Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE VEĽKÉ BOROVÉ č. 1./2019
o záväznej časti
Územného plánu obce Veľké Borové Zmeny
a doplnky č.1
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Borové č. 1./2019 mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Borové č. 1/2006 zo dňa 17.12.2006
nasledovne :

Dátum účinnosti: 29.11.2019
Dátum schválenia: 14.11.2019

Úvodné ustanovenia
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územného plánu obce Veľké
Borové Zmien a doplnkov č.1, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Veľkom
Borovom č. 5/2019 , zo dňa 14.11.2019
Rozsah platnosti
Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Veľké Borové Zmien a doplnkov č.1 platí
pre časť katastrálneho územia obce Veľké Borové, vymedzeného v textovej a grafickej časti
Územného plánu obce Veľké Borové Zmien a doplnkov č.1.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Poznámka :
Usporiadanie kapitol v časti „Záväzná časť územného plánu obce“ v Zmenách a doplnkoch č.1 (ZaD1) je nové
v zmysle platnej vyhlášky č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Do tohto
nového usporiadania sú kapitoly záväznej časti schváleného územného plánu obce (ÚPN-O) Veľké Borové zaradené
nasledovne (pofarbené sú tie, ktorých sa riešenie ZaD1 týka):
ZaD 1 UPN-O Veľké Borové
A) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia

Schválený UPN-O Veľké Borové
16. Funkčné a priestorové usporiadanie zastavanej
časti obce
17. Zásady a regulatívy pre rozvoj občianskej
vybavenosti a cestovného ruchu
18. Regulatívy pre výrobu
23. Regulatívy ochrany pôdneho fondu

B) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo
vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých
plôch
C) Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho
vybavenia územia
D) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného
dopravného a technického vybavenia územia

19. Doprava, dopravné zariadenia a prepravné
vzťahy
20. Regulatívy pre technické vybavenie územia

E) Zásady a regulatívy pre zachovanie
kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu prírody,
tvorbu krajiny, vytvárania a udržiavania
ekologickej stability

21. Regulatívy kultúrnych hodnôt
22. Regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny

F) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné
prostredie
G) Vymedzenie zastavaného územia obce
H) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených
území podľa osobitných predpisov.
I)

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

25. Verejnoprospešné stavby

J) Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať
a schváliť územný plán zóny

24. Časti obce, na ktoré je potrebné schváliť ÚPN-Z

K) Zoznam verejnoprospešných stavieb

25. Verejnoprospešné stavby

L) Schéma záväzných častí riešenia
a verejnoprospešných stavieb
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A) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA


v kapitole 16. FUNKČNÉ A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ZASTAVANEJ ČASTI
OBCE v podkapitole 16.3. REGULATÍVY JEDNOTLIVÝCH PLÔCH sa doplňuje regulatív
CR4 :

CR4
Fh

individuálna rekreácia

Fn

akákoľvek výroba, sklady

Sc

novostavba

Sz

rozvolnená štruktúra zástavby - prispôsobiť okolitej prírode a historickej štruktúre zástavby
s koeficientom zastavanosti max. 20%

Vh jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia
Ts

prestrešenie objektov šikmou strechou so sklonom 43-470
možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok

Tv

používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry

Pm používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
Vu

zeleň riešiť ako izolačnú a krajinnotvornú so zastúpením vysokej a strednej drevinovej
vegetácie, druhové zloženie - výhradne z domácich druhov drevín. Doplniť výsadbu
vysokej a strednej zelene po okrajových stranách funkčnej plochy.
Pre plochu VB-1.5 (Pod Šúšavou) platí :
V ďalšom stupni prípravy územia bude plocha VB-1.5 riešená koncepčne a posudzovaná
ako celok (urbanistická štúdia, zastavovacia štúdia a pod.) a bude sa postupovať podľa §
28 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, resp. podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov
Typy použitých regulatívov:
Fh

funkcia hlavná

Fn

funkcia neprípustná

Sc

prevládajúci typ stavebnej činnosti

Sz

štruktúra zástavby

Vh

výšková hladina

Ts

tvar strechy

Tv

tvaroslovie

Pm

povrchové materiály

Vu

vegetačné úpravy
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v kapitole 17. ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A
CESTOVNÉHO RUCHU v podkapitole 17.1. REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH PLÔCH



sa doplňujú lokality individuálnej rekreácie:
Rozvoj individuálnej rekreácie v nadväznosti na zastavanú časť obce je možný len
v navrhovaných lokalitách, vyznačených vo výkresoch č. 2 – Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia a č. 3 - Komplexný výkres priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou a VPS :
4. VB-1.1

