Návrh VZN vyvesený dňa 24.02.2015
VZN schválené dňa 11.3.2015
VZN nadobúda účinnosť dňom 27.3.2015
Obec Lazisko v zmysle § 27 ods. 3 zákona 50/1976 Zb. / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE LAZISKO
Č. 2/2015/VZN
Záväzná časť
Územného plánu obce Lazisko
/ ÚPN O Lazisko/
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl.1

Územný rozsah platnosti Územného plánu obce Lazisko

Územný rozsah je celé katastrálne územie obce Lazisko.
Čl.2
V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov súčasťou územného plánu je záväzná
časť.
2.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
V zmysle Vyhlášky MŽP SR o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (Zbierka zákonov č. 55/2001 § 12 ods. 6)., súčasťou
územného plánu je Záväzná časť Územného plánu obce Lazisko, ktorá obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami
priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území,
určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
Územný plán obce Lazisko dokumentuje predstavu formulovania hmotovo - priestorovej štruktúry jednotlivých komplexných jednotiek katastrálneho územia
obce, zásad funkčného využitia, charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov v súlade so
zadaním.

Regulačné prvky – regulatívy sú rozdelené do týchto základných kategórií:
- priestorové regulatívy
- funkčné regulatívy
Regulačné opatrenia sú podľa významu a dôležitosti rozdelené na:
- prevládajúce,
- prípustné,
- neprípustné
Jednotlivé regulačné opatrenia sú zdokumentované v grafickej časti.
PRIESTOROVÉ REGULATÍVY
Intenzita využitia a priestorového usporiadania územia obce je v územnom pláne regulovaná stanovením koeficientu zastavanosti a maximálnej výšky
zástavby. Tieto regulatívy sú stanovené pre územia s možnosťou výstavby (obytné územie s prevahou rodinných domov, zmiešané územie s prevahou
zariadení pre šport a rekreáciu, územie zariadení a areálov poľnohospodárskej výroby/agroturistika, územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí, zariadení
nadradených systémov TI, pohrebiska). Ostatné funkčné plochy (plochy zelene, lesné pozemky, plochy dopravných zariadení, parkovo upravenej zelene,
vodné plochy a plochy sprievodnej zelene vodných tokov) sú prevažne nezastaviteľné a na týchto plochách je možné realizovať stavby len na základe
podrobnejšieho overenia a len v súlade s ich špecifickým funkčným využitím.
Koeficient zastavanosti a maximálna výška zástavby sú určené s podrobnosťou na urbanistický blok a vyjadrujú maximálne možnosti využitia každého
pozemku ležiaceho v tomto bloku.
Priemer koeficientov zastavanosti jednotlivých pozemkov v urbanistickom bloku nesmie prekročiť maximálnu intenzitu využitia urbanistického bloku ako
celku, prípadne jeho alikvotnej časti, ležiacej v riešenom území.
Koeficient zastavanosti
Koeficient zastavanosti podľa odseku 5 písm. b) je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku v zmysle § 13 ods. 10 Vyhlášky MZP
SR c.55/2001 Z.z. o územnoplánovací ch podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Maximálna výška zástavby
Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží.
Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť:
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- o jedno ustupujúce podlažie,
- o výšku šikmej strechy s maximálne jedným využiteľným podkrovným podlažím
Maximálnu výšku inžinierskych stavieb, pri ktorých nie je možné stanoviť výšku v nadzemných podlažiach (silá, stožiare, vysielače,...) je potrebné
individuálne posúdiť vo vzťahu k okolitej zástavbe i ich vplyvu na obraz obce. Dôraz je potrebné klásť na posúdenie vhodnosti výstavby inžinierskych stavieb
umiestnených na vizuálne exponovaných miestach vo voľnej krajine (vysielače mobilných komunikačných sietí, stožiare vedení elektrickej energie, reklamné
plochy,...).
Vymedzenie pojmov pre účely uplatnenia navrhnutej regulácie
Plocha zastavaná budovami
Za plochu zastavanú budovami sa považuje pôdorysný priemet všetkých častí budovy nachádzajúcich sa nad úrovňou upraveného terénu do vodorovnej
roviny. Úroveň terénu je definovaná plochou určenou prienikom základne budovy a priliehajúceho upraveného terénu. Do plochy zastavanej budovami sa
nezapočítava pôdorysný priemet hromadných garáží, ktoré nepresahujú úroveň upraveného terénu o viac ako 3 m a na ich strešnej konštrukcii je vytvorený
verejne prístupný priestor, ani priemet spevnených plôch.
Nadzemné podlažie
Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má priemernú úroveň podlahy maximálne 800 mm pod najnižšou úrovňou upraveného terénu
priliehajúceho k budove. Pri rôznych výškových úrovniach podlahy sa priemerná úroveň podlahy určí váženým priemerom jednotlivých výškových úrovní
podláh celého podlažia.
Ustupujúce podlažie
Ustupujúce podlažie je posledné podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50 % zastavanej plochy predchádzajúceho (predposledného) podlažia.
Plocha zelene
Plochou zelene sa rozumie nespevnená plocha na úrovni priľahlého upraveného terénu, na rastlom teréne, nezasahujúca do plochy zastavanej stavbami,
určená výhradne na výsadbu rastlín (okrasných, hospodárskych,...) dotvárajúcich charakter prostredia podľa typu jeho funkčného využitia..
Rastlý terén
Rastlým terénom sa rozumie plocha, pod ktorou sa nenachádzajú stavebné konštrukcie s výnimkou vedení technickej infraštruktúry.
REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
Spôsob funkčného využitia územia a charakter prostredia je v územnom pláne regulovaný priradením konkrétneho funkčného využitia pre jednotlivé
urbanistické bloky v území. Regulácia funkčného využitia sa vzťahuje na všetky pozemky v urbanistickom bloku.
Územný plán obce Lazisko vymedzuje 7 typov funkčného využitia územia.
Sú nimi:
1. obytné územie s prevahou rodinných domov (A1, A2, A3...A6)
2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (B1, B2)
3. územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí (C)
4. zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu (D1, D2)
5. plochy výroby, skladov, ťažby, zariadení technickej vybavenosti (E)
6. územie zariadení a areálov poľnohospodárskej výroby, agroturistika (F)
7. územie poľnohospodársky využívaných plôch a krajinnej zelene (G)
8. územie lesa (H)
Plochy určené pre špecifický účel sú vymedzené súborom vyhradených území, určujúcich ich využitie. Funkčné využitie, ktoré nesúvisí so špecifickým
účelom plochy je v danom území neprípustné. Vyhradenými územiami sú:
9. vyhradené územie pohrebiska (I)
10. vyhradené územie parkovo upravenej zelene (J)
11. vyhradené územie pozemných komunikácií (K)
12. vodné plochy a toky (L)
ZÁSADY VYUŽITIA ÚZEMIA
- prevádzkovatelia objektov sú povinní na celom území obce zaistiť potrebné plochy statickej dopravy pre prevádzku zariadení, vyplývajúce z ustanovení
STN 73 6110, na vlastných pozemkoch
- priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné parcely viac, než stanovujú hygienické normy
- pri architektonickom stvárnení objektov je potrebné zohľadniť ich lokalizáciu
- pri umiestňovaní stavieb chrániť krajinný obraz s ohľadom na prírodné a kultúrno-historické dominanty
- pri návrhu konkrétnych objektov zvážiť použitie typických tvaroslovných prvkov Liptova a v dotyku s prírodným prostredím uprednostniť prírodné materiály,
kameň a drevo.
- budovy i verejné priestory riešiť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Čl.3
3.1.Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

Funkčné využitie územia je regulované s podrobnosťou na urbanistický blok, s určením prevládajúceho, prípustného a neprípustného funkčného využitia.
Prevládajúce funkčné využitie vyjadruje z hľadiska navrhovaného riešenia optimálne využitie územia.
Prípustné funkčné využitie zahŕňa funkcie, ktoré môžu byť alternatívou k prevládajúcemu funkčnému využitiu, keďže nie je predpoklad ich negatívneho
vplyvu na prostredie.
Neprípustné funkčné využitie zahŕňa funkcie, ktoré by mohli nevhodne pôsobiť na
prostredie a preto je ich umiestnenie v danom území zakázané.
CHARAKTERISTIKA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH TYPOV

