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A.l.Základnó údric

.

Zriklrdné idcntifiklčnó údlje o území
šutút
Obcc

Nizov:
okres:

slriá.ne pod

Krirj:

Prešovshý

Región:

Tatry

POa,et

Tatrami

kežmarok

obyvarcl'ov:

2]85

Rozloha:

422 ha

Natlntorská výško:

69] m n.m,

A.1,1 Hlrvné cicle ťi.š€nis r oroblórnY. kloré úzcmoÝ olán rieši

,

Údajť o dóvodoch olr§tar8nia ÚPN-o

Dóvody po!eby ob§tilania novélro Úzenrného plánu obce Strálre pod Taríanri j€
-ziskanie akruálnclro základného nástroja úzctnnéhoplrinovania v
súlacle s
ustanovcnianri § l2 zákona č,50/l9?ó Zb, o úzenlnont plánovaní a stavebnonr poriodku
(s(Jvšbný_zakun) v zncni ncskoršiuh
8
l3
vyhi{išky
§
MŽP sR č. 55l2ool Z.z. o
FIedpi§ov

ú7emnoplánovacich podkladoch r ú7elnnoplánovaccj dokumcntácli
, , vlvorerric.úzcmno_plinovacicho podkladu prc vypracovanic proJcktov na Získavanic
ootac'l z tondov b,U a ila íiadenie a kooldináciu plánovaccj a invcsličnej činnosti v
obci,
nové rozvo.jové impulzy prc potrcby bývania a rckrcácic ,vyplývajťrcc najmá
z potricl) domáceho obyratcl'stva
l§t požiadaviek Da vý§tavbu nových bytovýclr jednotiek,
- skvalitnenic občianskej a technickej vybavenosti,
, rozvoj drobného podnikania,
- ronoj špoíru a rekreácie,

.

(Jdaje o obsturávrlel'ovl

\ázov tizemnoplánovaccj

! §prrcovrtel'ovi

dokum9ntáclc

obstarávatel' územnoplánovacej

Názov oklesu:
V}rnedzcnie riešeného úzentia:
Názov orgánu úzcmného plánovania
ktoni obstaráva dokumcntáciu :
šututárny zástupca:
Kontakt
molNco Wš.1,o,

Úzcmný plán obcc strátre pod Tatrami

dokumentácie: obcc Sráne

pod Tauami

kežnlarok
Kataster obce stráne pod Tarunti

Obcc Stráne pod Tatrami
§tarosŘ obce stráne pod Tatramj
sn,áne pod Tarami ,059 76 Mlynčgky

Úft.o si.aň. 9d

í.hml

.v.d.nt é 2

telefón:

052145229l2

e- mril:
Názov §chvafujúc€ho orBánu:

obecstrane@stonline.sk
ob§né zaslupiteFstvo stráne pod

spracovatel' dokumentácic:

ARCI-iING'" sNV §-r.o..
lng, Arch, Michal Kuvik
Okružná 787/I 8,058 0l Poprad
č. osv. 085l AA
kuvik@arching.sk

c- mail:
Odbome spósobilá osoba ňa obstalávanie
ú2.mného plínu:

TatŘňi

lng, Afch, Jannila Vojtaššúková
Létná 3374i29, 058 01 Pop.ad

rc8istračné čislo obsBrávatcl'aI
€- mailI

. Hlivné.lel€

řl€š€nlr

HIavnýn ciel'om rlz.mno-plánovac.j dokumentácie je

-

-

zabezpďit'konrplexnyl

I

a úzenrnotechnickýnr riešenirrr ďalši

plynulý rozvoj obcc,

určiť únosné limity a regulalivy plc optimálne využitie ůzcmia,

hmkčíévymedzenie a usporiadanie plóch bývania, §lužicb, ťroby, rekrcácie, šporu
atechnickej tnfeštrukfury, vsťtlude so ztisadÉni ochlany životnéhopro§tredia,
ochroy prirody a cclospoločenskými záujmami.
Hlavné cie lc ňcšenia ÚPN.o strábe pod Tatrmi:
a
a

koncepciu riešeného úzcmia v úrovni katastra
zastavaného územia s p.cukázanim šifšichfunkčných, úzcmných, lechnických
krajinno-ekologických viizieb, na nresto Kežmrok a podtatranský región,

a

unrocnenie kultúnohistorického dedičstvu v oblasti panliatok a krujiny,

podat' návrh na uóani§ticko-priestorovú

podal' návth na stabilizáciu arczvoj sociálno-ekonofiického potenciálu, oclrranu

stahovenie výhl'adového počtu ob)ryatel'ov

obce pri

zolrl'adneni celkového

dcmografického vývoja,

komplexnó riešenie pric§torového usporiad.nia a funkčoého Dtžívania územia,
zosúladcnie záujmov činnosti ovplyvňujúcich územrrý rozvoj, živonré píostrcdic
aekologickťt stábilitu, zohťadheni€ všetkých linjifujúcich 1;ktoiov ochrany pťirudy

klajihy vo vázbe na navrhovanó p|ochy a tcchnickú inlrašLruktúru,
Ýyt}povanie. návrh rozvojových plóch prc bytovú výstavbu,
návr|r zariadeni óbčianskcj vybávcnosti - obchodu, služrcb, sociálnej staíostlivos(i,
tuťizmu a šporfu na vylypovmých tlisponibilných plochách,
stanoviť rcgulativy úzcrrrného roaoja vrámci riešcného úzenliu 5rešpektovaninl
zachovuia a skvalitnenia stavu životného p|,osn!dia tNalo udržatel'ného ío^oja,
§tanoviť optimálnc plochy jednotliyých funkcií. ich vzájomné vdzby ariešenic pre
harmonický rozvoj obce píi rešpektovani jej danosti,
a

návrh dopravného §yslému v obci a sratická doprava,
návrh riešenia zásobovania pitnou vodou. odkanaIizovdlta a zásobovania encrgiamt,
vytvorit' kompaktnú zástavbu §idla Stránc pod Talrami pri zachovani vl&sthého
(nricshclro) cl]aíakteru vyplývajúceho z prirodných dúosti a póvodného osídlcnia,

ÚPť-o stťa..

-

Pdrrhmi

-v.d.nt č,2

wčiťpozenlky pr. verejnoprospešné §tavby, §hvebnú uzáveru a na vykonanie
asanácie,

A.1.2 vvhodnotenie doter8iširho územnéhoolánu

Územný plán obce Stráne pod Tarrami nebol v minulosli spracovaný,
A.1.3 Údri€

.

o §úlade

rlešenls územ|a §o zadaním

dóvod),nr obslarrni€

územnéhoplónu obce

l ó,02,20 l 5 Obecné za§tupitel'swo
obca Slriine pod Tatrami od§úhl§ilo uzne§enim č, 06/20l 5
obsbrávanic úzcmného plánu obco §trfue pod Tatrmi v zmy§]9 zákona 50/l
- marcc 2015.- obec Stránc pod Tatíami objcdlala uíng. arch. 9?ó,
Mlchala Kuvika

-

UPN-o §tíáne pod Taíanli.
]0l5poverllaobecSkáncpodTatnmi
íng.AíchJamiluVojbšákovú,zabczpcčenim

spracovanic

proccsu obsLarania UPN-O Strárre pod Tarami ako odbome
spósobilú ojobu pre
,
obstuávanie ÚPD v zrnysle zákona čislo 50/l 97ó zb,v Zneni neskuisi"ii pr"ap,.uu.
oznánleni€ o začati procesu spracovuiu a obstarania ÚPN-o Sh.ánc pod
Talranli bolo
vobci uskutočnenéobvyklýrrr spósobonr a boli .je<lnotlivo oboznrinrené všetky
dúknutéor8ány štálnej spráq
lnáJ 2015 -vypracované Prieskumy a rozbory v súladc 5
§l9 c zákona ě.50ll916zb.
o územnom plánovani a stavebnom poíiadku; 7 vyhl, č. i5/200l
Z.2.
§
20ló na 2áklade Prieskumov a rozborov bolo nutné vypracovať :
l. Zarncranie skutkového stavu nelcgá|rre po§tlvených stavicb
2, Zamcrarrie a identilikácia čiemej ;k|ádky komuriálueho orloadu
J, Prr!ekt Iikvidácie čiernej skládky

4.

- v

Il€alizicia

dolácie

likvidúcie čiemej sk!ádky ,na záklatle ziskanej finančnej

súlade s výslcdkom Prieskumov a rozborov ob€c stíáne pod Tatrami
zabezpečila
spmcovanic návrhu Zadania.
15.12.20]'1 je §chválenó Zadani§ v obccnom zastupitcl'sruc
obcc stránc pod Tařami
unesením č. 72120l7
- vzhl'adom na počcl obwatcl'ov obce stráne pod Talrami - ned 2000,
Je polrcbné
spracovávat'koncept v súladc § § 2l ods.2 §tavebnélro zákona.
- na základc schválcného ,,Zadaria..§a pristupujc k vypracovaniu konccptu úzenrného
plánu obce l dvoch alternativa§h.
zhodnotcnie §úladu náyřhu rlcšcnia §o z.daním a pripomienkrmi

-

,

Koncept riešcnia ÚPN-o stíáne pod TatBňi :
rešpekru.je schvál§né zÁdanie
zoltl'adňuje v maximálrre možnej micrc pripomicnky vcrejno§ti
, správ§ov vcryjnóho
dopravného a tcchnického vybavenia územia
- aliccptrúe požiadavky dotklutých orgánov štátnej §p.ávy La konccptu ÚPN-o stránc
pod Tatrami

,
-

&sliGD $v!,1,o,

sdí. pdírbml

Úil.o

.

.v.dril L
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Údrie o úzcmnoplinovaceJ dokumentlcll t,yššieho §(upňl r
územnoplánovrclch a mrpovJch podk|adoch

o

použl§ch

Podkladom prc spracovmie ňávrhu ÚPN-o strÁne pod Tatlami sú na§ledujúcc š óbcou
a katastront obce súvisiace úzentnoplánovacie

.

dokumcntácic

a podklady:

Úzcmnoplánovrcll dokomcntácli

Konccpcir úzcmnóho rozvoJr slovcnškr l00l
Úztmný plón vtl'kého úzcmného celku Prcšovského krrj!, ktorého závázná čast'bola
vyh|áscná Všeobecne záváznim náriádením Prcšovského samospíávneho ksja č,4/2004,
kiorym sa mení a dopíria w Šnl. 2l611998 z.z,, ktodn bola vyhlá§cná závázná časťÚPN-

Prešovského kBja schváIeného un. č,26811998 v zncni nc§koršlch mien á doplnkov.
Zmeny a rloplnky Územného plánu vel'kého úzennrého celku Prešovského kraja 2009 boli
schválené zastupitcrstvoln PsK uzncsenim č, 588/2009 dňa 2?.l0-2009, Závázná časťZnrien
a doplDkov Úzcrnného plánu vcl'kélro úzentného celku Prešovského k{ja 2009 bolá
\ryhlá§ená vš@becne závázným nuriadeninr PSK č. l712009 schvólenýnr ZL§tupitel'§rvoíl
Prešovského §afiospnivneho krajd uzícsením č, 5E9/2009 dňa 27,10. 2009 s účinnostbu od

vÚc

06-12.2009.

.

o§t{tné podklrdy
- prrrgranr odpadového hospodántva obce Stráne pod TatrdDi
- Pticskumy a rozbory
- Zadanie
- sčitanie ob)ryátel'ov donrov a byov, Štatisticlcý ťtrad Slovenskej reptbliky
. Ýyncdzenia sčitacich oklskov a urbanistických obvodov pre sčitani. ob}ryat6l'ov, domov
a bytov
- pripomienky a požiadavky občaDov a

.

organizácií

Mepové podklrdy

mapa
mapa
_ základná mapa ČssR

.

M= l:2 000

katsrálna

M=l|50 000

- okresná

- onofotomapy

M=l: l0 000

riešeného územia

- rnapové podklady

biokoridorov a chránených tlzenri

Riešeným úzcmim je kab§tcr obce Stlánc pod Tatrami ,okres Kežmarok,kta.i Prešovský
Katastrálne územie zabcrá celkoui výmcru 422 ha.
Nadnlorská výška sk€du obc.je 693 m n m
6

§slNGo

$V§,1,o

Úpr_ostr-,cporroml _v.d.ntč 2
Úzernie kaiastra,je zvlnené, nadtrromká výška obcc sa pohybuje v loznedzi ó80-795
m

n,m,

Súl udnicc

49'9'.]0 s,š.l20" 22'

2'

v.l_

Podl'a fytogeogralickóho členenia Slovcnska cclé riešenéúzcmie pab.i do obl!§ti
západokaQal§kej 1lóry (carpaticum occidentale) do obvodu vnútrokarpatských kotlin
(In!clcaPaticum) čas(i Podkarpatské kotlirry spišské kotli!y,
obec Stránc pod Tatranri pozo§táva z 2 čNti: z nlicstDej č6ti a z ci8án§kcj osady,
vzdillenri l knt
Tatlarni lcžia v Kcžnrarskej pahorkatinc uprostre<l Popradskej kotliny na
,Sl,ánc Pod
juhový.hodnom úptilí Vysokých Taticť na lbrlovcovor:iečnýeh kuicl'och
ňa brehoch
sránskcho potoka, l'ovostrannélro pritoku Popradu, cholár.jc len mieme člcnitý a rozplesliera
sa naokla1i územio Tanapu v nadmoť§kcj výškc ó80
- 795 m, lba ojcdinclc rastú osrróvčcky
lesa, Poloha obce na hralici Tatran§kého |árodného parku móže bý'impu|zom pre
perspektivne zvýraarenic rckrcačnej funkci§ obcc a služieb. Obecje vo výšk§
vo výškc 700

.klrá

1c

m. n, v,
Obec jc od mesta Kežmarok vzdialené 5 km, Rozplastiera §a na pravonr brehu Bielcj votly.
Na §ev€rovýchodnej
stíane susedi obec § obcou Mlynčcky, na výclrodnej strane s lneslonl
Kcžnrarok. najuhovýchodnej strlne s obcou Malý §lavkriv a na zápa,lnej strune s
Tatranskýni osadami Tarnnská Lontnica. Tan.anskó Kotlina, Ta;.anské Matliarc, ktoré
sú
vzrlialelé orl obcecca l0 km. Spolenie mcdzi nimi je lcn slabo urJržiavanými pol'nými
ccilami. N_ajuhozápadlrom úpátí sa rozprestierajú vysoké Tatry a chráuené úzcmic Tauapu,
Z3 obcou Strálrc pod Talrami na severozápadltcj strane sa rozpicsrien cigánska
osada.

Zadmini§trativnolro hl'adiska §a riešcné územie nachádza vkatastri obcc §tíán§ pod
Tatlani, v okresc Kcžmarok a Prešovskonr kraji.
I{icšenýnr úzcntint jc celé kalaslíálne úzenlie obce Stránc pod TatrilIi.
Ciel'orn renoja.jc posilnenie regionálnych až narlregionálnych funkcií obce Stnine pod

_
Tatrami

niljnlii ako]

po§bdovmie ubyovania a služieb v rámci rcgionihclro ccsrovného ruchu
ccntiú furizmu a rckreácie v oblasti Vysokých Ťaricr
_j9dlélo 9icl'ov poznávaciglro turizmu priiodrrých kris po<ltatranského regiónu
a vysokých Talier
- šporlového a !,mingového centra s pristušnýnri službami a vybavcnínr
na<lregionálncho
- zázemia pre
-

jedného

-

z

z

charakteru

yr:,,,."l ||i". obce síráne pod Tltťafui rešpekluJe vysohi nrieru ku|túrno-hlslorických
aprirodných hodnót úzentia a unrožni qNorcnic an.aktivneho urbanislického pricsrclu
s

ť.8ionálnym a nadlegionálnym

významom pťe ob]ryatcl'ov i návštcvníkov obce,

Ceomoríblogické ponrcry

Podl'a geonrortblogického členenia sR (KoL., 2002) sa úzeňie nachádza vAlpskoHimalájskej sústavc. podsústavc Karyaty, provincii Záparlné Karpaty. podprovincii Vnútonté
Západnó Karpaty. Fatran§ko Tatralrsk9j oblasti, ce]ku Podtalranská kotlina, podc§lku
Popraď§ká kotlina a če§ti Kežmareká pahorkatina.

ARsrNG@ sW

s.r.o,

ÚPi-o
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Z geonlorfologického hl'adiska predstawje úzmie rcliéfkoilinových pahorkatin §tredn€
členitých

úvalinovitýnri dolinanri a úvalinarli kot|ín a brázrl.

§

Geológlr
zhl'adi§k8 geolo8ickej §tavby (KoL,, 2002) jc lizemie jcdnotné, málo rozmatilé
Nálcži k vrchnej kriede a palogénu vnútomých Karpát, ktoď je budovúé
pieskovcami avápnitými ilovcami flyšu hutianského a zuberskóho súvrstvia. Zhladiska
inžinicrsko-gcologickcj mjonizáci. idc o ra,jón glucifluviálnych sedimentov s mjón
a homogénne.

ftyšoidných homin. Nivy tokov vypiňajri holocérrne flrtviálnc sedinrenty.

llydrologlckó pomcry
Ziujmové rizcrnie pa§i do povodi! rieky Popmd a úmotia Baltického mora, osou územia jc
stránsky potok, lhvobťežný pritok ricky Poprsd,

Podl'a hydrogeolo8ického mjónovania ležíúzemie vregióne

vy§okých Tátier

a

kvlnér ich prcdpolia, Určujúci lyp

QC l39

Kryštalinikum č6ti

priepustnosti

je

nrcdziznrová

priepustnosť. Vodohospodársky význatnné toky, geotcrmálnc a minélálne vody, významné
povrchové a podzemné zdroje vód sa v úzcmíucnochádzajú.

Klíma
Podla Atlasu krajiny SR (KoL,, 2002) patrl územic do chladncj oblasti, oktsku micmc
chladlého

a

vellni vllrkého. s priem€mjrni

t€plotami

Zpadné oceánskc vetry prinášejúce zfážky

v jťll i men€J

a šuché kontin€ntúlhc

ako ! ó "c.
vetry z yýchodnej Euťópy

vplývajú na vel'ké rozdiely medzi letnými a zimnýnli. dennými a nočnými teplotami, Najmá
v zimných me§iacoch sú ča§té invcPic. píiememý ročný ůlrín zrážokje okolo 700 mm. Počct
dni so snelrovtlu pokrývkou dosahujc 100.

Pódy
orná pódr
Nachádza sa vo východncj ča§ii katásřa, pod obcou, v intenzivne vpžívanejPopradskej

kotline, Tu donrinujú vel'koblokové polia. V okoli §idla .je š(ruktura inó

- vo fom.

maloblokových poli, Bývalé polia v zápaóej časti katastra, v ochramom pá§me TANAPu

boli zatrávileňé, zhl'adi§ka MUsEs to možno hodnolit'jednozltačne pozitívnc. celková
výmera reálnej omej pody

ARcHlilG@ sM's.r.o,

je l5l ha v naslerlujúccj štruktúre - velkoblokové poliá l47 ha,

a
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máloblokové polia 4 ha. Prcvláda pcstovanic obilnin
- najmá ozimnej pšcnice, Tťilicalc,
jarnóhojačnlcňa, Zc|liaky pe§tu.jú lcn §úkronrni vlastnici v máloblokovcj
štruktúíc,
arv9|ó

lrivne pors§ry

TNalé lróvne por8§ty v kllr§tíi sa prevužne vyrrživajúkoseninr. Lúky a pasi.nky sa v ktastri
obce ilachádzajťl na]má vzípadn§j časti kalasría. Spolu zaberajú výmeru l04 ha, Zváčša
tvoťia rozsiahlejšic kotnplexy,
Prcvažná váčšinaNalých trávnych Porótov katdtra má prirodzcný charakter. vdávuejšej

minulosti prešla rckultiváciou, a|e po§fupne
charaktcrizujem§ ako inlenzivne

- boli

sa obnowje. Čot'lúčnychporastov

založcnéncdávno na omgj pódc, §ú drulrovo

chudobné, worené niekol'kýrni druhni rasllin. Prevlátlajú
perenne), rcznačkalaločnalá (Dactylis glom€rara)

a

lrávy

lniitonoh tN6c (Lolium

ďalclina plazivi(h.ifolium

repens).

Lúky s prirodzcným druhovým zložcilímchaíaklerizuje extctrzívnc v)ruživanic . koscnie raz
ročne a nchno.jcnie píiemyseloýnlj hnojivami, fiP majú róaorodý chankter. od
vysokopíodukčlrých mczolilnýah porastov t)Ť,! Arrhenalheríon až po róznc typy vIhkých lúk,
Právc vlhké lúky a mokradc postihli v minulo§ti drastioké meliorácie a odvodnentc.

V kalastri aj vzhl'adont na zaneranie pol'nohospo<lárskej r,ýroby a rrysolo rczilienciu
(pružnost'- schopnosť lúčnyclr porastov vrátiť sa po §končeni pósobcnia nepriaznivélto

!pl)m

relalivne ďchlo do póvodného stavu) má vý§kyt pfirodzených porstov s!úpajúci

chaťaktcr. Výurera prirodzených lúčnych porastov,

kde bo|i identifikované biotopy
je 11,44 ha (690Á zo všerkých

curópskcho a|cbo náíodlróho významu dosalruje vkataslri
trávnych po16loV).

Pfirodné podmlťnky. krajlnná ekológla
Z nnalýry krajiMcj štruktúry, krajinDo-ckologických podmienok možno odporučiťvšeobecnó
zá§ady nanužnlcntových oputrení prť exi§tujúce a navrhované plwky nriestneho úzenlného
§ysrénlu ckologickoj §tabilily:

l,

Rcšpektoval' prirodlró akrajinrro-ekologické podmienky územia a zachovať plochy

vynredzené ako pruky
2,
s

MÚSES.

V lesuorn hospodátstve u§kutočnil'preurcnu

nepóvoclných lesov a pestoval' lesy
prirodzcnýn druhovým zloženim. obhospoduovať ich jemnejšimi spósobmi (podrcstový

spósob hospodár§wa.

lMlNGo ws.i-o.
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v

§á. pdr.bfrl
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zabezpečiť cxtenzivne využivanie všetký.h TTP, Odsbániť sukce§hé

nálety z biodivežitne cenných p|óch. Vel'koplo§né bloky ornej p6dy obhospodarovat'
systémom s(riedávýclr poli.

Velté bloky porly diferencovat'sictbu pol'ných ciest

a vý§adbou

kotidorov stromov akrov. Uvažovať svý§adbou budúcich mohul,ných solitémych jedincov
listnatých drevín, najlepšic lipy alebo javorov.
4,

Pri novej IBV v obci rcšpektovat'plochy cenné z hl'adiska MťtsEs,

5,

lnváae druhy r§tlín likvidovať v §účinno§ti s vlastnikom pozemkov

a obcou.

Zivázná časťÚzemného plánu vcltóho tizcmného cc|ku Prcšovského kraja bola
vylrlásená Všeobecne závázným nariadenim Prešovskélro sanrosprávneho kraja č,4/2004,
|coďln §a Dcní a doplno Nv sR t. 21611998 z.z.,klóryfr bole vyhlášcnú ziviizná č8ťťIPNVÚC Prešovského kraja schváleného uzn, č. 26El| 99E v zneni neskoršich znien a doplnkov.
Zmeny a doplnky Urmného plánu vel'kého úzernného celku Prešovského kra,ja 2009 boli
schválené Zasfupitel'§tvom PSK uznesenlm č, 5E8/2009 dňa 27,10.2oo9, záýa^\á časťzmien
a doplnkov Uzcmného plánu vclkého územného celku Prešovskélto knja 2009 bola
vyhláscná Všeobecne závázným nariadcním PsK č, l?/2009 schválcným za§tupiteitNom
Prešovského samosprávncho kraja uac§cnínl č. 589/2009 dlia 27.10, 2009 s účinnost'ou od
0ó,12,2009.

Zo záváznej časi ÚPN VÚC Prešovského kraja vyplývajú pre spracovanie ÚPN obce Strán€
pod Tatranti nole<iovné požildavky:

lv

obla.ti u§poři§drni, ú2€mlr, osídlcnlá r životnóho přo§třcdi.
l,2 v obla§ti nadregionálnych súvislostíusporiadania územia, rožvoj osidlenia a sídelnej

štruktúry -

l ,2, l až l ,2,4 §a nahrádzajú č!ánkami v znení:
l,2, l podporovat' budovanie rozvojovýc|r osi v záujme tvorby vyváženej bicrarchizovarrcj
sidelnej štruktúry,
l .2. l. l podporovať ako tozvojové osi pryého §fupňa:
l ,2, l,3. l kcžnarsko-rubovniansku ronojovú osI Poprad - Kcžmarck - stará Lubovňu spišská statá vcs,
l.J.6 podporovat' ťážiská o§ldlenia ako rozvojové §idelbé piicstory vytváraním ich funkčnej
komplcxnosti so zohl'adnenim ich íegionálíyclt súvislosti.
1.3.7 podporovat' nástrcjmi územného rozvoja divepiíikáciu ckonomickej základne t'ažisk
osldlenia. pri vpživani špecilických danosli a podmicnokjednotlivých území,
l.].8 podpotova(' foaoj sldelných centier, kloré tvoria základné terciánre ccntá osidlenia,
fozvojovó ceútrá ho§podárskych, olrslužných a sociálnyclr aktivit ako pre priliehajúce
zázenrie, tak prc prislušný regionálny celok, a to hierarchickýnr §y§té,nonr pozoslávajúcinl z
dchm skrupin centicr:
1.3.8.4 druhej skupiny, ktoré tvoťia jej druhú podslrrrpinu: Kežnrarok, Vranov narl Topl'ott.
l,5 podpoíovat' roryoj pric§torov - mikror€8iónov mimo ťaži§k osidlenia, chtMktcrizovaných
ekonomtckou a dcmografickou dcprcsiou a te0io princip aplikovat'aj pň tvorbe subrcgiónov,

článly bodu
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rcšpcktolal'podnrienky vyplýlalúcc zo záujnlov obrany štátu v oke§och BaIdeJov.

