rádioaktivity: 
 a) Pred začatím prípravy výstavby posúdiť rozsiahle lokality (IBV Za Turňou) na výstavbu domov na bývanie 

podľa Vyhlášky MZ SR č.12/2000 Z.z.  
(7) V ostatných oblastiach: 
 a) rešpektovať ochranné pásmo cintorínov, v ochrannom pásme nepovoľovať ani umiestňovať budovy 

definované v §15 ods.7, zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 
 b) pri prevádzkovaní navrhovaných rekreačných území ako lyžiarskych svahov zabezpečiť predsezónnu a 

sezónnu údržbu, zabezpečujúcu stabilitu pôdneho krytu. 
 

Článok 8 

Vymedzenie zastavaného územia 
(1) Za zastavané územie je potrebné považovať plochy súčasne zastavaného územia, rozšírené o navrhované 

plochy v súlade s riešením v grafickej časti vo výkrese v.č.5 - Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných 
zámerov a iných zámerov na PP a LPF v M 1:10 000. 

 
Článok 9 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov 
(1) Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení 
 a) Verejné vodovody a verejné kanalizácie, 230/2005 Z. z., §19 ods.2. Pásma ochrany sú v zmysle zákona 

č.442/2002 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany: 

  a1)  1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm 
 b) Vodojemy, ochranné pásmo je oplotené 
(2) Oprávnenia pri správe vodných tokov, určuje §49 ods.2 zákona č.364/2004 Z.z. Pri výkone správy vodného toku 

a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca toku využívať pobrežné pozemky a v rámci ktorého sa 
môžu realizovať aj protipovodňové a vododrážne opatrenia. Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov 
v dotyku s vodnými tokmi odsúhlasiť so správcom toku. Rozvojové aktivity musia byť v súlade so zákonom č. 
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Vodohospodársky významné vodné toky su stanovene Prilohou 
č.1 Vyhlášky 211/2005 (MŽPSR, ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a 
vodárenských vodných tokov). 
a) Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie je pri vodohospodársky 

významnom toku Revúca 10 m od brehovej čiary a pri ostatných drobných tokoch v katastrálnom území 
obce pozemky do 5 m m od brehovej čiary,  

(3) Z hľadiska ochrany vodohospodárskych zariadení : 
a)    rešpektovať ochranné pásmo vodárenského zdroja Pri ceste stanovené rozhodnutím OÚ Ružomberok č. ŽP 

2356/FL5/1998 z 9.6.1998, 
(4) Ochranné pásmo ČOV Liptovská Osada v súlade s STN 756401 (pre ČOV 7390 E.O.) je 200 m, OP ČOV 

Korytnica 50 m, OP ČOV Žarnovka 20 m. 
(5) V zmysle zákona 251/2012 Z.z. treba rešpektovať ochranné pásma od krajných vodičov (káblov) na každú 

stranu, resp. od elektrických staníc: 
 a)  400 kV vedenie .........................................................     25 m 
 b)  110 kV vedenie .........................................................     15 m  
 c)     22 kV vedenie vzdušné ............................................   10 m 
 d)     22 kV kábel v zemi ..................................................       1 m 
 e)   22 kV závesný kábel ..............................................       1 m 
 f)  stožiarová trafostanica od konštrukcie ....................     10 m 
 g)  kioskové trafostanice nevyžadujú ochranné pásmo. 
(6)  Tepelné rozvody  1m na každú strany 
(7) Pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 – Priestorová 

úprava vedení technickej infraštruktúry. 
(8) V území je potrebné rešpektovať ochr. pásmo cestných dopr. systémov mimo zast. územia súvislou zástavbou : 
 a) pre cestu I. triedy   50 m od osi cesty na obe strany (mimo intravilánu), 
 b) pre cesty III. triedy    20 m od osi cesty na obe strany (mimo intravilánu), 
(9) Rešpektovať ochr. pásmo cintorínov 50 m, v ochr. pásme nepovoľovať ani umiestňovať budovy definované v §15 

ods.7, zákona NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 
 
 

Článok 10 

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

(1) Plochy pre  verejnoprospešné stavby predstavujú plochy potrebné pre realizáciu verejnoprospešných stavieb 
uvedených v čl.12 Zoznam verejnoprospešných stavieb vrátane dočasných záberov pozemkov.  
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(2) Plochy pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov budú realizované na plochách územného rozvoja obce 
v navrhovanom zastavanom území. 