1. Obytné územie s prevahou rodinných domov (A1, A2, A3...A7)
A1 Existujúce obytné územie s prevahou rodinných domov v hraniciach zastavaného územia obce
2
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A2 Návrh obytného územia s prevahou rodinných domov lokalita LAZY 1
A3 Návrh obytného územia s prevahou rodinných domov lokalita PASEKY
A4 Návrh obytného územia s prevahou rodinných domov lokalita LAZY 2
A5 Návrh obytného územia s prevahou rodinných domov lokalita LAZY 3
A6 Návrh obytného územia s prevahou rodinných domov lokalita DIELNICE
A7 Návrh obytného územia s prevahou rodinných domov lokalita SEVER
Obytné územia sú plochy, ktoré sú určené pre rodinné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia,
verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská.
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický obraz vidieckeho prostredia charakteristický nízkopodlažnou
zástavbou prevažne rodinných domov s vysokým podielom neverejnej zelene súkromných
záhrad, s minimálnym podielom plochy zelene z plochy pozemku 20 %.
Najmä:
rodinné domy,
rodinné domy s integrovanými zar. OV,
zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace pre obsluhu priľahlého územia - zariadenia v ktorých sa v súlade s významom a potrebami obce môžu
umiestňovať stavby pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, šport a rekreáciu pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a
služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť;
plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.
Prípustné
Funkčné využitie vhodne dopĺňajúce prevládajúci charakter prostredia, zvyšujúce jeho
polyfunkčnosť s cieľom uspokojiť potreby bývajúcich, s dôrazom na minimalizáciu negatívnych vplyvov na obytné prostredie.
Najmä:
zariadenia prechodného ubytovania,
zariadenia OV nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie,
zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby nerušiace svojou prevádzkou okolité obytné prostredie,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy,
plochy upravenej zelene.
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie neprimerane znižuje kvalitu okolitého obytného prostredia.
Najmä: bytové domy, zariadenia priemyselnej výroby, veľkosklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a
technickej infraštruktúry, ČSPH, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky - lokálneho
významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie

2. Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (B1, B2)
B1 Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti CENTRUM
B2 Zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti LAZY 1
Zmiešané územia s prevahou občianskej vybavenosti sú plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu bytových budov a iné
stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia
svoje okolie.
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti vytvárajúce predpoklady pre
uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov obce
Najmä:
plochy určené zväčša na občiansku vybavenosť,
miesta na zhromažďovanie
bytové budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.
administratíva,
zariadenia obchodu, služieb, kultúry,
zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,
zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.
Najmä:
rodinné domy s integrovanými zriadeniami služieb cestovného ruchu
rodinné domy s integrovanými zriadeniami OV, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie,
zariadenia pre šport a rekreáciu,
malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy,
obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
plochy upravenej zelene,
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty) narúša charakter prostredia a
neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti.
Najmä: bytové domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva (zberné dvory, zberne druhotných surovín), zariadenia
energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolie
3
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3. Územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí (C)
C Územie pre rekreáciu v prírodnom prostredí POD DOBÁKOM
Rekreačné územia obsahujú časti územia obce, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť
rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy.
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia charakteristický upraveným prírodným prostredím s nízkym podielom zastavaných plôch,
zamerané na vytvorenie podmienok pre širokú škálu športových a rekreačných aktivít realizovaných v prírodnom prostredí. Územie vyhradené pre
špecifickú formu rekreácie obyvateľov v chatových osadách, charakteristické vysokým podielom upravenej poloverejnej alebo súkromnej zelene, doplnenej
menšími objektmi - rekreačné chaty.
Prípustné
Funkčné využitie poskytujúce základnú vybavenosť pre návštevníkov územia.
Najmä:
zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace ako zázemie priľahlému rekreačnému územiu s prevahou prírodného prostredia,
zariadenia verejného stravovania,
zariadenia prechodného ubytovania viažuce sa k využitiu priľahlého areálu,
športovo-rekreačné zariadenia – spevnené plochy športovísk,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy slúžiace pre obsluhu územia
Neprípustné
Funkčné využitie narúšajúce priestorovými alebo prevádzkovými nárokmi prírodný charakter prostredia.
Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti (administratíva, obchod, služby, školstvo, kultúra, zdravotníctvo), kryté športové
zariadenia, zariadenia prechodného ubytovania neviažuce sa k využitiu priľahlého areálu, zariadenia výroby, skladov, zariadenia odpadového hospodárstva
(zberné dvory, zberne druhotných surovín), zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie

4.Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu (D1, D2)
D1 Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu LAZY 1
D2 Zmiešané územie s prevahou zariadení pre šport a rekreáciu LAZY 2
Rekreačné územia obsahujú časti územia obce, ktoré zabezpečujú požiadavky každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť
rekreačných zón musí tvoriť zeleň, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy.
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia s nižšou intenzitou využitia
územia a s koncentráciu krytých i otvorených zariadení pre šport a rekreáciu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i
návštevníkov
Najmä:
športové a rekreačné zariadenia, ihriská, kúpaliská,
zariadenia verejného stravovania a niektorých obchodu a služieb dominantne integrované do športovo-rekreačných komplexov,
zariadenia pre kultúru a zábavu
Prípustné
Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi
prevládajúci charakter a kvalitu prostredia.
Najmä:
obslužné komunikácie a plochy statickej dopravy,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
plochy upravenej zelene
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty) narúša charakter prostredia a
neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení športu a rekreácie.
Najmä: administratíva, bytové domy, rodinné domy s integrovanými zariadeniami OV, bytové domy, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti,
rodinné domy, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctvo, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia
nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového
hospodárstva (zberné dvory, zberne druhotných surovín), zariadenia energetiky - lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie

5. Plochy výroby, skladov, ťažby, zariadení technickej vybavenosti (E)
E Plochy ťažby Dechtárka
Územie vyhradené pre zariadenia nadradených systémov technickej infraštruktúry zabezpečujúcich zásobovanie územia vodou, elektrickou energiou,
teplom, napojenie na telekomunikačné siete a likvidáciu tekutých i pevných odpadov. Územie vyhradené pre zariadenia výroby, skladov, ťažby nerastných
surovín.
Územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov vymedzené hranicami chránených ložiskových území a
dobývacích priestorov v bývalom areáli Rudné bane, š. p. Banská Bystrica nie je možné vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk
využívať na obytné, prípadne rekreačné účely.
6.Územie zariadení a areálov poľnohospodárskej výroby, agroturistika (F)
F Územie zariadení a areálov poľnohospodárskej výroby, agroturistika LAZY2
Stavby a zariadenia rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby, s prevádzkou bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.
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Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia poľnohospodárskych dvorov s využitím objektov pre potreby rastlinnej a živočíšnej výroby.
Najmä:
zariadenia poľnohospodárskej výroby,
sklady, viazaná na poľnohospodársku výrobu
Prípustné
Funkčné využitie tvoriace doplnok poľnohospodárskej výroby, prípadne funkcie zlučiteľné s prevládajúcou funkciou poľnohospodárskej výroby.
Najmä:
prechodné ubytovanie – viazané na poľnohospodársku výrobu/zamestnanci/,
prechodné ubytovanie – viazané na cestovný ruch /agroturistika/,
zariadenia verejného stravovania, zariadenia obchodu viazané na poľnohospodársku výrobu, zariadenia pre chov zvierat s využitím pre cestovný ruch,
obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
zariadenia pre výrobné a nevýrobné služby,
zariadenia drobnej výroby,
zariadenia odpadového hospodárstva / zberné dvory, zberne druhotných surovín/,
plochy upravenej zelene,
Neprípustné
Funkčné využitie, ktoré je svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi nezlučiteľné s prevládajúcim využitím územia pre poľnohospodársku výrobu alebo
by mohlo negatívne ovplyvňovať prevládajúce funkčné využitie územia.
Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia obchodu, služieb, prechodného ubytovania, zariadenia kultúry, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb,
zariadenia pre šport a rekreáciu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia energetiky - lokálneho významu bez
negatívnych dopadov na okolité prostredie

7. Územie poľnohospodársky využívaných plôch a krajinnej zelene (G)
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie formujúce typický charakter prostredia mimo zastavaného územia, tvorený plochami prírodnej zelene lúk a nelesnej krovinnej a stromovej
vegetácie a plochami využívanými pre pestovanie poľnohospodárskych plodín a pastvu hospodárskych zvierat.
Najmä:
orná pôda,
lúky,
pasienky,
krajinná zeleň,
sady,
Prípustné
Funkčné využitie tvoriace doplnok poľnohospodárskej výroby, nenarúšajúce prírodný charakter prostredia.
Najmä:
menšie hospodárske objekty súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou - senníky, prístrešky, koliby pre pastierov,
zalesnené plochy,
doplnkové vybavenie turistických a cykloturistických trás /prístrešky, miesta s posedením, obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
Neprípustné
Funkčné využitie narúšajúce priestorovými alebo prevádzkovými nárokmi prírodný charakter prostredia.
Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia pre šport, zariadenia výroby, skladov, plochy pre rekreáciu v prírodnom
prostredí, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných
surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu, zariadenia pohrebníctva

8. Územie lesa (H)
Funkčné využitie:
Prevládajúce
Funkčné využitie podporujúce špecifické funkcie lesa /hospodárske, ochranné,.../ v súlade
s typom lesa, s dôrazom na zachovanie prírodného charakteru prostredia.