Hunrenné, Kežnarok.

l,8 cirriair'pol'nohospodársku

pórlu a le§y ako obnlcdzujúci t-qktor urtatristického rozvoJa
uzcmla,
l 9 v ú?cmDopláilovlcich dokumentriciách a úzcmopliinovacíchpodkladoch obcí na
územi
národných parkov, v icli ochranných pásmaclr, cbránených kajinných oblastiacb
av
územiach patriacich do sústavy NATURA 2000, posudzovat'všctky novonavrlrovanó
zóny,
váčšic stavebné konrplexy a d'alšie činnosti, v zmyslc plalnej legislativy o posudzovoi
vplyvoY na živo(né prostrcdie
l, l 3 obloti civi lrej oc!! any ob)ryalcl'§Na rcz€ryovať p|oclry píe zariadcnio
na ukr.ývanie
ob}Yatel'sNa v púpcdc ohrozcnia,
l. l4,] vytvárať podlnicnky dobrgj do§tupnosti vidieckych prig§torov k
sidelnýrn cenbám,
podporovať výsavbu vercjného dopravnóho a technickóho vybavcnia obci,
modemých
iníbmačných technológií lak, aby vidiccke priestory vyvára|i kulŇnlc rculocilnó pío§lredi9
voči urbámym pricstoťom a do§iahnut'tak sklbcnie í.adičnéhovidieckeho prostredia
s
požiadavkami na modcmý spó§ob života,
l, l 4,4 pri rozvoji vidieckych obla§li zohI'adňovat' iclr špecilické prirodné a kaiiruó
prosltdie a pri rczvoji jednotlivých čilrností dbať na zamedzenie, rcsp. obmedzenie
možných
negativnyclt dósledkov činností na knjinné a živolnéproslíedl9 Ýidieckeho pricstoru,
l. l4,5 zaclloviivill'póvudný špšcifický ráz vidicckcho pricstoru. vychádzat'i pr)vorlnúlro
charaktcru zis|avby c histoncky ulvorencj okulite1 krajiny: zachovať

l

l5,1 voblNtiškolstva

l vytvorit' úzcmnotcchnické podmicnky pre zabczpečovoie spolupráce školského
systómu a Zamcsfiávalcl'ov tak, aby rczsah a šlruktúra vzdclávania z;dP;vcdala
vzdelanoslrjm požiadavkánt pracovných miest,
l l 5,2 \, obla§!i zdravotniclva
l._l5,2. l vytvárat' úzenlno - tcchnické pfcdpoklarly na rovnakú prí§tupnosr'
a píimeranú
clcklívnu dostupnost'zariadenianri anrbulutnej a úslavnej §larostlivo.síi ajcj zarncrunie
na
prevcnctu. včasnú diagnosriku a liečbu závažných ochoreni,
l , l 5 f 5 vytÝi|ať rizelrrnoteclrnické predpoklady na uskutočňovanie
rýstuvby zuriarlení na
vzdelávunie Rónrov a ro^oj ťónlskej kuItúly.
l, l5,],ó vylvárd' úžňlnotcclrnické podmienky býlania, občienskeho \abavcnia a rcalizáciu
tcchnickej infraštrury maíginalizovaných skupii obyvatcl'stva.
l. I 5_3.7 vytváranýnli úzgnrnotcchDick);mi podmienkami podpolovat' v rámci
sú§nedenóho
osídlenia podnikatel'ské aktivi!y rónl§kcho ctňika,
1,1 7 v obl§ti priťodného a kultúmeho dcdičstva
l. l 7, l rcšpeklovat' kultúrnolristorické dedičstvo, predovšetkýnt vyhlásené kullúrne pamiatky,
vyhláscné pamiatkové úzenria ( pamiatkové rczerácic, puuiatkové zóny a iclt
oclrranné
pásnra ), panldtihodnosti a súbory navllrované na vyh|ásenic v súlade
soiákononr o ochnne
l . l 5_ l ,

pafiiarok,

l, l?,2 upl{tnit'u řcšpeklovať typovú a funkčnú proliláciu sidel mestského a malomestského
charaktcru
2 V obl!§ti rozYojl rekrťácie ! tuři§tiky
} l považwať za hlavnó rckreačné krajinné cclky / RKc /: Bachurcň, Belianske Tatry,
Branisko. Busov, Ccrgov, Domrou, Dulla, Kozic chrbty, Lubické predhoric, Lubovlrialr§ku
vrchovina, Nizke Bcskydy, Pieniny, Slán§kc vrchy, SpišskúMagúu, VYchodné
Karpaty,
Vysoké Tatry, §rr"y'ri Spiš, Vihortat,

2,2 Považovat'za pťiestory sPoločného záujtnu pri abezpečovani ich
priesIoly v prihroničnej obl6ti s Pol'skou republikou a ÚkBjinou
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2.3 v obciach nachádzajúciclr sa na úzcmi Talřan§kého národného parku, Národného parku
Nízke Tatry, Národného parku Poloniny, Nároúrého parku Slovenský raj u Pieninského
národného parku §a móžu umic§tňovať §tavby:
2.3,1 leo v hmnicinch ?Atavaného úz€mio vymedzeného v mys|e schvál€ného územnébo
plánu obce,
2.3.2 do doby §chválenia UPN obcc sa móžu umieslňovať §tavby len v híaniciach

astavaného úzcmia
* 1.1,I990, klotéboli píemietnulé do odtlačkov k.tá§trálnych
2,4 v},tvárat'podmienky

pre

máp,

vmik nových kornplexných strcdisk cR

§

fakultátivnyn

§užitim

polenciálu atmktivnych priestorov, pri tešpektovaní zádnlov mhŘny pfírody a krujiny.
2,6 podporovat'a prcdnostn€ rc^ijat'tic druhy a fbťmy nx,izmu, ktoré lnajú pre ťozvoj v
danom úž€ňí ilajlcpšie predpoklady a kloré sú žároveň prcdmetom medzinárodného významu
(lctný a zimný horský turizm$, kultumo - poznávaci turizmtls, kúpel'ný tuizmus, kťlpcl'ný
licčebno-rekondičnýturizmus, ekoturizmus a a8roMizmus),
2,1ó v áujme zlepšovania do§tupno§li ccnti.í. vyfuárať územnotechnickó podmienky pre
ťealizáciu turi§tických ciest,
2,16,2.2 nadre8ionálne cykloma8islrály a pešie turi§tické magistrály prepájajúce Prcšovský
rcgión s význanrnými turi§tickými centrami na SIovcnsku,
2, I 6,3.] regionálne cyklohsy a pešie turi§tické chodniky prepájajúce význsmné ruristické

ceítrá íegiónui

a) 007 Podtatranská

cykloma8istrála

b) 0l4 spišská cyk|omagislrála
,l Eko§trbi|i2{čné opltrenIr
4.1

(§evemá vewa)

pri uilti6lř,oýdni ilvuticií /rozvojových plóch/ptiotitne využíwl'zdslaýoíéúzenria obcí

olebo plochy v aáviizno§li no za§taýdné úzéalloa slaýebté iuýesilci. uni6rňoýat' pliolithe
do Eý. hhedých plóch, N.ý!týáft!' no|é izoloýdné celky, réšpeklúýdl' pťífulnla hish,lické
danosti ilemia obcí
4.9,7.6 zoheqr.čenie ltuimilaej ochrany bťeho|ých lroťnsh,ý hlliekých biokoriilorov
§ v oblrsti dopťary
5,|.6rcšpektovaťhlavnédoprawé§iťt§vrúnlcitnedzinirorlnejtuíislickcjdopravy cestné
komunikácie,
5.1.6, l východná scvero-južná lr8sa hrailicá PR - Podspády - spišská Belá - Kežmarok Poprad - Vemár - hranica Košického km.ja s vylúčenlmnákládnej ttanzitnej doptavy nú 7,5t
l úsekl Tananshó Jalorltn - Podspády - Spišská Bclá,
5.1.6.2 Pribylins - Starý Smokovcc - Ždiar - Javoritra s vy!účenlm
6

v oblr§d vodného ho§pod{řrtvr

l v záujnrc zabezpečenia zdroJov pitnej vody.
6.1.1 chrónit'awužívať exismiúce a zdokumentované zdťojc pitncj vody
6, l ,5 od plošne vellcých stavebných objcktov a spevnených plóch riešit' samostatné odvcdenie
dažrl'ových vód a nezaťažovať tlLk či§tiame odpatlových vód, presoilzoýal' lechhitké liešeiio
na aspoň čiu§očné,řesp. sezónne zldňúnie ljchto vól v riešených lohalirich Fe zlepšénie
m i kro kl imy o k ol iléh o proslr.di a,
6.1.6 podporovať výstavbu vodovodov v ot lastiach s environmentálnymi zát'ažami
ohrczujúcimi zdravic obyvalcl'stva,
6,

ó,2

chráfiit'priestory

6,3,1 prestavbykanalizácii,skupinovýchkanalizáciíačistiarnioclpar-lovýchvód,Prednostne
ťealizovat' kmalizačné siet. v sidlach ležiacich v pásnrach oclrrmy vFživuných zdtojov
pitnej vody, v ochmnných pásmach minenilnych a liečivých vótl, výstavb! klhalizačných
sicti ako vcrejllopro§pešných §tavieb konkíctizovat'v územnom pláíc obce,

l:
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6,3,2 zabezpečiť kvalitu vypuš('ania vyči§lenýclr odparlovýclr vód v arry§le
Požiadaviek
§tMo\,ených sličí§n?/rlulným aatiudeaiat vldtly SR č,, 29ó/2005 Z. z
6 J,] zabťzpečiť postuPné znižovanie zao§távania rozvoja verejných kana|izácií zr rozvojorn
vcrcjných vodovodov.
6,J,4 v rozhodovacom proccsc posudzovať inve§tičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných
kanaIizačnýclr §ú§av a čistiami odpadových vód z dóvodu optimalizácie prevádzkových
nákladov prc pripojcný§h užívat9l'ov,
ó,4 rez.Novať prieslory na vybudovoie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČoV
6,4,

l rcalizovat'ťslavbu kmalizácii

6.5,3

s.

a

),

ČoV obci,

cicl'oll zlepšiť kvalitu povrchových

clrrániť po<lzcnué vody rcalizovať yýs(avbu
či§tilrni odpadoulch vód a rcďirenie a iítenúJikiciu *istujúiich
vó<i a

no.\jch ha.nalřzócii !
cov a rekotšu,tlkch. 4\islujilcith t{ualiučlých sieri,
6,5,4 zlcpšovat'vodohospodársk§
pomery na malých vodných tokoch v povodi zásahmi
smeruJúcimi k stabili7icii vodohospodárskych pomcrov za cxtrémnych iituácii, pri
úpravách
tokov
8 v obl|§tl horpodár§tYr
8,3,7 podpotovat'doplntové folmy podtrikania na bázo tradičných rcmesiel ako využitic
surovin z pr<rdukcie pol'trohosprrdárskc,j a lesne| výroby vo virlieckych sidlach s volhou
pracovnou §jlou, s cielbrn znižil' hospodrirsku deprcsiu najrrrá v obiastiach s vyššinr
stupňonl
ocltrany prifudy,

t,J v oblasti oi,lpadového hosPodáIstva
ll,.{ l nakladúie s odpudmi na územi kíaja l.iešiťrex v súlade so schváleným Programom
odpadovóho hospodárstva sR, Prcšovskóho kreja a jcho ohesov
8 4,ó zabezpcčit'po§tupnú sanáciu, rcsp. rckultiváciu uzarvoícných
skládok odpadu a §talých
ctrvironmontálnych záťaži.
lI. Veť.Jnopro§pcšné §íaÝby
Verejnoprospešné stavby spojené s rcalizdciou uvedcných závázných regulativov sťl
tielo:

l. v oble§ti dopřavy
l,2,ó2_prepoiilictvílynčcky Kcžmarskó Ž|aby (lV5]7) v kale8órii ccs(y lll. triedy c ?,5/60
(predlžcnic cesty III/ 5378),
l,2,ó7 predlženie cesly líl/0ó724 do komplcxu klimatických kúpelbv navrlrovanýclt
scvcrozápadne od obcc Malý Slavkov ajej napojenie na preložiu V6?.
2.

2
2
2

v obl.§rl vodného ho§podár§tvr
l suvby Prr úprdw a revitalizáciu vodných lokov, meliorácii a nádrži,
l l stavby protipovodriových ochranných hrádzi a úpravy prolilu kor}ta,

2,
2,
2.

l,2 poldrc. zdlžc, prehrádzky u rrralé viacúčelovévodné nitlrže pre stabiiizóciu prietokrr,

17 dobudwmie Belimskeho §kupinového vodovodu Výboma - Vojňany Podhorany -

Toporcc -' Bušovce Spišská Bela Kdžová Ves s napojenim rómskych osád,
2.8 stavby pí9 úpravu a revitalizáciu vodných tokov, mcliorácií a nádrží,
2,9^slavby píotipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profiIu koryla,
2. l 0 poldíe, zdržc, prehrádzky a malé viacúčelovévodné nádrže pre
itabilizáciu prictoku,
2. l3 požianre nádrže v obciach,
5.
5,

v obla§ti tclckonunikÁclí
l stavlry pre pťcnos terestriálneho

rch ochlanné
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6. v oblr§ti obrrny štílu . c|vlln.J ochrtny ob}ry.t€l'ltva
6,3 stevby civilnej Nhfrny ob}ryat.lttva,
v prípade ich ohrozcnia,
6.3.1 zariadenia na ukrývmie ob}ryat€Fstva
6.3.2 zariadenia na §ignalizáciu a koordiiáciu čimosli v shve ohrozenia,

v ob|.§t| pírodíéhor kultúrn€ho dedlč§tvr
l štavby uvedcné v Ustrednom zozn8me pamiatok vyhlásené za Národné kultúftc
pamiatky, pamiatky a ich okolic zapisané v zoznarnc svetového kultúmeho dedičstva
UNEsco a objekty §úvisiace s pamiatkovo chránenýoli hi§brickýlni perka|ni, ich údřžbu d
úpravy rcalizovať len so silhlíson Paniatkového úrldtl,
7,2 stilvby technických palniatok a histoťické dopravné stavby. ktoíésú vyhlásené zs Nl(P,
7,J stavby pre ochranu, plieskum a spristupncnic archcologických lokalit.
7.
7,

v

oblrstl pol'noho§podór§sr
viacúčelovýchvodných nádrži pre protipovodtiovú ochranu a zavlažovanic s
využitím pre rekreáciu a tuňzmus, rybné hospodár§tvo a ckosiabilizáciu.
E,

8.2 stavby

v oblr§al žlvotnéhopro§trcdl!
9,1 stavby na ochranu pred privalovýnri vodami - ochrúné hrádze s úpravy vodnélro toku,
priehťadzky, poldťe ! viacůčelovévodné nádÉe,
9,2 siavby na účclymonitoťovilia stavu životného prostrcdia,
9.

l0.

v obl!.ti

odprdového holpodírrtvr

l0,3 stavby a zadadenia na aeškodňovanie, dotriedbvánie, kompo§tovmie, recykláciu
odpadov a maleňálového a energetického zhodnotcnia všetkých druhov odprdov,
Ná u§kutočnenle vcřéJnopro§p!šných .trťeb možno podl'e § l08 zlkona č.50/l976 zb.
o úzcmňom plinoviní . §trvcbnom por|idku (§trvcbný 2lkon) v zncní neskořších
přcdpl§oÝ, poz€mky, sirÝby l přávt k nlm ravl.§tnit'rlcbo vlrštní.ke próv. k
pozcmkoň r §ttvbám obmcdžltl.

A.2.3.I obw.ael'§tvo
Zóklsdné demo8r.íickéúdaje r prognózy,
Vývoj počtu obyvarcl'ov obcc, obcc stráne pod Tatrami mala k 31.12.2014:
- počcttRalobývajúcichl9l0ob}watel'ov
- počet prcchodne bývajúcich 28 obyval€l'ov
Štruktúraolrwatel'stva

_
-

S|ováci

]9l0

:

ob}ryatel'ov,
2 toho ci8áíi l 690 ob}ryaiefov,
Slovóci bcz Cigánov 220 obpatelbv,
Rómovia 0 ob}ryulcl'ov.

V obci stráne pod Tatrami sa bikto nehlí§i k inej národnosti. oficiálne sú všetci občania
obce Slovenskcj národnosti. Pohyb obyvat.l'slva - jc vyvolaný fcdostatočnou stabilizáciou
obyvaleťsrya vzhl'adom na pracovné píiležito§ti a občiansku vybávcnosť (obchody, §lužby,
zdnvohiclvo. školslvo. kullúra. šporl ),
. _
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Oheo Strárrc pod Tatratrti:
- K ] l, l 2, 2010 nrala I 649 ob}ryatel'ov, 1449 Cigrinov, 200 Slovákov
- K ] l, l 2, 2014 Dala I 9 l 0 obwatel'ov, ló90 Cigánov, 220 Slovókov
Podl'a indcxu í6fu budc v obci v roku 2035 :
- Cigáni lÓ90 + 60,25x 20 = l 690 + 1205 = 2895 ob}ryatcl,ov

- slováci
_ sPoLU

220+

5

x}o= 220+ l00 =

320obyvatc|,oY

3215 obyvatelbv

A.2.3.2 DomovÝ a bvtový íond
Ch4rrktcris(ikg bttového fondu íštruktúra bvtového fonrlu. koeficient obwanosti. uwalo
ncobivilné byty. pri16tkv a úbytkv bYov)

ob,ývané a

Stavby v obci Sb,óne pocl l'alrarni:
Rodinné donry l0l;
- Cigánska osada.}7 rodinnýclr domov
- obgc bcz cigánskcj osady ó4 rodinných domov
- Rozostavané rodinné domy_ l 0 sta\.icb bez stavcbnébo povolcnia v Cigánskcj osadc
_

^.
chatrče:

-

l

20 v Cigánskej osade

Unimoburky

-

3vCigánskejosade

Obecné nájornné byy
23 byových dornov so 60 bytovými jednotkmi v Ciginskej osade,
Koeficicnt obývanosti v obci je vysoký,
Súčasný dopyt po byfoch jc ricšeuý v obci zahusťovanim jesMjúcej zástavby v póvodnci
časli obce a íozpinavým §pó§obom noregulovanej zástavby v cigánstcj osaUÓ.
:

V

pod 'r8uanri

obcl

striine
sa uvažuje vo varirntc č.l s vý§tavbou rodinných domov,
v lokalite a, 1,2 -pri ci8ánskej osadc a v loka|ite 3,4,5 pri póvodrej časti obce
obývanosl' v osade jc lysoká, ča§ť zá.§tavby je hygieniiky ncvírodná, štruktúranicktorych
obydli jc ncidenlifikovateI'ná , Preto bude časťúzemia /drevenó búdy/ určcná ila a§anáciu.
Obýlanosť v póvodnej časli obcc jc skór nižšia,vho<lná na doplnilie fomou rckolrštrukcic
a dostavby objektov rodinných domov,
Tieto zámcry si vyžadujťrpodrobné riešeniejednotlivýcb častí obce a navrhovmých lokalir,

za prácou. nczaDeslnanosl')

Ekooomická akúvita obyvatel'stva jc slabá, stagnujúca. Čast' olryvatel'stva migrujc za prácou
do okolitých rnicst - hlavnc do Kežmarku, ostatná časťobyvatel'stva - hlaine zcigánskcj

osadyjc zviičšabezpráce.Jcpotrebnéabyajsanromýnávrhúzemnéhoplinuobcepónrohoi
prcduťčll' Ieálnc zdrojc pře jcstvujúce pracovnó kapacity, V obci sa nachitlzu
l l súkromných
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podnikáteťov a Pornohospodáf§k€
družstvo por,liclnikov so sidlonr v Kežrnarku. Pot.nciál
výroby,
katmtraje vhodný na rozšírcnie rutlinnej o živočíšnej

. po|oht s ťznan| obce v řánlcl štruktúryoaídlén|!,íunkčnée prle§tolové u3porl.dtnl€
pot.!c|il r úztmný rozvoJ obce
šlrš|eho územlr,lch lTl}ry nr ioclálno€kononllcký
obec stránc pod Talfrmi leži severoápadne od Kežnratku . ntcdzi cestou Slobody
a komunikíciou Popttd- Kcžmaruk- spiš§ká Bclá. obec je komunikačne napojená
z Kežnrárku, pričom § o§tatnimi susediacimi obcami jc prcpojcnÁ cez kahsře
ncspevncuými. pol'nýml komunikáciami.
s okolitýni obcami vywář urbanistickú liniu obci nachádza,jťlcich sa v podhoíi vysokých
Tatier {d Mlynčekov až po Podbanské, Táto základná urbanistická koncepcia predurčrtjc
z*adenie obce do riadenélro systému koncepcie rozvoja cestovného ruchu v podhori
Vysokých Tatier, ktorý sa v §účďno§ti začína ctahlóvať.
0bcc sa rozvinula v kontaktc so Stránskynr potokom, ktoď tečic do Kežntarku , ktie sa vlicva
do ricky Poprad
safrotná obecje íozdelená nb tťi zastavané úzerrria prepojené hlavnou dopravnou
kofi unikácioulIl/3097.
Pred obcou smerom ku Kcžmarku na pravej strane komunikácie sa nachádza hospodársky
dvor, ktoď predshvuje samosbmé zaslavanó územic obcc,
Druhó ž6Bvanéúzemie , píed§tawje póvodnú čast' obcc ,ktoré je íozdelenéna I 2
urbmistických mikopriestorov, píepojenýcb obslužnými komunikáciámi a križovatkami.
Tíctic za§Bvané územie ležl sevcrozápadnc od póvodnej časti obce a je to územie cigánskcj
osady .Toto zutavané úzenri.j. ž časti Devhodne urbanisticky regulované zástavbou
byových dotnov. ostatná časťosadyje nerelulovanó .za§tavuná nevlrodnou svojvol'nou
záshvbou konrunikácii a budov, obklopená z tloch střín čicrnotl sklúdkou kornunálneho
orlpadu.
Jadro póvodnej časti obceje tvorené centrálnou komunikáciou llV309? § píil'ahlou zástavbou
rodinných domov a dominantou dvoch koslolov ,situovaných pri kíižovatk§ na západnej
stranc obce.
Uvedenéjadro obcej§ predmetom o§ob;tného záujmu a ochrany, ako hodnotnóho
mikopnestoru kultúmo-historického dedič§tva obce.

Z pozitívnelto lrl'adiska v rámci širšich vťahov k rie§enému úzetniu je fakt, že obcc Striine
pocl Tan,anri sa nachádza v podhori Vysokých Tatier n kat6(eť obce hÉniči
adnrinistrativnyn okrc§ným cenřon- Kežnrarok, Poloha obce v rúmci šit,šich vzťahov
vzhI'adom na medzinárodné súvi§losti pa!,i do" hlanej oblmti cezhrilničnej spolupúc. druhej
úťovne". obec Jc v bezprostrcdnom kontakte na" hlavný pól rožvoja priemyslu" a na ,, hlavnú
rozvojovú os tudzmu" V prie§tore Poprad, Kežmarok, obec Stráre pod Tatrami so suscdnjmi

podhorsk:imi obcami vytvára zázemic v támci štruktúry osidlenia pre rozvoj ccstowého
ruchu a funmu, Prirodné a ekologické faktory spolu so §cenériou kía_jiny vy(várajú atraktivne
predpoklady prc ďalši rozvoj podlrorského rcgiónu Vysokých Talier, v ktorom sú stráne pod
Taranri súčst'ou,Zabezpečenie í)zvoja obc€ v širšich súvislosliach prianlr súvisi aj s
napojenim obcc na doprawý systénr regiónu a cez cestnú dopraw pťepojcnie so ž€leznicou a
s letiskom , Taktiež.je nezanedbatel'ný potenciál obce v oblasti cestovného ruchtt uj vzhl'adonr
na cczlrraničnú spoluprácu s PoI'skom.
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Obec Strá|e pod Tatnilti Dá predpoklady na zabezpečcnic rekeačnéhopo(§nciálu
lcgionálneho vý2nanlu riešeninr fonlou ubyovania v súkromi stravovania a služieb,

Rozvoj hospodár§koj základne sa uvažujc v oblasti cc§tovnélro ruchu a to hlavnc

zabczpcčcnim ubytovacich kapacíl.§u.avovatria,kultúry. obchodu a býlania. Jc potrebnó, aby
pri ricšcni a vÝslavbe ubytovacích kapacit boli rešpcktované potrcby obcc zo srrany
invcstorov.a lo hIavne vzh|'adom na lrotrolry občianskcj vybavenosti, §ociálnei a technickcj
infrašuuktúry, Po vyricšenípolrieb občianskcj vybavcnosli - §lužby, obchod, sociálnc službý
budú vrýchlo pilesnroclr občianskej vybavenosti zabezpečenéaj pracovné príležitosti prc
občanov. obce, Sumomá nigr,ácia zu prácou je evidovanó l§n v ránrci okrcsu
,ptič.onr
dochiidzka za prácou do tne§ta K9žmďok je dopravnc zabezpečená.

orizby obcc nr záujmoyó úzcmie
Záujmovó územie jc úzcnie pril'ahlé k úzcmiu obcc a ktorého usporiadanie jc poftebné ťicšit'
vo vzájomncj tirnkč|cJ a tcchnickej súvislosti s úzcmím obce. Záujmovým úŽcmímobcc jc
katasLrálnc územic obcc Stráre pod Tatrami, Záujmovým úzcmim kamstra sú katasrálne
úzcmia susedných obci, a to Malý §lavkov, Mlynčeky, Kcžmarok, Rakúsy a Vysokó Tatly
Z pozitivneho hl'adi§kn v úlrrci širšich vzt'ahov k riešenérrru úzerniu je fakt, že obec Slráne

pod Tl§dnli §a nachádza v podlrorí Vysokých Tatier a liatasrer obce hrmiči

{dnrinisírativnym okresnýfu cení.ofi- Kežnruok. Poloha obce vrám§i šiŤšich vzťlhov
vzhI'adom.na fted7inárodné súvislosti pani do.'hlavnej oblmti cezhraničnej §polupíáce druhej
úíovne'',Obec je \ bczploslrcdilom konlaklc na'. hlavný pól rozvojo priemýsiu'' a na hlavnú
,,
rozvojovú os turizmu" v priestote Poprad, Kežmarok, obcc sránc pód Ta;íami so §uscdnými
podhorskými obcanli vyvára zázemic v rámci šílktúryosídlcnia pre rozvoj ccstovrcho
ruchu a funzmu, Prirodlé a ckologickó laklory spolu so scerrériou krajiny vytvárajú atraktíwe
prcdpoklady prc d'alší rozvoj podhorskóho regiórru Vysokýclr Tatier, v itoiom sú St.ánc pod
Tlranri súčasaou, Zabezpečenic rozvoja obce v širšíclrsůvislostiach priann súvisi aj s
napojcnitn obcc na dopravný systérrt regiónu a cez ccstnú dopralt prepojenie so železnicou a
s letiskom . Taktiežje nezanedbltel'llý potenciál obce v oblaiti cesiovnéňo ruchu aj vzh|'adonr
na cezhraničnú spoluprócu s Pol'skom,

Z prieskumov a rozborov vyplynula požiad3vka na riešcnic pťepojenja kataslrálneho územia
§ okolitými kalastrami a to hlaÝne dopravne,

obce

. úzcmný priemct ckologickcj s(abi|ity krajiny,zá§ady
chránctrých čr§aí prírody 9 kř!jiny

ochmny

l

tyužitia osobitne

, Karashálne územiť obce Stnine pod Tatrmi lcžív ochranom pásmc TAN^P (2.slupeň
územncj ochraly podl'a zákona č.54312002 Z.z. o ochnlrc prirody a krajiny), sevcmá
a západná híanica katasra je totožná s hranicou vlaslného úzcmia TANAP,
z lokaIíl európ§kej sústavy chráncných úzcmi _ NATURA 2000 rlo katastrálrrcho ťtzernia
obcc slráne pod Tatrami nezasahuje ani §a v ňom nenachádza žiadnc úZcmie cuíóp§kcho
význantu ant žiarlrlc clrrjncni, vtáčic úzcrnic.
UZenlný §ystém ekolo8ickej snbility k. ú. stránc pod Tatrmti predstavuje lrl'adanie
spoločensky
a ekologicky optimálneho Dodelu v spósobe ryužívania krajiny v
principť twulcj udlžatel'nosti
s týmito hlavnýrili cie|lili:
- Zabezpečcnie úzcmnej ochrany píimdy a krajiny,
- 7abezpečcnic funkčtrých vázicb miestncho UsEs na šulktúryIJsEs re8ioná|ncj
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úlovnc.

vyNorcnie optimáln.j ccloptiestorovcj ckoloBicky stabiln€j

konl€xie

s

urbanizovanou

kíujinncj štruktúry v

krajinou,

žachovaňie vPímňých krajinňých prykov prirodného a hi§torického potenciálu
laaliny,
udržanie prirodzcnej funkcie knjiny
optimalizáci. polyfunkčného vFžitia knjiny (turimus, r€kfcácia) v intenciách trualej
u&ža!ernosti,

Funkc|e obcc v kllrstríInom území

Zkladnými funkciami obce vzáu.jmovom územl sú vsučasnosli bývanie

asIužby

v náváZnosti n8 rekeáciu á furistický ruch.
Návrlr úzcnrnélro plánu obce §kválitni základné funkcic á vytvoíi prcdpokla<ly pre rozvrlj
funkcii v katastrálnont úzcmi zameraných na bývanie, rcryoj ce§towého a ruri§tického ruchu
a športu s ryvolanou infiLštruktúrou a vybilvenosťou,

záklední uřb.nl§ťckl konc€p.l.

r kompozíclr obce

Kmjimo-estetická hodnota riešeného územia obce stnine pod TákMije §lmoúé územie
stráni nad kežmarekým katagttom,
Celé riešené územie ntóžeme zaradit'do typu osidlenej vidicckcj
olrc. á so samostatnou cigánskou osrdou .

kajiny s póvodnou čast'ou

Krajinu katutm obcc Stránc pod Tarami je nrožnéchartrkterizovst'lko ltično-pusienkolt
kÉjinu n6 podhori s pricnikom ve8etácie lbmlou lesa, |esných rcniizok a sprievodnej
vcgetácie tokov.