(3) Plocha pre asanáciu predstavuje plochu pozemku so stavbou, v súčasnosti neprevádzkovaného, farského úradu 
pri kostole čs. cirkvi husitskej (asanovaný objekt nahradí verejné priestranstvo – námestie). 

(4) Plochy pre chránené časti krajiny sú uvedené v čl.6 bod (13), (14) a (15). 
 

Článok 11 

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 
(1) Pre žiadne časti obce nie je potrebné s ohľadom na rozsah jednotlivých navrhovaných lokalít obstarať územný 

plán zóny pre vymedzené časti územia. 
(2) Urbanistickú štúdiu zóny (UŠ-Z) je potrebné obstarať pre územie:  
 a)  s obytnou výstavbou IBV vo väčsom rozsahu v lokalite IBV Za Turňou 
 b) areál liečebných kúpeľov Korytnica, pričom akceptovať povinnosť prerokovať a posúdiť uvedenú UŠ-Z ako 

ÚPP (územno-plánovací podklad) a následnú PD (projektovú dokumentáciu) so Správou NAPANT. 
 

Článok 12 

Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 Dopravné verejnoprospešné stavby 
(1) D1 - Rekonštrukcia existujúcich ciest I. a III. triedy, miestnych komunikácií, vrátane verejných odstavných plôch 

a  výstavba a rekonštrukcia účelových komunikácií na navrhovanú funkčnú triedu a kategóriu. 
(2) D2 - Výstavba a rekonštrukcia exist. a navrh. mostných objektov ponad vodné toky pre automobily a peší pohyb.  
(3) D3 - Výstavba samostatných chodníkov a súbežných chodníkov pre peších a cyklistov popri automobilových 

komunikáciách a miestnych komunikáciách so zvýšeným pohybom vozidiel. 
Vodohospodárske verejnoprospešné stavby 

(4) V1 - prívod pitnej vody DN 300 SKV Ružomberok z DVZ Liptovská Lúžna 
(5) V2 - rozšírenie existujúceho VDJ Liptovská s objemom 2 x 100 m

3
 o minimálne 200 m

3
, rekonštrukcia zásobného 

potrubia na profil DN 200 
(6) V3 - rozšírenie  rozvodnej vodovodnej siete v obci DN 100, DN 150, DN 200  
(7) V4 - VDJ Dlhé pre II. tlakové pásmo s objemom minimálne 350 m

3
, prívodné potrubie do VDJ Dlhé, DN 100, 

zásobné potrubie Dlhé, II: tlakové pásmo, DN 150, rozvodná vodovodná sieť Dlhé DN 150, II. tlakové pásmo, 
prívod DN 150 z VDJ Dlhé do lokality IBV Pri Lúžnej  

(8) V5 - napojenie lokality Škutovky na skupinový vodovod potrubím DN 80 
(9) V6 - rozšírenie splaškovej kanalizácie DN 300 v obci, rozšírenie kanalizácie do lokality IBV Pri Lúžnej, rozšírenie 

splaškovej kanalizácie DN 250, DN 300 v lokalite Dlhé 
(10) V7 - malá ČOV s kapacitou 50 EO v lokalite Žarnovka   
(11) V8 - delená kanalizácia v lokalite Žarnovka 
(12) V9 - smerová a profilová úprava potôčikov v lokalite Dlhé, viacúčelové jazierka J1 a J2 – záchytné jazierka, 

preložka ľavobrežného náhonu z Lúžanky 
(13) V10 - dažďová kanalizácia v lokalite Dlhé I. etapa DN 300 a DN 400 
(14) V11 - rozvod úžitkovej vody v lokalite Dlhé I. etapa DN 110 a DN 160 
(15) V12 - ochrana (areálu farmy) pred zaplavením vodami z Revúcej v lokalite Škutovky 
(16) V13 - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete v Korytnici, rozšírenie rozvodnej kanalizačnej siete v Korytnici 
(17)  V14 - vododrážne opatrenia na vodných tokoch.   
 Energostavby – verejnoprospešné stavby pre zásobovanie elektrickou energiou a teplom 
(18) E1 - VVN 110 kV vedenie pre transformovňu 110/22 kV Donovaly 
(19) E2 - Rekonštrukcia 22 kV vedenia na 2x22 kV vedenie, dĺžka cca 1500 bm, Preložka 22 kV vedenia v lokalite 