Prípustné
Funkčné využitie tvoriace doplnok základným funkciám lesa, slúžiace na zabezpečenie jeho obhospodarovania, neprimerane nenarúšajúce prírodný
charakter prostredia.
Najmä:
menšie hospodárske objekty súvisiace s lesným hospodárstvom a poľovníctvom prístrešky, posedy, horárne,
krajinná zeleň,
doplnkové vybavenie turistických a cykloturistických trás - prístrešky, miesta s posedením,
obslužné komunikácie slúžiace pre obsluhu územia,
zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia,
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Neprípustné
Funkčné využitie narúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prírodné prostredie lesa.
Najmä: rodinné domy, bytové domy, zariadenia občianskej vybavenosti, zariadenia pre šport, zariadenia výroby, skladov, plochy pre rekreáciu v prírodnom
prostredí, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva / zberné dvory, zberne druhotných
surovín/, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu, zariadenia pohrebníctva

9. Vyhradené územie pohrebiska (I)
Územie vyhradené pre umiestnenie cintorínov a urnových hájov, vrátane prislúchajúcej vybavenosti. Umiestnenie krematória je na týchto plochách
neprípustné.
Ochranné pásma cintorínov vyznačené v grafike UPN vymedzujú územie do vzdialenosti 50 m od územia vyhradeného pre cintorín. V podrobnejšej
dokumentácii je potrebné posúdiť uplatnenie ochranných pásiem v zmysle ustanovení zákona NR SR č.470/2005 Z.z o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

10. Vyhradené územie parkovo upravenej zelene (J)
Územie vyhradené pre plochy parkov a parkovo upravenej zelene, doplnenej mobiliárom a prvkami drobnej architektúry, vrátane prvkov pre verejne
prístupné voľnočasové aktivity (plochy pre hry a šport (šach, stolný tenis) príp. špecifické voľnočasové aktivity – vhodnosť ich umiestnenia je potrebné
individuálne posúdiť.

11. Vyhradené územie pozemných komunikácií (K)
Územie vyhradené pre významné koridory pozemných komunikácií, vrátane križovaní s inými zariadeniami dopravnej infraštruktúry. Na plochách je možné
rovnako vytvoriť plochy statickej dopravy a obslužné objekty za predpokladu, že nebudú prekážkou rozvoja navrhovanej cestnej siete.

12. Vodné plochy a toky (L)
Plochy vodných tokov a plôch, vrátane technických zariadení na nich (s vodohospodárskou, dopravnou, energetickou funkciou) nepresahujúcich plochy
vodných tokov a plôch a priľahlej sprievodnej zelene.

3.2. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

V súlade s navrhovanou koncepciou funkčného a priestorového usporiadania:
- preferovať rozvoj polyfunkčných plôch v centre obce
- podporovať zvyšovanie kvality poskytovaných služieb z hľadiska uspokojovania potrieb účastníkov cestovného ruchu
- preferovať rozvoj športovo-rekreačných aktivít vo väzbe na existujúce zariadenia
- školské zariadenia rozvíjať prednostne v existujúcich areáloch (predškolské
zariadenia) vo vzťahu k vývoju počtu obyvateľov
- zariadenie pre seniorov prednostne rozvíjať vo väzbe na Klub dôchodcov
- pri lokalizácii zariadení obč. vybavenosti zohľadniť ich nároky na dopravnú obsluhu
- zariadenia verejnej administratívy a správy lokalizovať s ohľadom na ich jednoduchú dostupnosť
3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

Dopravné regulatívy
- v riešenom území sa nachádza cesta č. III/018123 v štátnej správe.
- rešpektovať existujúce šírkové usporiadanie cesty c. III---/018123 a jej cestné ochranne pásmo (20 m od osi vozovky), vyznačené v grafickej časti vo
výkrese č. 4
- zriadiť chodníky pre peších v minimálnej šírke 2 m (a to najmä pri ceste c. 111/018123), prípadne cyklistických chodníkov v danej lokalite.
- navrhnút' dostatočné priestory pre statickú dopravu a to najmä v lokalitách obytnej zástavby a v lokalitách s rekreačným a športovým využitím v ďalších
stupňoch.
- pre dopravné napojenie nových území určených na funkčné využitie prednostne využiť už existujúce križovatky cesty III/018123 s miestnymi
komunikáciami
- rešpektovať umiestnenie navrhovanej cyklistickej komunikácie od vstupu do obce, pozdĺž toku Paludžanky, smerom do k. ú. Dúbrava
- dopravné napojenia novonavrhovaných obslužných komunikácií riešiť samostatne v súlade s platnými STN
- budovať pešie trasy vo vyznačených polohách a pozdĺž všetkých navrhovaných cestných obslužných komunikácií - min. jednostranný chodník s hladkým
povrchom v šírke min. 1,5 m, pri ceste III. triedy v šírke min. 2 m,

- vrámci daľších stupňov dokumentácie projektovo pripraviť nové miestne komunikácie vrátane chodníkov pre dopravné napojenie nových rozvojových plôch
a definovať ich ako verejnoprospešné stavby
- priechody pre chodcov vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením a podľa potreby aj znížením dovolenej jazdnej rýchlosti, chodníky v miestach
priechodov vybaviť bezbariérovými úpravami
- riešené územie je mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení
- v zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby:
- stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a/),
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- stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú
krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b/),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä priemyselných podnikov,
vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c/),
- zariadenia , ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá
a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.
1 písmeno d/),
Regulatívy vodného hospodárstva
- rešpektovať pásma ochrany vodárenského zdroja v k.ú. obce
- zabezpečiť dostatočné kapacity zdrojov pitnej a úžitkovej vody pokrývajúce nároky obyvateľov a všetkých zariadení na území obce
- zabezpečiť napojenie rozvojových území na vodovodnú sieť
- zaústenie splaškovej kanalizácie realizovať podľa ÚPN VÚC Žilinského kraja t.j. spoločná ČOV s obcou Sv. Križ, v zmysle textovej a grafickej časti.
- rešpektovať prívodné vodovodné potrubia do obcí Sv. Kríž a Dúbrava ako aj ich ochranné pásma. K vodovodným potrubiam musí byť zabezpečený
prístup pre pracovníkov i príslušnú mechanizáciu na zabezpečenie spoľahlivej funkcie vodovodu (údržba, oprava)
Regulatívy rozvodu elektrickej energie
- vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zastavanej časti riešiť ako zemné káblové
- trafostanice riešiť ako kioskové do 630 KVA, v prípade požiadavky na výkon 250 KVA kompaktné. Napojenie nových odberných miest je možné len
z trafostaníc v majetku SSE-D
- nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m
- dodržať ochranné pásmo od podzemných a nadzemných vedení v správe SSE-D, a.s.
- v prípade požiadavky na prekládku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 45 „Preložka elektroonergetického
rozvodného zariadenia“, v ktorom sa uvádza:
1. Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného
zariadenia alebo zmena jeho trasy.
2. Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykoná prevádzkovateľ
sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
- jestvujúce stĺpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na murované
- elektromerové rozvádzače umiestňovať na hraniciach stavebných pozemkov tak, aby boli prístupné z verejných priestorov
- rozvod verejného osvetlenia komunikácií riešiť ako káblový, uložený v zemi

Regulatívy telekomunikácií a informačných sietí
- zvyšovať kvalitu aj kvantitu telekomunikačných služieb
- v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás
- v podrobnejšej dokumentácii uvažovať s priestorom pre položenie zemnej telefónnej siete (metalická alebo optická sieť) ku každému stavebnému objektu
Zásobovanie plynom
Obec Lazisko v súčasnosti nie je plynofikovaná, v najbližšej dobe sa s plynofikáciou neuvažuje.
Zásobovanie teplom
- pri zásobovaní objektov energiami podporovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie(napr. slnečné kolektory, geotermálne vrty, tepelné
čerpadlá, kotle na drevoštiepku, kotle na biomasu a pod.)
- nepovolovať veľkokapacitné slnečné kolektory
Vodné toky a plochy
- zabezpečiť úpravy vodných tokov za účelom zabezpečenia protipovodňovej ochrany podľa podrobnejšej projektovej dokumentácie

3..4. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene,
Tabuľkový prehľad navrhovaných regulovaných plôch:
Zóna ochrany prírody a voľnej krajiny s nasledovnými regulovanými priestormi
OP.01
hôľne pásmo nad hornou hranicou lesa, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry,
NATURA – CHVÚ Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
OP.02
pásmo kosodreviny - lesy ochranné, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry,
NATURA – CHVÚ Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
OP.03
ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
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OP.04
OP.05
OP.06
OP.07
OP.08
OP.09
OP.10
OP.11
OP.12
OP.13
OP.14
OP.15
OP.16
OP.17
OP.18
OP.19
OP.20
OP.21
OP.22
OP.23
OP.24
OP.25
OP.26
OP.27
OP.28
OP.29
OP.30

ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry, PHO vodný zdroj
ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry, dobývací priestor
lesy osobitného určenia, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
lesy osobitného určenia, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry
lesy osobitného určenia, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry, PHO vodných zdrojov
lesy hospodárske, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry
lesy hospodárske, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry , PHO vodných zdrojov
ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry, PHO vodný zdroj
ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry
trvalé trávne porasty (TTP), NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA –
CHVÚ Nízke Tatry, PHO vodný zdroj
koridory vodných tokov – biokoridor nadregionálneho významu, územie ochranného pásma NAPANT, genofondové
lokality
lesy osobitného určenia, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
lesy ochranné, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
lesy hospodárske, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
rekultivované haldy a odkaliská, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu, rekreácia výhľad
nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho
významu
lesy hospodárske, ochranné pásmo NAPANT, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
lesy ochranné, ochranné pásmo NAPANT, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok
orná pôda, územie ochranného pásma NAPANT
trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT
nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok, chatová oblasť
nelesná drevinová vegetácia (NDV), ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok
nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok, genofondové
lokality
koridory vodných tokov – miestny biokoridor Palúdžanka s prítokmi, územie ochranného pásma NAPANT, genofondové
lokality

OP.01: hôľne pásmo nad hornou hranicou lesa, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke
Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
Ohraničenie

Hôľne subalpínske pásmo na hrebeňoch Nízkych Tatier, NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, NATURA – územie európskeho významu
SKUEV 0302
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU a UEV

priestorová
forma
Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Hôľny vysokohorský trávny biotop ojedinele s menšími drevinami

navrhovaná
záväzná

Hôľny vysokohorský trávny biotop ojedinele s menšími drevinami
- národný park – ponechať prirodzenému vývoju, nerušiť vysokohorskú faunu (kamzíky, svište)
najmä v jarnom období
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- územie európskeho významu – vytvárať podmienky pre udržanie a tvorbu priaznivého stavu
ekosystémov
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- zóna bez zásahu, na hrebeni len peší a lyžiarsky prechod ľudí, *

OP.02: pásmo kosodreviny - lesy ochranné, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke
Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Porasty kosodreviny nad hornou hranicou lesa, NAPANT, NATURA
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Funkčné využitie Súčasné
územia

priestorová
forma

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, NATURA – územie európskeho významu
SKUEV 0302, ochranné lesy
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU a UEV, ochranné lesy

Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Zhluky porastov kosodreviny nad hornou hranicou lesa – ochranný les

navrhovaná
záväzná

Porasty kosodreviny nad hornou hranicou lesa účinne rozmiestnené pre znižovanie erózie pôdy
a výskyt lavín
- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- územie európskeho významu – vytvárať podmienky pre udržanie a tvorbu priaznivého stavu
ekosystémov
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
podporovať prirodzenú obnovu kosodreviny
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov kosodreviny, *

Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

OP.03: ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Ochranné lesy, NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, NATURA – územie európskeho významu
SKUEV 0302, ochranné lesy
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU a UEV, ochranné lesy

priestorová
forma

Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné ochranné lesy

navrhovaná
záväzná

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- územie európskeho významu – vytvárať podmienky pre udržanie a tvorbu priaznivého stavu
ekosystémov
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy,
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov, *

POZNÁMKA

OP.04: ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry, PHO vodný zdroj
OHRANIČENIE

Ochranné lesy, NAPANT, NATURA, PHO vodný zdroj

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, NATURA – územie európskeho významu
SKUEV 0302, ochranné lesy, PHO vodných zdrojov
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU a UEV, ochranné lesy, PHO
vodných zdrojov
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné ochranné lesy

Priestorová
forma

9

VZN č.2./2015/VZN Záväzná časť Územného plánu obce Lazisko

navrhovaná
záväzná
Parciálne regulatívy

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- územie európskeho významu – vytvárať podmienky pre udržanie a tvorbu priaznivého stavu
ekosystémov
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy
- PHO vodných zdrojov - dodržiavať podmienky pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov II.
stupňa
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov, *

POZNÁMKA

OP.05: ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry, dobývací priestor
OHRANIČENIE

Ochranné lesy, NAPANT, NATURA, dobývací priestor

Funkčné využitie Súčasné
územia

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, NATURA – územie európskeho významu
SKUEV 0302, ochranné lesy, dobývací priestor
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU a UEV, ochranné lesy

priestorová
forma

Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné ochranné lesy

navrhovaná
záväzná

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- územie európskeho významu – vytvárať podmienky pre udržanie a tvorbu priaznivého stavu
ekosystémov
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy
- dobývací priestor – vyhradené územie pre ťažbu nerastných surovín, v prípade obnovenia
ťažby nastane nový režim, v súčasnosti bez aktivít, zákaz umiestniť stavbu neslúžiacu pre ťažbu
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov, *

POZNÁMKA

OP.06: lesy osobitného určenia, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA
– CHVÚ Nízke Tatry, NATURA ÚEV – Ďumbierske Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Lesy osobitného určenia, NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, NATURA – územie európskeho významu
SKUEV 0302, lesy osobitného určenia
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU a UEV, lesy osobitného
určenia
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné
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priestorová
forma

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Les osobitného určenia: vysokokmenný, súvislý zápoj

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- územie európskeho významu – vytvárať podmienky pre udržanie a tvorbu priaznivého stavu
ekosystémov
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre les osobitného určenia - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, dodržiavať
prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu lesov;
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov, *

POZNÁMKA

OP.07: lesy osobitného určenia, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA
– CHVÚ Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Lesy osobitného určenia, NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, lesy osobitného určenia
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, lesy osobitného určenia

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Les osobitného určenia: vysokokmenný, súvislý zápoj

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre les osobitného určenia - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, dodržiavať
prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu lesov;
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov, *

POZNÁMKA

OP.08: lesy osobitného určenia, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA
– CHVÚ Nízke Tatry, PHO vodných zdrojov
OHRANIČENIE

Lesy osobitného určenia, NAPANT, NATURA, PHO vodný zdroj

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, lesy osobitného určenia, PHO vodných
zdrojov
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, lesy osobitného určenia,
PHO vodných zdrojov
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Les osobitného určenia: vysokokmenný, súvislý zápoj

priestorová
forma
Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre les osobitného určenia - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, dodržiavať
prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu lesov;
- PHO vodných zdrojov - dodržiavať podmienky pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov II.
stupňa
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov,*

OP.09: lesy hospodárske, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Lesy hospodárske, NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, lesy hospodárske
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, lesy hospodárske
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priestorová
forma

Navrhované
smerné
Neprípustné

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Vysokokmenný hospodársky les s prirodzeným drevinovým zložením

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre hospodársky les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, dodržiavať cieľové
drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP, uplatňovať princípy ekologického
hospodárenia
*

POZNÁMKA

OP.10: lesy hospodárske, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ
Nízke Tatry , PHO vodných zdrojov
OHRANIČENIE

Lesy hospodárske, NAPANT, NATURA , PHO vodných zdrojov

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, lesy hospodárske , PHO vodných zdrojov
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, lesy hospodárske , PHO
vodných zdrojov
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

priestorová
forma

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Vysokokmenný hospodársky les s prirodzeným drevinovým zložením

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre hospodársky les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, dodržiavať cieľové
drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP, uplatňovať princípy ekologického
hospodárenia
- PHO vodných zdrojov - dodržiavať podmienky pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov II.
Stupňa
*

POZNÁMKA

OP.11: ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry, PHO vodný zdroj
OHRANIČENIE

Ochranné lesy, NAPANT, NATURA, PHO vodný zdroj

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, ochranné lesy, PHO vodných zdrojov
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, ochranné lesy, PHO
vodných zdrojov
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

priestorová
forma

súčasná

Vysokokmenné ochranné lesy

navrhovaná
záväzná

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
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Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy
- PHO vodných zdrojov - dodržiavať podmienky pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov II.
stupňa
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov , *

POZNÁMKA

OP.12: ochranné lesy, NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA – CHVÚ Nízke
Tatry
OHRANIČENIE

Ochranné lesy, NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, ochranné lesy
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, ochranné lesy

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné ochranné lesy

navrhovaná
záväzná

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj

Parciálne regulatívy

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov , *

POZNÁMKA

OP.13: trvalé trávne porasty (TTP), NAPANT, biocentrum nadregionálneho významu Ďumbierske Nízke Tatry, NATURA –
CHVÚ Nízke Tatry, PHO vodný zdroj
OHRANIČENIE