Uzcmie je ponačcné ibtenzlwou agrol*hnickou činnosťou (vel'koplošňé úpravy požemkov,
likvidácia medzi a krcvln, slatinných spoločenstiev a pod.) a devastačnou činnost'ou,
týkajúcou sa lrlavne svojvol'nýn výrubom vysokcj zelcn€- lesa občanmi Z cigánskcj osady.
Táto podhor§ká k|ajina lúk a stránI vytvára prirodnú domina[tu írre samotnú obec ajcl
kataslar,

Úzenlie katastraje o§orené kjuhovýchodu a scvcrozdpddnú čast'kutastra lcmuje pásmo
lesov.ktoďch v}§okó a strcdnó zelcň sprcvádz8 dva vodné toky.
vzdid|ená prirodná dominetaje na sevcrozápadn.j §tíme hrebeň vysokých a Bc|iMskych
Tatier, najuhovýchodncj shne pďoíáma hoBticv - Lcvočskévrclry, slovcíský ťaj a 2južíej
stmíy hrebcíc Nizkych Tati€r,
Vyhliadkové body sú na prljazde do katastra od Kežmarku na osijuhovýchod-scvcrozápad
a sú zaujimavé pre obdivovatel'ov pmorámy Vysokých Tatim.
Ďalšt vyhliádkový bodje pri vodojeme §merom nájuh a tentojc zaujimávý pře monitoring
č6ti obce 5 m8rginalizwmou populáciou a v pozadi s panorámou pohorl Slovmského
Rudohoria a Nizkych Taticr.
Konrpozičná os póvodncj časti obc€ Stráne pod Tamani jc nricstna konrunikácia lll/
3097,ktorcj severozápadná orientáciá tvori §pojnicu k hrebeňu vy§okých Tfltieť,
Póvodná č§t'obccj€ rožčlďená na l2 mikropriestorov § ďchitektonickými dominantanli
kostolov.
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č&\t'obce-cigálr§ka osoda lrrá si§e perlek(nú polohu s panorálrou Vysokýclr
Taticr,no pries!oťová charakteň§likaje chaotioká,neregulovaná,bei
konrpozičných viizieb
Salrro§laLná

doninant,
Architektonickó ponjery v obci zabezpeču.le vhodné výškovézónovanic, ktoré tícba vnimat'z
reálncj pohl'adovcj osi. ked'vidim§ c€lý intíavilán obcc s pozadim Vysokých Tallcr,
a

varlant č.l.-_ nár,rh urbrni§tl§kťl koncepci€ ,vym€dzcniť plóch lríryania,občian§kťj
Yybal,cno§d,športu r rťkreáciť
. Uzerlnýrozvoj obceje navrhnutý hlavne |ogickýtrr rozširenint zastavaných úzenli obc€ nB
vhodných di§ponihilných plochách § rcšpcktovanim oclrranných pásŮnt a obntetlzcni,

vysk}núúcich sa v týchto lokalitách.
Ciel'om úzetnnoplárovacej dokumentácic jc rozvoj obce, ako organického
cclku ,s rcšpckiovanim a úpravou cxisrujúccj zástavby a ich vzájomnimi vázbami.
._,
základnú osnovu urbanistickcj konccpcie a komuilikačnú ko§tru obcc bude tvorit'štátna cesta
IlU ]097 . kloni l'unkčnc prcpája všc*y lri Z6lavané územia obce stráne pod Tatrami.
Zast ova

n

i

úzcmi e-póvod ná čas t' obce.

§o zachovanim mikropriestoru obce sa uvažuje v póvodnej čori obcc kde budc regulovaná
výsuvba zamcrmá na výstavbu aobnow objckov vpdvodlom merítku atvaroslovi

v náváznosh na cenlrálne priestory obcc tvorené parkotn a stavebnýlni donlinantalnl,
Priestorovo]e tu konccpcia typickri a.lto vidiecka zistavba pozdÍž kourunikácii a okolo centrs
obce, Hntotovo pťieslolové iešenic je ptispósobené chardkteru amierke vi<iieckeho sidla
s rťšp9ktovMim špeciíik krajinného a prirodného prostíedia.
Zachovarrie. ccntrálncho priestoru obce budú zabczpečovat' rcgulatívy ÚPN-o rýkajúce sa
tejto ča§li obce.

V návrhu územnóho plánu sa uvažuje s rozširenim zastavaného úzcnria pór,odrrcj časti obce
vnavrhovaných lokalitách 3,4,5,Vl.,_plochy bývania ,občianskej výbavenoiti,športu a
rokcácic
Zastuvané úzehie- óqsl'ohce cígchtska osada
Mikropliestor tejto časti obcc je urbanisticky neregulovmý , Jeclnii sa o zástavbu drevených
a murovaných objcktov .postavených bcz stavebných povolcní,na cutizích pozenrkoch.akó je
to typické ple cigónske osady.

Niektoré ob.Jckty nie sú v?hl'odom na §polo8ické,hy8icnické,požiamc a stavcbné normy
a píedpisy vhodnó na bývanie a územný plán oavrhuje icli odstránenic,
Funkčnéplochy po od§trán§ni nevhodnej zásravby budú navrhnuté ako plochy občianskcj

vybaverrosti,plochy športu a rekreácic,
V návrhu úzmnéhoplálru §a uvažuje s rozširenim

zaslaveóho územia časti obcc cigánska
osada !navrhovaných lokalirách |,2,,- ploclry bývania,občianskej vybavenosti,šponu
a
rekeácie

Vkonclptš - Vríi9nt č.l úzennéhoplán! sa uvažuje so z!šenífi htnkčnej plochypol'nobospodáIsk.

a

živočišnaÝýroba-hospodársky

zá§sdy u(hIrn}, r yyužitia kult|rrnohl§torlckých

<Jvor.

a

prírodných hodnOt

Kultúmo historické hodnoty
Srránc potl Tatranli. do roku 1948 Fol'varky, boli obcou, ktorá sa síce ptvýkát spourirra
pisonrnc len v loku 1438,ole skutočno§t', žejej kosto| siaha do konca l3.stoiočia svedči
o
lom, žc jcj začiatky siahajú minimálnc do l3.§toročia, Je možDé, žc medzičasom zanikla a
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potonl bol4 znovuosidlená nenreckým (,byvdLel'stvonl v stredovcku bola n)ujeíonl, Vorwerk
= majcl - nrcste Kežmííoka aj neskóI ostlla.leho po<lrlanskou obcou, V l 6, storoči je to obec
žcliaí§ka. neskór nrá nenreckých poddaných. ktoťi však nrali napr, právo sťahovania. Svoj
prcvarje nemecký clrťakteí §tratila rysidlcnlm váčšiny ob}ryltel'swa po druhej svetovcj
vojne, opustené 0§adlo§ti osldlili otyvatelia 2 okolifých obci. čim v životc obec došlo k
podstatnej žmcne.
Eóy obcí sa vmnohých prlpadoch odvodzujú od patrocloii kostolov,Hudák spomína prc
stráne pod Tatrami patrocínium §v. Manina od l4. storočia,
Po rekoalizácii vroku 1700 ,M spomins patmcínium Prnny Márie. Kostol vtedy uživali
katolici aj evmjcliuci. V kostolc boljedcn olnř za§viitený povýš.niu §vátého KIíža,
Dn* sú patrónmi kostola §v. Pet.r a §v. Pavol.

obec §i v roku l74E dala vyhotoviť pečaťs kruhopisom: Sigillun Voócrgen, l74E. Ako
p€čatný znak je v ňom zobrucDý Bďánok boží,§tojaci akist€ na vrchu Sión, ktoď pmvou
prodnou nohou drží palicu s križom, z ktorcj vejc dvojcipa č€frená vlÁjka zmhvychv§talého.

ý pouiživala do konca l9.§toročia.obro akistc symbolizoval Krista akriž,leda
patíocíniuň obcc.Daný obru jc aj peklým námetom na erb obce,ktorélto vyhotov€nic je
P€čať

nawhnuté podfa uvedeného vyob@cnia.
Na modrom štite kráča po zelenom vřšku stricbomý baránok, &žiaci pravou prcdnou nohou
zlahr palicu s križorn, z ktorej vejc čcnená vlajka,
Farby obcc sú modrá-bicla-zelená.
- v súIade so ziikonom č.49/2002 §a na územíobce Stráne pod

Tárami nachádža jedna

!árodná lultúma pamialka zapísaná v re8istri nclrnutel'ných národných kuhúmych

-

-

pamlatok a v Úsrcdnom zoznáme pamiatkového tondu-ÚZPF:

Ko§tol ritD§kokakJlícky §v,Martina súp.č,l03 na pozcmku KN-C pďc, č 202 v k.ú.
stráne pod Taí,ami,čÚzPF 9E2ll- runogoticlcýjednoloďový kostol spozdlžnou
dispoziciou z l3, storočia, V l5, Storočineskororene§snčne žuklenutý,súča§ťou
kostola je a.j jeho areáI s bývalým přikostolným cintodnom,!rymedzeilým ohradným
múrom,

Vintravilánc aexraviláne obce Stráne pod Tarami eviduje Archcologický ú§tav
Slovcnskcj akarlémic vied viaceré ďchcolo8ické Iokalily a polohy s výskytom
ojedinelých nálezov, Medzi najdóležitcjšic lokálity parri lokalita Pod kamcnným

vrchom-sidlisko (

-

kultúru volútová,skupina želiczovská,llladšia

doba

rimsku,stredovek ),
podl'a § 37 pamiatkového zákona pri

pípravc stavicb a incj ho§podár§kej činnosti na
úzenri, krle §a predpokladá ohrozenie palniatkovýcll hodnót a archcologických
ná|czov, je
nevylrnutné vykonal'záclrrmný

výskunr. C) nevyhnuthosti vykona!'zác|rranný

rozhoduje Kraj§ký pamiatkový úrad Prešov

na podtlct

výskutrt

stavebného úradu.

pMliatkového úrádu,
alcbo

2

vlašhého podneiu

Do

8Ťafickej atextovej časti územnoplánovacej dokumcntácic vzmyslc § 14
pamiatkového zákona budťt zalrmuté pamiitihodno§ti obcc ,pričom sa bude jednat'
o zoznam památihodnostl ktoró §a viažu k histórii,osobnostiam,kombinovaným diclam
prírody a človcka,lristorickýnr udalostiall,katastrálnym ponrenovanianr a bnuteI'ných
20
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nehnutel'ných otefakbch,V (onlh zoznanle bude Evujclický kostol.burlova
t'8[§kého úradu ,historické jadro obcc s póvodnou lenesančnou zástavbou,a tiež
pohl'adové punoranratické osy obecných pfic§torcv,
a

Krajinársko - ulbantstická charakteri§tikal
Z lrI'adiska geornorfologlckého v kab§trálnonr úzclni Stúnc pod Tatranri prevažuje typ rcliélu
kotlilových pahorkatín (proluviaIno -fluviálna pahorkalina), na s.u"." poŽuu|nu pre"l,ádzu
do glJ!lo -lluviúlnťho rcliéfu purJvrchovín,
L|želilc je zaťadcné do oddiclu tlmnickej pahorkatiny, na sevcrc hrmiči § Ta!.an§kiln
podhoríin, najuhu §a zvažuj§ do Popradsk§j rovjny. Úzcmiej§ odvodnené dvoma potokmi
ktoré proslrcdnictvom ricky Poprad odvádzajú vody do Baltického mora.
Krajinu katastra obcc Stráne pod Tatrami charaklcrizuje §motllý Dázov a predstaw.jú ju lúky
a stráne s prienikm vogetáci9 lesa, le§ných remizok a §pricvod;ej ve8ctá;i§ potokov.
Scvenrú a zápaórú |rrMicu kat6ra obce strá.nc pod Tatrmi tvoň h;niaa TÁNAP_u, ktoď z
hl'adiska_ekologického pred§tawj€
biocentrum nadregionáln€ho
významu- Vysoké Tatry,
Vla§(né úzenric katastra spadá do oclvonélro pásma TÁNAP-u a v zmysle
Progllnlu §tarostlivosli o TANAP (l991) spadá do zóny ochrany C s vlmtedzen;ýnti
funkčnýnri priestormi,

Pretckajúce vodné toky predstavuje v zásade reálne hyrlrické biokorirlory,
Z pohl'adu krajinno-pricstorového je tu hodnonté územic panoramatického charaktcru.

v

návrhu úzcmného plánu rešpeklovať ráz a charaktcr
tak aby ulbanizáciou
nových funkčných plóch zo§lal chsraktcr póvodnej kmjiny zachoveý

A.2.ó varlgnt č.l- konceDt íunkčnéhoWužitla územ|a §uřčťnínrDreťládaiúcich
funkčni,ch úrťlni
rozvrhnutic [unkcií v riešcnom území

. zákl.dnó
obe9

je

riešená

píc navrhované obdobic

v kategórii vidic§kelro sidla

s

hlavoými

funkciarui sidla a urlranizovanýilri lokalitanti v katastráltrónr úzenti.
Hlavné funkcic sidla sú bývanic, rekcácia a rozvojovýlni doplnkoťlni funkciatni turizntu
a športu
sanrotná obec so,áne pod Tatlatni pozo§táva z troch zaslavaných úzaDí:
_ zo starš9j §idchlej štruktúry .ktorou je póvodná časl' obcc

-

z novšcj sitlclncj šrrukfury, ktorouje ci8án§ka osada.
a tletím za\tavan:ýĎ územim je lrospodársky

dvor

v
ěasti obce najstaršia urbani§tická štruktúíanadvázujc na hi§toricky cenný
prre§loí póvodného námcstia, pň klorom sa nachádzajú donrinanly obce alebo sa naóhádzajir
povodn9j

v

jcho bezprosu,ednc1

blizkosti,

Mieslra kontunikácia III/3097 spája všelky ki zLstavané územia katastra obce Stránc pod

.*
'fatranri.

Funkčné využitic úzenlia kara§ía stúne pod Talran]i:

-

Zrstavrnó územi.

§

pr€vlhou

obytncjJunkcie
2l
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liz€mlr občlrnskej lybsvcnottl
úzcmlr lporau r rckíclcle

územir vcrcJnóho, tcchnlckóho vybrv.nlr
lezr§tlviIé územle
lTmcdzené čr!tl úz.mlr pte ři€šcnle vo vičštJpodrubnostl- v územnOm pl!nt zóny

_

.

pd

územim pre riešenie vo váčšej podrobnosti bude astavaDé úzcmie cigánskej osady

Iokality 1,2,3,4,5,vl.v2

obytné úz€m|r r zmlcšrné úzcml. § prevrhou obytnej fuilkcl.

obytné úz.mlr

-

:

tvoria plochy bývania, ktoré sú určenépre obyné domy (rodinné s bytové) a k him

prislúchajúc. nďyhnutné zariadeoig - gďáže, §tavby občianskcho vybav.nia,
verejné, dopravné a t.clrnické vlóuvenie a zcleň.
ob}tné úz€mia sú vuPN-osndne pod Tatranli .oždelené na stav, návrh
a výhl'ad.

v obynom územíprcvláda bývanic v rodinných domoch, v menšcj micrc v
b}tových dom@h.
územné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložiek obytných úžcmIvychádz8
najmi z hustoty ob}ryrtcl'§tva, druhu suvieb na býranic a z ich výškového
usporiadáni4 dochádzkovej vzdirlcnosri É prl§fupnosti, 2 požiadaviek na
vyváranie tichých priestorov a l'rhkej orientácie.

zodpovcdejú ndjlrii chaňktcru vidi.ck.ho sidla.

ráa ksjiny ajcj

klilnátickýln

podmrenkam a pre zabezpečenie zdruvého bývania.

hustota, člehenic í výška st8vieb

dodížiavanieodsnpov a vzdial€nostl,
na zachovmic súkromia bývania,

na

bývanie musia unrožňovaťnajmá

potrebných na oslncnie s presvetlehic bytov,
a civilnú ochranu a na

nr požimu ochnnu

vytvárenie plóch z€lene.
prc obytné uemie jc stanovcný koeflcient,,z6tdváno§t'

pozemku",

zstavmo§t' pozemkov určených pre bývanie bude v IJPN obce stráne pod
Tatrami určeíáako maximálna ziltávanost'v 7., ktorá bude róna,konkétne
určená v závázných íegulativoch, v ÚPN obc. stíáne pod Tatrsnli jc kocíicicnt
zasBvano§li poz.mku na bjvanie určený ako porncr plochy zaslavancj budovanri
k celkovej ploche pozcfiku (§bvebného pozen]ku).
v obci prevažujc nizkopodlažná ob}tnii zli§tavba.
zmlešrnéúzeml| 3 převahou obytneJ fúnkcie:
- sú plochy, ktoré umožňujúumiestňovúie stavieb a zariadeni, pariacich
k vylraveniu obytných budov a iných stsvieb, ktoré slúžia prevažDe na
ekonomické, sociálne a kultúmc potreby obyvatel'stva a nemajú negativny vplyv
na životnépmstrcdie, ani vý6zne nerušia svoje okolie, napriklad nralé výrobné

-

ARCHING@

prevádzky a skladové plochy_

objekty bývania sú doplnené zariadenianri občianskej vyb.venosti. špofru
a rekrqicie , ktoré sú siruované v róa}ch čatiach obynóho ťtzemia.
sN
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Súčoný stav;

-

j€ §ú§tredcná prcvažnc v cigánskcj osade a v
čuti aje neregulovaná .bez stavebných povoleni ,
ďalšia , menšia čast'§účasnej zá§hvbyje siluovuá v póvodncj časti obce
§úča§ná výstavba rodinných domov

'Jcj východnej

v{rlantč.l Návrh:

V navrhovauom území v rámci riešcnia bývania sa uvažuje hlavnc s výslavbou smostatne
sto.jaciclr rodinných domov. Ako di§ponibilné rozvojové ploclry pre funkciu bývania
§ Vhodiliml terénnymi danost'ami sa javia
- volhé plochy na okaji póvodnej zastavanej časti obce - vý§hodná ča§t'
,

_

V

vol'né plochy rra okraji cigárrskej osady
- |užná a výclrodná čoť
návrhu sa riešia plochy:
- prc 3 lokality bytovcj výstavby/rodinné domy/ -pri póvodn€j č§ti obre
- prc 2 lokality bytovej výstavby/rodinné donry/ -pri cigánskej osade

v

ndvíhu b},lovcj výstavby sa počíra § plo§hami:
- píc 300 bytových jcdnotiek pri cigánskcj osade- ro<linnó domy,obložno§ť 5,5
- pre 200 bytovýchjednotick pri póvodnej časti obcc_ rodinné domy.obložnosť ].5

výhl'ad
Navrlrujú sa pl()chy pre dvc lokality bytovej vý§lavby
jednotiek nu 1rloclrách:
-plochy rodinných domov, obložnost' 4

-

vý,ltl.adovo pre 300

bíoFých

o (lzemiu občirnskcj vyb|veno§ti:
. sú úzcnria, na klorých sa nachádza alebo navrhuje občianska vybavcnosť, za k(oru
jc pol,ažovanÉ akékol'vek zanadcnte a prcvádzka, využivanó pie potrcby obchodu
a služieb, vrátane §lužieb sociálneho clralakrct! a k nim prislúchajúoe <lopravné
plochy a zeleň,
- úzernia občianskej vybavenosti sú v ÚPN-o strá[c pod Totralrri rozrJelené na slav,
návrh a výlrl'ad.
SúčasnÝ stav

V obci

:

sa nerrachádza potrcbná občian§ka

vybaveno§t'jc fu jcdcn obchod so zmiešaným
rovarom v časti póvodná čast'obcc a 4 obchody §o zmicšalrýnr iovaonr v cigárrskcj jsadc,
Obchodná siet'.;e nerozvinulá,slravovacie
a ubyrovacic zariadenia nie sú eviáované.
Predpokladaný demograíický rozvoj prinesie so sebou aj roaoj v obl§ii,ce§lovného
ruchu,služieb a verejnoprospešných služieb.
K občianskcj vyblvcno§ti patria aj 2 kostoly bez f4ry:
- kostol rírnskokatolickcj cirkevi - Farsky úíad,Ko§tolné nánlestic Kcžmurok
- kostol evanjelickej ciíkevi au8sbur§kého v)aania - Farský útad, Hviez<loslavova
3
Kežmarok

v obci

slráne. pod Tatrami nie je zdaderré zdravonró streclisko, zdravonré služby po§kyujú
ambu|ancic a Nemocntca Dr. Alcxaldra v Kežmarku, Dvakrát mesačne, atebo poitl poi.cúy
vykonáva zdravohú starc§tlivost' det§ký obvodný lekár v priestoroch unimobuky v iómskcj

osadc'
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V obci sa nachádzajú 2 zrikladlé školy a z ncdo§tqtku vFčovarích priestorov jc v;lčovanic
dvojsmenné a čoťžiakov nsvšt€wje základné školy v Kežmuku,

Zák|adná škola § m{ter§kou školou má v póvodnej časti obce 3 budovy,z tohojednu
admiDismtivnu budow jednu budow matcrskej školy a jednu budovu áktadnej školy.Škola
je zapojená do prcjekfu-čitilih k uplatneniu a vzdelávanim pcdagogických zamesmúcov.
v časti cigánska osadsje nová kontajncrová- nodulová základúá 8 materská škola.Na tcjio
škole sa rcalizuje niekol'ko pedagogických projektov,íinancovaných žo zdrojov EU,
Ďalej sa v obci nachádza -súkfomné ccn!rum vol'ného č§u s obmedzcnou plcvádzkou.

V obci stíán. pod Tat smi

§a nachida v prié§toroch hosičskej zbrojnice obccný úrarl a
z krrltúmej rrybavenosti sa nachádza Ý ob.i v kultumorn donre obecná knižnicúpťi§Npná

lx

tyždenle.

v obci sa konajú priležitostné akcie. Kulrúmy pro8ram zabezpečuje folkIórny sťlbor ,,Loli
ruža" a zíkladné školy, Pmvidelne sa usporadůva ,,Deó Rómov", ,,Deň matick" a šponové
dni.
okolie cigánskej osady §lúži mar8ilalizovanej časti obce ako prirodný šponovo kultúmy
amfitcáteí. oboc stráne pod Tatrmi právidelne organizuje športové dni.
Plánovaný
obce,

roaoj si vyžiada doriešiť sociálnu infraštrukfuru

aj v náwhu

úzenúéhoplánu

P|ánovaný
obce,

roaoj si vyžiádá doriešiť §ociálnu infraštruktťlru

aj v náwhu

územého plánu

V

-

je orientovaný do ccntra póvodncj č6ti obcc
je orientovaný na určenéplochy v cigánskej osade
do nawhovuných lokalít bylovej vý§tavby
návrhu sa riešia plwhy ov v póvodných a navrl!ovaných častiach úzcmného plánu

V póvodnej časti obce

sa

,

navrhujú plochy pre: občiansku vybavenost' -obchod,

§lužby.ádministrativa.

V ěoti

obce cigánska osada sa navrlrujú plochy pte: občiaroku vybavcnost' -obchod,

služby,administrativa,

kostol,

V Iokalite l sa navrhujú plochy prel občiansku rrybuvenost'<lbchorl,
šólka. dom smútku , cintot,in.

V |okalitc 2 sa navrhujú p|ochy pťe: občiunsku vybavenosť

a lekáreň. rcštauráciu , administrativu, cintorin ,
V lokalite 3 sa navrhujťl plochy prc: občiansku

zdruvotné strtdisko

vybávenosť obchod

V lokalite 4 sa navrhujú ploclry pre: občiansku vybávenost'

a l€káreň.

^

služby, ntaterská

ťeštauráciu , obchod,služby

,

a služby
zclravotné strcdisko

v lokalitc 5 §a navrhuJú plochy prc: občiansku vybavenosť -

,služby,administrrríva,dom opátrovatcl'skej §lužby a klub scniorov

2t
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Vo výhl'ade sa riešia plochy OV na výlrl'adových plochóch úzernnélro plánu. Jedná sa o dvc
lokality

bkalita vl.
Lokalita V2-

adminislrativou.

výhl'adovo §a uvažuje s občian§kou vyb8venosťou,obchodnri

výhl'adovo §a uvťujc

s

q službanti.

občianskou vybavenostbu,obchodmi, službamia

r Športovéa rekreačnéúzemir l
- sú územia, ktoró zabezpcčujú požiadavky každodcmcj rekreácic býlajúccho

,
-

ob}aatťl'slva a tuíistov,

Rekcačnéúz€|lia sú v ÚPN-o stráne pod Tatíanri rozde|cné na stav, návrh
a výhl'ad,

Podstarnú časťrekťeačnýchzón &o!.i zeleň, najrná lesy. sady, ovocné sady,
záhrady, lráVnaté plochy a prípadnc aj vodné loky a iné vodné plochy.
do rekrcačnej plochy sa móžu umi§shiť šponové zariadenia, ihriskó, kúpaliská,
zariadenIa vcrcjného stravovilia a nicktorych §lužieb, ccn!rá vol1tého času
a zariadenia so špcciálnou funkciou,
ako rckreačnó úzcmie sa pre poLrcby ÚPN-O Strtin§ pod Tatíaml roamic kaž<lé
zariadenic alebo otvorená plocha, kbrá slúžiprť potrcby šporlového alcho
oddyclrového

vylžitia.

územie móže obsohovať aj prtvádzky charaktcru občianskej vybavenosti. alc lcn
v pripatlc, že ich lirnkcia bude v úzenrí doplnková_ Ako rekreačný areál sa rozunrie
aj plocha. obsahujúca ihriská a šponoviská, objekty nu ich obsluhu a spráw
a ob]ekty pre obchod a služby v doplnkovej funkcii,
súčasnl stav:
Celé ůzcmic katastra obce má vzhl'adom na svoju po|ohu hlavne potenciál pre turiznus.
okolic.cigán§kej o§ady slúžimargirralizovanej časti obce ako priíodný špoitovo kulrurny
alnfiteáter,V záparlnej časti osady sa nachádza futbalové ilrrisko.
obrc stránc pod Talrdrri píavidelne organizuje šporlovédni,
Pol'né csly prepájajú okolité katastre podhoria no v §účasDo§ti predstawjú nevhodné úzenrie
pre občunov rrpiaciclr koprofóbiou.Po ich ryčisteni sú vho<lné pre návr.|r pcšej turistiky
a cykloirás,

Vlrirnt

č. l - Náv.h
Rckcačné územic sú v územnom pláne navrhnuté l
- v časti cigrinska osada jc nawhnutá športová hala

-

:

a rekonštrukcia futbalového štadióne

,

multifunkčnéihrisko

v |okalitc 4 je navrhlrutá šponová ploclra píe špoítovúlralu ,Du|riiwkčnéihíisko
a tenisový kuít
cyklotroy a pešie furistické tr§y do Kežllarku a oko|itých katash.ov po<lhoria po
póvodných pol'ných kornunikáciách a po novonavrhovoných plochách cykloh-,i§

Yýhl'ad:
Uzcmného plánu ricši rckrcačnéúzemic na výhl'adovcj ploche
lyžovanic s výhl'adovým návrhom zimrrých bežeckých trá§,

Vl

určcné ptl božeckó

. výrobné úzenlla:

sú úzelnia, určenéna prevádzkové budovy a zarildenia, kroré sú po(ll.a chatrrkteru previtlzky
nepripustné v iných. pťedovšetkýnv obytných a rekrcačnýclr územiach.