Lužná, dl. 350 bm, nová trasa VN 650 bm 
(20) E4 - Demontáž vzdušných VN prípojok k trafostanici T7 dl. 350 bm, nový VN kábel dl.300 bm 
(21) E5 - Výstavba VN káblov zemou k T31- dl. 450 bm, T33 – dl. 550 bm, T35 – 150 bm, T36 – dl. 300 bm a ich 

náhrada VN káblom zemou, resp. závesným VN káblom 
(22) E6 - Výstavba VN vedenia k trafostanici T29 – dl. 100 bm, T30 – dl. 150 bm (MVE) 
(23) E7 - Výstavba trafostaníc T29 (Škutovky), T30 (Pod Skalným), T31 (Za Turňou), T32 (Pri Lužnej), T33 (areál ZŠ), 

T35 (Čepelka), T36 (PD rozvoj výroby), Prestavba stožiarových trafostaníc T34 (Pri moste), T7 (Sekanice) na 
kioskové (pôvodne stĺpové) 

(24) E8 - Výstavba kioskových trafostaníc v lokalite „Dlhé“ T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, Výstavba kioskových 
trafostaníc v lokalite „Korytnica“ T16, T18, Výstavba kioskových trafostaníc T28 (Žarnovka),  

(25) E9 - Výstavba NN káblovej a vzdušnej siete 
(26) E10 - Rozšírenie tepelnej sústavy z CZT do záujmového územie          
 Telekomunikačné stavby 
(27) T1 - Optický prípojný kábel a miestna optická sieť z RSU do lokality Dlhé, Rozšírenie kapacity RSU 

o predpokladaný nárast cca 230 Pp, Výstavba kábl. m.t.s. do plôch s novou plán. zástavbou, a prestavba 
vzdušnej m.t.s. za úložne káble zemou   

(28) T2 - Modernizácia , resp. kompletná výmena miestneho rozhlasu za signál šírený rádiovou sieťou 
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 Ostatné 
(29) O1 -   Vybudovanie športovo -  rekreačných a detských  ihrísk v rozvojovej lokalite IBV Za Turňou.  
(30) O2 - Výstavba verejných priestranstiev – pešej zóny s námestím v centre obce pri obecnom úrade a na ul. 

Červenej armády 
(31) O3 - Komplexná prestavba objektu obecného úradu v komplexe s prestavbou kostola čs. cirkvi bratskej na 

kultúrno – spoločenské využitie. 
(32) O4 – Komplexný športový areál v lokalite Dlhé (športová hala, zimný štadión, plaváreň, vonkajší bazén, futbalový 

štadión, ihriská).  
(33) O5 – Plochy verejnej zelene a plochy verejnej zelene s rekreačno - športovými plochami a detskými ihriskami. 
(34) O6 – Výstavba lyžiarskych areálov v lokalite Dlhé a Čepelka. 
(35)  O7 – Realizácia ochrannej zelene a genofondu v lokalite Škutovky a Pod Skalným. 
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C.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE 
 
C.1  VŠEOBECNE 
 
 V súvislosti so spracovaním územného plánu obce Liptovská Osada boli k dispozícii nasledovné dokumenty, 
z ktorých boli čerpané doplňujúce údaje, a z ktorých boli následne zapracované relevantné informácie do riešenia : 
  
 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KÚRS, 2001). 
 Celoštátne sčítanie dopravy (CSD) na území Slovenskej republiky v roku 2005.   
 výstupy zo stránky www.ssc.sk, 
 Cykloturistické trasy v regione Liptova 
 Súpis pamiatok na Slovensku. 
 Turistické mapy Nízke Tatry a Veľká Fatra 

 
C.2  VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A  INÝCH NÁVRHOV NA 

POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE V PÔVODNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCII OBCE  
 

C.2.1 PRE PÔVODNÝ ÚPN-SÚ SAMOSTATNE V RÁMCI SPRACOVANIA DOPLNKU Č.1 ÚPN-O (03/2005)  
 
 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde nebolo 
vypracované pri ÚPN-SÚ ale až pri riešení Doplnku č.1 ÚPN-O (ÚPN-SÚ) ako samostatná dokumentácia.  
 
 PRÍRODNÉ PODMIENKY 
 Riešené územie bolo zaradené do klimatických regiónov: 

09 – chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -4 až -6 stupňov C a s priemernou teplotou 
vzduchu za vegetačné obdobie 12 až 13 stupňov C. 
10 – veľmi chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -5 až -6 stupňov C a s priemernou 
teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 10 a 11 stupňov C. 