Trvalé trávne porasty, NAPANT, NATURA, PHO vodný zdroj

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum (NR BC),
NATURA – chránené vtáčie územie SKCHVU 018, trvalé trávne porasty, PHO vodných zdrojov
Ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; NATURA CHVU, trvalé trávne porasty, PHO
vodných zdrojov
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálne biocentrum
bývanie, výstavba

priestorová
forma

súčasná

trvalé trávne porasty – lúky a pasienky

navrhovaná
záväzná

Trávne porasty udržiavané pastvou alebo kosbou

Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

- národný park – ponechať prirodzenému vývoju
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- biocentrum - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- TTP – uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, nehnojiť, strojové kosenie
neuskutočňovať systémom od okrajov do stredu, kosiť 2 – 3 krát za rok
- PHO vodných zdrojov - dodržiavať podmienky pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov II.
stupňa
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov , *

OP.14: koridory vodných tokov – biokoridor nadregionálneho významu, územie ochranného pásma NAPANT, genofondové lokality
OHRANIČENIE
Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné

Vodné biotopy Palúdžanky a prítokov, priľahlé brehové porasty a mokraďné spoločenstvá v rámci
biokoridoru nadregionálneho významu, genofondové lokality
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT, vodný a pobrežný ekosystém Palúdžanky
a jej prítokov, genofondové lokality
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT, vodný a pobrežný ekosystém Palúdžanky
a jej prítokov, genofondové lokality
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Navrhované
smerné
Neprípustné
priestorová
forma

súčasná
navrhovaná
záväzná

Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
Biokoridor nadregionálneho významu,
bývanie, výstavba, výroba, zmena vodného režimu tokov (hrádze, MVO a pod.), zasahovanie do
koryta a brehov vodných tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov, likvidácia
genofondových plôch
zmiešaný biotop vodného toku s brehovými porastami a mokraďnými spoločenstvami na brehu
rieky s výskytom chránených a vzácnych druhov v priestore BKNR
zmiešaný biotop vodného toku s brehovými porastami a mokraďnými spoločenstvami na brehu
rieky s výskytom chránených a vzácnych druhov v priestore BKNR
- nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej stability
krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov,
- pre funkciu biokoridoru - zachovanie brehových porastov, zákaz vypúšťania nevyčistených
odpadových produktov do vodných tokov
- genofondové lokality – zachovať podmienky pre výskyt chránených, ohrozených a vzácnych
druhov na týchto lokalitách
- pre rybárstvo – dodržiavať režim pre lovný revír, nelikvidovať prirodzených predátorov
*

OP.15: lesy osobitného určenia, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
OHRANIČENIE

Lesy osobitného určenia, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nadregionálny biokoridor, lesy osobitného
určenia
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; lesy osobitného určenia

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálny biokoridor
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Les osobitného určenia: vysokokmenný, súvislý zápoj

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev,
zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre les osobitného určenia - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, dodržiavať
prirodzené drevinové zloženie podľa stanovištného prieskumu lesov;
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov , *

POZNÁMKA

OP.16: lesy ochranné, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho význam
OHRANIČENIE
Lesy ochranné, OP NAPANT
Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné
priestorová
forma

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nadregionálny biokoridor, lesy ochranné
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; lesy ochranné
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálny biokoridor
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev,
zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov , *

POZNÁMKA

OP.17: lesy hospodárske, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
OHRANIČENIE

Lesy hospodárske, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nadregionálny biokoridor, lesy
hospodárske
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; lesy hospodárske

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálny biokoridor
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Vysokokmenný hospodársky les s prirodzeným drevinovým zložením
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Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev,
zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre les hospodársky - dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa
platného LHP, uplatňovať princípy ekologického hospodárenia
*

POZNÁMKA

OP.18: trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu
OHRANIČENIE

Trvalé trávne porasty, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nadregionálny biokoridor, Trvalé trávne
porasty
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; trvalé trávne porasty

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálny biokoridor
bývanie, výstavba

súčasná

trvalé trávne porasty – lúky a pasienky

navrhovaná
záväzná

Trávne porasty udržiavané pastvou alebo kosbou

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev,
zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- TTP – uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, nehnojiť, strojové kosenie
neuskutočňovať systémom od okrajov do stredu, kosiť 2 – 3 krát za rok
*

POZNÁMKA

OP.19: rekultivované haldy a odkaliská, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho významu,
rekreácia výhľad
OHRANIČENIE

Rekultivované plochy po ťažbe antimónu, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nadregionálny biokoridor, rekultivované
plochy
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nelesná drevinová vegetácia a trávne
porasty
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálny biokoridor
Produkčné plochy pre potraviny

Priestorová
forma

súčasná

Rekultivované plochy zarastajúce spontánnou vegetáciou

navrhovaná
záväzná

Porasty drevinovej vegetácie a trávne porasty

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev,
zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- rekultivované plochy po ťažbe antimónu je vhodné využiť na rekreáciu a šport
*

POZNÁMKA

OP.20: nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, biokoridor nadregionálneho
významu
OHRANIČENIE

NDV a trvalé trávne porasty, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; nadregionálny biokoridor, NDV a trvalé
trávne porasty
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NDV a trvalé trávne porasty

priestorová
forma
Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
nadregionálny biokoridor
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty – lúky a pasienky

navrhovaná
záväzná

zmiešaný nelesný biotop s drevinami a trávnatými porastami
- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev,
zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- NDV a TTP – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav a pomer NDV s TTP
*
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OP.21: lesy hospodárske, ochranné pásmo NAPANT, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Lesy hospodárske, OP NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NATURA – chránené vtáčie územie
SKCHVU 018, lesy hospodárske
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NATURA – chránené vtáčie územie
SKCHVU 018, lesy hospodárske
Ekologická stabilita v širšom zmysle,

priestorová
forma

bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

Vysokokmenný hospodársky les s prirodzeným drevinovým zložením

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre les hospodársky - dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa
platného LHP, uplatňovať princípy ekologického hospodárenia
*

POZNÁMKA

OP.22: lesy ochranné, ochranné pásmo NAPANT, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Lesy ochranné, OP NAPANT, NATURA

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NATURA – chránené vtáčie územie
SKCHVU 018, lesy ochranné
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NATURA – chránené vtáčie územie
SKCHVU 018, lesy ochranné
Ekologická stabilita v širšom zmysle,

priestorová
forma

bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Vysokokmenné lesy

navrhovaná
záväzná

ochranný les: vysokokmenný rôznoveký viacetážový, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- pre ochranný les - zabezpečiť trvalú existenciu lesných porastov, v ochranných lesoch
uprednostňovať výberkový spôsob hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať
v porastoch ojedinelé staré suché a dutinové stromy
- zásahy obmedziť len na nevyhnutné pre podporu stability lesných porastov , *

POZNÁMKA

OP.23: trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, NATURA – CHVÚ Nízke Tatry
OHRANIČENIE

Trvalé trávne porasty, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NATURA – chránené vtáčie územie
SKCHVU 018, Trvalé trávne porasty
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NATURA – chránené vtáčie územie
SKCHVU 018, trvalé trávne porasty
Ekologická stabilita v širšom zmysle,

priestorová
forma
Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

bývanie, výstavba

súčasná

trvalé trávne porasty – lúky a pasienky

navrhovaná
záväzná

Trávne porasty udržiavané pastvou alebo kosbou
- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- chránené vtáčie územie – rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných predstaviteľov
fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat) so zvýšeným ohľadom na chránené vtáčie
druhy
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- TTP – uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, nehnojiť, strojové kosenie
neuskutočňovať systémom od okrajov do stredu, kosiť 2 – 3 krát za rok
*
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OP.24: nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok
OHRANIČENIE

NDV a trvalé trávne porasty, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; interakčný prvok, NDV a trvalé trávne
porasty
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NDV a trvalé trávne porasty

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
Interakčný prvok
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty – lúky a pasienky

navrhovaná
záväzná

zmiešaný nelesný biotop s drevinami a trávnatými porastami

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- interakčný prvok – nezasahovať intenzívne do štruktúry kombinovaných biotopov nelesnej
drevinovej vegetácie a trávnych porastov
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- NDV a TTP – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav a pomer NDV s TTP
*

POZNÁMKA

OP.25: orná pôda, územie ochranného pásma NAPANT
OHRANIČENIE

Orná pôda v OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; orná pôda

priestorová
forma

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; orná pôda
Ekologické hospodárenie
bývanie, výstavba

súčasná

Orná pôda

navrhovaná
záväzná

Orná pôda

Parciálne regulatívy

- hospodáriť so zreteľom na ochranu pôdy a eróziu – oranie po vrstevnici, oziminy, veľké plochy
rozčleniť na menšie lány,
- uplatniť ekologické princípy hospodárenia – používanie organických hnojív, kompostov apod,
redukovať chemické prípravky
*

POZNÁMKA

OP.26: trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT
OHRANIČENIE

Trvalé trávne porasty, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; Trvalé trávne porasty

priestorová
forma

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; trvalé trávne porasty
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
bývanie, výstavba

súčasná

trvalé trávne porasty – lúky a pasienky

navrhovaná
záväzná

Trávne porasty udržiavané pastvou alebo kosbou

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- TTP – uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, nehnojiť, strojové kosenie
neuskutočňovať systémom od okrajov do stredu, kosiť 2 – 3 krát za rok
*