Nad školou

5. VB-1.2

Pod družstvom

6. VB-1.3

Pod Grúňom 1

7. VB-1.4

Pod Grúňom 2

8. VB-1.5

Pod Šúšavou

Pre plochu VB-1.5 (Pod Šúšavou) platí :
V ďalšom stupni prípravy územia bude plocha VB-1.5 riešená koncepčne a posudzovaná ako
celok (urbanistická štúdia, zastavovacia štúdia a pod.) a bude sa postupovať podľa § 28 ods.2
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, resp.
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších
predpisov
D) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Kapitola 19. DOPRAVA, DOPRAVNÉ ZARIADENIA, PREPRAVNÉ VZŤAHY sa doplňuje
a mení nasledovne :


V kapitole 19.1. JESTVUJÚCE REGULATÍVY DOPRAVY sa ruší prvý odstavec
a namiesto neho sa vkladajú nové odstavce :

Z hľadiska dopravy je obec napojená na štátnu dopravnú sieť št. cestou III/2347, ktorá sa
v Hutách napája na št. cestu III/2348 a ďalej na št. cestu II/584 (Zuberec – Liptovský Mikuláš).
Najbližšia železničná stanica je v Liptovskom Mikuláši, ktorá je stanicou na I. hlavnom železničnom
ťahu SD č.180 Žilina - Košice.
Hlavnou dopravnou osou obce je zberná komunikácia štátna cesta III/2347. Na ňu nadväzuje
sieť miestnych prístupových komunikácií.
V celej územnoplánovacej dokumentácii sa mení označenie ciest tretej triedy z III/05930 na
III/2348 a z III/05929 na III/2347 na základe dokumentu "Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete"
č. 10755/2015/C212-SCDPK/21695, ktorý dňa 13. 04. 2015 vydalo MDVRR SR, sekcia cestnej
dopravy a pozemných komunikácií a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 05. 2015..



V kapitole 19.1. JESTVUJÚCE REGULATÍVY DOPRAVY sa mení
posledného odstavca :

znenie

LIMITY :
•

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



Do kapitoly 19.2. NAVRHOVANÉ REGULATÍVY DOPRAVY sa vkladá nový bod 3. :
3

1. Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných
bariér, škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečenia riadnej údržby vodných tokov (v
zmysle § 48 a § 49 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách) je nutné nové dopravné a technické
riešenie územia, miestne komunikácie, resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré
bude križovať vodný tok navrhovať:
• ako jednotnú zbernú komunikáciu pre celú rozvojovú lokalitu - oblasť, v súbehu s vodným
tokom a s následným (jedným spoločným) križovaním vodného toku, umiestneným vo
vhodnom profile vodného toku
• križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súbehy
vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
• prednostne využívať už vybudované mostné objekty
• za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, návrh
situovania (umiestnenia) ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej dokumentácie
odsúhlasiť so správcom toku.

Kapitola 20. REGULATÍVY PRE TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA sa mení a doplňuje
o kapitolu 20.4. REGULATÍVY CIVILNEJ OCHRANY nasledovne :

•
•
•
•

•

do doby naplnenia zámerov schváleného UPNO budú navrhované lokality individuálnej
rekreácie zásobované vodou z vlastných domových studní.
Pred realizáciou výstavby vlastných vodných zdrojov overiť vhodnosť ich vybudovania v
území hydrogeologickým prieskumom.
Rešpektovať Zákon o vodách č.364/2004 Z.z., Zákon č.7/2010 Z.z o ochrane pred
povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102, STN 73 6822 a pod.
Stavebné objekty situované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou suterénu min. 0,5
m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov, v dostatočnej vzdialenosti od
vodných tokov (pre rekreačné objekty min. nad hladinu Q50, súvislá zástavba). Dažďové
vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe v maximálnej miere zadržať v
území (zachovať retenčnú schopnosť územia), akumuláciou do zberných nádrží a následne
túto vodu využívať, resp. kontrolovane vypúšťať do recipientu po odznení prívalovej zrážky.
Vody z povrchového odtoku pred odvedením do recipientu zbaviť ropných látok ako aj
plávajúcich a unášaných väčších častí.
Potenciálnu protipovodňovú ochranu rozvojových zámerov, spolu s príslušnou projektovou
dokumentáciou si musí žiadateľ - investor zabezpečiť na vlastné náklady. Protipovodňová
ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných
tokov.