  
 Na dotknutých lokalitách riešeného doplnku sa na pôvodných substrátoch vytvorili tieto typy pôd: 
 06 – fluvizeme typické, stredne ťažké, 
 14 – fluvizeme, stredne ťažké až ľahké, plytké, 
 63 – kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, 

87 – rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, stredne ťažké až 
ťažké, 

 00 – pôdy na zrázoch nad 25 stupňov (bez rozlíšenia typu pôdy) 
 
 Dotknuté BPEJ boli zaradené do týchto kvalitatívnych skupín: 
 0906015 – 6, 0963215 – 7, 0987242 – 7, 1063412 – 7, 1000895 – 9 
  
             VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP 
 

 Urbanistický návrh riešil rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 12 lokalitách, čo bolo dokumentované 
v tabuľke – Prehľadná tabuľka lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci navrhovaného 
urbanistického rozvoja podľa ÚPD (k §13,14 zákona). 
 Celkovo sa predpokladal rozvoj na ploche 22,44 ha, z čoho sa nachádzalo v zastavanom území obce 22,25 
ha, mimo zastavaného územia je to 0,19 ha. Z celkového záberu bolo 9,09 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho sa 
nachádzalo v zastavanom území 20,11 ha a mimo zastavaného územia to bola plocha 0,19 ha. V urbanistickom 
riešení bol plánovaný aj záber nepoľnohospodárskych a zastavaných plôch o výmere 2,14 ha. 
 
Prehľadná tabuľka lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci navrhovaného 
urbanistického rozvoja podľa ÚPD (k §13, 14 zákona)   

Lokalita 
číslo 

 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 
pôdy 

Vykonané 
investičné 

zásahy  
v ha 

 
Užívateľ  

poľnohospod.  
pôdy 

celkom  
v ha 

z toho 
kód/skupina 

BPEJ 
Výmera  

ha 
v extrav. 

Výmera 
ha v 

intravav. 

1 
Liptovská 
Osada  

priemysel 0,44 0,00  0,00 0,00 - - 

2 
Liptovská 
Osada 

Priemysel, izol. 
zel. 

0,45 0,00 

 0 0 

- -    

   

http://www.ssc.sk/
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3 
Liptovská 
Osada 

IBV 0,57 0,43 
0906015/6 0 0,39 

- Súkromné osoby 
0987242/7 0 0,04 

4 
Liptovská 
Osada 

IBV 0,22 0,19 
0906015/6 0 0,19 

- Súkromné osoby 
   

5 
Liptovská 
Osada 

IBV  1,29 1,20 
0906015/6 0 0,93 

- 
Súkromné osoby 
PD Liptovská 
Osada 

0914065/7 0 
1,08 

6 
Liptovská 
Osada 

IBV 1,67 1,48 
0906015/6 
0914065/7 

0 
0 

0,40 
1,08 

- 
Súkromné osoby 
PD Liptovská 
Osada 

7 
Liptovská 
Osada 

IBV + cesta 0,71 0,70 0914065/7 0 0,70 - 
PD Liptovská 
Osada 

8 
Liptovská 
Osada 

šport 4,78 3,99 
0914065/7 

 
0 3,99 - 

Obec,  
PD Liptovská 
Osada 

 
9 
 

Liptovská 
Osada 

 
cintorín 
 
 

1,28 
 

1,28 
 

0906015/6 
1063412/7 

0 
0 

0,09 
1,19 

 
Obec,  
PD Liptovská 
Osada 

10 
Liptovská 

Osada 
Rekreačné 
plochy 

5,28 5,28 
0906015/6 
1063412/7 
1000895/9 

0 
0 

0,19 

3,36 
0,48 
1,25 

 

PD Liptovská 
Osada 
 
 
 
 

11 
Liptovská 
Osada 

Rekreačné 
plochy 

1,97 1,97 0906015/6 0 1,97 - 
PD Liptovská 
Osada 

12 
Liptovská 
Osada 

sklenníky 3,78 3,78 
0906015/6 
0963215/7 

0 
0 

3,62 
0,16 

- 
Súkromné osoby 
PD Liptovská 
Osada 

Celkom lokalita 1 - 12 22,44 20,30  0,19 20,11   

 
 

C.2.2 V  DOPLNKU Č.1 ÚPN-O (03/2005)  
 (schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 34/2005 dňa 30.06.2005)  
  
 Podklady 

- Pozemkové mapy v M 1:1000, 1:2000 – katastrálny úrad Ružomberok, obec Liptovská Osada, 
- Výpis KN – obec Liptovská Osada 
- Hranice a údaje BPEJ. 