-

Výr,obné územia sú v ÚPN,o sn.ánc pod Tatranli lozdelcné na stav, návťh
a
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súčronýstav:

V§účasncj dobe vobci cxistujú podnikaterské aclivity-ll podnikatcl'ov Vobci
nachádzajú 2 stoláBke pravádzky. l autoštola o l opravovňo elektromotorcv.
okrcm toho sa nacháda pri vsfupc do obce polhohospodársky dvor .

vrřlrnt č.l - Návrh:

Vnávóu sa uvažujc so zrušením lrospodárskcho dvora at]ým aj so zrušcnim živočíšnej
výroby,

ďalej sa uvažuje uvažuje s rozširenim malých podnikatcískýclr prevádzok,začlenenýclr
plóclt tBv,ktoré svojint chuakterom nebudú rušivé
VÝh|'ad:
Výhl'adovo sa v katastJi obce n.uvažuje s íozširenýlh v]ircbným ú7eňim,

do

Riešené úzenie je pre územný plán definované hranicami katastrálneho územia obce
Stráne porl Tatranri o rozlohc 304 ha a nivrhonl nových ze§lavatel'ných pIóch pre bYovú
rozvoj§ je posilncnie hlamých funkcii sidla,
a rekreačnú výstavbu, pričom ci€foor
rcgionáInych a nadregionálnych funkcii,
póvodnej
súč&§né skutočne z8tavané územie v
časti obce prcdstawje plochu 20,1003ha.
súč6néskutočne zastavané územic v časti obce ci8ánska osida predstavuje plochu 6,1894
ha,

Súč6néskutočne zastavúé územie
1.6089

]u.

v

časti obcc hospodársky dvor pted§tawjc plochu

Návrlt zastavanélro u€Dlia obce/lokality 1,2,3,4,5, plocha ČoV ,plocha cintoríná .plochs
koĎunikúcie stráne pod Tatrdmi-Mlynčeky/ predstawjc plochu zváčšenúo]1.028l ha.
Ná\Ťll zdbvaného ílzemia rešpekŘúe plochy s ekostabiIiznčnou ftlnkoiou určené ako miestne
biokoridory a ostatné ochmnné pásrla v ricšcnom úzenr!',

Pre riešenic priestorového usporiadmia sú akceptované ochratté pásma v zmysle
právnych noriem a prcdpisov.

ochrrnné pásmr:
ochranlé pósmd ci6l
8,1

- l 5 až 20 nl od osi vozovky ciest íIl, tfiedy
V ce§tnont ochrannom pásnte je zakázuná. alcbo obtledzení činnosť, ktorá by nrohla ohrozil'
dotknutu kofiunikáciu, aIebo ptemávlru na ncj. výnimku zo zákaal povo|'uje prislušný ce§tný
orgán,
Ochrunnó páslta vodohospodll§klth ýedeili a zuňudeni
- l ,5 m na obidve strany od vonkajšicho obrysu poifubia pri vercjnom vodovodc a vctcjiej
kana|izácii do priemeru 500 mm,
Ochraané pósma cleklru.l.rgetichých uriadení
- l0-- 35 nr obojstrannc od krajnólro vodiča u vonkajších clcklrických vedctrl pri nápáti od 1
kV až nad 400 kv
- l - 3 n] obo.istranne u kábelových e|ektrických vedeni
:ó
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, ]0 n) od objcktu alcbo opIotenia clcktrickrj §tanicé
- l0 rl od konštrukcre n.ansfomrovne z MV na NN.
0 c h ra n n é p is lt u pl1,1árcn s klc h zu t ia d e n i
- 4 50 m pre plynovody n príPojky s DN menšim ako 200 mm
až nad 70o mm
- l nt prc NTL a STL plynovody a pripojky, ktorými sa rozvádajú plyny v zastavanom úzcmi
obcc,
- 8m plc lcchnologlckó objekty (rcgulačnó slani§e,zásoblliky píopán
- butánu a porl.).
- l0 m pri STL plynovodoch a pripojkách na vol'nom píicstran§tvc a v nezastavanonl úzcmí
- 20 - 200 ln pri VTL plynovotloch a prípojkách § DN nlcnšinr ako | 50 nrlrr až nad
500 niln
- 50 ilr pri plniarňach a stáčieňach propónu e proprh
- butánu
- pri NTL a.STL plynovodoch a pripojkách v §úvislej zá§tavbe obcí §a bezpečnostné pá§ma
určia v súlade s technickjmi požiadavkarni dodávatel'a plynu.
och runné plisnu lele*ou u nika člých vedení
- 1,5 m od o§i te|ckomunikačných v§dcni (káb€lo!ých) obojstranne

- na ochíanu proti rušeniu prcvádzky rádiokomunikačnýcb zariadcni sa uíčujůkruhové a
smcrovó ochlanné pásma, Rozsah týchto plisiem §a stanovuje individuálnc výToótonr a
potvrdzuje v územom konaní, Kruhové ochranné pá§nlo móže blť vymcdzené kružnicou
polomerom až 500 nt,
ochrgnné pó§ma ýolných loh,v
- úzerrrná rezervu pozdiž oboch brelrov vorlnýclr tokov 6,0

výkon §i)úvy

§

až l0,0 m od brehovej čiary pre

- rcšpektovat' PíilodzenÉinund!čnéúzemia vodných tokov s obmedzením yýstavby a iných
ncvhodtrých óinoosli v zmyslc zákona o oclrrane prcd povodňami č.7l20l\ Z,z. Y pripade
akcjkol'Vck \,ýslavby v blízko§li nich je pou.cbné zabczpcčiťjcho adekvátnu ochranu
- podrlienit'výstavlru v blízkosti Stránskeho poloka a Kežmďsk.j biclej vody preukázanim
hladinovóho ležimu tokov § umic§tnchím sbvieb mimo inundačnéhoúzemia nart hladinu
Ql 00 ročnej vody,

Orhranné pásno poťlohttspolórskeho

lvora Stróhe pol Tarrahri

- rozsah ochranného pásnra pol'nohospodárskeho

úzenrného rozhodnutia

dvora podl'a vydmého právoplatného

och rai aé póshlo lroht.biska
- 50 m od vonkajšieho oplotcnia ciítoríDa
- v ochrannom pí§nlc cinlorina §a nc§mú povo]'oval'ani umicsfiovať butlovy,
okrem §tavieb,

ktoró priamo súvtsia spochovávanim

o pohrebnic(ve,

(dom §múlku), vzmysle zákona

é, tlttzoto z.z.

- stavby, knré sa už nacltádzajú v 50 nr a menšej vzdialenosti od slarého polrrebiska, je
iln)žnépr9slavat'(prcstavba, nad§tavba, píístavba) tak, aby §a stavb! neprjbIížilak
pohťebisku. Píi Zmcne účclu§lavby Jc po!ťebnó zvážiť, či budúca prevárlzka nebude rušiť

pictny ch.rakter pohťcblsk8 naPr. hlukom. Vý§tavb! inžinierskych sieti, vý§tuvbu chodnikov
a konrunikiicií je možnú povolit'.
Ochruhné pósilh, le§q
- 50 m od okraja lesných pozcnkov
Ochrlnné pásno Tatrurr§kého ,ráfodného park|
- pod|'a hrmice vykesleiej vo výkre§e č.2 v §úlade § podkladmi ŠoP §píáva TANAPu,
Ocluanné pásnra a chránené úzenria burlú zapracované do časti .egulatívy priestorovúlto
a funkčného w!žitia úz€mi6.
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l(oncept ricšeni! zíujmov obrrny štótu
- V riešenom územl nie sú evidované žiadne osobitné požiadavky z hl'adi§ka obrany
štátu. v súlade s § 4 ods. 3 zákona NR sR č, 42ll994 z.z. o civilncj ochrane

ob}ryatel'§tva v aeni
neskotších predpišov á s § 4 vyhlášky Mv sR č. 5321200ó z.z. o podrobnostiach nÁ
zabezpďenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zaiadeni
civiln€j ochmy v zn.ni ne§koršich prcdpisov a v znrlrlc zákona č.5011916 Z-b. o

-

územnom pldnovaní a stavcbnom poňodku (stavcbný ákon) v znmi ncskot{ích
predpisov a Vyhl&ky MŽP sR č. 5512001 z.z. o územno-plánovacich podkladoch a
úzcmřplánovacej dokumentácii sa v úz€mnom pláne obce ricšia aj požiadavky z
hl'adiska záujmov civilnej ochrany,
návrh rozpmcoÝať a samotnú problcmatiku ukrytia ricšiť v súlade s vyhláškou Mv sR
č,
53212006 z.2. o podrobnostiách

na žabezp€čcnie §távcbno{echnických požiadavick á
tcchnických podmicnok zariadení civilncj ochíalry pre kate8óric - ob}aatc|'stvo,
zamcstíanci.

zhl'adiska žáuimov vojenskej sptávy ni€ §ú váujliove| obl8ti žindne objekty

zďiadenia,

. Konccpt
v

ani

řicšenir ziuJmov požlarncJ ochf.ny

obci stíáne pod Tatrami sa náchádza obickI funkčnej hasičskej zbrojnice.

-

_

v zmysle zákona č, 3l4l200l z.2. ó požiaínejochrane a v žneni neskoršich píedpisov

jc viicšcni úzcmného plánu

potrebné umic§tniť požiame hydrMty vu|ičných
rozvodoch sútrcžnc s výstavbou vodovodných pripojok a píimetan§ zohl'Adniť
požiadaÝky požiamej bezpečnosti slavieb,

rcšpektovať a doplniť prisrupové krrntunikácie
ťozmie§tncnie umelých zdrojov požiarnej vody,

. koncept

_
-

rlešen|r ochrrny pr€d

k

objektonr a čd§tiáln úzenIia, a

povodňrml

rešpektovát' prirodzcné inudačné úZcmiá tokov /nakol'ko jcho ro^ah nic je
dopo§ial' uíčený/v mysle § 20 zákona č. 7/201 0 Z,z, o ochrmc pred povodňami,
rešpektovat' v nich obmcdzenia výstavby,
pripadnc siruovanie ronojových lokalit v pot€nciálne zap|avovanom úzenri
podnlienit'
v územnonr pláne zabezpečenim prctipovodňovej ochmny
na náklady invc§tols, vráhnc projcktove.j dokumenúcic, odsúhlascnej spnivcom
toku,
v zmyslc § 49 ods, 2 zák. a. 36412004 Z.z. o vodách v zneni ne§koršich predpisov
požadujeme pozdlž uvcdených vodných tokov ponechat'pre výkon správy
vodného toku vol'ný, nezastavaný pá§ šírky5 m /obojbrežle od brehovej čiary/,
vrámci odvádzania dažďových vód znovonavrhovaných spevnených plóch sa
požadujc rfflizoval' op{tíenia na zadržeie povtchového odtoku v úzcmi

aopatr€nia

na záchytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zltoršená kvalita

vody v recipientc,

:E
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Podtnienenie výstavby v blízko§li vodných tokov preukózoítl hlarlinovélro
rcžinru tokov s umie§tnenim stavieb mimo inundačnélro úzcmia nad hladinu
Q | 00
roóncj vody,

Ponechanie nezastavaných pobrcžných pozcnrkov pozdÍž vodných tokov 5 až ] 0 nl
pťe výkon správy tokov.

Upraviť korylo strárskcho potoka v celom zastavanom území obce Stránc potl
Tatrami a vybudoval'vodué plochy v západnej časti katastra,

Vtoku 2010 poča§ povodni vokolilých katastroch aregiónoclr sa povodne vKÚ

Tatrami ncvyskyli. Voda vo vodných tokoch zo§tala v kot},tách a ncvybrežila §a,
Upravou korFa stránskcho potoka a vybudova|ím vodných plóch sa oclirana prcd
S,n,áne pod

povodňami posilni,

Katastcr
Stránc pod Tatruuti je v sevcrnej polovici súčas(bu oclrramélro pásnra
.obcc
Tatllnského národného parku, v ktoronr podl'o zi*,on! 54312002 Z.z. o ochrane priiody a
krajiny vznení neskoršich prcdpisov p|atí 2. Sfupeň územnej ochrany. l.Srupeň úzenincj
ochrany - všeobecná ochnna raslIín a živočíchovplati v.južnej polovici katastřa, Kataslcr
na
§cveíc hrnniči § vla§hým úzcmim Tatranského uirodného tarku § územímeurópskclro
výzuamu SKUEV 0307 Tatry ustanoverróho Výnosom MŽP sR č.3/2004-5.1 zo dňa
t4,7.2004, Kal*ts nczasalruje do chráneného vtáčiclro územia §KCHVU 030 Tatry Portl'a
Vyhlrišky č, 4l20ll Z. z. zo dňa 22.12. 2010, v dotknutom úzcmí nie je eviclované
nnloplošné chráncné úzerrric, Východnou lrrmicrru katas(ra preteká vodný tok Kežmďská
Bieh^vrlda, Yo svtljont hornonr toku je vyhlásený za vor!árensiý tok s povrclrovýnr o<lberonr
nad l0 l/s. Kalasúonr a obcou preteki stránsky potok.
oba tokj/.boli v roku 20l 2 mapovúé §o zisteníln kolnplexu biotopov:
- Biotop národilého Významu Kd Víbové kroviny na zaplavovaných bí9hoch vód,
pťiorihý biolop curóPskcho významul's1,4 Ilorskéjclšové lužné lcsy,
- l-e§né porasly v kalastri ícprczcnlujú biotop národllého významu LsÚ.0 Jc<ll'ové
alcdl'ovo snrrekovó |csy.
- Oba vodné toky Kcžmarská Biela voda aj Stánsky potok sú |okaljtami výskytu
druhov európskeho význanru nliltul'a potočtlá/lantpetra planeri/ vydra riečna /lutra
lutra/a bobol vodný /casIor f'iber/, Z osrutných nýznamných druňovjc na lokalitu
viilztných viilceťo druhov z rodu Chiroplera,

Váďina plóch .Jc zu,adcných do regisn-a pód LPIS

/ land pucel infotmation systcnt idctúilikačný syslém produkčných blokov na pol1rohospodárskcJ pódc/, ua kroró boli
,resp, jc
možnépobeIaí'dotácie v rámci šp9ciíických agTocnviromentáhryclr schém /zvýšené podporné
platby za ochranu význaninýoh eko§ystémov /.
Vytncdzenie ochranných pásicm a chránenýclr úzetní:
Medzi rrajvýzuatnnejšie pauí lrranica TANAP - u , ktoni je v scvernej č6ti sidla totožná s
hrmicou katastro, ako aj hmnicou §amotnélro rieš€nélro úzenria. Z lokáit sústavy NATURA
!000 do klt6tl,álneho úzcrrtia obce Slráne pod Tutranti nezasahuje unt su nenachárlza žiarlne
nawhované úzcmie curópskeho y,Pnamu (V:inos MŽP sR č.3/2004-5,1 zo l4.'1_2001,
klorym sa vydáva uárodný zoznam úzcmíeuóp§kelro významu). kataslrálne územie obcc nie

nslN§o W
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je

zaradcrré do národnétro zoznallu nuvřhovaných chrúnených vtúčich úzenli (Schválené
Uzncseninr vlády Slovenskej republiky c. 636 dna 9, jůlu 2003),
Pri návrh@h úzcmíéhoplánu je potrcbné rešpeklovať Všeobecné podmienky

chrmy prirody

a krajiny,:

-

-

návrhy využilia územia, ktoré 6i vřadujú umicstňovani. §tavieb /návrhy rozvoja
bývania, oběimskej vybavenosti, výtoby a rekreácie alď,/ §ituovsť v nadváznosti na
existujúcc astavané územie,
riešit' mic§tny úženlný systén ekologickcj stabilhy- na lokálnej úrovni vynledzil'
najccnncjšie prvky krsjinnej šmkniry, určit' ich funkčnosť asrupcň ckologickej
stability, zhodnotiť §tsbilifu a dynnnliku úzenia a navťhnút'konkÉtneekostabiIizsčné
opatrcnia,

nezdahovať priamo do vodných tokov, ani n€umiestňovať
,ktorá by nii§l€dne

do ictr bll?*osti zástavbu

vyž8dovala zásahy do tokov v rámci prcvencic povoó!í,

- vylúčiťhávíhy na

-

§tavebnú čintrosťazastavanie valúviách vodných tokov,
rešpcktovát'brchové por6ty tokov a poneclrat'pozdlž vodných lokov @hfánné pá§mo
bcz zásahov vmin. širke 5"l0 m pri miestnych biokoridoroch a 15-20 m pri
regionálnych biokoridoroch, ktoré umožnia obnovu brchovej vegetácie, ochranu
biotopov a biotopných druhov a posilni ekost bilizačnú funkciu v kajinc,
vy|účit'náwlry na stavebnú činnosť a iné ásaiy do podmričmýcb a zamokrenýclt
plóch,
zachovať liniovú nelesíúdíeviíovúveťietáciu, ktorá plnl funkcie z hl'adiska
biodiveoity a štrukrury kejiny a zároveň navrhnút' ploclry slúžiace prc tcaliáciu
náhradncj výsadby
za nevyhnutne vylbmé drcviny.
Lý^žil' zfreny tfralých tráwych pora§tov ná omú pódu v záujmc zachovania
významnýclr trávnych spoločcnsliev.
premie(nuť a zapracoval'do úz€mnoplánovacej
dokumcntácic obcc závázné čds! ÚPN
VÚC Prešovského kaja, ktoré nrajú dopad na ricšcné a záujnrové úzenrie obce
z hradiška záujnrov Ňhrany prirody a krajiny,
je pon,ebné posúdiť úzernný plín ako stratcgický dokumšnt podl'8 zikona č.2412006
Z,z, oposudzovuní vpl}vov na živo(néprustledie aožmcne adoplneni niektorith
zákonov.

systóm ekologickcj stabilily k. ú, Stráne pod Tatrani prcdstavujc hl'adánic
spoločensky
a ekotogicky optimálneho modelu v spósobc využivania kra|iny v
princípc tralej udťžatcrno§ti
§ timito hlavnými ciel'mi:
- zab€zpečcnic územnej oclrrany prirody a krajiny,
- zabezpečcnie funkčných vdžieb micstncho ÚsEs na štrukfury Ú§ES regionálncj

Uzemý

-

úrohe,
vyworenie optimálnej c.|opricstorovej ekologicky stabilnej krujinnej štrukiury v

kont.xtc

s uíbanizovanou kmjinou,
zachovfiie významnýcb krajinných pflkov prirodného a historického potcirciálu
krajiny,
udžanie prirodzcncj funkcic klajiny
optimalizácia polyfunkčného Dužitia krajihy (lurizmu§, rekreácia) v intcnciách tNalcj
udlžatcrnosti.
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c€z óťc stúne pod Tařan]i plechádza ce§tq iíetej n.iedy a §pája obec § Kežnlarkom 0 l:iel aj
so železničnou dopravou. cestná dopíava v obci z vličšejčašíincspít]a paíamctre plamýoli
tcchnických
jc potrebná jcj komplcxná rckonštrukcia. Kmunikácie'nemajú
,noíiem a
§pewoné krejnice. §ú popri nich rigó|y, chýbajú komunikácie prc pešich, chýbajú parkovacie
plochy a §p§vncné plochy, V časti obcc cigánska osarla je nutiré kompietne preburtovať
dopravnú siet'

[l|TTilnyn úzcnlinr obce stráne pod Tatrami vedie cesta lIV3o97 (póvodné číslo
lII/067025) ktlrá rlá nelylrowjúce technirké p&rilD9tre, §ucrové a výškové vcdenie ako aj
šírkovéusporiadunie Obec Sh,óne pod Tab.arni je koncovii ob* s relaúvne nizkou intenzitou
!u(olnobiIovej dopťavy. Satnotná obec mó tti zu\tavuné úzetnia dopruvnc prepojenó. Pťoblém
v dopravnom ricšení,]e komunikácia mcdzi póvodlrou č6ťouobce a cigáD;kou ;§adou, ako
aj
samonró komuntkácie v časti ci8ánska o§ada.

r Popls a návrh zókladnóho dopravného sy§télnu obcc
2clezniuna doomva,
Želeaičná doprava §a v katastri obce stráne pod Talranri nenachádza, Napojenie
železničnúdopravu.jc z obce možné po ce§te IlI/3097

la

Ce§tná dopíívaI
Základnú dopíahú ko§tru obce pre motorovú dopraw tvod štátna cesla IlU3091 a jej
prieťah katastrom obce, Uvedená štátna cc§ta vintravilánc obceje vzmyslc sTN 73 6l|Ó
zberrrou komunikáciou tunkčncj tricdy 83,
Miestne komunikácic v obci majú charakter obslužný fullkčných tíied c2 a c3 a zváčša sú
oboj§tranné, Ich šilkové pďan)ere ako aj ich tcchnický §hv sú ťóznc v závislosti od doby
výsLavby, rcsp. ťckonštrukcie, Móžemc ich za(ricdil'do kategórií MO 5,0/30 až MO 7,0/50.
V lokalitách novc.j záslavby sú konrunikácie navrhnutó v rJostJtočne1 širkc,

vařianl č,l- koncaDt:

v §,dfi ckej časli ťtzentno_plánovacej dokurlentácic je potrebné nasledovné:

_
_
_
_

v}značiťa lcšpcktovať cxistujúcu trasu ce§ty tll, !.icdy v ri§šenom úzcmi,
mimo zastavaného územia rczgryovať koridor prc výhi'arlovó, širkovéusporiarlanie
ccsty ílI. tncdy,
§Pracovatt systém riešenia dopravy § vyznačcnim dopmvných trá§, zariadení a ich
p&amcIrovt

v)značit'a rešpekbvať vi,hl'adové katcgttrie a funkčnúlriodu ce§ty trelcJ tricdy v
zmysle STN 73 6l 0l a STN 7] ó| l0,

n]inro zastavané územie označiťa rešpektovať ocltfanné púslno
ryššic uvedencj
triedy v zmysle ziikona l35/l96l z.z, (cestný zákon),
posúdiť Depíiaznivé vptyvy z dopraYy (hluk, emisic) a v pripadc potreby navrhnúť
opatr§nia na ich elimináciu.
ťicšiťdopravné napojcnia v sú|ade s platnými sTN,
navrhnút| doprrvné prepolcnl. s obcou Mlynčeky komunikiciou MZ 8,5/50
vednou v kor|doře pol'neJ ce§ty za ho§podár§kym dvoťotrl,kíorá bude

prepájrl' rj n.vrhované lokrlry 4,5,v|.

STN 73 6l l0,
nuvrhnúl'pešic, prip. cyklistické konrunikácie v znty§le plis|ušných ustanoYehi
sTN 73 6l l 0 a \rrznačiť ich aj v širšichvzťahoch k rekcačnému zázcmiu,
návrh stalickcj doplavy vyProcovsť v zmysle

McHlNG@ 5Nv5,1,o.
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nsvrhnúť umicstnenic rutóvok hromudnej dopravy

d vyznačit'ich pešiu

dosfupnost',

pťi výpočtc výhfadových intenzít dopravy je potrebné vychádzat' z výslerlkov
ccloštátn§ho sčitania dopravy v roku 2005 MP 0l/2006 Metodický pokyn a
návod prcgnózovania výhl'adových intenz|t na cesmcj sieti do roku 2040,
uv€.ejnený na intcmetovej stninke ssc (W.s§c,sk).
cesty druhej a tretej trierly patria podl'a ákona NR SR č.4161200l Z.z, do
ďalšich infomácii ohl'adne cesty trerci triedy v
ricšenoln úzetni je potrebné požradat' Úrarl Prcšovského sanrosprávnclro kra3a
kompetencic VILC. Pre po§kyinutie
Prcšov,

ktoďjc ich nrajctkovýnr správcom.

pozdíž miestnych konrunikácii navrhhťlt'ploclly,,zelťných" pásov pre výsadbu

krovitej

u

§tromovitcj želene,

navrhnút' ucelcný dopral,ný systém podl'a plalných dopraMlých noriem
a

píedpisov,

žrušit'ri8oly pri komlnikáciách atak zamedziť vtekabie dažd'ových vód do
potoka,

navrhnút'§pevnené plochy, chodnlky, parkoviská, cyklochodníky,turi§ticlé
cbodniky , bežecké ía§y, lyžlrřrke ber€cké trrsy
v č6ti ci8ánska osada navrhnúr' konrpletnú novú <lopravnú štruklúru,
zabczpečiť vlrodné dopravné napojenic obce do Kežmarku,
navrhnúť rckonštrukciu obecných komunikácií- cesty, chodniky, cyklochodniky,
staticki dopravu a spevnené plochy,

nrťlhnút'cyklotrrsy l tuřlstické peši. trr§y v rámci krti§trs
okoliďmi krtrrtrami podhoťla,

a

lch pr.poj€nle

s

definovať vuejné prie§tran§tvo v obci,

deí|novat'plochy pre zr§tlvky rUtobu§u a vhodné um|e§tncnle fýchto
z.ítdvok.

navrhnúť systém cykloclrodnikov,
navrhnúť verejné parkoviská - doprnvné napojenie fiusi b!t'v §úlad€ s cestným
zákonon] a sTN 7] ó] l 0.
ricšit'doprlvu obcc. aby doplavným hlukonl bol znehodnotcný mininrálny rozsah
ob},lného územia a tobiť všetky opatrenia na mižovanie dopravného hluku- riešir'
dopraw v blížkosri školských zatiadcni s ohl'ádom na pohyb d€tí 8 tým 2výšcné
riziko dopravných nchód fuczpečný pristup automobiIov k školským zariadeniam,
b9zpečno§tné zóíy prcd školskými zariadeniami, b€zpečnost' na prechodoch ccz
komunikácie/.