•
•

Do kapitoly 20.1. REGULATÍVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA podkapitoly 20.1.1.
VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY sa doplňujú body :

Do kapitoly 20.1. REGULATÍVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA podkapitoly 20.1.2.
ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD sa doplňujú body :

Splaškové odpadové vody v lokalitách individuálnej rekreácie do doby naplnenia zámerov
schváleného UPN-O budú zachytávané do domových žúmp, prípadne do malých domových
ČOV (lokality v blízkosti potoka).
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky
na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z a NV SR č.269/2010 Z.z, ktorým
sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd



Do kapitoly 20.2. REGULATÍVY ELEKTRICKEJ ENERGIE sa doplňuje pre nízke
napätie v bode a) veta :
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Dĺžka výbežkov od zdroja max.350 m.



Doplňuje sa nová kapitola 20.4. REGULATÍVY CIVILNEJ OCHRANY :

20.4. REGULATÍVY CIVILNEJ OCHRANY
• Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany – ochranné stavby riešiť
a zabezpečovať v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov.
•

V stavbách s väčším sústredením osôb riešiť a zabezpečovať ukrytie zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti a ukrytie obyvateľstva obce v ochranných stavbách – úkrytoch
podľa analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v obvode Liptovský Mikuláš a v súlade
s § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov.

E) ZÁSADY A REGULATÍVY PRE ZACHOVANIE KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT,
OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A
TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY
VRÁTANE PLÔCH ZELENE
Do kapitoly 21. REGULATÍVY OCHRANY KULTÚRNYCH HODNÔT sa dopĺňa odrážka:
• Vzhľadom k tomu, že v katastri obce Veľké Borové sa doteraz nerealizoval systematický
archeologický prieskum je predpoklad, že sa tu nachádzajú doteraz neevidované a
neznáme archeologické náleziská, ktoré môžu byť narušené akoukoľvek stavebnou
činnosťou. Z uvedeného dôvodu pri územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby,
pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu (zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové
podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod.), musí byť
oslovený Krajsky pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre
vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
V kapitole 22. REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY sa v podkapitole
22.2. Ochrana prírody v chránených častiach krajiny doplňujú odstavce :



Na konci kapitoly 22.1. OCHRANA PRÍRODY V CELOM KATASTRI sa dopĺňa o
odrážky :

• podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín mimo zastavanej časti obce
Výsadba tohto druhu vegetácie je možná popri prístupových cestách, ako aj pri väčšine
poľných ciest v katastri, kde zatiaľ nie je. Funkcia tejto vegetácie spočíva v rozčlenení
väčších plôch poľnohospodárskej pôdy, v krajinotvornom poslaní, v zmierňovaní
nárazových vetrov, biologickom pôsobení apod. Na jej priestorové umiestnenie využiť úzky
pás na vysadenie vysokými drevinami (stromami) len na záveternej (východnej) a severnej
strane ciest, na náveternej strane vysadiť krovité dreviny. Výsadba na rozhraní rôznych
druhov pozemkov môže byť kombinovaná. Druhové zloženie - výhradne z domácich
druhov drevín.
• Zachovať brehové porasty popri toku Borovianka a jeho bezmenného pravostranného
prítoku v šírke 10m po obidvoch stranách – v tomto ochrannom pásme nerealizovať žiadnu
výstavbu.
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Do kapitoly 22.2. OCHRANA PRÍRODY V CHRÁNENÝCH ČASTIACH KRAJINY sa
vkladajú na konci odstavce :

V riešenom území sa nachádzajú územia európskeho významu, ktoré sú súčasťou súvislej
európskej sústavy chránených území Natura 2000.
Je to územie európskeho významu SKUEV0192 Prosečné vyhlásené výnosom MŽP SR č.
3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
a Chránené vtáčie územie Chočské vrchy, ktoré bolo dňa 1.2.2011 pod kódom SKCHVU050
vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 26/2011.

F) ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
F.1.
•
•
•

•
•
•

rešpektovať pásma ochrany (OP) všetkých vodárenských zdrojov
rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska. V OP sa nesmú povoľovať prevádzky ani stavby - §
15 ods.7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
Rešpektovať OP hospodárskeho dvora. Jeho veľkosť redukovať výsadbou hygienickej a
izolačnej vegetácie Pre zmiernenie vplyvu hospodárskeho dvora na jestvujúcu aj navrhovanú
zástavbu je nutná výsadba hygienickej a izolačnej vegetácie z druhov odolných voči znečisteniu
životného prostredia nadpriemernou produkciou fytoncídov, ktoré sú domácej proveniencie.
neuvažovať s rozšírením chovu hospodárskych zvierat v hospodárskych dvoroch, ktoré sú
v kontakte s obytným a rekreačným územím.
neuvažovať s budovaním výrobných prevádzok s nadmerným hlukom v blízkosti obytného
a rekreačného územia
telovýchovno-športové zariadenia umiestňovať tak, aby ich činnosť neovplyvňovala nepriaznivo
okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods. 2/ zákona č.
355/2007 Z. z.)
F.2.