  

 ZHODNOTENIE VTEDAJŠIEHO STAVU PP, PÔDY, PRÍRODNÉ PODMIENKY 
 Riešenié územie Doplnku č.1 ÚPN-O Liptovská Osada bolo zaradené podľa kódov klimatického regiónu: 

09 – chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -4 až -6 stupňov C a s priemernou teplotou 
vzduchu za vegetačné obdobie 12 až 13 stupňov C. 
10 – veľmi chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári -5 až -6 stupňov C a s priemernou 
teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 10 a 11 stupňov C. 

  

 Na dotknutých lokalitách riešeného doplnku sa na pôvodných substrátoch vytvorili tieto typy pôd: 
02 – fluvizeme typické karbonátové, stredne ťažké, 
14 – fluvizeme, stredne ťažké až ľahké, plytké, 
63 – kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké, 
82 – kambizeme na flyši, na výrazných svahoch 12 až 25 stupňov, 
87 – rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, stredne ťažké až 
ťažké, 
00 – pôdy na zrázoch nad 25 stupňov (bez rozlíšenia typu pôdy) 

 

 V zmysle §12 odst.2, písm. a) (vtedy platného) Zákona SNR č. 220/2004 bolo treba chrániť poľnohospodársku 
pôdu zaradenú podľa kódu BPEJ do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny a poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli 
vykonané hydromelioračné, alobo iné zásahy na zachovanie a zvýšenie úrodnosti. 
 V katastrálnom územi to vtedy boli skupiny 6, 7, 8 a 9. Sú to málo produkčné pôdy. Ani jedna nebola 
chránená v zmysle vtedy platnej legislatívy (Zákon 220/2004), t.j. zaradená do 1 až 4 skupiny. 
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 Vyhodnotenie záberov PP 
 

Prehľadná tabuľka lokalít nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy v rámci navrhovaného 
urbanistického rozvoja podľa ÚPD (k §13, 14 zákona)   

Lokalita 
číslo 

pôv / nov 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 
pôdy 

Vykonané 
investičné 

zásahy v ha 

 
Užívateľ  

poľnohospod. 
Pôdy 

celkom  
v ha 

z toho 
kód/skupina 

BPEJ 
Výmera  

ha 
v extrav. 

Výmera 
ha 

vintravav. 

(1), 13 
Liptovská 
Osada  

ČOV, 
ČSPH 

2,89 2,54 0902042 / 6 2,54 0 - 
PD Liptovská 
Osada 

(2), 14 
Liptovská 
Osada 

Lyžiarsky 
vlek 

0,001 0,001 

1063415 / 7 0,0006 0 

- 
PD Liptovská 
Osada  

1000895 / 9 0,0002 0 

1082885 / 9 0,0002 0 

(3), 15 
Liptovská 
Osada 

Lyžiarsky 
vlek 

0,0008 0,0008 
0963215 / 7 0,0004 0 

- 
PD Liptovská 
Osada 1000895 / 9 0,0004 0 

(4), 16 
Liptovská 
Osada 

Lyžiarsky 
vlek 

0,001 0,001 
0963315 / 7 0,0004 0 

- 
PD Liptovská 
Osada 1000992 / 9 0,0006 0 

(5), 17 
Liptovská 
Osada 

IBV + OV 18,34 18,34 

0914065 / 7 6,09 0 

- 
PD Liptovská 
Osada 

0963212 / 7 9,51 0 

0963412 / 7 1,66 0 

0987442 / 8 1,08 0 

(6), 18 
Liptovská 
Osada 

OV 1,36 1,11 0914065 / 7 1,11 0 - 
PD Liptovská 
Osada 

(7), 19 
Liptovská 
Osada 

šport 0,26 0  0 0 -  

(8), 20 
Liptovská 
Osada 

Vodojem 0,11 0,11 0963412 / 7 0,11 0 - 
PD Liptovská 
Osada 

    Celkom lokalita 1 - 8 22,9628 22,1028  22,1028    

 
 

C.2.3 V DOPLNKU Č.2 ÚPN-O (02/2009) 
(schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 51/2009 dňa 14.09.2009) 
 

V  rámci spracovania doplnku č.2 ÚPN-O sa neuvažovalo so záberom PP (vtedy PPF). 
 
  

C.2.4 V DOPLNKU Č.3 ÚPN-O (02/2011) 
 (schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 29/2011 dňa 01.04.2011)  
 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde bolo spracované 
v zmysle zákona 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. 