Nentoloristická doórava]
Nemotoristiclru dopraw v obci tvoňa kolnunikácie pre pešich
Pešia dopmva jc okrerir intruvilánu vedenli po trasách pol'ných a l€sných kofirunikácií.
varlant č.l- kon.ent:
- pri obnovc póvodných chodnikov píi komunikáciách vintraviláne obcc zabcžpcčiťich
dostatočíé yjdkové oddclenie nad pril'ahlou kommikáciou
- Ďavfhljcňe postupllc v}meniť á zjednotit'povrchovú vrstvu chodnikov v celeJ obci a novó
chodniky r€alizovat'v úprave zo zámkovej dlažby
- zabczpečit'bczbariérový pri§tup k dopBvným zariadeniam, stavbám občianskcj Ýybavenosti,
k!Itúrnym a rekreačnýln zariadeniám
- prioritnc realizovať napojenic cyklotrá.r a bežeckých lyžiarskych trá§ na €xi§tujúcc trEsy
okolitých kata§tťov, najmá v smerc na Vysoké Tatry a Kežnrarok,
32
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nalillrvmé pcšie ktllrunikácie. cyklotrasy a bežcckéttusy rcalizovat'v šit,kových potneroch
podl'a požildaviek sTN 7] 6l l 0

strtická duorava.
odstavovanic a parkovanie motoťových vozidicl v obci sa rcaliaje:
- u ob}aatcl'och rodinných domov Da vla§tnom poz§mku
- u obyvalcl'och b},tových domov na pakovacich p|ochách a v lrromadných gaíážach
- pri objektoch občianskcj vybavenosti a služieb

Yarianr č.l- konceot:

elinrinovat'parkovanie autonxrbilov najudných pruhoch konrunikácii a vo|ne na zcleni
lodinných domoclr novej zástavby ricšiťparkovanie na vlastných pozemkoch
vpodzamných
priestoroclr domov, pripadne § vý§tavbo! vla§tný§h parkovi§k
. píe vj,stavbu nových podnikatel'ských aktivil požadovať
zabczpcčenic potrieb pre statickú
dopraw v zmyslc STN 7] ól l0 a ticío ricšit'na vlastnom pozcmku
-prc novonavrhované lokality prc obchod, služby arckeáciu uvažujcmc svyvorením
parkovacich plóch, ich vel'ko§ť a poč9t j9 potrcbné dokladovat' výpočlom podl'a §kuločnóho
-

- v

-vlokalilich.Pfe výstavbu byových domov uvažovat'spukovanilrr

účclu u

lyužitia

Hronladná doořavu:

Je lealizovanii autobusovou dopravou zntesta Kežmurok aspáť,nakol'ko sa jedná
,
o koncovú obcc,
v4řilnt č,l- konceD(:
Rcalizovať za§távky §o §mostatlrým odbočovacím pruhom v póvodnej časti obce .
V cigánske1 osade navrhnút'obratisko a olroj§trannú zatávku,
Navrhilúť komunikáciu MZ 8,5/50 do k,ú Takanské mlynčgky s oboj§trannou za§láVkou
plI
navr hovaných lokatitách IBV.

.

konccpcis prcirrvných vzt'ahov

Prcprava nákladov v rárnci obceje rcalizovaní najúrá k obj§ktom obchodov a stužieb,
VnáWhU územného pIánu sa uvažujc sprepravou lovaru kobjektom občianskcj
vybavenosti,služicb a šponu,

Lokallzácla qíznrnlných doprsvných zariadení cc§tncj, železničnej . o§tatnej dOpr8\T
vařiaht č.l- kon.eDt:
V n'lvrhu úzelrlného plánu obce §a n.počíta s realizáciou význatrrnýclr dopíavných
zariarleni, uvažuje sa s vybudovaninr potrcbných pďkovacich plóclr v blizkosti no{ch
ob.iektov občian§kej iybavenosli a sociálnej int'laštrukroty, športovjch a rekreačných
o,

zariadcílach.

.

Návrh eliminácie nadmerDého hluku rYplývsjúceho z riešeui. doprrvy
zdíojom hluku z dopraly v obci jc štiiha cc§ta ttv3097 ilci p.i.ťah tatast o.,
Mz sR č, 549/2007 z. z. o ochtoc zdravia pí9d ncpriznivými účinkamihluku
a vibrácií jc najvyššia pripusntá h]adina hluku z dopravy prc obytrré niesnrosti lryrových
a_rodinných_domov L1*o = 60 dB. Táto hodnota budc vexistujúiej zástavbc pozdlž c;sty
Ill/3097 prekločcná.
Varianl č.|- konceot:

_
.l.Ili]"jPodl'a vyhl,
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Ns elinlináciu hluku zc.§tncj dopravy vnových lokoliiách záslavby navrhujcmc vyvorit'

dostaločne šircký uličný pň$tot a uprcdnosinit' prirodzcnú ocluanu zťleňou (živými plotmi,
kíikfri, §troframi, rp.) prcd inýnri možnost'anri,

c

kolctpcil zísobovrnle pl!nou

vodou

SúčxnÝ stav
Obecje ásobovaná pitnou vodou z vl&§inóho vodojenlu, ktorýjc unliestnený
v ševerozópaóej části obcc, nud cigínskou osadou
,

Navrhnúl'vodovod vo všelkých čil§tidch obce, Vodovodj€

-

nutné zabezpcčit'z dóvodu

bezproblémovcj prevádzky nasledovne:

aekonšhlovať privodný vodovodný rad od úpravne vód Mlynčeky do vodojeňu
stáne. nakol'ko vodovod je uložený vsvahovom teřéne, ktoď sa zosúva ajcho
prerušením vzniká problém v zísobovanl pitnou vodou,

- rczvody vodovodu v cigánskej osade sú taklicž poruchové,
- zrckonšlruovat' zá§obné potrubic od cigán§kcj osády po obec, ktoré jc poruchové,
- je nutné zabezpečit', aby sa vochranúom pásmc l0,5 m n! obe strany potrubia
neprevártzali zenlné a stávebné práce,

_ vodoj.fi je
-

oplotený, vochlMnom prismc sa všsk vysk}tujc kofiunálny odpad

már8inal izovánej skupiny,

j€ potrcbné r.špektovať ochťamé plisma vodného zdrcja a odstrániť jcsMjúce čiem.
skládky z ochrailného pásma,
zrekonštruovÁť vodovodnú §iet'v ci8iilBkej o§ode,
v pripadc neodsránenia uvedených nedo§(alkoÝ, móže kontrola štánrcj sprá\ry prerušit'
zásobovanic pitnou vodou z uvederrého zdroja,
predmetný vodovod prevádzkuje PVPS, a,s., majitel'om vodovodných sieti je olrcc
skáne pod Tatrámi,

Jednotlivé vetvy sú navrlrnuté z rur pla§tových HDPE sDRl7 PN 10 DN ll0 -l50,
Vodovod bude uložcný v min. hÍbke 1,5 n pod upfrveným teřéno$, Pri krlžovani §
komunikáciou bude vodovodné potrubic uložené v occl'Lrvých chráničkách,
Vodovod bude vedený v súbehu s miestnymi komunikácianti,

Pombie bude uložené na pieskové lóžko hr, l 0 cm a obsypané picskonl do višky 30 cin
porubie. Obsypávka potrubí sa zhutňuje po ví§pách l0, marinriilne 15 cnr. Zisyp ryhy

nad
narl

obqŤom potrubi! §a u§kutočňuje po vrstvách a pritom su zhutňuje, Na zó§yp ryhy sa obýyklť
použije vykopaný matcriál z ryhy. Pri ruypiivke §{ použijť taký teclúologický po§tup, ktorý
vylučuje mcclranickó poškodeDi€ potrubia- Do bctónových blokov budú ukotvcnó pálkové
ko|ená hydrantov, oblúky

a

po§úvačc,

Vodovodné pripojky kjednotlivým stavebným pozemkom budú napojenó na vcrc.;ný vodovod
ccz navrtávácie pá§y § uzáÝúom.
Pre prcvádzkové potrcby budú v trašc vodovodu osádené nldzeniljé bydranty, Hyrlrmty
osadené vnajvyššonr bodc vodovodu budú slúžit'úkovzdušniky avbajnižšotb bodc ako
kalníky. z iýchlo arnarur jc rnožné Uvažovať s požiamyn odberon]. HydEnly budú ož po
odvodňovacic zťiadenie ob§ypúý štíkopieskom, všetky posúvače budú opatrené zemnými
§úprávaúi a liatiflovimi poklopmi,

.;r"
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Na vyhl'adávanie a vytýčenic v zemi uloženéhopotrubia sa po celej tr§e ukla<ló na vrchol
potrubil izoloveý vodió AY 4nrnr2. K Ňrc sa priclryi dvojnásobnýnr ovinutim §anrolepiacou
páskou vo vzrliulenosti cca |,5 m, Trsa vodovodu v zcnri bude mcčená íóliou bielej thóy
uloženou vo výške min, 0,2 m nad potrubim,

Pri súbehu vodovodnélro potrubia
vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

je

potrebné dodržaťnajmenšie dovo|ené vodorovné

Vodné zdloje a úprava vody:
výhl'adovó obdobie;
Bilancia výhI'ariovej potrcby pitncj vody obcc k roku 2035
- počet ob}ryatel'ov podl'a demo8rarického ra§fu 32] 5
- nové lokality1,2 _1ó50_1205= 445

lokaliry ],4.5.700_100=

- nové

ó00

Počct oh)Naael'ov na výhl'adové obdobie 2035 podl'a d€mogrrnckého

rastu s

po

\}b!dovaní navťhOvaných lokllíl bude 32l5+l045=4ró0 ob}ryrtcl'ov
potlcby vody lrcbr prirálrt' rj pťťdpokladrný odbcr na navrhovcných
íunkčnjch plochách:

K bilancii

- Občilnska

t,),brvenost' cca l5 objektov/škol1,obchody,§lužby,opilrovstcl'§kó
služba,
Šport 8 r€kr€ácla
cca 5 objektov,športová h8la,multifunkčná hrla, ihri§ká

-

- potrgb! Ýody na l ob}ryateI'a vrátane s(raty vody v sicti _ | 00 l/deň a osobu
- calková potreba vody vo výhl'adovon obdobi je 852 mr/deň
- rozdelenie obecného vodovodu na §ailro§tatné tlukové piisnra

, vybudovanie vodoJcnrou
- 7uišellie kapaUlty nrivodného potrubra

- ťžen,ovat'prieslor na

yýhl'adové vybudovanie verejuých vodovodo! prc pripravované
lokaliry byovcj výslavby. občianskcj vybavcnosli a §lavieb costovnóho ruciu.

výpočtr porauY PtTNEJ yoDY:
Cclkovii bilancia spotreby vody je vypočitanépodl'a Vyhliišky MŽp SR č, 684/2006 Z.z.

zodňa

14.11.200ó. ktoťou sa ustanovujú podrobnosti rra návrh, prójektovú dokumentáciu
a vercjných kanalizácii.

a výstavbu verejných vodovodov

A,) Poreba vody píe byt. fond
l,2 o§tauré byty s lokálrr)m ohrevom TU vody so §ptch, kútom...,....,. l00 l/ osoba.| deň'|
B oběianska a technická vybavenost'
špecifioká potreba vody pre záklodnú lrybavenost'

l,2

obcc od

l 00l

do 5 000 obyvatcl'ov...,..,..,

25 l/osoba-| dcň-|

predpoklad 4 2ó0 obyv

Priclncrná potřclra Yody Qp

=

4 260

x l 25

= 532 500 udcň = 6.1 63 l/s

Max. denn:i potrelr. vody Qm= Qp x kd= 5]] 500
JJ

,

l.ó = 852 000 l/dcň

=

9.8ó l/§
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potícbr vody Qh=l/24 x Qm.kh = |/24 x 852 000 x

Ročnípotrcbr

vody

Qr- 532 500 , 3ó5

= l 94 3ó2 500

l:

1,8

= 6] 900

1,4t=

l7.?5 Vs

l94 3ó2 m3/rok

Cclkový objenr vodoj.nuje 60% nlaxilnálncj dennej potreby vody

Mrr. denní potrcbr Ýody

Qm= Qp x kd= 532

500 x l,6

= 652 000 l/dcň

607ó x E52 nraximáhej dennej potreby vody 5l 1,2 nr] <loporučujeme dve komory po 250 nr]

. odvádzrhle r

člrtenIt odprdoťch vód

súč6ný§tav

Splaškovévody sú odkanalizované z obce systémom vercjnej kanalizácic do zbcráčá DN
400 a následne sú odkanalizovgné do ČoV v Jv č6ti kutastra ,pri sttánskom potoku , ktorá
ncnrá dosbtočnúksplcifu aj prc výhl'adové obdobic do 2035.
Zrážkové vody sú ib6 čis§točne odvádzané sy§témom powchových, Zaústenésú do
mieshych recipicntov

,

vrrlrnt

č.! - konceDt
Požiadávky ná ricšenie:
- postupne vybudovať v celej obci systém odvádzallia zrižkolých v6d delcnou kanalizáciou
a minimalizovať vtok týchto vód do splaškovej kanalizácie tak, aby sa existu|úca kapacita
potrubi rrrohla využiťna odkanalizovmic sp|aškovýcll vód,
-využil'prirodzenúkonfigurÁciu telénu na odvedcni. zrážkových vód tak, aby sá
maximálizoválo ich v§ákovanic
- rešpektovať ochranné pásmo kanslizácii a ČoV
- navrhnút' rekonšnrukciu a dosuvbu ČOV pri póvodnej č6ti obc. Ďa výhl'adové obdobie
-

.

2035

prt 920 obyv.t.l'ov

3340

ob}a.ttťov

navrhnút'novostavbu Čov pri časti obcc -cigánska osada na výh!'adové obdobie 2035 pre

rezcryovať priestor na výhl'adové vybudovanie verejných kanalizácií pre pňpravovaé
lokality bytovej vý§tavby a občiúskcjvybavenosti r cestovnóho ruchu,
pre
nové lokillity uýstavby navrhnúť delcnú kanalizáciu,

Kanalizáciu bldc Řoriť niekol'ko vetiev, jcdnodivé vctvy bude zaú§tené do
a to cez nové reviznc šachty ktoré sa vybudujú na

existujúcich kanalizačných vetiev
jestwjtlcich kanalizačných vetvách.

V

prcdpokladaných nriesbch nsp(ienia kana|izáčných pripojok od jcdnotlivých

pozemkov sa osar,lia kunalizačné odbočky DN 300/l60,

Jcdňodivé vctvy 8ravihčnej §plaškovej kanaližácie sú nawhnuté PvcU-KGEM ] l 5/5

sN8 KoM+ rur kMalizačných hrd|ových plno§temých, hladkých DN 300 sN E, v celkovej
dlžke cca 2 000nr.
Tmsa kanalizácieje vedená pod plánovanou pristupovou komunikáciou,
Kana|izačné polrubic bude ulož€né na pic§kové |ilžko lrr.l 0 cnr s následnýtrt obsypom

z piesku do výšky 30 cm nad potrubie. zisyp ryhy, narl obsyponr potrubia §a uskutočňuje

McHrilGo sNV

s.1.o,

pdí.hBt

ÚPil.o stranc

-v.d.nt

č.l

podťa sTN 73 3050 po vf§tvách a priíoň §a zhu!ňuj.. Na zásyp
ryhy sa obvykle použijc
lrykoparý nrateriál z ryhy.
Kanalizačnéšachty na trase karalizácie nových kanalizačných v§tvách budú typovóho

provedenia

so

spodnou prefabrikovanou časťoujcdnoliateho dna
o l000 mm opalrených liatinovýni poklopmi o 600

pícfabrikovaných skruži

s dric|iom

z

Drm,

Zaúsrenie potrubia z PVc do šachty Vyžadujc špeciá|nu úpmvu, Vzhl'0do]n na
nlcchanrcké vlashosli PVc nic je dovolené kanalizačnérúry z PVC pri
Pripájuni na šachtu
zabclónovilť |rirm(| do,slcny šachly. Pripájanie sa robi pomocou Sictrtovi;-vložty, ktorá
umožliuJe vodotesnó J kiboviló uložcnic poil!bia do šaclily,
Na_navťhov.nom kanalizačnom potrubí budú urobcné skúškyvodorcsnosti

v zmyslc STN EN
1610 (75 6910) za účastiodberalel'a stavby a prevádzkovatel'a kanalizácie, Pri výstavbe
kanaliziicie tlorlržať STN 7]6101,7]6005.7]3050 a prcdpisy o bczpečno§ti prácc, ako i
ntontážile predPisy pre prácu s potrubíl! PVc.

WPOČSr MNOŽSTVA SPLAŠKOVÝCH VÓD
Výpočet množstva §plaškovýclt vódje spracovaný podl'a STN ?5 ól0|:
I{ckonštrukcia a dostavbu ČoV pri póvo<lncj časti obce na výlrl'arlové obdobie 2035
prc 920 ohyv.tcl'ov
Priemerná polrťbr

vody

Qe= 920 xl25 l/dcň
Qe = l 15 000 l/d§ň = ].3] l/s

Prlenrerný denný prictok §plaškov Qi= I,3] l/§

§plaškov

Nlrx. hodinoyý přictok

ad-" - al

k*

/ 24

"
Qú,., = l l5 x 6,9/

-

2.1 =

nrj.h'i

]3,oó mr.h''

Množ§(vo odp!dových vód a produkcil zncči§acnir Bsl(5. NL
Množ§tvo odpadových vódje l l5 ml.dcň-'.
zncčisrcni§ BsK5 = ó0 g,obyv.-l dcň-'.
ori9ntačná hodnota zncčistcnia odpadových vód z domácností podl'a sTN ?36708 je 400 g,m'
pri potrebc vody l50 L obyv.-' dcň-'.
= 400x
I)cnná Produkcia

BsKs

[)cnná produkcia

NL

novost{vbu

obyvat0l'ov
Pri€merná

= 76ó

= 76ó

45

960 g.deň = 45.9ó kg,deň-l

9:10

Qe- ] ]40 xl25 l/dcň
.1l 7

g.dcň = 6E.94 k8.dcň-

500 l/deň = 4.83 l/s

'3;'
s.i,o.

=

cigánska osado na výhl'a<lové obrlobie 20J5

Qn=

§frIreo $v

|deň

Eo x 90 B.obyv.-| dcň : 68

ČoV Pri č§ti obcc

polrcha vody

ll5:60=7ó6Eo

Eo x ó0 c.ob)^,.-

prc 3J40

ÚPi-o stáň.

!dr.bni

Prlem€rný

d€nný prletok splrškov Q3= 4,8] l/s

M.x. hodlnový prl€tok

-vtd.nt č.2

tplrlkot

q,ód

Qe,

= Qe x

k,Ň

- 4l7,5

/ 24 = nť.h-|

x 6,9/ 24 = l20,03 mr.h'|

Množ§tvo odprdových v6d I produkclr zn€čl§tcnlg B§K5 r NL
Množstvo odpadových vód jc 4l 7,5 m'.deň'|.
Znečisteoic BSK5 = 60 g.obyv.-l deňn.
orientačná hodnota mcčistenig odpadových vód 2 domácnosti podťa STN 736708je 400 g.m]
pri ponebe vody l50 l, obyv.-l dcň-l,
= 400 x
Denná nrodukcia BSKS = 2783 EO
D€nná

orodukcio

NL

=

2783

Eo

,

41

7.5 : 60 = 2?83

ó0 8.obyv.' 'dcň = l ó6

Eo
980 g.deň = l 6ó,9 kg,dcň''

x 90 g.ob)ry.-| dťň = 250.170 g,dcň = 250,47 kg,dgň''

. kon.epcir zárobovlnir.leitrlckou

energlou

Jestwiúci stav
Obecje kompletne elektrjtikovlnii, Dodávka elektrickej cnefgie pre obec Strán€ pod
Taiími jc zabczpečcná z.ieslvujúc€ho vzdušného 22 KV, Rozvodná wdušnú
sckurrdána sict' v obci.je na betónových stlpoch, Siet' vysokého a nizkcho
napátiaje vo yyhowjúconl tcchnickofi stave,

vAriant č.l - konceDt

Návrh zásobovania elektrickou energiou riešiť porll'a zásad pre navrhovunie
distribučných sieti NN a VN -,,Pravidlá pťe clektíizačíů
§úslavu č. 2/E2"a dodatkov z roku
l990,Navrhnúť výmel1! ncpostačujúcich prieíezov, prcložky nevhodne situovaných
a ulóž€ných NN á vN vcdehl, Pri výpoěte podielového zaťažcíiazohťadniť plynofikáciu
sidla, Uvedcné návrhy chMktcrizovať ako verejnoprospešné stavby,
Pri vlpracovávani územného plánu obceje potrcbné prihliadat'na dodržiavanic
ochranných pásiem NN, vN vedeni s lrafostanic €xistujúcich aj pIánovaných,
Podl'a zákona č-65ó/2004 z.z., § 36 sa na ochraou zariadeni elektrizačnej sústavy zriaďujú
ochramé piisnta. Ochrffiné pásnroje priestor v bezprostrednej blizkosti zriadcnia
e|ektriZočnej sústsvy, ktorýjc určený na zabezpečenie spol'ahlivej a plynulej prevádzky a na
zabezpečenic ochrany života a zdravia osób a majetku,
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrickóho vedeniaje vlmedzcné zvislými
rcvinami po oboch stranách vedcnia vo vodorovn€j vzdialcnosti merúej kolmo na vede|ie od
kíajného vodiča. Táto vzdialenost'jc pri napáti
a) od l kV do 35 kV vrÁtane
|. pre vodičc bez izolácie l0 m; v súvis|ých lsných priesekoch 7 m,
2, pre vodiče so zák|adnou izoláciou 4 nl; v súvislých lesných pricsekoclr 2 m,
3, pre zavesené káblové vedenie l nr,
b) od 35 kV do l l0 kV vnitEnc l5 m,
c) od l l 0 kV do 220 kV vfiitanc 20 m.
d) od 220 kV do 400 kv vrátanc 25 m.
e) nad .l00 kv 35 m,
o§hrahné pá§mo záv§eného káblového vcdcnia s napátím od J5 kv do I l 0 kv vrátane jc 2
m od krajného rodiča na každú stranu,
"

;r"
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V ochrannont pásntc vonkajšiclro nadzctnného elektrického vedenia a pod elektrickýnl
vcdenín le zakázané zrioďovat'stavby, konštrukcie a §k|ádky. vy§árlzat'a pestovať tnalé
porasty s výškou prcsahujúcou JD, uskl!dňovať I'ahko horl'avé aIebo výbušnélátky,
yykonávat'činnosti ohrozu,júcc bczpcčnost'o§ób a majctku, vykoDávar'činnosri

elcktické vcdenic

olrrozujúoc

a bczpcčlrosl'a spol'ahlivosť prcvádzky sústavy,
vy§ádzať a,pc§(ov6t'tNalé poía§ty s Výškou presahujúcou 3 nr vo vzdialcnosri presalrujúcej 5
m od krajnóho vodiča vzdušného vcdonia možno lctr vtcdy. akje zabezpečené, žc ticto
poťasty prj pádc [enóžu poškodit'vodiče vzduštrého vcdenia.
VIastnik pozerrtkujc po!inný uDtožnit'prevádzkovatcl'ovi v(}nkajšicho nadzeuuólto
elektrtckéllo vedcnin pri§tup a prij8ztl k vedcniu a na ten účelunúžniťprevárizkovatcl'ovi

vonkujš,elto nldzen]ného elektrického vedenia udížiavul'volhý pl!h
P;zenlkov v šiIkc 4 m
po oboch straniich vonkirjšieho nadzemného elektrického vcdenio. Táto vzdialonost'sa
vymedzujc, od doryku kolnlicc spustencj z vonkajšej strany vonkajšicho nadzcmnóho
el9kllického vedcnia lla vodorovnú rovinu ukotv§nia podpcnlého bodu.
VýniDly z ochranný§h pásicm móže v odóvodncných pňpadoch povoliť stavcbný úrad na
zikladc §lanoviska pr9vádzkovat§i'a prmo§ovej sú§lavy alebo di§aribučnoj §Ú§tavy.
Ochranné pásmo vonkajšieho podzcmnóho elektrického vccleniajc vymcózcné zvisllmi
rovinami po oboch §líanriclr krajných káblov vcdcnia vo vodoroulej vzdialenosti memnej
kolmo na tolo vedenic od kajného kábla, Táto vzdiatenosťje
u) | n pri nlpiilí do l l0 kv vrátane vcdenia riadiaccj regulačnej a zabczpečovacej techniky,
b) 3 nl pri naprití nad I l 0 kV,
V ochťannom pásnre vonkajšieho podzemného clektiického vedenia a nad týmto veilenímje

zakázaié

zriad'oval'stavby, konšnukcic, skládky, vysádzat't.valé porasty a použivat'osobilre t'ažké
mcchanrzmy,
t ) vykotrávat'bez pr9dchádzajúceho súhlasu pr§vádzkovatcl'a
e|ektrického vcdonja zcmné
prÁce a inc činnosti, ktoró by mohli ohrczi!'clcktrické vcdenie, spol.ahlivosť a b9zp9čnost'
prcvárlzky, pripadnc sl'aži1' prishrp k elektrickéntu vedeniu,
Ocluanné pilsrrro elekn,ickej §lanjce voukajšieho lylrotovenia
a) s napiitin] l l 0 kV a viac jc vynedzcné zvisl;ýrni rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenic alebo na hranicu objcktu clektriokej stanice.
b) s napilim do l l 0 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vcdené vo vorlorovncj
vzdialellosri l0 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnú@rným vyhotovenlmje vymcdzcné op|otcním alebo obostavanou hranicou objektu
clekuickcj §tanice, pričom musi byt'zabczpcčený pristup do e|ckrickcj slanice na výmonu
tcchnolrlgickýclr zariadeni,
V ochrannonl pásnle elektrickej stanice vylrleJzcncj v odseku 9 pisur. a) a b) je zakázané
vykonávat'činnosti, pri kbryclrje ohrozená bezpečnost'osób. ma.jelku a spol;tlrlivo§ť a
bezpečnosť prcviidzky clektrickcj §tanicc.
V bIizkosti oolrannúho pásnla elektrických zariadeni uvcdcných v od§ekoch 2, 4. 7 lž 9
le
osoba. ktorá zriad'ule stavby alcbo vykonáva činnosť. ktoťou sa móže pťiblížiťk elektriclým
zoiadeniam. povinná vopr§d oznámit'takúto čillnosťprevádzkovatcl'ovi prenosovej sústavy.
pícvádzkovalcI'ovi distribučnej sústavy a vlastnikovi priamcho vedcnia a dodžiavať nimi
a)

určciépodnicnky,
Každý prcvádzkovalel'.

ktorého elcklťoenergetické zaťiadcnio je v blízkosti ochrantrého pásma
a je.napojcné na 1ednosmemý pód s možnostou vzniku bludných pódov
§pó§obu.jťlcich
poškodenie podzentného elekriokého vedenia,je povinný prijat.opatrenia na ochranu
týchto
vcdcni l iníbrmovut'o to|l plcvódzkovatel'a podzenrného elektrického vedenia.
Na ochranu vltobnýoh zatiadeni výrobcu clektriny platia ochranné pdsnla uvedcné v o<lseku 9
pism. a), ak osobitné predpisy neustanowjú inak.

8cnlNco
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Výnitnky z ehrmných pósiern nlóže v odóvodncných prípudoch povoliť survebný úrad na
základe stanovi§k8 í,íevárlzkovateíaprcnosovej §ú§lavy alebo distribučn€j sú§lsrry.
stavby, konštrukcic, §klódky, výudbu twrlýclr porurlov, práce a činnosti vykonané v
ochramom pásmeje povinný odstránit' na vlastné niklady ten, kto ich bcz súhl§u lykonal
alebo dal vykonat'.