•
•

•
•
•
•
•
•

OPATRENIA Z HĽADISKA OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA

OPATRENIA Z HĽADISKA ADAPTÁCIE OBCE NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY
ZMENY KLÍMY

zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov
podporovať výsadbu lesa alebo spoločenstiev drevín mimo zastavanej časti obce pri väčšine
poľných ciest v katastri. Na jej priestorové umiestnenie využiť úzky pás na vysadenie vysokými
drevinami (stromami) len na záveternej (východnej) a severnej strane ciest, na náveternej
strane vysadiť krovité dreviny. Výsadbu na rozhraní rôznych druhov pozemkov je možné
kombinovať. Druhové zloženie - výhradne z domácich druhov drevín.
podporovať opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení
navrhnutých ohľaduplne k žP
podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky
s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu
nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v zastavanej časti obce
podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí
usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení
podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy
F.3.

VHODNOSŤ A PODMIENKY STAVEBNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
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•

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ
SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov
a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

•

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

G) VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Pôvodné zastavané územie obce Veľké Borové 35,76 ha bude týmto návrhom rozšírené
o 9,06 ha.
H) VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
H.1. OCHRANNÉ PÁSMA
•

Rešpektovať ochranné pásma vzťahujúce sa na dopravné a technické vybavenie územia sú
uvedené v kapitole 20. záväznej časti schváleného UPN-O Veľké Borové a v kapitole D
záväznej časti týchto Zmien a doplnkov č. 1.

•

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

•

zachovať ochranné pásmo vodných tokov 10m od brehovej čiary obojstranne. V ochrannom
pásme bez trvalého oplotenia nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu
ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných
inžinierskych sietí. Taktiež je potrebné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného
toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich
ochranného pásma odsúhlasiť so správcom toku.

•

Dodržať ochranné pásmo dvoru poľnohospodárskej výroby v zmysle platných hygienických
noriem vzhľadom k počtu kusov chovaných zvierat.

•

rešpektovať pásma ochrany všetkých vodárenských zdrojov (podzemných a povrchových)
na území riešenom v územnom pláne.
H.2. CHRÁNENÉ ÚZEMIA

•

Rešpektovať chránené územia ochrany prírody:

-

územie európskeho významu, ktoré je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených
území Natura 2000 SKUEV0192 Prosečné.

-

Chránené vtáčie územie SKCHVU050 Chočské vrchy
K) ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB



Kapitola 25. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY sa doplňuje nasledovne :

Zoznam navrhovaných verejnoprospešných stavieb v obci v rámci ZaD 1 UPN-O Veľké
Borové je nasledovný:
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3. navrhované trafostanice TS obec 3-5
4. príslušné líniové stavby technickej infraštruktúry

L) SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

GRAFICKÁ ČASŤ
Zoznam grafických príloh:
1. ŠIRŠIE VZŤAHY
3. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY
4. KOMPLEXNÝ VÝKRES priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
7. KOMPLEXNÝ VÝKRES priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
s vyznačenou záväznou časťou a VPS
10. VEREJNÉ TECHN. VYBAVENIE – vodné hospodárstvo
11. VEREJNÉ TECHN. VYBAVENIE – silnoprúd
13. VYHODNOTENIE ODŇATIA PP NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY

M 1:50 000
M 1:10 000
M 1:10 000
M 1: 5 000
M 1: 5 000
M 1: 5 000
M 1: 5 000

Záverečné ustanovenia
1. V súlade s ustanoveniami § 28 odst. 3) stavebného zákona v platnom znení je
územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu obce Veľké Borové Zmeny a doplnky č.1
uložená na Obecnom úrade vo Veľkom Borovom, na
Spoločnom stavebnom úrade
v Liptovskom Mikuláši a na Okresnom úrade v Žiline
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo Obce Veľké
Borové na svojom zasadnutí dňa 14.11.2019 uznesením č. 5/ 2019.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 29.11.2019
Vo Veľkom Borovom dňa 14.11.2019

Kamil Jančura
starosta obce
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