 
PRÍRODNÉ PODMIENKY 
  

 Dotknuté BPEJ boli zaradené do týchto kvalitatívnych skupín : 
6 - 1003013 
7 - 0911042 

 Tieto pôdy nepatrili medzi osobitne chránené pôdy ( 1. – 4. Skupiny BPEJ). 
  
Dotknuté lokality určené pre iné ako poľnohospodárske využitie patriace do k.ú. Liptovská Osada boli 

zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov:                                                                                                                                              
09 – chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt  nad 10°C za rok je 2000 – 1800°C, dĺžka obdobia 
s teplotou vzduchu nad 5°C je 202 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel potenciálneho výparu 
a zrážok) za obdobie jún – august je 60 – 50 mm, s priemernou teplotou vzduchu  v januári -4 -  -6°C 
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 12 – 13°C.  
10 – veľmi chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt  nad 10°C za rok je 1800°C a menej, dĺžka 
obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 182 dní, klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel potenciálneho 
výparu a zrážok) za obdobie jún – august je 50 – 0 mm, s priemernou teplotou vzduchu  v januári -5 -  -6°C 
a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie apríl – september 10 – 11°C.  

   
V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd: 
03 – fluvizeme typické karbonátové, ťažké 
11 – fluvizeme glejové,stredne ťažké (lokálne ľahké)  
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 Dotknuté lokality boli z hľadiska zrnitosti  pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií (7. miesto kódu) : 
2 – stredne ťažké pôdy (hlinité)  
3 – ťažké pôdy (ílovitohlinité) 
 
Kategórie zrnitosti pôdy vychádzali z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti. 
 
VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP 
 

Urbanistický návrh riešil rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 2 lokalitách, čo bolo zdokumentované 
v tabuľke – Prehľad stavebných a iných zámerov na  poľnohospodárskej pôde. 

Celková výmera lokalít v katastri Liptovská Osada bola 4,86 ha, z toho 2,76 ha bol záber poľnohospodárskej 
pôdy. 
Lokalita č. III/1  Škutovky –  bola určená pre poľnohospodárske výrobné a skladové zariadenia a ochrannú zeleň. 
Lokalita č. III/2  Pod skalným - bola určená pre výrobné, skladové a technologické  zariadenia, vodné toky a plochy, 
ochrannú zeleň. 

 
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde 

Lokalita 
číslo 

pôv / nov 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy Vykonané 

investičné 
zásahy  

v ha 

 
 

Užívateľ 
poľnohosp. 

Pôdy 

celkom  
v ha 

z toho 
kód/skupina 

BPEJ 
Výmera 
lok. v ha 

(III/1), 21 
Liptovská 

Osada 

poľnohosp. výrobné 
a skladové zariadenia, 

ochranná zeleň 
2,96 1,48 0911042/7 1,48 

 
 
- 

Súkromná 
osoba 

(III/2), 22 
Liptovská 

Osada 

Výrobné, skladové a  
technologické zariadenia, 

vodné toky a plochy, 
ochranná zeleň 

 

1,90 1,28 

 
 

1003013/6 
 

 
0,14 

 
 
 
- Súkromná 

osoba 

0911042/7 1,14 

Spolu : 4,86 2,76  2,76   

 

 Meliorácie 
 Na navrhovaných lokalitách sa nenachádzali žiadne meliorácie. 
   
C.2.5 V ZMENE A DOPLNKU Č.4 ÚPN-O (07/2013) 

(schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 59/2013 dňa 19.08.2013) 
 
V zmysle zákona č.57/2013 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP 

a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. o odvodoch za 
odňatie a neoprávnený záber PP bola predmetná poľnohospodárska pôda s kódom BPEJ 0963212, 0987442, 
0914065 zaradená medzi osobitne chránené PP od 01.04.2013, t.j. od účinnosti zákona a nariadenia. 

