
Regulatívy územno-priestorových častí:  

G.1. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + potok pri lodenici + breh priehrady + 

hranica katastra z južnej strany 
súčasné Lesný pôdny fond  
doporučené Rekreačný priestor RP1, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Nezastavané priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 

oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny. 
Urbanizácia na vyznačených plochách je možná rekreačnými zariadeniami 
jedine pre voľný cestovný ruch.  
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor realizovať v prvej etape 
 

 

 

G.2. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + cesta k Športhotelu + breh priehrady + 

potok pri lodenici 
súčasné Lesný pôdny fond, Lodenica  
doporučené Rekreačný priestor RP2, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava 
Zmena funkcie ochranného lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná rekreačnými zariadeniami 

jedine pre voľný cestovný ruch. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre voľný cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry 
a športových plôch. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor realizovať v prvej a druhej etape 
 

G.3. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + hranica z blokom G4 + breh priehrady 

+ cesta k Šport hotelu 
súčasné Rekreačný priestor, Šport hotel  
doporučené Rekreačný priestor RP2, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

športovú vybavenosť k priehrade. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor dobudovať v prvej a druhej etape 
 

 



 

G.4. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + južná strana chaty PREFA + breh 

priehrady + hranica z blokom G4 
súčasné Rekreačný priestor,  
doporučené Rekreačný priestor RP1, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre účelovú 

vybavenosť k priehrade. Jestvujúce objekty individuálnych chát po ľavej 
strane komunikácie (vedúcej k vodnej ploche) je nutné polohové 
usporiadať (Vymiestniť z ochranného pásma vzdušného VN rozvodu)  
a architektonizovať ich objemy. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor dobudovať v prvej a druhej etape 
 

G.5. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + potok vedľa chaty „Kysuca“ + breh 

priehrady + južná strana chaty PREFA 
súčasné Rekreačný priestor,  
doporučené Rekreačný priestor RP1, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor dobudovať v prvej a druhej etape 
 

 



G.6. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + hranica z ÚPČ 7 kolmo v predĺžení 

odbočky k „salašu“ + breh priehrady + potok vedľa chaty „Kysuca“ 
súčasné Rekreačný priestor, „Yacht club – Martin“, Ochranný les 
doporučené Rekreačný priestor RP1, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena funkcie ochranného lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor dobudovať v prvej a druhej etape 
 

 

G.7. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + južná hranica autocampingu „Slanica“ 

+ breh priehrady + hranica z ÚPČ 7 kolmo v predĺžení odbočky k „salašu“  
súčasné Ochranný les, rekreačný priestor, „Parkovisko“, Prístav pre lode na Ostrov.  
doporučené Rekreačný priestor RP2, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena funkcie ochranného lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry. 
Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor dobudovať v prvej a druhej etape. Vzhľadom na exponovanosť 
Parkoviska, sústrediť sa na tento priestor v prvej etape. 

 



G.8. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Severovýchodne od cesty II./520 + rozhranie katastra Slanica 

a Námestovo + breh priehrady + južná hranica autocampingu „Slanica“  
súčasné Rekreačný priestor, „Autocamping „SLANICA“  
doporučené Rekreačný priestor RP3, parkoviská, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena funkcie hospodárskeho lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje, ubytovacie zariadenia mobilného 
charakteru (autocampingy). Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po 
brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor dobudovať v druhej etape. 

 

 

G.9. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Rozhranie katastra Slanica a Námestovo + breh priehrady  + severná 

hranica riešenej zóny + trasa el. VN vzdušného rozvodu z južnej strany.  
súčasné Lesný pôdny fond 
doporučené Rekreačný priestor RP1, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena funkcie lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje, ubytovacie zariadenia mobilného 
charakteru (autocampingy). Oplotenie nesmie brániť migrácií fauny po 
brehu priehrady. 
Po brehu vodnej plochy situovať komunikačný koridor pre peších. 
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je nosný koridor 
popri ceste II./520 realizovaný prestavbou jestvujúceho chodníka. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

 

 



 

G.10. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Južne od cesta II./520 + Rozhranie katastra Slanica a Námestovo + trasa 

el. VN vzdušného rozvodu z južnej strany + areál školy Slanická osada  
súčasné Rekreačný priestor, Lesný pôdny fond 
doporučené Rekreačný priestor RP1, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena funkcie lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje. 
Jestvujúci vzdušný rozvod VN od trafostanice smerom na juh, nahradiť 
káblovými rozvodmi, ktoré nevyžadujú veľké ochranné pásmo.  
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je v tejto ÚPČ 
jestvujúca komunikácia pomedzi chaty. V severnej časti prechádza cez 
cestu II./520 na koridor prechádzajúci celou zónou. 
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 