NN roaod prc novú výstavbu sa uobi káblovin vedcním § napojcnim na jc§Nljúcu NN §icť
a z nových trafostanlc. Pre komcrčné účelysa rozvod urobí káblovými vcdenimi,

Roaorl vcrcjného o§v.tl€nia sa prr novú vý§tavbu urobi vzemi aná uliciach §a postavia
stlpy vercjného osvcllcnia. Nopojenic novélto verejného osvetlenia sa urobi zjesmjúcich NN
rcryodov pG vcrejné osv€tlcnic r z nových skriň vcrcjného osvetlenia.
V navrhovaných lokali&ich budú nové trafostmice,predpokladá s8 § počtom ltyroch
trafostaníc

. konccpcl{ ziroboyrnlr

plynom r t€plom

SúčxnÝ stav
Stavby v obci Stráne pod Talrami:

Rodimédomy l0l:

-

Cigánska osarla 37 ro<linnýclr donxrv
Obcc bcz cigánskcj osady ó4 rodinných domov

Rozostavlnérodinnédomy-l0staviebbezstavebnéhopovoleniavCigáískcjosade
charče:

- l20 v cigánskej osade
Unimobunky :
-

]vcigánskejo§adc

ob9cné nájomné byy
23 bytových domov so 60 bylovými jednotkami v Cigánskcj osade.
:

. kontepclr zl§obov.nlr

plynom ! teplom

súč§nÝ §tav
Stavby v obci Slrán€ pfil Tatrami:
Rodinné dorrry l 0l:

-

cigánska o§ada 37 rcdinných domov
Obec ba cigánskej osady 6,1 rodinných domov
Rozostavmé rodinné domy.l0 stavieb bez stavebného povolenia v Cigánskej osade

chařče:

- l20 v Cigánskej osadc
Unimobunky :
-

3vCigámkejosade

obccné nájomné býy
2] bytových domov so 60 bytovýrDij.dnotkanri v Cigánskej osade:

virlant č.l - koilccDt

-

Rodlnnó domy - nívrh lok.|lt _500 RD
t0

uPi-o

stó. pdT.hill

.v.dánt č 2

- občiansk! t?baveno§t'ccs l5
,

§lužba.

objeklov/škol8, obchody ,§lužby, opatřovatcl'§kÁ

Šport a rckrcácia cc8 5 objck!ov, šporaová ha|a, multifun!čná ha|a. ihri§ká
Celkový predpokl!daný odber plynu budt

750 ntf/hod.

l\íie§ílc plynovody §ú navrhované tak, aby boli schoprré zabczpcčit'dorlávku plynu aj pri

zvýšcnom nárus(e sPo(íeby nežjc uvažovaný. Tlaková hladina v micstncj sietr je do l00 kPa.
Návill rlešenia:

V]esMúúcich i novo navrhovaných ča§tiach vi§tavby RD a b}toyých domov ako i pre
plochy urbanistickcj rezeruy vybudovat'STL rozvod plynu jdomovými prípojkami a
rcgulátomi plynu STUNTL, Pň riešeni dodžat' ustanoveltia vyntasly ioalioob a nomy
STN EN
.l2007-L Pre predpokladaný llárasl §pot.cby plyru súCasný výkon RS nebude
a budc nutné prisrupiť k lybudovaniu
Pj,ť"Y"l
RS. Dodržať ochranné pásma

v zmysle Zák

plyloí'itáciu exi§tujúcich kotolní na

tuhé

nov€j

Rs

resp. k rckonširukcii stávajúccj

oM 656l20M. Vybu<lovať STL rozvody plynu prě

palivo.

C)chranné a hezpečno§tné pásm. plynář€n§kých
zrrladení
Zákon 656/20O4 Z.z, § 56,0 cncrgetikc a o zmcnc niektorýclt zákonov s účinnos!'ou od
l ,1 .2005 a TPP 906 0 l §tanovuje ochíanné pásma a bezpečnostné
pásnra, Ochranné piisnra sa
zliad'ujú na ochíMu plynárnských zaiadení a priamych plyrovotlov.

ochrlnné pí§moi

. 4 m pri plynoyodoclr s ntcnovitou svetlosťou do 200mm
. 8 nr pri nlynovodoch s olcnovitou svetlo§íbu od 20ltrnr až do 500 Durr
. l m pre plylovod, ktoďm sa rozvádza plyn na z§hvanom úzcmi obce
s

.

pfcvádzkovým tlakom nižšimako 0,4 MPa,

lí n] pre technolo8ickó

objekty,

Tochnologické ob.lekty na účclyzákona sú regulačnéstanico, filrračlré stanicc, a|matúme
uzly, zariadenia protikoróznej o9hrany a telckomunikačtré zariadenia,
Bezpečnostnépásmo:
l lom Pri plynovodoch s tlakom nižšim ako
priestransltc a na nezNlavmon) úzenlí

l

.

20 nr prr plynovodoch
do 350

rlm

§

0,,l MPa

prevódzkovaných nu vol'notn

tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa vrátene a mcnovitou svctlo§ťou

50 nl pri pl}novodoch s tlakom od o,4 MPa do 4 MPa vrátenc a rnenovilou svetlosťou
nad 350 nrm

Píi pl}Ťovodoch s tlakom nižširn ako 0, 4 MPa, ak sa ninri rozvátlza plyn v súvislej
ziisuvbc, bezpcčnostnó Pásma urči V súlude § tcchnickými požiadavkami prevádzkovatcl.

distribučnc1 sicte,
požiadavkv rra ricšenie:
- pri návrhu nových objoktov

ÁRfrlNG@ sNV
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ricšit'vykurovuie plynom,
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.v.dfft

č.

l

- do budúcnosti sa uvažujc s možnostbu !)užiti! drcvnej biommy pre riešenie zásob<rvanio
teplom a iných 8lt€m6tívnych zdrojov tcpelncj .n.rgi. pri ekceptovani požiodavick ochrdny
ov2dušia.

.

Tcl€komunlkócl€

súčašný§tav
Obecje napojená do automatizovanej MTO, Telefónny rozvod v obci je pttvedcný vzrlušnýnl

akábelovým vedenim. Napojenie cez vyšši stupeň je ccz UTO Kežmarok, Vobci je
zalrczpečený

p.ijcil t€leviznych

§ianíc, krorých §ignál

jc liešený kld§ickýln

§pó§obom

s ccz

§al§litné prijimače.

Na úžcmíslovenskcj ťepubliky bczdrótové telefóníe spojcnic
operátori Ormge, T mobile

a

v súčasno§ti zalrczpečujú

O2.

vaňint

č.1 _ konc.Dt:
Miestna tclckoInunikačná siet' (MTS) - v támci novej výstsvby jc potr.bné prc obec
píivie§t'novú telekonrunikačnr] pripojku z RSÚ Kcžfirck - pošta. Prívod §a ukonči bud'
v novej RSU pre obec alebo roaody sa urcbia priamo píe no\{ y_htavbu

Rozvod mie§ílej tclckomunikačncj sicte §a uobi meta|ickými káblami. Káblový rozvod
sa bude ukončovat' v true pokládky v účasftlckych rozvádzačoch UR a napojcnle
jednollivých objektochje urobcný úča§tííckymiškalul'ámi aIebo účNtnickymi foZyád:aačfri.
- uvažuje sa pre navrhovanú byovú vý§tAvbu s 80 až l 00 7i telef()nizáciou, pre podnikatcl'ské
subjckty so 100 % telefonizáci(,u, a § možno§t'ou napojenie n{dštlndlrdných
telekonrunikačných zariadeni,
- navrhuje sa výnrena drótového rozhlasu

v obci za bezdíótový.

Ochíoné pii§mo - pre DOK je whranné pásmo vo vol'ntrm teténe

v

7aslavanom pítcslore plati prieslorová noma.

l

m od kraju ktibla.

v riešenonr tlzemi sa podla zíkoná č. 543/2002 o ochrane prirody a kra;iny nenachádza
žiadne maloplošné chránené úzcmie anenachádza sd tu ani chránené úzernie európskej
sústarry chrrincných územi NATUA 2000, Riešené ťlzemic je §účasI'ou chráncncj čá§ti
prírody - ochranného pá§ma Tatranského národného ptrku, pre ktořé platl 2, stupeň územncj
ochrany,

Žiadne nové chránené územia rrárodncj sicte a územia eilrópskej §iete chránených úzcmí-

NATURA 2000 nie sú navdrované,

Merlzi ptlzitivne javy v úzenri treba uvicsť, že obec je napojená na rozvody tcclmickcj
infraštrukfury, Problém zásobovania pitnou v(ilouje techtricky možné vyriešiť,
obecje napojená ccz kanalizačnú siet'do Čov, a taktiež.ic v obci zrealizovaný roxod plynu
a telekomunikačných zaňadmí,
Vobci jc aealizovaný dopravný systém pre ccsttltl dopraw zvičšapo asfaltoyých
komunikáciách,
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Medzi prirodné pozilivnclavy treba uvje§l'umieslnenie obce v porllrori Vysokých Tatier,
,
z čoho vypljvajú aj vhodné urbuistické a krajinnllekologické poclmicnky diltieiro rozvoja
obce píc oblast'cc§tovného ruchu a ruriznru,

- zolrl'adarl'limily !ryužiti0 prirodných zdrojov a polenciálu

ťlzemia, ochrannrr, kapaťity a
umicslncnlc vercjného tcchnického vybavenia úzenria. obmcdzcnia vyplývajúcc z ochrany
kultúrncho dcdič§iva, prirody kmjiny a platné úzcmné rozhodnutia a siavibné povo|enia
a iné íozhodnulia orgánov vcrcjncj správy, ako i všeobecne záviizné právnc predpisy
a ilom]y
- zabczpcčit'hodnoi9nie predpokladaných vplyvov činnosti a realizácii §tavieb v súlade
so
zák<laon č.2412o06 Z.z, o posudzovani vpllruov na životnéprostredie,

-

Úzernný plán obce zabezpečuje n&§ledujúce opatrenia pťe zlepšenie životného prostredia:

kvmitativnc.i kvali(ativne vylrowjúce lrrotnadné. zásobovanie obyvatel'§tva pitnou vodou
podl'a požiadaviek NV SR c. 354/2006 z. z, kl§ryfr sa utanovujú požiadavky na vodu
učenúna l'udskú §potrcbu a kontrolu kvality vody, ako aj hygicnicky \Yhowjúce

zncškodňovanie splaškovjch odpadových vód (budovanie kanalizácie i vodovortu).
- ultenie ochťanných pásierl - ich vJmedzenie, §trety záujmov ns ich úzcmi, nezctavitel'né
plochv

-

u.čenie pNkov ekologickej §tability

s návrhom ckostabilizačných opatrmi

a

ekologicky významných seglncntov krajiny

.

Ochrana povrchoťch a podzomných vód
Uzelrie je odvodaené dvoma potokmi - strán§ky potok - a potok Bic|a voda, ktoré ús(ia
do rieky Poprad, Striill§ky potok nenlá v iniraviláne obce upravené kotYo,
Kvalita povrchových vódjc ponrerne dobú aje1 kvaliarivne ukazovatelc sa pohybulú o<l
l po íIl šupeň. pličom v íiekc Poprad, do kioícj toky ústia je kvalih vody v lV. s0PniKvali(a povrcho\,ých vód sa posrupne zl§pši po odkanalizovati odpadových vód do ČoV.
- v zmysle § 49 ods, 2 zík. č. )ul2004 Z,z. o vodách v zncní ncskoršiclt
prcdpi§ov pozdíž
uvedených vodných tokov poncchanie pre výkon správy vodrróho toku vol'ný. nczastavalý
pás pobrežných pozcmkov o šírke 5 m,
- rešpcklovanie pri|odzcného inundačnéIro územia tokov v zmy§le
§ 20 zákon! č. 7/20l0
Z.z, o oclrrane pred povodňmri a rcšpcktovanic obmcdzenia výstavby v nich,
- dodržanie ustanoveni zákona č. J6412004 Z.z.o vodách, zákona č. 442l2o02
o verejných
vodolodooh a vciťjných kanalizáciách a zúkona č, l 39/2002 Z,z. o
rybár§Ne,
o

ovzdušie
Mle5tnc 7drojc znečlstcnia ovzdušic:
- obecje čiastočn§ plylotikovaná, viičšiekotolnc na tultó paliYo sa fu nenachádzajú,
- v ci8án§kc.j časli obce sa použiva aáčšatuhé palivo

je olrrozená dial'kovým prcnosom plynných §xhalálov a prachových častic zo
. Obeo
zdrojov mimo kala§tnilDeho územia stíáne pod Tatranli, ktoré zasahujú z viacerých ztlrojov
v Poprade, Svite, Kežnrarku a Spišskej Bclej,
r H|uk
Zaslavané úzenric nieje zasiahnuté nadmerným hlukom z <topravy.

. odpady
obec stráne pod Tatrami z6túpená starostom obcc má uzavr§lri mluvu § finnou Braotncr
ktorcj jeI Nakl.danl9 so všctkýml druhml odpadov vznlkrJúcich
na úzerníobcc Stříne pod T.trrnl| a to zber, píepíava, zhodnocovanie a zneškodrióvanie
Poprad, s,í.o,, predm€iom
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konrunÁ|nych odpadov

a

l

drobných stavcbnýclr odpadov, vyseparovaných zložick z

kornuoálneho odpadu, objemových odpadov a nebezpcčných thuhov odpudov,

Komunálnv odDOd

}'ima

Brantner žabezpečízbaí zme§ového komunálneho odpadu podl'a

odsúhlasený, l, j. každý nepámy štvnok v mesiaci,
Počas tuťi§tickej sžóny budc v:ývoz realizovaný každý rýždcň na základc písomncj
objednávky obce. zbcr a viloz odpadu budc zabczpečený zberovýn vozidlonl od
ob;latel'ov á podnikatel'ov na základe rrznačenia nádoby píislušnim žctónom,
Kontunálny odpad budc odvážaný za účel<lnl zncškodncnia na riadcnú skládku

hamonogramu, ktoď je vopr€d

o<lpadov,

Fima

í]rantner zebezpečí upmtonie

a vyčistenie plóch stuničiek po

vysypani

zbemých dádob,
seDarovilý zber

separovaný zbcr bude reálizovmý na základe harmono8mmu, kiorý jc vopřed
od§úhl8sf,ý naslcdowe:
- papicr - l x za 4 rýždne (l 3 vývozov ročlre)
- sklo - l x za 4 týždne (l3 vývozov ročne)
_ plasly, kovy a VI(M
- zbierané špolu 1 x za 2 lýžílne(26 yýýozov ročnc)
Firms Bletncr zábezp.či píiprávu a lláč kalendárov scparovúého zberu na rok
20l 2 v počtc 500 k§.

zber druhotňých suťovín bud€ íelizoviný vrecovjm systémom (Wcie po
v}p|ázdneni budú wátcné na miesto) a prostrednicsom l l00 l zbemých nádob.
Dotrieďovanie separovahých zložick Ko budc vykonávané v tricdiaccj halc, ktorá sa
nachádzs v areáli spoločnosti Bťantncr Poprad, s,í,o,
Biologickv rozložitel'nÝ orload íBRO}
Fiflna Bíantn€r ubczpeéi abq BRo podl'á hamonogrmu a spó§obom, ktoď urči
obcc ná zák|adc objednávky. Zhodnotcnic BRO budc zabezpcčené fimou Brantner
vo vla§tnej komposárni, ktorá sa nachátlza v areáli spoločnosti Brantner Poprad,
s.1,o,

NebezncčnÝ odoad
Nebezpečné zložky konrunálneho odpadu budLl zbieřané pťostrcdníctvonr mobilncj
zbcme, ktoru íima Brantncr poskýne l x ročne počas jesemého zberu objefuných

odpadov v mesiaci septembeí. Timto §pósobom budú zbierané batérie a
akumulátot1, odpadové oleje, obaly znečistenéškodliviĎami a elckroodpad. Zbcr
objcmných ku§ov elektroodpadu - biele1 a čiemej tcchniky budc zabezpečený
samostatným viryozom na áklade akruálncj potreby obcc.
Tjcto odpady budú zhromažďované v Zbcrnonr centre v Poprade vla§lnýnli
prosricdkanri fimy Brántnet, Zncškodnenic No butle zabezpečené ce§kxl
zfiluvných odberatel'ov, ktori sú zároveň držitellii oprávneni na zneškodňovanie
jednotlivých druhov No,

Objcmový odparl
Fima Brantlter zabezpcčl pristavenie vcl'koobjcmových ko0tajncrov (5-7 m]) v
počte 30 ks/íok, a to v mesiaci máj 15 ks a v mesiaci scplembeí 15 ks. Miesto
a bmoĎo8fam řožmie§tncniá kontajnerov rrrčíobcc, Fima Brdlthcr zabcžpcči
odvoz a uloženie odpadu na skládke,

čistenie vereinÝch oriestransticv
Čistcnie vercjných pdc§lrmsticv, t. j, zber posypového nlateťiálu z n]icsrnych
kornunikócií, clrodnikov. parkovacich micsi a námestia í'inna Brdilncr zabezp€či
v súlade s aktuálnou požiaduvkou obcc na základe písonn€j objednávky, Zo?hieftný
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po§ypový lnatetiíl bude nrisleúre
jeho d'!lšieho využitia

árolnaždený na vrrprerl učenonl lnicstc za účclonr

obec naklsdá sodpadmi vsúIade §proglanron odpadového hospodárs*a. Y obci je
množstvový odvoz komunálncho odpadu aje zavcdený scparovMý zber do ple§tových wic;.
Zvoz vyseparovaného odpadu je zabczpcčovaný podl'a kalendára zbetl. Zioz komunálncho

odpadu jo zabczpečovaný prosrredníctvom Vcrcjno-pro§pešných §lužieb .
- v kata§(ráltrom úzgmíobce Stránc pod Tatrami je navíhnutá plocha na doča§né uloženie
zelenóho odpadu - vo východnei časti uemia

- v centre obcc jc navrhnutý za lruičskou zbrojnicou zberný dvor pre dočasnéuloženie
konror,lit

separovoého zberu(papicr, sklo, plasty, kory a VKM)

. ochrana

Prcd žirrcníD
pri navrhovaní nových stavieb a posudzovaní ich vnútomého oyzdušia
avonk8jšicho
žiarcnia .jc tíeba postuPovať podl'a Nariadenia vlády sR c, 35012006 z,2, ktorým sa
ustanovu.jú podrobnosli o požiadavkách na obmcdzcnie ožiarcnia z prírodnóho žrarcnia,

.

o§ohitnó požl.devky z hl'rdi§k. ochrrny pol'nohospodárskcj

pódy

.

lc§ncj p6dy,

orná póda

,

Nlchá<lza sa
I'opradskcj

vo

východnej č&§li ka(6lra, pod obcou, v intenzivne využivanej

kotline Tu doninujú vcltoblokrlvé polia. V okoli sidla je štruktúra iná

V0 fonn9 ma|ob|okových

poli,

pá§m9 T^NAPu boli zafiávnené.

-

Bývalé polia v záparlnej ča§li kataslra, v olhía|rnoln

z

hl'adiska

MÚ§Es

pozitivne, Celková výmcra reálncj omej pódyje

to možno hodnoriťje<lnoznaénc

l5l

ha vnasledujúcej štruktú.evel'koblokové polia l47 ha, a máloblokové polia 4 ha. Prevláda pcstovúie obilnin
na,lnrá ozilrrnej pšenice, Triticale, jarného jačnreňa, Zcmialy pestuiú len súkrotnní
vlastDici v nlák)blokove.j štruklúre.

tn.lé trávne

,

pora§ty

'fryalé trávne poídty v katastri sa prcvažne vlrživajú
koscnitrr. Lúky a pasicnky sa
v k|astíi obce nachádzajú najmá v západnej časti katastra. Spolu zaberajú výmeru l04
ha, zvaičša tvoria

-

rozsialrlejšic komplcxy.

Prevažná váčšinatrvalých trávnych porastov katastra má prirodzoný charaktor,

V dávncjšej minu|osti prcšla rekultiváciou, ale postupne
porastov cltamkteriajenre ako intenzivne

- boli

drulrovo chudobné, tvorené niekolkýnri druhmi

1s
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obnovuje. Čast' |účnych

založenénedávno na oíncj póde, sú

rsllin.

Prcvládajú
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wác {Loliun perenňe), íeznačkg laločnatá (Dac{v/6 glomelala)

a

ďatelina plazivá

(TriJblíun repens),

- Lúky sprirodzeným druhovýn zložcnim c|rďaktcrizujc extenzívle využivanie koscnie ftz ročne a nehno.jenie priemyselnými hno.,ivami. TTP majú ťózíorodý
cháraktel - od vysokoprodukčných nrezotilnýclr poru§tov typu Arrhehdlhelion až po
róznc l}py vlhkých lúk. Práve vlltké lúky amokrade postihli vn]inulo§ti druticlé
meliorácie a odvodncnie.

- v

kalastri aj vzhl'adonr na zanletui. poťnolrospodárskej výroby a vy§okú rglili.nciu

(pružno§t'

-

schopnosť lúčnychporastov vrátit'

sa po

nepňaznivého !Tl)ryu rclatívnc rýchlo do póvodného §tsw) nlá

skončcni pósobcnia

výskl

prirodzených

poís(ov sttlpajúci chankter. Výnleru pfircdzených lúčnychporastov, kde boli
identifikované bioropy €urópskcho
'l 1,44 ha (69|yo

alebo národného vý"nsmu dosahujc v katastri je

zo ýšelkých řávnych por6tov),

Poárdrvky n, ochrinu

v

§úvi§losti š účinno§tbu ?,ákonl č. 22012004 z,z. o ochfune a využívani
pol]rohospodárskej pódy a o zmen€ zákona č,245/2003 z.z, o intcglovahej prcverrcii a
kontíole znečisťovania životného prostredia a o zmene a dopIneni niektorých zákonov (d'alej
lcn ,,zákon o ochrúc pódy'). ktorý má priamu vázbu na proccs obstarávánia, §ptacovávaniá
a schvaťovil]ia územnopliinovacej dokumentácie podl'a zákona ě, 50119'76 Zb. o tlzcmnom
plálrovani a stavebnom poriadku (d'alej letr ,,slavebný ziLkon") v zoenl neskoršIch právnych
prcdpisov vydalo MinisteNtvo pódohospodárstva sR, ako ú§tredný or8ány štátnej správy n8
úseku oclrrany poťnohospodrirskcj p6dy a Ministerstvo Yý§tavby a re8ionálnrho ro4oja sR,
pódy
ako ústredný orgán úzenrného plínovania pre všctky orgíny oclrťany pol'nohospodársk€j
a orgány územného plánovania spoločné mctodické usnrcmenie

,

Podra § l 2 zákon6 o ochnne p6dy možno polnohospodársku pódu použil' na stavcbné
účely a iné nepol'nolrospodánke účelylen v nelyhnubých pripadoch a v odóvodnenom
rczsahu, ochmna polhohospodárskej pódy nad'alej žostáva rožhodujtlcim iimitom pri roeoji
územia. Podl'a § l3 zákona oochrme pódy pri každom obstarávaní a spracúvani
úzcmnoplárovacej dokummtácic sa mušídbrt'na ochranu pofnohospodárskej p6dy a riadit'
sa zásadami ochrany polnohospodár§kej pódy. Kk, navrhuje nepolnolrospodárske použitie
pol'nohospodámkej pódy, jc povinný pri úzenuoplÁnovacej činno§tj predovšetkým:
- nawhuje sa chrániť pol'nohospodársku pódu žsradeníl pod]'a kódu bonitovanej pódnoekologickej jednotky do pNej &ž šMtcj kvalitativnej skupiny lvcdenej v ptilohe č, 3

-

zákona o ochrane pódy,
nawhuje §a ricšiťaltemaliMrc umiestnctrie stavby na pol'nohospodárskej p6dc za hranicou
zastavaného úzcmia obce so zťclcrom na ochran! naLkvalitnelšich polhohospodárskych
pód a \Yhodnotiť dó§ledky prc pol'nohospodársku pódu prc každú allemativu,
nawhuje sa dosiahnul'po cclom obvod§ TANAP-u ku|rúru tNálých trávnatých porrotov.

-

Le§nÁ

pódr

Lesy sa na úz€mi katastra nachádzajú vo viacerých menšich či váčšíchfragmentoch
nerovnomernc

MslNGo
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v územi. Na.ivisc §ú roz§irene v zápldnej č{sti, kd€ zbicltajú z dvoch
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5 lvs, spadajú do lcsncj oblasti
kotliny, Tatreskébo predlroria. Prevažujúcim hosporlárskynr súboronr

Výbežkov Tatier. Lesy patria do prevažnc do
Popradske.j

lesných rypov je HSLT 545 Podmáčané smrečiny sjedřou, HSLT 54l Živné
srnrekové jedliny aHsLT 525 Kyslé smrečiny sjedl'ou. Dllroročným vplyvom
č|oveka je ich dnešná NáI výŤazne poanenená, prirodzené le§né porasty §a fu dnes

ncv}sk}tujú. Píevažujúl§sy ho§podáí§ko-produkčnélro charakteru § dr§vinovou
skladbou zlnencnou v prospoch borovice a §mrka, č§to až monokuliúmeho
chamkteru, Na §tave lc§ov sa

výrene podpisala kalanlita z r.2004, kde bola prevažná

Váčšina polaslov !yvíátcná, Dnes sú n. týchlo nrieshch obnovené §adbou a čia§točnc
z priodzcncj obnoly mladiny,
1e lro.jnti jarabina,

1cdl'a, ktorá v minulosti

-

Aj v nich prevlárla sniltk

a

bolovica z ostarných drevin

črcncho, snrrekovec, javor ltorský, breza či osika, Úplnc absentuje
najvýrazncjši9 podiel'ala na druhovej skladbc dťevin,

§a

Významným problém je ncus!ále poškodzovanic lcsov nelegálnym výrubom
obylatel'rni rómskej osady.

_

Výmcra lesných pora§(ov

jc |0l

ha. Lcsnato§t'katasrrálncho

územia

jc

nizka a

dosahu19 24Yo.

,

Lesy v ú?cmi sú v súčasno§ti zaradcné yýlučnc do kalc8óri9 lesov o§obitného uičenia

podl'a podl'a pi§mena
v ochrannonl pásmc

c) lc§y

v chráncných územiach. Dóvodom

je

výskyt

TANAPu. Lsný pódny fond patri do LHC Vysoké Tatry, a

ledného lesného celku

Lc

Keánarské Žl'aby, obltospodarovmie lesov su riadi lesnýrn

Pre Lc Kežnlarské
jc platný na r. 2001-2o16. Lcsný hospodársky plán urěujc závázDé ukazovatelc

lrospo<iárskyrrt plónonr, novšie proBranlonr starostlivo§ti o lc§y.
Žl'aby

pre hospodárenie v lcse ako uýšku ťažbyrubncj a výchovDej a drcvinové zložcnie pri
zalesňovani,

,
-

-

Požiadayky n9 ochrrnu
nawhuje sa íešpektovaťpriestoroni šrrukuru lesných pozemkov a ich využívanie vo
vzťahu k potenciálu pód a ekologickej sabilite územia,
nawhuje sa rešPcklovat'existujúce WbudovaDé zariadcnia potťebné prc hospodárenie v
lcsc.

nawhuje sa na lesných pozcmkoch alebo vo vzdialenosti do 50 nr orl hBnice le§ného.
pozťmku ncumiestňovať nljaké aktivily (Zákon o lesoch v zneni noviel a súvisiacich
prcdpisov). lcn po pripadnom súhlasc orgánu štátltej správy.

A.?.!4 Vvr.rrgdztnit
a dObÝl,acích
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a wznačenie orieskumnÝch úztnri. chránených ložiskovÝch úztni
prle§toroy
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V kahstrrilnom úzcmi obcc §tránc pod Tatrmti sr ncnachádzajú pricskumnó, chráncné
ložiskovéa dobývacie úzcmia

V katatrálnom území obce §tráne pod Tatrami

sa nenachádzujú záplavové územia sni tizemia

znchodnolené t'ažbou.
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R€krDltulúclr:

áber polnohospodánkej pódy; 31,02Eó hr
Zber najkvalitnejšcj pol'nohospodárskej pódy:
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úrcnnotcchnickÝch dó§lcdkov,
v plnej micrc
podmicuky pre oclrranu
prukov územného systému ekologickej stability v ricšcnom úzcmi, Jcdná §a hlavnc o plošnó
a šilko\é paŘmetre biokoridorov, píechád2ajúce katNíom a obcou Stránc pod Tatrami
a ich
cillivé napojenic s navůoveou zá§tavbou a dopravnou a tcchnickou inliaštnr-krurou.
Navrhované riešenie posilňujc význam a stabililu všctkých biokoridorov v kaIástrálnonl

úzenti Stránc porl Tatrami.
Výškové re8ulativy, ricšenie pohl'adových horizontov 8 %zastuvanosti jcdnotIivých plóch sú
ziiru_kou, ž. návrhon úzelnného plánu sa dosiahne l4rotjné urbanistickd usporiadanic
úzenrio
Vzhl'adom n0 krajinolvoíbu, §haraktcr §idla, oslncnic, o§vctlenic a životllé pro§tíedic vráraue
ochran) píirodnéhoprostrcdia,

.