 
 Prírodné podmienky 
 Dotknuté BPEJ boli zaradené do týchto kvalitatívnych skupín : 
  7  –  0914065, 0963212, 0963412 
  8  –  0987442 
                 
 Dotknuté lokality určené pre iné ako poľnohospodárske využitie patriace do k.ú. Liptovská Osada boli 
zaradené podľa kódov do týchto klimatických regiónov :                                                                                                                                       
  09 –  chladný, vlhký, suma priemerných denných teplôt  nad 10°C za rok je 2000 – 1800°C, dĺžka obdobia 

s teplotou vzduchu nad 5°C je 202 dní,  
 

 V dotknutých lokalitách sa na pôdotvorných substrátoch vyvinuli nasledovné typy pôd : 
 14 FM - fluvizeme (typ), stredne ťažké až ľahké, plytké 
 63 KMm - kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, stredne ťažké 
 87 RAm, RAk, - rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, 
stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké)  
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 Dotknuté lokality boli z hľadiska zrnitosti  pôdy zaradené do nasledujúcich kategórií (7. miesto kódu) : 
 2 - stredne ťažké pôdy (hlinité)  
 5 - stredne ťažké pôdy – ľahšie (piesočnatohlinité) 

Kategórie zrnitosti pôdy vychádzajú z Novákovej klasifikačnej stupnice zrnitosti. 
 

Vyhodnotenie záberov PP 
Urbanistický návrh riešil rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 3 lokalitách, čo bolo zdokumentované 

v tabuľkách – Prehľad stavebných a iných zámerov na  poľnohospodárskej pôde. 
Celková výmera lokalít v katastri Liptovská Osada riešených v Zmene a Doplnku č.4 ÚPN-O  bola 1,5210 ha, 

z toho 1,5210 ha bol záber poľnohospodárskej pôdy.  
Osobitne bola spracovaná tabuľka, ktorá dokumentovala vyhodnotenie záberov PP, na ktoré bol vydaný 

súhlas v Doplnku č.1 ÚPN-O sa menilo funkčné využitie. V zásade ide o plochu, ktorá bola pôvodne odsúhlasená pre 
IBV a občiansku vybavenosť a Zmena a Doplnok č.4 ÚPN-O ju menil na plochu pre HBV. 

Lokalita č. IV/1 Dlhé – bola určená pre umiestnenie občianskej vybavenosti. Táto plocha rozširovala 
disponibilnú plochu označenú č.5 pre umiestnenie uvedenej občianskej vybavenosti, na ktorú bol vydaný súhlas 
v Doplnku č.1 ÚPN-O. 

Lokalita č. IV/2 Dlhé – bola určená pre umiestnenie športových plôch občianskej vybavenosti. Táto plocha 
rozširovala existujúcu plochu športového areálu riešenú v pôvodnom ÚPN-SÚ a Doplnku č.1 pre umiestnenie 
uvedenej občianskej vybavenosti športového charakteru. 

Lokalita č. 5/1 Dlhé – bola určená pre umiestnenie HBV. Na túto plochu bol pôvodne vydaný súhlas v Doplnku 
č.1 ÚPN-O na umiestnenie občianskej vybavenosti a IBV. V Zmene a doplnku č.4 sa menilo funkčné využitie uvedenej 
plochy pre umiestnenie HBV. 
 
Prehľad nových stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde   

Lokalita 
číslo 

pôv / nov 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 

Vykonané 
investičné 

zásahy  
v ha 

 
Užívateľ 

poľnohosp. 
Pôdy 

celkom  
v ha 

z toho 
kód/skupina 

BPEJ 
Výmera lok. 

v ha 

(IV/1), 23 
Liptovská 

Osada  
OV 

komunikácie 
0,6960 0,6960 

0963212 / 7 0,0278 

- 
Súkromné 

osoby 
0963412 / 7 0,0418 

0987442 / 8 0,6264 

(7), (IV/2), 24 
Liptovská 

Osada 
Športové plochy 0,8250 0,8250 0914065 / 7 0,8250 - 

Súkromné 
osoby 

     Celkom lokality 1,5210 1,5210  1,5210   

 
Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde, na ktorý bol vydaný súhlas v Doplnku č.1 
ÚPN-O a ZaD č. 4 ÚPN-O menilo funkčné využitie 

Lokalita 
číslo 

Katastrálne 
územie 

Funkčné  
využitie 

Výmera 
lokality 
celková 

v ha 

Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy Vykonané 

investičné 
zásahy  

v ha 

 
Užívateľ 

poľnohosp. 
Pôdy 

celkom  
v ha 

z toho 
kód/skupina 

BPEJ 
Výmera lok. 

v ha 

5/1 
Liptovská 

Osada 
HBV, 

komunikácie 
0,1575 0,1575 0914065 / 7 0,1575 - 

Súkromné 
osoby 

     Celkom lokality 0,1575 0,1575  0,1575   
 

  
 Meliorácie 
 Na navrhovanej lokalite sa nenachádzali žiadne meliorácie. 