POZNÁMKA

OP.27: nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok, chatová
oblasť
OHRANIČENIE

NDV a trvalé trávne porasty, OP NAPANT, chatová oblasť

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; interakčný prvok, NDV a trvalé trávne
porasty, chatová oblasť
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NDV a trvalé trávne porasty, chatová
oblasť
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
Interakčný prvok
Podstatná redukcia drevinovej vegetácie

priestorová
forma

súčasná

Nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty s výstavbou chát

navrhovaná
záväzná

zmiešaný nelesný biotop s drevinami a trávnatými porastami a chatovou výstavbou
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Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- interakčný prvok – nezasahovať intenzívne do štruktúry kombinovaných biotopov nelesnej
drevinovej vegetácie a trávnych porastov
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- NDV a TTP – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav a pomer NDV s TTP
- chatová oblasť – príliš nezahusťovať výstavbu chát na úkor NDV
*

POZNÁMKA

OP.28: nelesná drevinová vegetácia (NDV), ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok
OHRANIČENIE

NDV, OP NAPANT

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; interakčný prvok, NDV charakteru
riedkolesia
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NDV charakteru riedkolesia

priestorová
forma

Ekologická stabilita v širšom zmysle,
Interakčný prvok
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity

súčasná

Nelesná drevinová vegetácia charakteru riedkolesia

navrhovaná
záväzná

nelesný biotop so vzrastlými drevinami charakteru riedkolesia

Parciálne regulatívy

- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- interakčný prvok – nezasahovať intenzívne do štruktúry biotopov nelesnej drevinovej vegetácie
charakteru riedkolesia
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- NDV – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav riedkolesia
*

POZNÁMKA

OP.29: nelesná drevinová vegetácia (NDV) a trvalé trávne porasty, ochranné pásmo NAPANT, interakčný prvok, genofondové lokality
OHRANIČENIE

NDV a trvalé trávne porasty, OP NAPANT, genofondové lokality

Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné

Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; interakčný prvok, NDV a trvalé trávne
porasty, genofondové lokality
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT; NDV a trvalé trávne porasty, genofondové
lokality
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
Interakčný prvok
bývanie, výstavba, hromadné športové aktivity, likvidácia genofondu

priestorová
forma

Nelesná drevinová vegetácia a trvalé trávne porasty – lúky a pasienky s výskytom chránených a
vzácnych druhov
zmiešaný nelesný biotop s drevinami a trávnatými porastami s výskytom chránených a vzácnych
druhov
- ochranné pásmo národného parku – vyvažovať antropické prírodné záujmy
- interakčný prvok – nezasahovať intenzívne do štruktúry kombinovaných biotopov nelesnej
drevinovej vegetácie a trávnych porastov
- podporovať pôdoochrannú a protieróznu funkciu – zachovať pokryv územia porastami,
- NDV a TTP – prirodzeným spôsobom zachovávať súčasný stav a pomer NDV s TTP
- genofondové lokality – zachovať podmienky pre výskyt chránených, ohrozených a vzácnych
druhov na týchto lokalitách
*

súčasná
navrhovaná
záväzná

Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

OP.30: koridory vodných tokov – miestny biokoridor Palúdžanka s prítokmi, územie ochranného pásma NAPANT,
genofondové lokality
OHRANIČENIE
Funkčné využitie Súčasné
územia
Navrhované
záväzné
Navrhované
smerné
Neprípustné
priestorová
forma

súčasná
navrhovaná
záväzná

Vodné biotopy Palúdžanky a prítokov, priľahlé brehové porasty a mokraďné spoločenstvá, BKM,
genofondové lokality
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT, vodný a pobrežný ekosystém Palúdžanky
a jej prítokov, genofondové lokality
Ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP NAPANT, vodný a pobrežný ekosystém Palúdžanky
a jej prítokov, genofondové lokality
Ekologická stabilita v širšom zmysle,
miestny biokoridor,
bývanie, výstavba, výroba, zmena vodného režimu tokov (hrádze, MVO a pod.), zasahovanie do
koryta a brehov vodných tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov, likvidácia
genofondových plôch
zmiešaný biotop vodného toku s brehovými porastami a mokraďnými spoločenstvami na brehu
rieky s výskytom chránených a vzácnych druhov
zmiešaný biotop vodného toku s brehovými porastami a mokraďnými spoločenstvami na brehu
rieky s výskytom chránených a vzácnych druhov
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Parciálne regulatívy

POZNÁMKA

- nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej stability
krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov,
- pre funkciu biokoridoru - zachovanie brehových porastov, zákaz vypúšťania nevyčistených
odpadových produktov do vodných tokov
- genofondové lokality – zachovať podmienky pre výskyt chránených, ohrozených a vzácnych
druhov na týchto lokalitách
- pre rybárstvo – dodržiavať režim pre lovný revír, nelikvidovať prirodzených predátorov
*

*POZNAMKA: Regulované priestory Zón ochrany prírody v lesných porastoch majú len zdanlivo rozporné parciálne regulatívy vo vlastnom území
národného parku. Keďže na tomto území platí súčasne zákon o ochrane prírody a krajiny so zákonom o lesoch, snahou spracovateľa bolo v uvedených
regulatívoch dosiahnuť súlad týchto niekedy rozporných zákonov – teda hospodáriť v lesoch so zreteľom na trvalú udržateľnosť a teda s princípom
prirodzeného vývoja, čo sa napr. pri lesoch osobitného určenia týka obnovy lesov s prednosťou výchovy samonáletu pred umelým zalesňovaním a v prípade
ochranných lesov je v poznámke regulatívov napr. odporúčané využitie zásahov do lesa len v nevyhnutnej miere.
Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
- pre funkčné využívanie územia vyplývajú povinnosti uvedené § 40 ods. 4 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 zemných prác musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Žilina.
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne príslušný stavebný úrad po dohode s KPÚ Žilina. Podľa § 40 pamiatkového zákona archeologický nález
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- všetky kultúrne pamiatky a objekty zachovať, regenerovať, udržovať a využívať spôsobom zodpovedajúcim ich umelecko-historickej a architektonickej
hodnote
- riadiť sa ustanoveniami Zákona č. 208/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2009 Z.Z o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č.
479/2005 Z.z. a Deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva č. 1292 z 28. februára 2001
- pre archeologické náleziská platí obmedzené funkčné využitie z hľadiska stavebných zámerov. V prípade záujmu využitia predmetných archeologických
nálezísk pre stavebné účely musí tomu predchádzať záchranný archeologický výskum podľa § 37 a § 39 pamiatkového zákona.
- pre akúkoľvek stavebnú a inú činnosť (rekultivácie, hrubé terénne úpravy a pod.) na území katastra Lazisko, musí byť oslovený KPÚ Žilina, ktorého
stanovisko bude podkladom ohlásenia prác, vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pri uplatňovaní územného plánu v praxi, pri príprave
stavby a jej realizácii, bude v oprávnených prípadoch rozhodnutím KPÚ Žilina uplatnená požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu.
- založiť Evidenciu pamätihodností obce:
1. V zastavanom území obce, s historickým pôdorysným usporiadaním vo forme potočnej
radovej zástavby, sa nachádza zvonica so zvonom z roku
1930, zvon odlial Alois Kurdel z Trnavy.
2. Lipy pri bývalej materskej škôlke
Ochrana a využívanie prírodných zdrojov
- v chránených územiach, ktoré predstavujú chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti) a ochranné pásma
vodárenských zdrojov podľa zákona č. 64/2004 Z. z. o vodách a chránené územia a ich ochranné pásma podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny, je potrebné dodržiavať obmedzenú formu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. V týchto územiach je vhodné presadzovať organické
systémy hospodárenia s primeranou kompenzáciou pre obhospodarovateľov týchto pozemkov
- na zabezpečenia ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania sledovať nasledujúce environmentálne ciele: postupné znižovanie znečistenia
prioritnými látkami, zastavenie alebo úplné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok stanovených podľa zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- obmedziť ohrozenie povrchových vôd v dôsledku erózno-akumulačných procesov
- pri novej výstavbe rešpektovať ochranné pásmo lesa vymedzené podľa § 10 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na
pozemkoch do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku
- uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej
kapacity lesných pôd
- nespôsobovať fragmentáciu lesných ekosystémov (napr. holorubným spôsobom ťažby a pod.)
- dodržiavať ustanovenia zákona č. 44/1988 zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