H_odnotťnlť,rlešenirz hl'ldl§ka ťkonomlckÝcll r §ociálnvch dosledkov

Pricslorovó možnosti obce stránc pod Tatrani artisponibilné plochy svhodnýni

terénttymi dunost'ami vytvárajú podmienky pre ronoj inclividuálnej výsiavby v obci, Tcnto
rozvoj 1e navlltnutý sy§lénloln intenzifikácie intmvilánu a tiež prostiednictvom exLenzivneho
roanla na vhoclných plochách tninto intravilánu obce S§áne pod Tatronli,

Ccntrum póvodncj časti obce spóYodnýlDi objektnli ahistoňckýrli panliatkanri Dli sa postupnou rekonšlrukciou adoplnenim občianskcj vybavenosti srue

dootinant

kompaktnou urbanistickou štruktúrou.
contrum obce bude splIiat' rekrcačtro - §poločcnskú fuil<ciu a tiež funkciu turisticko infomačnú a kulnrnu. Taktiež v c€ntíe obce zo§tane §práva a ťiadenic obce.
. Uzemrrý plán obce Stráne pod Ta!ťami navrhujc arieši nové lokality sp|ochami pre

byLovú vý§lavbu, plochami ceslovného ruchu alckreácic, plochami špórtu ašportových
zariadeni, doplncných o p|oclry občianskcj vybavenosti a sociálncj infraštnrktúry a iechnicke.j
vybavcnosti,
Navrhované |okility §ťl prcpojené nledzi scbou ! s cenrálnou póvodnou čust'ou obcc
navrhnut;imr dopravnýrn sy§témonr s objektmi a plochanti doprawýoh zariadeni,
, Rca]izáciou náVrhu ú?cmnéhop|ánu sa zabczpeči zamc§tnano§l. pre čast' obyvatel'stva
obcc v objcktoch občianskej vybavcnosti. okrcm toho sa uvažrr.jc s rozšircnim poIyiunkcic
ubyovania.stravova|ia vIBV čim sa sociálrtc pomery vobci vylcpšia, Táto
Polylilnkcia
ubytovania astravovania budc inlelzitikovaná aj vďaka rrávrhu §portovýoh, treningových
a iných zariadeni, podporujúciclr špoil a turianu. Taktiež návíh klubu sciiorov u p"ir.,inu
opatrovalel'skej služby skvalitni sociálnu úíoveňsídla.
. H.o.dno.!tni§ ricšfnia Z hl'adi§ka úzcnnotcchnackÝch d6§lcdkov
No základe poslcdného adnlini§fřatívno-spfávneho
eleneniiSR z ruku l996 obec striine
pod Tattami paí,ído okre§u Kežn]aíokv Plešovskom samosplávnom kBji,
V oblasti usporiadania územia a v návámošti na nadr.egionlilne dopúvĎii súvislosti
navrhované dopravrré riešenic v katastrálnom úZcmi obcc slrán9 pod Tařami v)Nára
podniel{.y prcPojcnia západo - východnóho koridoru Bratislava
- Žilina - Prcšov - Košicc
v regióne Prešov. zaraďuje obec do základncj konccpcie sídclných štruktúr Prr,šov§kého kraja

vytváranim.polyccntrickej §icte t'aži§k osídlenia
podporovanó rozvojovými

osmi.

a

mi9§(, ktorých prcpojcnia

buciú

Rozvojonr polycciln,ickej sittelncj štrukrúrl sa sloduje
naviazanie na Sltrvenskú a celoeurópsku polycentrickú sír,lelnú sústaw a konlunikačnúkustru,
pto§!,ednictvoúl uiedzinárodnč otisúhlrcných dopravnýclr kori<loIov. Návrh
úzenrnotechnickéhodešcnla voblasti dopravného napojenia si<lla Stráne pod Tatrami na
s1
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nadrcgionálnc súvislosti Jc v súladc s koncepciou úzenrného rozvoju prešovského kraju
a slovenska,
Ricšenie tcchnickej iníi"štrukúry v čs§ti vodné hospodátstvo, zásobovanie plynom,
ener8imi je navrhnuté v sůlade so závtiznými č6ťamiúz€mného plánu regiónu.
v dó§lcdku týchto opatr€nl sa §kv8litní životnépro§úcdic obce a zabezpeči sa jej
kvalitativny rast.
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B. Gt{AFlcKÁ ČAsŤ

Hlrvné výkrcsy

l,
2

výkrc§ širšichvzt'ahov

M

M l:l0 000

l

|50 000

Kornplexnýnávrhpric§torovéllou§porildania
a funkčného využivania zastavaného úz§mi! obce,
v9rcjDé dopíavné vybaveni9(§ vyaračcnou záváznou

3
4.
5.
6,

časťou riešenia a vercjnoprospešnými

stavbmi)

Výkres riešcnia verejného technickélto vybavenia

obcc-energctika(elektrina,plyn),telekomunikácie
Výkíes riešenia vcťejného lechnického vybavenia

rlbce,vodnéhospodámtvo
rra

nepol'nohospodárske

Výktes ochruy prírody a tvorby knjiny vrátane

5 000

Ml|

5000

M l: 5000

Výkrespcrspeklivnehopoužitiapol'nolrospodárskcj
pódy a lesných pozemkov

M l:

účcly

pn,kovúzeD)néhosysténluekologickejstability

M l:

5 000

Ml:l0000
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c Koncept zívjiznel črlti územnéhoplÁnu

obcc

§tťínc pod Ťan,rml - vrrlrnt č.l

RECULATÍ}ry ÚZEMNÚHO ROZVOJA
Regulatlvy územého ronoja obsahujti:

l Zásady a regulatívy pricsIorového upoňadania
funkčné a ptiestorovo homogéme jednotky

ucmia

a funkčného vpžitiá územi8

píe

2 Určcni. priputných, obmcdnjúcicl1 alcbo vylučujúcich podnienok prc rytťitie
jedhotIivých fu nkčných írl&h

3 Zásady a regu|atlvy pR umiesmcnie občianskeho lybavenia, ccstovného ťuchu a rekeácie
4 Zisady a regulativy prc umicsmenie vcrcjného dopramého a technického vybavenia územia

ásady a ícgulatlvy pte zachovanie kultúmo-historických hodnót, pre ocbrúu a v}uživánic
prírodných zdrojov, pre ochmnu prlrody a tvorbu krcjiny, pte vytvármie a udržiavanie
ekologickej stability, vrátanc plóch zclcnc
5

6 Zi§ady
7

6

íe8ulatívy prc atlro§tlivo§ť o živomé prcstťedic

vymed7€nic

8 Vymedzenic

zastavaného územin obcc

ochrmých pásicm

a chránených územi podl'a osobitných predpi§ov

9 P|ochy pre verejnopropešné stavby, pre vykonanie delenia a sccl'ovania pozemkov,
6anáciu a ná cltránené č6ti kajiny
l

0 Určenic prc ktoré čssti obce.ie potrebhé ob§taruť e §chváliť úz€nlný pláň zóny

l l Zoznam veťcinoplospešných stavicb
l

2 schéma závazných častíriešenia a vercjnopro§pešných

§tavieb

Z!vá?,né čL\li ňešenia sú zdokumenlováné vo výkresoch č, 01 Komplcxný výkres
priestorového usporiadania a funkčného využivania úzenria ,Celé katastřálne úZemic obcc je
rozdelcné na funkčnéplochy v zu§tavanom úzcnti a rnirnu zastavuné úzcnric ]e doplnené o
ktaiinné celky
PoUžiaé pojmy

Fuakěná plocho jc urbanisticlcý obvod vymedzený v ůzemíeko kompakmá, prirodzenc
ohraničená plocha, ktorá má spoločné charaklcri§tiky - funkčné využitie, prie§lorové
usporiadanie zástavby, intenzilu využitia plóch, a na kioď sa vzt'áhujejednotný r€gulativ,

xrujinhý celok jc prirodzené ucclené územi. v kajine, ktoré má jednotnú chářakteristiku,

predstawje funkčný pnok v územnom systém. €kologickej §tability a vzthhujú se ňáň
jednotné regulati!ry píe zachovani€ §tability v kť&jihe, Funkčné plochy majú detinované
regulatilry z hfadiska optimálnych, doplňujúcich s ncpripu§tných fúkcii, limitov a
ARCBlNGG)
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obnledzeni lunkčnéhol,yužívania, výšky zástavby. alebo sú deíinované ako nezastavatcI-ná
plocha, Funkcie navillované ako op(itĎálnc a zakázané funkcie sú závlizné.
všctky o§tatné tuDkcie. neuvedené ako optirlrálne alebo zakázané, §ú pripustné po prcukázaní
rch vhodnosti v území,

Index zaslavuných plóch (IzP) - max pripustná intenzita zastavano§ti, ktorá jc udaná ako
pomcr najváčšcjpripu§tncj stavebne vpžitelbej plochy nadzemnými obj9ktmi k calkovcj
ploche pozenrku,
Do zastavaných plóch sa nezapočitavajú spevnenó plochy a konrunikácie

M:xinnb:! podlažlost'- pripustná výško zá§tavby, uvedená v nraxinrálnorn počte
nadzerlných podlaži, Do nadzemného podlažia je zahmuté oj podkovic pokial' nie je
samostaúe uvedclé. Pri obytných objektoch jc výška jcdného podlažia mu, Jm, Pri

objckloJh občianskej rybavenosti apolyfunkčných objcktochje výškajcdného podlažia max,
4,Jm. Podrobnosti regulácie sú uvedcné v 8rafickoj ěasti územélro plánu obcc, RcBulativ
výškyjcstvujúccj zástavbe prcjcdnotlivé objckty sa prispósobuje výške okolirej zástavĚy,

Uli|tr!.č!a:i.-. ic lo čiara, k(orá vymcdruje verejný uličný priestor, pričom.jc možné od ncj
usupit'Ll<r hlbky zjstavby, rcsp, prckročiťju arclritektonickýnri prukanri (rrapi, balkónonl),
Uličný ptiestu,- wdialenosť nrodzi dvoma uličoými čiaranri, pri nswhovaných |okalitách
s,oboj§nlemou kontunikáciou bude pozo§távu('2 komunikácie (cestné teleso) § obojstrannýnr
chodnikonr a pásom zelenc pre tra§y technickej infleštruktúry,
sllvebíó čiaru ulču.jc roátanie mgdzi slavbou a ncZastavauou čst'ou pozcmku, pololru

hlaDy budovy vo výškc ra§lcoého alcbo upravenóho lcrénu, sBvebná iiara prcditavuje
§n]emú lilliu. ktoru má dodržat' páta budúccj stavby (čiara styku stavby § upravcnyn)
tcíónom), vymedzclrá je najmá v polohách s vyššimi nárokmi'rra tbmovanic vcrc,jného

pricstoru,

|0ď!4žic

- jc b

ltortzontátnymi

čast' budovy vynedzená rtvonla najbližšic nad schou Id§lcdujúcinli

delircrnrr konštrukciunrr,

Nudzenni podlužie - za nadzgnlné podlažic sa považuje kažclé podlužae, ktoťé lná úroveň
podlahy na úrovni prilahléhq tcrénu, nad úrovňou pril'ahlého tcrénu, alcbo v úrowi nic hlbšcj

ako 800 mm.pod úrovňou pril'ahlého lerénu v pá§me širokom 5 mctrov po obvodc bytovéhó
alebo rodinného domu. O§tatné podlažia sú podzemné,

Podhtovie - je ll vnútorný pricslot domu prísfupný z posle<tného (rrajvyššicho) nadzcnného
podlažia, ktorý je vynrerlzený konštrukciou kr.ovu a ďaišinri stavebnýriri konširukciaui a je
určcný na účelovérryužitie. Ďalšia definícia definuje podkrovie ako nadzenrné podlažie, ktoré
nrá, nad rnin, 3]7o §vojej plochy šikmý §třop 8 jeho sreny nadvárujúce na šikrný
strop sú nrax.
lJ00 mnl vysoké, Porjkrovie sa nezahíňa do počtu nadzenrných podlaží, avšak uvódza sa
menovite (n4pťíklad rorlinný dom má dve nadzemné podlažia a podkrovic),
Po_vula - )e to vDúlomý priestor domu vymedzený §trcšnou konštrukciou, ktorý jc
obvyk|c
pristupný z posledrr.ho nadzemrrého podlažia bcz účclovóhovyužitia ná bývani§,
Neurbanizoýoné úzeatie - je určené píc pofnohospodársku a lcsnú výrobu, nebu<lc súvisle
za\iavovd]é- V ncurbanizovaných územiach je zakázalé umiestňovat'a povol'oval'
Dovoslavby s výninrkou lihiových stavieb technickélro vybavenia úzctnia. Toto úzenrie §a
r,lelí na pol'nohospodársku pódu, lesnú pódu, ploclry vercjnej zelene na nelesnýclr pozenrkoch,
vodné plochy a toky r ostamé pozonrky.
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T.rmlnológl. funkčných liz€mí r pl6ch
obytné tlrcml!
Hlavnou funkciou je funkcia obymá, ktorá musi mlť nddpoloviený podicl vo využití
podlažných plóch stavieb n8 jednollivých pozemkoch. objckty móžu by'jcdnoúčelové aIebo
pol)funkčné,v nich alebo na ich pozcmkoch móžu b}t' umic§tnené maloobchodné jcdnotky a
zariadenia §lužieb, výrobné prcvádzky remeselného charakteru do 3 zamcstnancov. nenátočné
na zásobovanie, neprodukujrlce hluk, zápach a nebezpďný odpad. Pol'nohospodárska výroba
je možná v rozsahu samozásobovmia. stavby móžu b},t maxinrálne dvojpodlažné s využitým
podkovim. Zástavbaje sanlostutne stojácimi alcbo radovými objektmi, zastavanosť pozernku
do 307o. Parkovanie nrusí by' riešené n! poz.nlku j€dnotlivých dontov v počtc odstavnýclr
mie§t miíimálne zhodnom s počtom §t{novcným podl'a prislušnej STN. l'unkciu móžl mať
obynrú a zmiešanús prevahort plóch pre b},tové budolry v srlstrcdencj íbme záslavby a
ú7cmie polyfunkčnej pl@hy občianskej rybavenosti a bývania v íozlrusenej tbme zá§tavby
bytovými
budovami. Obytné územia sú plochy, ktoré sú určené 1rre bytové budovy a knim
prislúchajúce fievyhntlUlé žariádcniá, napí, gaíáže,§trvby občian§keho vybávcnia (ako
doplnkovcj funkcie v územi), vcrejné dopravné a techrrickó vybavenic, zc|cřr a dctské ihriská
Uzentné a kapacitné usporiadanic jednotlivých zložiek obytnýclt území vycltádza najná z
hustoty obyvatel'stÝá. druhu suvicb na bývunic l z lch výškovélro usporiadanid,
dochúdzkových vzdialcnosti a pri§tupnosti, z požiatlaviek n0 v)dváťilnie tichých írřie§tolov a
l'ahkej orientácie, Mui zodpovcdat'najmá chuatteru vidieckeho sidla, ráztr krajiny ajej
k|imatickým podmien_kam a zabezpečovat'zdravé bývarrie. Hustota, člcnenie a výška stavicb
na bývanie mu§ia umožňovat'najmá dodržiavánie odstupov a v2dialenosti pottebných na
os]nenie a prcsvetlenie byov, na zaclrovanie sulitomia bývania, na požiamu ochťanu a civilnú
obranu a na vyvármic plóch zelene. Zmicšané územia s prevahou plóch pre bytové budovy
sú plochy, ktoré moiňujú umiestňovmie stavicb a zadadeni patriacich k vybavcniu bytových
budov a iné stavby, ktoré
slúžiaprcvažnc na ekonorrtické, sociálne a kulforn. porreby obyvatel'stva a nenraju negativny
vpl]ry na životnéprostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. nralé zariadenia
tuňstického ruchu, malé výrobné prevádzky a skladovÉ plochy.

ťlzemia občirnskcj vybrveno§tl
Sú úzcmia na ktorýcb sa ňachádza. alcbo navrhuje občianska vybáv§íosť za ktoru je
považovanéakékol'vek zariadenie a pťevádzka využivanó pre potreby obchodu a služieb.
vrátane služieb sociálneho chataktclu a k nim prislúchajúcu dopravné plochy a zeleit, Prc
potreby úzctlného plánu obce Vel}ý Slavkov sa zd občiansku vyb{v€nosť považuje najmii:
matcrská škola, základná škola, donlov sociálncj staío§tlivosti, pošta, pfcdajňa polrsvin,
predalňa spotrebného toval!. §lravovucie zaritrlenie so spoločcnskou časťou. zariatlenia pre
prechodné uby,tovmie, kademicwo. ho|ičsNo a pribuzné sIužby, Objekty nlófu byť
polyfunkčné,móžu obsahovať byty a malé viťobné prevádzky §úvisiace so zadadenim obč.
vybaveilosti, neprodukujúce h]uk, zápach a ncbezpečný odpad, Doporuču]e sa integrácia
zaťiade|l, stavby móžu byt'maximálnc lrojpodlažnó, zástavba samoslatne stojacimi objcktfii
alebo skupinová,zá§tavano§t'pozemku
do 50%, sadové úpravy arcilovej zelene, spevnené
pIochy dláždené, Parkov&ie zamestnancov a návštevnikov ricšcné na pozemku objektu alebo
vcrejnom parkovisku dostatočnej kapacity a v primertcj dosntpnosti, oaráže pre byty
vstavané aIebo pod§uvané pod obj€klnli,
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výrobnó územia

Sú úzernia určcné na pfevádzkové budovy a zariurlenia, ktoré sú na podfa

clru.akteru

prevádzky nepdpusrné v iných funkčných, prcdovšetkjm obyných a rekrcačnýclr úzenlia§h.
Plochy pí9 výrobu, priemysel asklady, ktoré sa zriad'ujú v obci s ve|'kým objemom
priemyselnej výroby a prepravy, plochy prc skladovmie kapacita a ricšorie veiejnólro
dopravnélto a tcchnického vybavcnia mwia zabezpečovať požia<lavky na
Prcpraw osób,
tov&!, surovíí acnergií. Plocby pre pol'nohospodársku výrobu, ktoré sa zriiďujú v obci v
súladc s tozvo.jom osidlenia a v súlade s podmienkami kapacitného a druhového rozvoja
pol'rrohosporlárskej produkcie, vo vidieckych sidlaclt sa na tej(o ploche uuriestňujú všctiy
stavby a zariadenia rasrlinnej a živočišncjvýroby. uk ich prevádzkl n§nlá negativnývplyw na
živohépíosnpdic,

Rckrcrčnó úzcmia

Sú úzenlia, ktoró znb§zpečujú požiadavky každodennej rekrcácie bývajúccho obyvatel'stva a
Nrlslov Podstarnú ča§t' rckrcačných zót1 musí tvoriť zeleri, najmá lcsý a sady, ovocné sady,
zihrad), íáv|ató plochy a pripadne aj lodné loky a iné vorlné plochy, Do rckreačnej plocliy
sa móžu umicstnit'šporlové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadcnia vercjnóho srravovania a
nicktorých služicb, cenlrá vol'ného čdu a zďiadenia §o špeciílckou funkciou, Ako rekťačné
úzcnric sa pre potreby
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roanie každézoiadenic, alebo oNorenú ploclra, kn)ró §lúži prc Potrcby športového, olcbo
oddychového vyžitia, Územie nr6žc oúsahovar'a1 p.evaarr} charaktcru občianskcj
vybavcnosti, ako sú definovué vyššie. ale len v pdpadc, žc ich funkcia bude v územl
doplnkovó, Ako rekreač!ý aíeál sa rozumic aj plocha obsahujúca ihriská a šponovi§ká,
objekty Da ich obsluhu a spráW a objckly prc obchod a služby v doplrrkovej funkcii. Zástavba
§amostaho stojacimi objektmi s vlastnými arcálmi. alebo jcdnotlivé arcály alcbo zariarlcnia

bez objcktov, objekty max, dvojpodlažnó alelro dvojpodlažnó s podkrovim, Ncza§lavané
plochy upravcné krajinárskou Zclcňou. v rámci arcálov musia byt'ricšgné doslatočné
parkovacic pbclry pre návštcvnikov jednotlivých zariadeni, ozelenené vzrastlou zelcňou,
Športovéúzentia
Ako špollovisko a ihrrsko sa fuzunlie ploclta, ktoíá slúžiuýhíadne na vykonávanie špo(ovcj
činnosli vráíane a jcdine objcktov a doplnkových slavjcb, ktoré sú ncodlučiteI'nou čast'ou
ihriska alcbo šponovi§ka prc vykonávanic určcnej šponovej aktivity, záslavba samostame
slojaclnri objcknni s vlotnými arcálmi al§bo jednotlivé areály bez obj§klov. obj§kty max,
dvo.jpodLažnó alcbo dvojpodlažné § podbovim. Nezstavané plochy §adovo upravcné, V
rámci zóny mu§ia byt' ricšenédo§ktočnó parkovacie plochy pre eívštevnikov jednotlivých
zlriadeni, ozelcnené vzra§tlou zelcňou,
Ůzcmia vcrcjného dopř.vnóho vyb.vcnir
Sú úzcmit ple tíusy a zaiadenia verejnej dopravy na prepravu osób alebo tovarcv. Ako

dopravné vybavenic sa rozumie akákol'vck konštrukcia, ktorá s|úžiila pťcpravu osób alcbo

tovarov, Ako cc§ta sa rozlmi9 cclá §pcvncná plocha určerrá pre pobyb nekol'ajových
pozcmnýclr vozidjcl víátane chodlíka. Do pl6ch cie§l sa d'alcj zarátavajú aj všetky piochy s
podpomými konštrukciami (násypy, mosty,spevňujúce stcny a pod.)
Plochy vertjného (€chnického vyh!venl.
sú úzentia pre zariadenia verejného teclrnického vybaverria, Technické vybavcnie inžinierske
sietc. voda, kanál, plp,
§lcte, vodojťn]. ČoV, traibstanicc, vysielače,
rc8ulrČllóstJnlce,preČcrpáVaclcstonice,
'elckoDlunikačné
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Tcrminológil rc8ulitívov
Roaoj jednotlivých funkčných plóch j. delinovaný ponlocou regul{tivov ptjpustnej.
obmcdajúcej a ícprip[§tncj funkcic, limilov a obmedzeni, definovillých vo výkresc výkrese
č. 2 ,,Komplcxný výkrcs prie§torového uspotiadilia a funkčného využlvaniá ťlzemia"
gíatickej čóti dokumenrácie, kde sú jednot|ivé plochy vymedzeíéa označené,Funkcie
vy§lovcne nespomenuté ako optimálne, alebo zakizané sú pre darré územie prípushév
prípade, že sa preukrižc ich vhodnosť v tizemi,

Pr{pustrá funkcl. jc pfcvIádajúca optimólna l'Mkciá vo vyrtedzenej pIoche
zabczpečenie optimálncho
plán žáýe^é.

prc

ruzvoja územiu. n-avrhované píípustnéne funkcic sú pre úzcmný

N€přlpu§tnl funkťl. ,ie funkcia zakázaná ako nevhodná vo vymedzenej plochc z dóvodu
ťrazného narušenia ckologiclej stability ťlzcmia, alcbo obmedzenis rczvoja optimálnych
funkcii v prjl'ahlých plochách. Nepr{pu§tná funkcia,jc pre úzcmný plán záýázhá.

