
Regulatívy územno-priestorových častí:  

E.1. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od cesty I./78 včítane plochy dopravného terminálu autobusovej 

stanice + cesta III./5209 smerom na most + breh vodnej plochy s vodno-
lyžiarskym areálom 

súčasné Zastavaná plocha, parkové a parkovacie plochy  
doporučené Občianska vybavenosť, Obchodný dom a tržnica, dopravný terminál, 

parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, parková úprava pobrežia 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu, obytné domy 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Prestavba tejto časti nie je podmienená prestavbou dopravného riešenia 

a môže sa postupne realizovať prestavbou funkčných plôch. Pre realizáciu 
celého dopravného riešenia je nutné asanovať časť objektu „Oravanka“. 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať žiadnym oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry 
športové zariadenia (bazény, tenisové kurty). 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 602,40).  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 
 

 

 

 
 

E.2. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od cesty I./78 +Ulica „Na ostrov“ + breh vodnej plochy s areálom 

lodenice + cesta III./5209 smerom na most 
súčasné Zastavaná plocha (ICN, Lodenica), parkové a parkovacie plochy  
doporučené Občianska vybavenosť, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

parková a plážová úprava pobrežia, Rekreačný priestor RP2  

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu, obytné domy 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Realizáciou ulice „Na ostrov“ trasovanej v pôvodnej polohe komunikácie 

spájajúcej Námestovo so Slanicou umožniť priamy prístup k vodnej 
ploche. V kontakte s touto komunikáciou umiestňovať sezónne atrakcie 
mobilného charakteru ( lunaparky, cirkus, jarmoky a pod.) 
Objekty vybavenosti lokalizované na rozhraní parkoviska a pobrežia musia 
mať riešený nástup zo strany parkoviska a o podlažie nižšie od pobrežia. 
Peší koridor medzi parkoviskom a objektami s prekrytím (min. 80% dĺžky 
objektu) v šírke min. 3,0 m. 
K objektom vybavenosti je možné na ploche nadväzujúcej na objekt 
smerom k vodnej nádrži vyčleniť priestor pre poskytovanie plážových 
služieb. 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať žiadnym oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry 
športové zariadenia (bazény, tenisové kurty), kultúrno-spoločenské 
zariadenia (amfiteáter). 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 602,40).  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je už v súčasnosti čiastočne využívaný. Predpokladám realizáciu 
v prvej a druhej etape 
 

 



E.3. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od cesty I./78 + hranica UPČ4 + breh vodnej plochy s areálom 

lodenice + Ulica „Na ostrov“  
súčasné Nezastavaná plocha   
doporučené Občianska vybavenosť, Mestský hotel, parkoviská, športovo rekreačné 

plochy a objekty, parková a plážová úprava pobrežia, Rekreačný priestor 
RP2  

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu, obytné domy 

súčasné Nezastavaná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba strednopodlažná – Hotel 

Solitérna zástavba nízkopodlažná – Dom fitnes, plaváreň, viacúčelová 
kultúrno spoločenská hala. 

Parciálne regulatívy Realizáciou ulice „Na ostrov“ trasovanej v pôvodnej polohe komunikácie 
spájajúcej Námestovo so Slanicou umožniť priamy prístup k vodnej 
ploche. V kontakte s touto komunikáciou umiestňovať sezónne športové 
plochy a atrakcie mobilného charakteru ( lunaparky, cirkus, jarmoky 
a pod.). Táto plocha vznikne posunutím brehu zasypaním plytkej vody 
v šírke 60 až 90 m od jestvujúcej hrádze.  
Objekty vybavenosti lokalizované na rozhraní parkoviska a pobrežia musia 
mať riešený nástup zo strany parkoviska a o podlažie nižšie od pobrežia. 
Hlavný peší koridor popri objektoch riešiť s prekrytím (min. 80% dĺžky 
objektu) v šírke min. 3,0 m. V priestore medzi plavárňou a viacúčelovou 
halou lokalizovať nadchod ponad cestu I./78 pre peších  s napojením na 
ulicu 1.mája pri Gymnáziu. 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať žiadnym oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry 
športové zariadenia (bazény, tenisové kurty). 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 602,40).  
Pozdĺž vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších, pre 
cyklistov je hlavný komunikačný priestor vedený popri ceste I./78. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v súčasnosti nevyužívaný. Doporučujem realizáciu v prvej 
a druhej etape 

 

E.4. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od cesty I./78 + areál prečerpávacej stanice + breh vodnej plochy 

priehrady + hranica z UPČ3 
súčasné Nezastavaná plocha  
doporučené Rekreačný priestor RP2, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

parková úprava pobrežia 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu, 

súčasné Nezastavané priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy K objektom vybavenosti je možné na ploche nadväzujúcej na objekt 

smerom k vodnej nádrži vyčleniť priestor pre poskytovanie plážových 
služieb. 
V koridore za terajšou hrádzou umiestňovať sezónne športové plochy. 
Táto plocha vznikne posunutím brehu zasypaním plytkej vody v šírke 60 
až 90 m od jestvujúcej hrádze 
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať žiadnym oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry 
športové zariadenia (bazény, tenisové kurty). 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu ( max. po kótu 602,40).  
Po brehu vodnej plochy situovať nosný komunikačný koridor pre peších 
a pre cyklistov je nosný koridor popri ceste I./78. 

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Doporučujem realizáciu v prvej a druhej etape 
 

 