- v k. ú. Lazisko sú evidované:
- výhradné ložisko Dúbrava – Ľubeľská – antimónové rudy s určeným dobývacím
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ)
(682), ŠGÚDŠ Bratislava
- výhradné ložisko Dúbrava – Predpekelná – antimónové rudy s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ)
(681), ŠGÚDŠ Bratislava
- výhradné ložisko Dúbrava – Matošovec – antimónové rudy s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ)
(680), ŠGÚDŠ Bratislava
- výhradné ložisko Dúbrava – Martin štôlňa – antimónové rudy s určeným dobývacím
priestorom (DP) a chráneným ložiskovým
územím (CHLÚ) (679), ŠGÚDŠ Bratislava
- výhradné ložisko Dúbrava – antimónové rudy s určeným dobývacím priestorom (DP)
a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) (646),
Rudné bane, š.p. Banská Bystrica
- dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona
- v k. ú. Lazisko sú evidované zosuvné územia zakreslené v grafickej časti – výkres č. 2 a 3
- v k. ú. Lazisko sú evidované skládky odpadov zakreslené v grafickej časti – výkres č.2:
- jedna skládka odpadov odvezená
- jedna skládka odpadov odvezená a upravená
- jedna skládka odpadov upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)
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- v k. ú. Lazisko sa nachádzajú nasledovné environmentálne záťaže, zakreslené v grafickej časti – výkres č.3:
1. Názov EZ: LM (007) Lazisko – skládka I
Názov lokality: skládka I
Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu
Registrovaná ako: Sanovaná/rekultivovaná lokalita
2. Názov EZ: LM (009) Lazisko – odkaliská L. Dúbrava
Názov lokality: odkaliská L. Dúbrava
Druh činnosti: odkalisko
Registrovaná ako: Potvrdená environmentálna záťaž (sanovaná) rekultivovaná lokalita
3. Názov EZ: LM (002) Dúbrava – stôlne a haldy L. Dúbrava
Názov lokality: stôlne a haldy L. Dúbrava
Druh činnosti: ťažba rúd
Registrovaná ako: Potvrdená environmentálna záťaž (sanovaná) rekultivovaná lokalita
- Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. (banský zákon) v znení neskorších predpisov, sa v záujme ochrany nerastného bohatstva nesmú v chránenom
ložiskovom území zriaďovať stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa
banského zákona.
- Chránené ložiskové územie Dúbrava (dobývací priestor Dúbrava) – nerast antimónové rudy a žuly je určené rozhodnutím Obvodného banského úradu
v Banskej Bystrici č. 3763/63/Bu-Oz/ 1988 z 15.1.1991 (posledná zmena vo veci chráneného ložiskového územia).
Ochrana prírody a tvorba krajiny
- rešpektovať a nezasahovať do vymedzených chránených území prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov
- vo voľnej krajine podporovať a ochraňovať nosné prvky jej estetickej kvality a typického charakteru – prirodzené lesné porasty, lúky a pasienky, nelesnú
drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi
- v poľnohospodárskej krajine vytvárať predpoklady pre zakladanie a rozvoj prvkov ÚSES v líniách vodných tokov a v agrocenózach - dotvoriť prvky kostry
ÚSES (biocentrá a biokoridory) formou interakčných prvkov
- pri hospodárení na poľnohospodárskej pôde rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z výskytu ekologicky významných segmentov krajiny (biocentier,
biokoridorov, genofondovo významných lokalít atď); najmä obmedzenie aplikácie chemickej ochrany a posilnenie integrovanej ochrany
- vylúčiť zásahy do:
- miestny biokoridor Palúdžanka
- genofondové lokality (výkres č. 6)
- vylúčiť zásahy v mokraďových spoločenstvách – tzn. územiach mokradí národného a regionálneho významu, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vodný
režim pozemkov (odvodňovanie pozemkov v blízkosti mokradí a pod.), aby nedochádzalo k zmenám a postupnej
degradácii vlhkomilných spoločenstiev (jelšového lesa a slatinných spoločenstiev vlhkomilných a podmáčaných lúk).
- nezasahovať do území s 3. a s vyšším stupňom ochrany
- podporovať také formy hospodárenia, ktoré vytvárajú podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj
- zachovať typologickú a druhovú pestrosť
- zachovať prírodný charakter vodných tokov vrátane ich sprievodnej vegetácie
- na plochách navrhovaného vtáčieho územia vychádzať z podmienok, ktoré budú stanovené pri jeho vyhlásení
- zachovať lúčne spoločenstvá na ochranu z hľadiska ochrany prírody
- zachovať významné biotopy so vzácnymi rastlinami
- do podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, do územnoplánovacích podkladov a do
projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v plochách určených na novú výstavbu
- všetky regulačné bloky – je potrebné zapracovať a následne realizovať tieto ekostabilizačné opatrenia:
o nezasahovaťdo prvkov ÚSES,
o limitom využiteľnosti pre výstavbu v dotyku s lesnými porastami je okraj porastu lesa, resp. NDV s ochranným pásmom minimálne 10 m, v ochrannom
pásme 10 m von od okraja porastu nebude realizovaný žiadny stavebný zámer (prípustný je drevený ohradový plot),
o plochy osadiť pôvodnými druhmi drevín a krovín.
- do podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, do územnoplánovacích podkladov a do projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v
plochách určených na novú výstavbu je potrebné zapracovať a následne realizovať tieto regulačné opatrenia:
o vytvoriť územnú rezervu pre funkčnú uličnú stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými vedeniami inžinierskych sietí
o vytvoriť územnú rezervu pre funkčnú izolačnú stromovú a kríkovú zeleň tam, kde dochádza k nezlučiteľnosti obytnej funkcie s inými funkciami (výrobná
alebo dopravná funkcia)
Zachovanie a obnovenie krajinného rázu
- ochrana regionálne špecifického krajinného rázu, ochrana kultúrno-historických hodnôt územia a pamiatkových objektov, (symboly krajiny, sakrálne stavby
a významná architektúra v krajine)
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- zachovať historické krajinné štruktúry
Koncepcia rozvoja a starostlivosti o plochy zelene
- zachovať a udržiavať esteticky významné prírodné prvky sídla – parky a parkovo upravené plochy zelene, prírodné prvky začleňujúce sídlo do krajiny, ako
sú línie sprievodných porastov vodných tokov, uličné stromoradia a stromoradia ovocných drevín v krajine
- formou výsadieb izolačnej a ochrannej zelene eliminovať negatívne pôsobenie rušivých technických a dopravných prvkov v blízkosti strelnice na hranici
s k. ú. P. Lehota
Všeobecné zásady starostlivosti o krajinu
zachovanie významných krajinných typov na úrovni vizuálne exponovaných priestorov. respektíve zachovanie vyhovujúceho súčasného charakteru a typov
krajiny. zachovanie najcennejšich historických krajinných štruktúr s archaickými políčkami
ochrana objektov a súboru objektov s krajinotvorným významom, buď historických. alebo pomocou príkladov regionálne špecifického štýlu, vrátane ochrany
jednotlivých kultúrnohistorických a pamiatkových objektov
zachovanie NDV (nelesnej drevinovej vegetácie), brehovej a sprievodnej vegetácie tokov, bodových (solitérnych), Iíniových a skupinových porastov.
ochrana lúk s významnou funkciou kontextu krajinných typov a hodnoty krajiny, alebo významnými, či vzácnymi a trávo-bylinnými spoločenstvami.