 
C.3       VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH ZÁMEROV NA LESNEJ PÔDE  
 

C.3.1 V PÔVODNOM ÚPN-SÚ (12/1996)  
 (schválený uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č.2/1998 dňa 10.07.1998)  
 

V pôvodnom ÚPN-SÚ sa neuvažovalo so záberom LPF. 
 

C.3.2 V  DOPLNKU Č.1 ÚPN-O (03/2005)  
 (schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 34/2005 dňa 30.06.2005)  
 

V  doplnku č.1 ÚPN-O sa neuvažovalo so záberom LPF. 
 

C.3.3 V DOPLNKU Č.2 ÚPN-O (02/2009) 
(schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 51/2009 dňa 14.09.2009) 
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Zábery lesných pozemkov sa uvažovali ako trvalé pre výstavbu HHDZ a ČOV. V zmysle stanoviska 
Obvodného lesného úradu v Ružomberku č. 2009/00164-2 zo dňa 20.4.2009 budú ďalšími trvalými zábermi plochy 
pre vybudovanie OHDZ, ČOV (dl. 70m), trasy podzemného elektrického  22kv k trafostanici údolnej stanice 
sedačkovej lanovky (celková dĺžka 1110m, ochranné pásmo 1m na obe strany od vodiča), vodovodu (dl 400m) 
a preložky cesty s oporným múrom. 
  

 Uvedenými zámermi boli dotknuté lesné porasty č. 673, 675 a 676, ktoré sú zaradené do kategórie 
hospodárskych lesov a taktiež niektoré funkčné plochy lesných pozemkov. 
  

JPRL (číslo lesného porastu) Kategória lesa Hospodársky súbor lesných typov (HSLT) 

673 Hospodársky 611 

675 Hospodársky 511 

676 Hospodársky 511 

Funkčná plocha 147 Bezlesie 611 

Lesná cesta 146 Bezlesie 611 

  

 Trvalý záber lesných pozemkov sa uvažoval na výstavbu OHDZ s priestormi pre obsluhu, bufet pre 
návštevníkov a transformačnú stanicu o výmere 20x40m (0,0800ha) v lesnom poraste č.673. ČOV o výmere 8x8m 
(0,0064ha) bude situovaná tiež v lesnom poraste č.673. Súvisiace plochy OHDZ, pri ktorom budel dotknutý lesný 
porast 673 a lesná cesta č.146. Trasou kanalizácie od OHDZ po ČOV bude dotknutý lesný porast 673. Vybudovaním 
úžitkového vodovodu bude dotknutá funkčná funkčná plocha č.147 a lesný porast 673. Elektrické vedenie 22 kV bude 
prechádzať popri lesnej ceste č.146 a dotknuté lesné porasty 673, 675 a 676 v šírke 2,00m (OP 1m na každú stranu 
vodiča). Preložka lesnej cesty č.146 triedy 1L spolu s vybudovaním zárubného múru bude na lesnom poraste č.673. 
 
  

C.3.4 V DOPLNKU Č.3 ÚPN-O (02/2011) 
 (schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 29/2011 dňa 01.04.2011)  
 

V doplnku č.3 ÚPN-O sa neuvažovalo so záberom LPF. 
 
  

C.3.5 V ZMENE A DOPLNKU Č.4 ÚPN-O (07/2013) 
(schválené uzn. obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade č. 59/2013 dňa 19.08.2013) 

 

V Zmene a doplnku č.4 ÚPN-O sa neuvažovalo so záberom LPF. 

 
D.  DOKLADOVÁ ČASŤ 

 
 Dokladová časť v súvislosti so spracovaním územného plánu obce Liptovská Osada je súčasťou elaborátu 
obstarávateľa. Okrem ďaľších dokumentov sú súčasťou tohto elaborátu aj nasledovné dokumenty :  

 
 Údaje, vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií, ako odpovede po oznámení a začatí prác na 

ÚPN obce Liptovská Osada (viď. doklady, ktoré sú súčasťou elaborátu obstarávateľa). 
 Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada vypracoval Ing. arch. Ján Burian - odborne spôsobilá osoba 

pre obstarávanie ÚPP a UPD reg. č. 048. (viď. doklady, ktoré sú súčasťou elaborátu obstarávateľa). 
 Výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb 

k návrhu územného plánu obce Liptovská Osada (viď. doklady, ktoré sú súčasťou elaborátu obstarávateľa). 
 

 
 