G.11. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Juhovýchodne od cesta II./520 + západná hranica areálu školy Slanická 

osada + les „Grúne“ + potok z južnej strany areálu školy  
súčasné Areál strednej odbornej školy 
doporučené Areál strednej odbornej školy 

funkčné 
využitie 
územia zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 

priemyslu, 
súčasné Solitérna zástavba vysoko podlažná priestorová 

forma navrhované Solitérna zástavba vysoko podlažná 
Parciálne regulatívy Existujúce objekty školy a internátu s bytmi pre personál je možné 

objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu a zvyšovania počtu 
lôžok jedine pre potreby prevádzky zariadenia.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov - technickej infraštruktúry a 
športových plôch kde sa to vyžaduje. 
Jestvujúci vzdušný rozvod VN nahradiť káblovými rozvodmi, ktoré 
nevyžadujú veľké ochranné pásmo.  
Hlavný komunikačný koridor pre peších a pre cyklistov je v tejto ÚPČ 
jestvujúca komunikácia pomedzi objekty. V južnej časti prechádza cez 
cestu II./520 pri zastávke hromadnej dopravy na koridor prechádzajúci 
celou zónou. 
   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 



G.12. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Juhozápadne od cesta II./520 + potok za areálom školy Slanická osada + 

les „Grúne“ + cesta medzi „Salašom“ a areálom autocampingu „Betula“ 
súčasné Rekreačný priestor 
doporučené Rekreačný priestor RP3, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti vrátane individuálnych chát je 
možné objemovo zväčšovať za účelom zvyšovania štandardu 
a zvyšovania počtu lôžok jedine pre cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje.  
Jestvujúci vzdušný rozvod VN nahradiť káblovými rozvodmi, ktoré 
nevyžadujú veľké ochranné pásmo.  
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 
 
 

G.13. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Juhozápadne od cesta II./520 + cesta medzi „Salašom“ a areálom 

autocampingu „Betula“ + les „Grúne“ + južná hranica autocampingu 
„Betula“. 

súčasné Rekreačný priestor, autocamping „Betula“  
doporučené Rekreačný priestor RP3, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti je možné objemovo zväčšovať 
za účelom zvyšovania štandardu a zvyšovania počtu lôžok jedine pre 
cestovný ruch.  
Vzhľadom na to, že sa jedná o areál ubytovania v mobilných zariadeniach 
je možné oddeľovať ho umelým oplotením z bezpečnostných dôvodov.  
Jestvujúci vzdušný rozvod VN nahradiť káblovými rozvodmi, ktoré 
nevyžadujú veľké ochranné pásmo.  
Z hospodárskych činností je možné  v priľahlom priestore lesa vykonávať 
iba činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých 
nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, 
vylúčená je výstavba účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 

G.14. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Juhozápadne od cesta II./520 + južná hranica autocampingu „Betula“ .+  

les „Grúne“ + komunikácia smerom k chate č. 2213  
súčasné Lesný pôdny fond, Rekreačný priestor   
doporučené Rekreačný priestor RP3, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti je možné objemovo zväčšovať 
za účelom zvyšovania štandardu a zvyšovania počtu lôžok jedine pre 
cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje.  
Z hospodárskych činností je možné  v priľahlom priestore lesa vykonávať 
iba činnosti súvisiace s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých 
nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, 
vylúčená je výstavba účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 

G.15. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Juhozápadne od cesta II./520 + komunikácia smerom k chate č.2213  +  

les „Grúne“ + komunikácia smerom k chate č. 2229 
súčasné Lesný pôdny fond, Rekreačný priestor   
doporučené Rekreačný priestor RP1, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti je možné objemovo zväčšovať 
za účelom zvyšovania štandardu a zvyšovania počtu lôžok jedine pre 
cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje.  
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 
 
 
 
 
 
 



G.16. Územno - priestorová časť 
Ohraničenie UPČ Juhozápadne od cesta II./520 + komunikácia smerom k chate č.2229  +  

les „Grúne“ + hranica katastra „SLANICA“ 
súčasné Lesný pôdny fond, Rekreačný priestor   
doporučené Rekreačný priestor RP1, športovo rekreačné plochy a objekty, 

lesoparková úprava. Zmena lesa na lesopark 

funkčné 
využitie 
územia 

zakázané Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná, plochy mestského 
priemyslu,  Obytná zástavba 

súčasné Solitérna zástavba nízkopodlažná priestorová 
forma navrhované Solitérna zástavba nízkopodlažná 
Parciálne regulatívy Urbanizácia na vyznačených plochách je možná zariadeniami pre 

rekreačné účely. 
Existujúce objekty rekreačnej vybavenosti je možné objemovo zväčšovať 
za účelom zvyšovania štandardu a zvyšovania počtu lôžok jedine pre 
cestovný ruch.  
Vlastníctvo pozemkov nie je možné oddeľovať umelým oplotením okrem 
oplotení z bezpečnostných dôvodov objektov: - technickej infraštruktúry, 
športových plôch kde sa to vyžaduje.  
Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti súvisiace 
s lesným hospodárstvom, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, 
alebo znehodnocovaná rekreačná funkcia územia, vylúčená je výstavba 
účelových zariadení pre hospodársku činnosť.   

Regulatívy postupnosti 
využívania územia 

Priestor je v užívaní. Dobudovanie infraštruktúry v II. etape   

 
 