3..5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Ochrana ovzdušia
- pri zabezpečovaní čistoty ovzdušia u existujúcich aj navrhovaných zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce vychádzať z ustanovení zákona NR SR
č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší). Obec Lazisko je oprávnené žiadať od prevádzkovateľov malých
zdrojov pri uvádzaní do prevádzky a následne ich prevádzkovať v súlade s dokumentáciou a podmienkami v zmysle § 20.
- zabezpečovať dodržiavanie podmienok ochrany ovzdušia kontrolou dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov, vydávaním súhlasu na
zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov,
- používať zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie (biopalivo, bioplyn, slnečná energia)
- využívať zariadenia na spaľovanie odpadov, používajúce šetrné technológie a moderné odlučovacie zariadenia na znižovanie emisií.
Ochrana vody
- rešpektovať pásma ochrany vodárenského zdroja II. stupňa v k.ú. obce, vyznačené v grafickej časti
- zlepšenie súčasného stavu čistoty povrchových a podzemných vôd postupne dosiahnuť:
- dobudovaním a sprevádzkovaním splaškovej kanalizácie s vyústením do spoločnej ČOV so Sv. Krížom
- vybudovaním splaškovej kanalizácie v rozvojových lokalitách
Hluk
- rešpektovať možné negatívne ovplyvnenie hlukom v danom území z existujúcich a navrhovaných stavieb (rekreačné a športové zariadenia, prevádzkarne
drobnej remeselnej výroby a služieb, výrobné služby) vypracovaním Hlukovej štúdie, pre konkrétnu stavbu a lokalitu, v ktorej budú ozrejmené hlukové
pomery v danom území a podľa výsledkov hodnotenia navrhnuté protihlukové opatrenia na navrhovaných stavbách tak, aby hlukové pomery v obytnom
a rekreačnom prostredí boli v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku
a vibrácií a o požiadavkách na objetivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky MZ SR č. 237/200 Z. z.
- neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti obytného a rekreačného územia
- telovýchovno-športové zariadenia umiesňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom a prachom alebo
svetlom (§ 22 ods. 2) zákona č. 355/2007 Z.z.
- rešpektovať pôsobenie hluku z dopravy (štátna cesta, parkoviská, miestne komunikácie) na navrhovanú obytnú a rekreačnú zástavbu, ktoré je potrebné
preveriť hlukovou štúdiou a v prípade nepriaznivých výsledkov navrhnúť protihlukové opatrenia
Odpady
- pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu
- zabezpečiť následné využitie alebo nezávadné zneškodnenie problémových látok
- biologicky rozložiteľné odpady kompostovať na mieste vyhradenom pre kompostovisko
- nakladanie s odpadmi riešiť v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje pôsobnosť orgánov
štátnej správy a obcí, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi zodpovednosť za
porušenie povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie recyklačného fondu.
Ochrana pôdy
- rešpektovať osobitne chránenú poľnohospodársku pôdu (ďalej PP) a zohľadňovať opatrenia vyplývajúce z osobitnej sústavy obhospodarovania PP v
zmysle Zákona č. 220/2004 Z.z.o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.
- zabezpečiť protieróznu ochranu pôdneho fondu vegetáciou v rámci riešenia projektov pozemkových úprav: pre ochranu pôdy pred vodnou eróziou
uplatňovať vhodnú agrotechniku; pre ochranu pôdy pred veternou eróziou rešpektovať jestvujúce a navrhované líniové a plošné prvky zelene vo voľnej
krajine.
Hygienické ochranné pásma
- rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy - § 15 ods. 7, zákona NR SR č. 131/2010
o pohrebníctve
- rešpektovať vplyv emisnej záťaže z dopravy a parkovacích plôch na okolitú obytnú a rekreačnú zástavbu
- ochranné pásmo hospodárskeho dvora (v súčasnosti nie je vyhlásené)
- neuvažovať s rozšírením chovu hospodárskych zvierat v hospodárskych dvoroch, ktoré sú v kontakte s obytným a rekreačným územím
- neplánovať bytovú výstavbu v tesnej blízkosti objektov živočíšnej výroby z dôvodu prevencie sťažností občanov na prípadný negatívny vplyv týchto
subjektov.
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3.6. Vymedzenie zastavaného územia obce
Súčasné zastavané územie obce Lazisko podľa vymedzenia v KN k 1.1.1990 má 41,1296 ha.
Navrhujeme rozšírenie hranice skutočne zastavaného územia na 53,8226 ha.
Súčasná hranica zastavaného územia a návrh rozšírenia skutočne zastavaného územia sú vyznačené v grafickej časti.
3.7.Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

Do riešeného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú pásma cestných stavieb (cesty III/018123), zariadení elektrizačnej
sústavy (VN 22 kV), ochranné pásma vodných tokov, chránené ložiskové územie a chránené územia prírody.
Chránené územia podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v k.ú. Lazisko:
Vyhlásené ochranné pásmo:
1. Ochranné pásmo Národného parku Nízke Tatry (2. stupeň ochrany)
2. Národný park Nízke Tatry (3. stupeň ochrany)
3. Mimo riešeného územia v južnej časti k.ú. hranične susedí s NPR Skalka (5. stupeň ochrany)
Územie európskeho významu:
1. SKUEV 0302 Ďumbierske Nízke Tatry – v tomto území totožné s hranicou NP Nízke Tatry (s výnimkou Mošnickej doliny)
2. Západne od obce sa nachádza SKUEV 0060 Chraste, mimo riešeného územia (blízkosť zastavaného územia)
Chránené vtáčie územie:
CHVÚ 038 Nízke Tatry na ploche k.ú. Lazisko 1583,3 ha.
Lokality s výskytom biotopov európskeho významu a chránených druhov rastlín:
1. Dve genofondové plochy južne od Pavčinej Lehoty
- výskyt biotopov európskeho a národného významu (nie je v k. ú. Lazisko)
- výskyt chránených a ohrozených druhov
2. Genofondová plocha Chraste (po obvode SKUEV Chraste)
- výskyt biotopov európskeho a národného významu
- výskyt chránených a ohrozených druhov
Územný systém ekologickej stability:
Interakčné prvky – krovitá a a stromová vegetácia na PPF, brehové porasty, zamokrené plochy)
Vodohospodárske ochranné pásma
ochranné pásmo - pobrežné pozemky slúžiace pre výkon správy toku v súlade s ustanoveniami vodného zákona - vodohospodársky významných vodných
tokov v šírke 10 m od brehovej čiary a u drobných vodných tokov 5 m od brehovej čiary
ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného kanalizačného potrubia na obidve strany na 1,5 m na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru
500 mm a na 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
ochranné pásma vodárenských zdrojov
Cestné ochranné pásma
v zmysle Zákona o pozemných komunikáciách, zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov a vyhlášky FMD č.
35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
• Cesty III. triedy majú stanovené ochranné pásmo - 20 m od osi vozovky mimo
zastavaného územia
Miestne komunikácie mimo zastavaného územia majú stanovené ochranné pásma 15 m osi vozovky
Ochranné pásma elektrických zariadení
•
ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z z., vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2.
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené
káblové vedenie 1 m
od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
nad 400 kV 35 m
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z Z. z., vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky 3 m pri napätí nad 110 kV
•
ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z.: s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými
rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice s napätím do 110 kV je
vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice s vnútorným
vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice
na výmenu technologických zariadení.
Ochranné pásma telekomunikačných zariadení
•
ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete dodržať v zmysle Zákona o telekomunikáciách
č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia
Hygienické ochranné pásma
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• Pásmo hygienickej ochrany cintorína v zmysle STN 75 5115 - 50m
• Hygienické ochranné pásmo živočíšnej výroby nebolo stanovené.
Limity využitia riešeného územia viažúce sa na ochranu prírodných prvkov
• Pobrežné pozemky vodných tokov určuje Zákon 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)
Chránené územia prírody
• Chránené územia sú vyhlásené sú v zmysle § 17 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Chránené ložiskové územia a dobývacie priestory
• Ochrana nerastných surovín je legislatívne upravená zákonom č. 44/1988 o ochrane
a využití nerastného bohatstva (Banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Ochrana archeologických lokalít
• Ochranu archeologických lokalít dodržať v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Čl.4

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

Plochy pre verejnoprospešné stavby dopravnej a technickej infraštruktúry sú vymedzené
plochami vyhradených území zariadení nadradených systémov technickej infraštruktúry a pozemných komunikácií. Rovnako ako plochy pre
verejnoprospešné stavby sú vymedzené vyhradené územia pohrebiska.
V rozsahu vymedzených plôch pre verejnoprospešné stavby je možné pre uskutočnenie
verejnoprospešných stavieb § 108 a následných paragrafov zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení jeho neskorších
predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len
"vyvlastniť").
Verejný záujem na vyvlastnení pre tieto účely sa musí preukázať vo vyvlastňovacom
konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce
jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzil a schválil schvaľujúci orgán v záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie ( Stavebný zákon
§108 ods.3 ).
Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov
Požiadavky na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov budú špecifikované podľa
konkrétnych potrieb na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie a vymedzené
geometrickým plánom, najmä v rozvojových plochách navrhovaných týmto územným
plánom.
Plochy na asanáciu
Plochy pre asanáciu územný plán nevymedzuje.
Plochy chránených častí krajiny
Plochy chránených častí krajiny sú vymedzené na základe osobitných predpisov. Územný plán nové plochy nad rámec vyhlásených chránených území
nevymedzuje. Ohraničenie chránených častí krajiny je zobrazené v grafickej časti vo „Výkrese ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného
systému ekologickej stability“.

4.2. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Pre navrhované časti obce nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

4.3. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Územný plán obce Lazisko vymedzuje verejnoprospešné stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, za ktoré sa považujú stavby
určené na verejnoprospešné služby, pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia , stavby pre
zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a podobne.
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z riešenia návrhu územného plánu obce Lazisko:
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
Verejnoprospešné stavby dopravného vybavenia
D - cestné komunikácie
DC - cyklistické komunikácie
Verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
Zásobovanie vodou
V - vedenia verejnej vodovodnej siete
Odkanalizovanie
K - vedenia verejnej kanalizačnej siete
Zásobovanie elektrickou energiou
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E1 - výstavba a rekonštrukcie zariadení (trafostanice) zásobovania elektrickou energiou na území obce
E2 - výstavba a rekonštrukcie vedení zásobovania elektrickou energiou na území obce,
Telekomunikačné a informačné siete
TK - výstavba a rekonštrukcie vedení telekomunikačných sietí na území obce

4.4. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Príloha č.1a
Príloha č.1b

DRUHÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1)

Obecné zastupiteľstvo v Lazisku sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 11.3.2015

(2)

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli 12.3.2015

(3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

.
.

Bc. František Púčik
starosta obce
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