Neze§l.vrtcl'ní plochr.je plochu, ktorú nic jc možné zastgvat' žiadnou tnrlou stavbou, alebo

Ieí výninročne za poóDienok stanovených v regulačných plocháclr. výnilrrku lvoIia Ýcdenia á
zuriadenia technickej iniraštrukNry. objckty technickej a hospodárskej obsluhy územia, o
stavby porrebné k naplňuniu ekologickej t'onny hospodárenia. ktorého súčmt'ou je twalé
býanie a environmentúlne wdelúvlnic. zuíiadeni! il objekty drobnÉj architcktú,} prť potťeby
zabezpečcnia rekreačnej fuhkci€ úzcmia, alebo 2 kultúnlo-historického hl'adiska, a lo len v
piipadc, že umicstnebic takéhoto objeknr neohrczl, a ani neobmedzí súčasný slabilizovaný
stav územia.
Iné obnledzcnlc je oclrranné zabezpďenie prc ochranu novej funkcie, alebo oclrrmu pred ňou
ktoré je v úzmi zvlášt' potebné prihliadat', Na plochy sa zároveň vďabujú
všelky litnity a obmedz€nia, koré v}plývajú zo špecilik a požia<laviek navrhovmcj ftlnkcic
vo vzťahu k ostatnýnl pávnyn predpisom (zdrcje hečistenia vody, Zdrcje hcči§tenie

v ůzenrí,na

v7duchu, zdťoje mečistenia hlukom, obmedz-enia vyplývajúce z ved€nia koridorov
technickej infraštruktúry, obmedzenia vyplývajúce z prolipovodňovcj ochrany a obmedženia
wplývajúce z ochrelných pá§iem podl'a príslušných prcdpisov).
1, Zásady a regulatívy přl€§tořového uíporlrdanl. úz€mla 4 funkčného využltla
územla pre funkčnéa prle§tolovo honlogénne jednotky

októbra 200l:

l v obla§ti u§poíiadania územia, o§idlcnia a živorného prcstredia
1,2 v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania tlzemia, rozvoj osidlenia
štrukfory články bodu l,2.1 až l,2,4 sa nahrádzajú článkami v zneni:
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1,2,I podporovat'budovanic rozvojovýclr osi v záujure tvorby v}ryážcnej ltieraclrizovoej
sídclnej šh!ktúry,
1.2.1.1 podporcvat'ako rozvojové osi prvého slupňa:
1.2,1..].lkcžmarsko-1ubovniansku rozvojovi os: Poprad K€žmďok -. Stuá lubovňa
spišská stúá vcs,
l,J-ó podporovat' t'ažiská o§ídlenia ako rozvojové sidclné priotory vyváraním ich funkčncj
komplcxnosti §o zohl'adnením iclr rcgionálnygh súvi§losti,
I.3,7 podporovať nástrojmi územnétro rozvoja diverzifikáciu ckonomickcj základnc tažisk
osídlenia, pli využívani špecifických danos(i a podniicnok jcdnotlivých úzenri,
1.3,8 podpolovat'rono,j sidelných centier. ktoré soria základné tcrciárne centrá rxídlenia,
Io^ojové cenlrá llospodárskych, ob§lužných a sociálnych lktivít ako pre priliehajúcc
zárclnic., tlk pre prislušný regionálny celok. a to lri9ťalchick:ýln §ystémom pozo§tiiva.júcim
z
týchlo skupíll ccilticr:
l.J,8,4.Jruhcj skupiny, kloré lvoňajej druhú podskupinu: Kežmarok, Vranov ncd Topl'ou,
1.5 podporovat' rozvoj pricslorov - miklo'egióDov fuimo t'aži§k osidlcnia, chaťakrerizovanÝclr
ck_onolnlckou a demotsralickou dcpřcslou a tento pril|cip aplikovať aj pri tvorbc subrcgiónov.
1_7 r§špcklovať podmicnky vyplývajúce zo záujmov obrany štáiu v okesoch Birdejov,

Humenné, Kežnraaok,
1,8 chrániť polnohospodársku pódu a lesy ako oburcdzujúci faktor urbanistického rozvoja
úzenria,
1.9 v úzenrnoplánovacich dokunrentÁciách a územnoplánovacich porlkladoch obcí na úzenri

národných pukov, v ich ochrannýrh pásmach, chráncných kiajinných obl6tiOťh a v
územiach patriacich do §ústavy NATUM 2000, posudzovat'všctký novonavrhované zóny,
Váčšie§tavcbné komplcxy a d'alšic činno§li, v zmyslc plaurcj lcgislalívy o posudzovaní
vplyvol, na živonri prostredie
1.13 ob]asti civilnej ochrany ob)ryatel'§tva rezeryovať plochy pre zariadenia na ukďvanic
obyvatel'stva v prípadc ohrozenia,

l l4,] vylvárať podrnicnky dobrcj dostupno§ti vidicckych priestorov k sidelnilrr cenlrám,
potlponlvať výstavbu verejlélo dopravnélro a technického lybavcnia obci, nodernýcli
inlbrmačných tcchnológií tak, oby vidiecke priÉsrory v)Nárulr kultume rovnq.enné prostre(lie
voči urbiimynr Prie§toloúr a dosiahnuť lilk skíbchie lradlčného vidieckeho prostredia s
požtadlvkanli na nrodcmý spdsob živola,
1.144 pri rozvoji vidieckych oblasti zohl'adňovať ich špeciíickép.irodné a krajinné
pro§tredie a pri rozloji jcdnotlivých čirrnosti dbať na zamcdzenie, rcsp. obmc<lzenic mojných
ne8alivnych dósledkov činnosti na krajinné a životnéprostrcdie vidieckeho priestoru,
1_14,5 achovávať póvodný špeciíický ráz vidieckcho priestoru, vychádzat' z póvodlého
charakteru zástavby a hi§toricky utvorencj okolilcj kajiny; zaclrovať
l, l5, l v oblasti školsNa
1,15_1.I vytvoriť úzeňnotechnické podrlienky pre zabezpečovanic spolupráce školského
§ysíénl! a zanle§tnávat9l'ov tak, aby rozsah e šnlkóra vzdelivan]a zoilpoverlala
vzdelanostným požiadavkám pracowých miest,
l. l 5.2 v oblasti zdřavotniclva
1,15,2,1 Vyívárať územtro - lcchnické prcdpoklady na íovDakú prí§fupDost'a prinrcranú
§í-cklivnu do§tupnost'zariadcniami ambulantnej a ústavrrcj starostlivosti a jcj zlmclauie na
prcvcnciu. včasnú dia8nostiku a licčbu závažných ochorcni.
1.15.],5 vytvárat' úzcmnolechnické plcdpoklady nJ u§kutočliovani€ výstavby zaria<leni na
vzdelávunie Rónlov a rozvoj rónrskej kultúry,
l l5,] 6 vyvárať úzentnolechnické podrnienky bjwania. občianskeho vybavenil a realizáciu
!ťchnlcke] iní'raš(íúrylnurginulizovaných skupin ob)ryatcl'stva.
59

Ún-o saán. Pd

t.bňl

.Y.d.ňt é 1

1.15.3.7 vywárdnými rizcmnotechnickýnri podmicnkami podporovat'v rÁmci sústrcdcného
osidlcnia podnikatefské aktivity róm§k€ho €tnik!,
l, l 7 v

obl6ti pfirodného

a kulfumeho dÉdič§tva

l,l?. l rešpektovať kultúmohistorickédedič§tvo, pr.dovšctkým ryhlii-\ené kuhúme pmiatky,
vyhláscné pamiatkové územia ( pamiatkové rezcrvácic, pamiatkové zóny a ich ochranné
pásma ), památihodnosti. súbory navrhované na vyhlásoic v §úlade §o zákonom o ochrilc
pamiarok,
1.I7.2 uplatnit'á r€špektovať typovú a
charaktcru
2 V oblnsti roaoja rekeácic a furi§tiky

fMkčnúprofiláciu sidcl mcsl§kého a malomcs(ského

2.1 považovat' za hlawé tekreačnékrajinné celky / RKC /: Bachuteň, Belianske Tatry,
Bnnisko, Busov, Čer5ov, Domašu, Dukla, Kozie chóty, l]ubické predhode, Ijubowiansku
vrchovina, Nizke Beskydy, Picniny, slánskc Vrchy, Spišskú Magun, výctlodné Karpaty,
Vysokó Tatry, strcdný spiš, vihoťlat,
2.2 považovať 2a pňestory spoločnélrožáujmu pri zabcžpečovani ich rozvoja rekreačné
prie§tory
v prihraničnej oblasti s Pol'skou republikou a Ukrajinou,
2.3 v obciach nachádzajúcich 5a há územi Tatrmskélro národného parku, Národného parku
Nizke Tetry, Národného parku Poloniny, Nátodnóho parku slovenský mj a Picninského
národhého párku §a ni6fu untic§tňovať §tsvby:
2.3.1 len v híaniciach zastavuného územid vyúledzenéhov anysle schváleného územného
plrinu obce,

2,3,2 do doby schválenia UPN obce sa móžu umicstňovat'stavby lén v htaniciach

z6lavaného úzcúia k 1,1,1990, ktoré boli přcmie$!!é do odtlačkov kala§trilnych máp,
2.4 vylvárať podmienky prc varik nových kofrplcxných strcdlsk cR § l'akultatlvňym
využitímpotenciálu atraktivnych priestorov. pri rešpektovani záujmov oclrrarry prirody a

kajiny,

2,6 podporovái'á

predno§illc

íozvijať(ie druhy a romy turizmu, kloré májú pre rozvoj v

a ktoré sú zároveň prednretoln mcdzinárodného význanlu
(letný a zimný hor§ký hrrianus, Lllturno - poznávuci Nrizmus, liúpel'ný Nrizhu§, l§ipel'ný
licčebno-rekondičnýnrizm6, ckotuňzmus a ogťoŘxizmus),
2,16 v áujme zlcpšovania do§tulrío§ti ccňliď. vyilámť územnotechnické podnienky pre
realizáciu turistických ciest,
2,16.2.2 nadíegionálrre cyklomagistrály a pešie turistické magistráIy prepájajúcc Prešovský
región s významnými eri§tickými centrami ná slovctrku,
2,16.3.3 regionálne cyklottasy a pešie Mistické chodníky prepájajrlce významé turi§tické
ccntiá rc8iónu:
a) 007 Podtat.anská cyklomaBi§trála
b) 0l4 Spišská cyklomagistrála (sevemá vctÝa)
4 Ekoshbilizačné opařenia
,{.I pfl unliestňovani investicii /ťozvojových plóch/ pnoritrre využíval' za§tavané úz€nliu obci
alebo plochy v náviznosti na aslavané úzcmia a stavebné investicie umiestňov0t'priodtne do
rlanorrr úzerrrínajlcpšie predpoklady

lzv. hnedých plóch. Ncvytvárať nové izolované cclky, rešpektovať prirodhé a historické
danosti úzcmia obci,
4,9,?.6 zabezpečcnie maximálnej ochrany brchových por6tov lrydíických biokoridorov
5 v obla§h dopravy
5,1,6 rcšpektovat'hlavné dopr3vné sictc v úmci medzinárodnej turisiickej dopravy - cc§tné
konrunikácie.
5,1,6-1 výthodná severo-Južná tru§a hranica PR - Podspády - Spišská Belá - Keáluok Poprad Vernár - hronica Košického kraja s vylúčenimnákldn€j trunzitnej dopravy nad ?,5t
v úseku Tatranská Javoňna - Podspády Spišká Belá,
ó0
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l,ó,2 Pribylina - Stdrý §nrokovec - Ždiar - Javorina
V oblusti vodného ho§podársfua

l v záujnle 7abe4)9čenia zdrojov
ó l. l chrálit' a využivat' existujúcc
6. l,5 od plošnc vel'kých §tav§bných
dažd'ových vód a nezaťažovať tak
6,

s

vylúčenim

pitrrej vody.

zdíojc pitnej vody
objcktov a spcvnených p|óch ricšiť samostanré odvedcuic
čistiame odpadových vód, prcsadzovať technické ťiešcnia
a zdokumcntované

na aspoň čiastočné,ťesp. §ezónne zadržanic týchto vód v ricšcných lokalitách prc zlcpšcnie
mikroklimy okolitého prostrcdia,

ó,1,6 podporoval' výstavbu vodovodov v ob16liach s envirorulentáInynri zát'ažanli
ohroajúointi zdravie obyvalclt*a,
6,2 chrÁnit'priestory
ó,3,] pre stávby kanaliziicii, skuPinovj!h kanalizácii a čistiani odpadovýoh vód, Prednosrne
rcalizovat'kanalizačué siotc v sidlach ležiacich v pá§mlch ochrúy využivaných zdíojov
pihcj.vody, v ochranných pásmach nrinerálnych a licčivých vód, Vý§Úvbu kanalizačných
§ieti ako Ycrcjnopíosp§šných stavieb koúrctizovať v územnom plá[e obca,
ó,3.2 znb9zpcčil'kvalitu v}Túšt'eia vyči§tených odpadových vód v zmy§lc požiadavick
sonovených súčoneplatným nariadenim vlády SR č. 29ó12005 Z. z.
6,],3 zab€zpečil'postupné nižovanie zao§(ávania rozvoja verejných kanalizácii za ťozvojom
verejnýclt vodovotlov,
6,3,4 v lozhodovuconr procese posudzovat'inve§tičnú 0 ekonomicki náročno§t'navíhovaných
kanalizlčných sústuv a čistiami odpatlových vód z dóvo<lu oplimalizácic plcvádzkových
núkladov pre pripqených uživatcl'ov,
6,4 lczcruovať plicslory na vybudovanie kanalizačtrých systómov, (kanalizácia + Čov
6,4.

l rc!lizovai'vý§tavbu

kanalizácii a

Čov obci.

),

ó,5,3 s cielom zlepšiť kvaliu povrchových vód a chrániť podzcmné vody rcalizoyat'výstavbq
nových kanalizácii a čistiami odpadových vód a rozširqnie a intcnzifikáciu existujúci;h ČOV
3 rekonš!rukciu §xi§tujúcrclt kmalizačuých sicti,

ó.5,4 z]epšovuť votlohospodárske ponle.y na DB|ých vodDých lokoch v povodi zásahnri
smcnúúcitrrik stabilizócii vodohospodrirskyclr poNerov za extrélllnych sifuá;ii. pri úpraváclr
tokov
8

V obli§ta hospodáťsNa

8.],7,podpoíovat' doplnkové fomy podnikilia na bázc trldičných reme§icl ako využitic
suIovin
z produkcic polhohospodáí§kej a l§snej Výíoby vo vidieckych sídlach s
volhou pmcovnou §ilou,
§ cieťonr aižiťhospodáísku depresiu najmá v oblotiach s
vyššim§tupliom ochrany prlrody,
8,4 v oblasti odpadového hospodárstva
8.4,] nlkladanie s lrdpadnri na úzenti kraja riešit' lcn v súladc so schválenýnr Progranront
odpador,ého hospodárstva sR, prešov§kého kraja aleho okresov
8,,1.6 zabezpcčiť posrupnú sanúciu, resp, rekultiváciu uz!tvolených sklá<lok orlpa<lu a sturych
enVilonlncntálnygll zál'aži.
8,4.7 sanovat'plednostnc skládky lokalizovmé v územiach pnkov regionálneho úzcmnélro
sys!ému ekoIogickej stabiliry a v úzcmiaclr, kdc bezprostrednc ohrozujú živoiné prostrcdie a
podzcmrré vody,

b.

Zalr9zDcčpvať rozvoi iirnkčného v)ružitia a u§Doriadania územia §trále Dod Tatlami
s tÝmito t'ažiskovÝmi funkciami:
obyhé úZemie
, poly,tln}čnéúzenric s prcvalrou pl6ch pre b}tové budovy
- rckroaóné úzelnie
, šponové územie
,

"
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- výrobné úzenlic pre pódohospodrirsku

(pol'nohospodárska

o lesnicka)

pnovýrobu.

Tatrami

sú ávázné podl'a funlcii uvedených vo výkrese č. 2 Kofiplexný urbanislický návíll
priestorového usporiadania a funkčného vpžlvania úžemia .
podl'a výkesu č- 2

sú záváznó

-

Kollplexný urbanistický návrh

štruktúru póvodne zNtavúých čssti §idla ! hlawc v ich centrálnych polohách
ponechat' v.hu povodncj zá§tavby, pripodne nenásilnou dostavbou a rckonštrukciou
staršlch objektov docielit'kvalitu, ktorá by s rlou korcšpondovala,
Štrukninv novšich zastav8ných ča§tiach katastra-v cigánskej osade jc nutné vhodle
urbmizovať a doplniť uóanisticko architektonickým ricšcnim dorninant a objektov
občianskcj a sociálnej Vybavenosti

Okrem zachovatia arclritektonicko-urbanistických pomerov

jc

zároveň potrcbíé

zachovať a konlpozične umocniť §o|itéry s historickou hodnotou. Pri novej výstavbe
a rekonšmkcii rešpcktoval'v týcht() lokalitách ilrchitektonicbý Nar dolnu typický pre
toto

píosliediš,

- Riešit' urbanistickú inle8láciu

z&stavaných časti katastra v návťhu

a

výhl'adc

úzcmného plánu obcc Slťáne pod Tatraňi,

vo verlantt č.t
- Nrvřhnúť |okrllty prl póvodhťJ čr§tt obce č.4,5,Vl prť qý§trvlru rodlnných

_
-

domov

N.vrhnút'lokallty přl clgán§kel o§ad€ č. 1,2 prc výstavbu řodtnných donlov
N.ťřhnút'zrušcnl€ hospodánk€ho dÝora a Jeho územle zač!€ntt'do lokrlity č.4
návřhlút'komunlkáclu Mz8,5/50 do obcc Mlynč€ky
nrvrhnút'plochuclntot.ínr
nrvrhnilť plochu Čov
- zab€zpečiť architektonické a p.rkové úpňvy pl6ch na nevyhovujúcich, zanedbaných a

dev6tovaných plochách v zasiavaných územiach a na ich okrajoclr,
- 2 plóch § obynou funkciou vylúčiťremcsclnú á výrcbnú činnost'nadmerne zaťažujúcu
živoblépro§ícdie a obmcdzujúcu použivanie verejných priestorov á VeIlochov,
, v rekrcačnom území považovat'za prioritu ochranu prirody a kraiiny,
- pri tvorb€ plóch zc!cne použivat'výhradne autoclrtónne a slanovištne vhodné drulty; bránit'
iitrodukcii hcpóvodných drulrov rfutlin o živočichov,
- pri parkoviskách riešiť vhodné ólenenie plóch nelesnou dtevinovou vegetáciou.
, v primeranej mierc spíístupnit' vercjné priesn,anstvá novorlnváraných lokalít obce pre
podniky polhohospodá§kej pnovýroby.
2

Určenle prípustných, obmedzujúcich, rlebo vylučujúcichpodml€nok

Jednotllťch íunkčných plóch

pr€

využitlt

Úzcmný plán obce Stráne pod Táttami stanowje súbor závázných regulatlvov funkčného
využitia úzentia. Optinrálna - prevládajúca funkcia je špeciíikovaná pripustnýnr lunkčnýrn
!ryužitim, doplnená obrnedrujúcim funkčným vFžitilil a ncgítívneDrnedzcná taxttivnc
ryrnenovanim nepripustných í'unkcií,
6)
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Regulativy l'mkčného využitla prc Jednotlivé §ektory
2.1. Funkčnó plochs přc rodlnné donty
úzcnlie slúžil)re lúlo hlJvnú funkciuI

r)

Rr)

. pre bývanie fomou rodinných domov

s

prislťtchajůcimi nevyhnulnými

zúiadonlami (napr.: ga.ážc, ho§podár§ko sbvby),
30% /do % zastavauo§ti §a nczapočítavajú komunikácic
a spcvnené plochy/
Poúlažnosť:2NP l Podkrovie

. Zastavanosl' do
.

b) naúzerlijcpripustnéunicstňovaťdgtodoplnkovélihkciekhlavne.,n|nkcií:

c)

.
.
r
r

rckeačnúvybavcno§t'- penzión do 20 lóžok,,
verejné dopruvné a teclrnické vybavenie,
ob;ekty drobnej výroby hygienicky vhodnó do obyurej zóny,
zrihradnťr chatku do 25 nr2.
na úzerni je zokázané umi€stňovať:

.

bytovó domy, objekty zikladnej

ov, vyššcjoV

a

íckjeačncj vybavenosti,

pricmysclncj apoťuohospodárskej výroby, skladového hospodóí;wa, šponovcj
vybaveno§ti a zatiadeni.
2.2. Funkčná plochs prc bytoÝé

domy

a) úzcnlic §lúži píe túlo hlavnú funkciu:
l pre.
.bývuic fomou byový§h domov
zsriadcnlanri

. Zastavmosl' do
a spevnené ploclty/

.

BD
s

prislúchajúcimi ncvyhnunrými

20% tdo % zaskvano§ti sa nczapočitavajú kommikácic

Podlažnosť l 3NP + Podkrovig

b) na úzernije pripustné umie§tňovat'(icto

.
.

doplnkové funkcio k lrlavnej lwkcii:

verejné dopravné a technické vybavenie,
v objektoch bytových donloch v paňcíi

jo možnésituovat' funkcie základnej
občianskej lrybavenosti a výr.obných služieb hygienicky vhodných do obynej
zony,
c) na úzgúije zakázané umiestňovať:

. plochy základnej, vyššej a rekrcačnej vybavenosli,
a polnohospodárskej
a rodinné donry.

pricmyselncj

vjtoby, skladového hospodárstva, šponovej vybavcĎosti

2.-1.Funkčni plocha občian§kcj lTbrvono§ti
ov
a) úzculie slúžipre ruto lrlavnú funkciul
l prc stuvby záklarlnej a vyššejobčianskej vybavenosti;
. Zastavano§t' rlo 507o /rlo % zastavanosti sa neZ!počitavajú komunikácie
a spcvnoné plochy/
. Podlažnosl' | ]NP r Podkovic
r

b)

na úz9mi jc pdpu§Uló umiestňovať

r
.

licto dophrkové ful*cic k hlavn€j íulkcii:
zariadcrria pro maloobchod, služby, živnosten§ké aktiviry nerušivého charakteru
pre ob}tnú funkciu,
vercjné dopravné a technické vybavenic,
ó]
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5,1,o.

pdŤlbfrl

Úil_o$Én.

c)

.
.
.

.vúrnt é l

rckračnúvyblvcnosl'- pcnzión.
plochy ihťisk,
plochy zelene.
je zakázmé umicstňovať:

na úzcmi

. plochy bývmia,

priemy§€lnej

a

pol'noho§podárskej

výíoby, §kladového

ho§írodá6wa.

2.4.Plochr po|yfunkclf - bývrnlc + občlrn§kl
a) uemie §lúži pre túto hlavnú funkciu:

t,ybuveno§t'

B/ov

. pfe umiGtneíie polfunkčných objektoY, plóch a

zariadcni pr€ bývanie
v kombinácii s občian§kou !rybavenostbu, s možnosťou penziónového ubytovania
/do
9/o
rutavanosti
sa
ncapočltavajú
komunikácie
30%

. zastavMo§t' do
.

a

spmcné plochy/

Podlažnosť : 3NP

+

Podktovic

b) na územi je pňpustné umiesiňovat' tieto doplnkové funkcie k hlavnej fukcil:

.
.

vercjné doprsvné a technické vybav€nie,

objekty prc doplňujúcu vybavcnosť, súvisiacu s hlavnou funkciou nsloobchod
a nevýrcbné služby v spojeni s bianlm v služobnom resp, prevádzkovom bye,
živnósten§ké aktivity nerušivého chúakteru, renre§elné ěinno§ti,
. plochy šponovisk, rckrcačných objcktov, zelcnc.
c) na územije zakázané umic§tňovát':
r p|ochy pňemysclne1 a pol'nohospodárskej výroby, výrobné služby a skladové
hospodárstvo.

2,s.Funkčnd plochr rekreácle
á) územie §lúži prc túio hlavnú funkciu|

R

o pre umiestnenie objektov a zariadení pre rekreáciu, kúpel'nictvo a špon,
. zastavanosť do 50r/, ldo 7o zastavanosti sa nczapočitavajú komunikácie
.

a spevĎoné plochy/

Podlažno§ť:3NP

+

Podkrcvie

b) naúzcmijepfípustnéumie§tňovaťrictodopInkovéfunkciekhlavhcjíunkcii:
. verejné dopíavné a tcchnickó vybav€nic,
. objckty a aňadcnia prejednotlivé alebo skupinové rekcačnéa šponové akrivity,
. objckty prc doplňujúcu vybavcnost', súvisiacu s hlavnou funkciou,

.
.

agrofuristika, s|užobnébyy pre správcov

plochy zelenc.
c) na územi je akázané umie§tňovať:

. plochy
a

základnej

ariadcni,

á vyššcj občianškcj vybavcnosti,

polnohospodárkej výroby, skladového lrospodrirswa.

bývania, pricnrysclnej

2.ó.Funkční ploch. ťroby, prlcmy§lu, skl!dov r tcchni.kej vyb.vcno§ti
a) územic §lúži pre túto h|awú funkciu:
. ple konccntíovanú výŤobu, v:itobnó účelyaslužby, ktoró uemóžu b},t'sifuované
v rámci obynej funkcie z hladiska hygieniclcých a prevádzkových požiadaviek

§cHlNGo sW

3.ř.o,

porrnnl

Úpr.o srinc

-v.d.ntč.

. Zss(avano§l' do
a spevnené ploclty/

r
b)

t

60% ido 70 zastavanosli sa n§zdpočitavaj(l kolnunikácic

Podlužnusť: 2NP - Podkrovie

je pripustné utrriestňovať tiekl doplnkové funkcie k lrlavnej funkciil
objekty pre živnosti, renlcselné podnikatel'ské aktivity, výTobné arcály,
maloobchodDé činnosti a služby,
§cryislró a di§tíibučné služby, opraváreuskú činnosť, výíobnép.cvádzky,

na úzcnri

.
.
.
.
l

sklldové objckty
účclovó zariadcnia špccifickej vybavcno§ti, ktoré nie sú vhodné do ohytných,
rekreačných a polyfunkčných (BIOV) ueNí,

.

c)

na

zoriadenio dopravy a technickej infraštruktury.

ízemi je zakázatré umicstirovať:

o

plochy základncj a vyššej občiil§k9j yybav9no§ti,

Z.?.Funkčni plochr pol'nohospodírskej

a,
b)

c)

.
r

PV

záhíadnicNa,

zariadenia dopruvy a tecltnickc.1 intiaštruktúry.
jc zakázarré umicstňovaťl
plochy základncj a vyššej občianskej vyhavcnosti, rekreácie a špoťfu, biryania,

na úzcmi

o

Funkční ploťhl

a) úzenrre slúžiprc

.
.

r

c)

rekrcácic a šporfu, bývania,

úzcmie slúžipre lúto hlavnú furrkciu:
. pre koncent.ovuú polnohospodrlrsku výroby, ktoré nemóžu byt'§ituované v rámci
obynej funkcic z hl'adiska hygicnických a prcvádzkových požiadavick
na územije pripustDé umie§tňovat'ticto
doplnkové fi,rnkcie k hlayrej funkcii:
. objekly prp živno§(i. íemc§clné podnikat9|'ské aklivily, agŤo(uislika,
. maloobchodnó čitlilosti a služby,
. servisné a distribučné služby, opravárcn§kú činnost',
o skladové obiekly,
. ob.Jekty prc u§laincnie zviera!.

2,8.

b)

výroby

šporau

Š

túto hlavnú funkciu:

pre u,nieslnenie špoŘovisk, ilrrisk, objektov plidnro §úvi§iacich so špoítovýlrri
aktivit8ni, šstne a §ociálne zúildenia pre ob)ryatel'§No
z§lavano§t' do 50% /do 70 zastavanosti sa rrczapočitavajú komurikácie
a spevnené plochy/
PoJlažnosť: 2NP + Po,jkrovic

úzcmije plipusíló umi9§tňovat'lieto

doplnkové t'ukcic k hlavnej fukcií:
vercjné dopravné a technické vybavenie
objckty a zaťiadcnia pr9jcdnotlivé a|ebo skupinové športové aktivity
objekty pre r,loplňujúcu \rybaveno§ť, súvisiacu s hlavnou funkciou
služobné byly píe správcov šporlových zariadeni
plochy zel€De,
na úzefri je 7akámé umie stňov8ť:
na

.
.
.
.
.

ó5
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s,r.o,

Úil.o stán. pd
t úďó a!ď

.

tbhl

pIochy základnej
a

l

.v.dríi a

a

rryšš€j občian§krj vybavenosti, b;ývania, prientyselnej

polnohospodírskej vltoby, skladového hospodÁťstva,

2.9,Funkčni plochr zelcne
a) územic slúžipre túto hlawú funkciu:
. píc udržiavanic plóch vcrcjnej a súkromnej zclen€ prc zábezpečenic pozitllnych
účinkovna živolnépro§tredic, ochroa tvorbou izolačných pásov prcd
ncprianivými účinkamiantropogénnc.j činnosti.
b) naťrzemíjeprlpustnéuňie§tňovat'tictodoplnkovóíitnkcickh|avncjfUkcii;
. verejné dopravné a technické vyb.velric
. objekty drobnej architektúry, mobiliár, smerové ozn.čniky
. objekty pre pešich s cykli§tov, lsvičky, pri§tr€šky
r produkčnó ziihradky n8 pcstovanic plodin prc sámozásobovánic sobjckom na
úschovu náradia a produkcie,jednopodlažné do l 6 m2
. plochy okra§nýcb krcvin a rysokej zclene,
c) naíne6i le zdkáaúé umicstňovať:
o plochy ákladnej a vyššejobčianskej vybav€nosti, bývania, pricmyselnej
a pofnohospodrirskej výrcby, skladového hospodárwa a osťatíýclr neuvedených
funkcií.

2.10.

Funkčnl plochr clntodnov

a) územie slúžipte túlo hlavnú funkciu:
o prc udržiavanic plóch kultovej a verejnej zelene pre zabezpečenie poclrovávanio
hrobové micsta, umový háj, kolumbárium
b) na úzcmijc pripustíé umiestňovať tieto doplnkové t'ukcic k hlávnej íunkcií:
. objckty súvislace s pochovávanim
. technickó infnštrukrura. chodnlk
. prrkovisko pre obslužnú íunkciu pohrebiska
c) na ítzemi jc zakázané umic§lňovat'|

o plochy

základncj

pofnohospodá§kcj
funkcii,

a vyššejobčianskej vybavenosti,

a

2.1l.

-

bývania, priemy§€lnej

vrŤoby, skladového hospodáístva a ostatných ncuvcdcnýclr

vodnó plochy

a) prípustná funkcia: vodné toky a nádrže, nezdstlvoné ploclly § vodohospotlrirskou funkciou
b) doplnková funkcia: šponovo - rekreáčná, lto§podárská (rytórslvo. chov vodhcj hydiny)

c)nepripustné litnkcie: prienr5elná výtoba, skludovanie, dopravné ateály, zeliadenia na
aeškodňovanic odpadov,
Na vodných tokochjc ?jkázaná výslavba objektov, ktoré zncmožňujú mi8ráciu rýb a voúlých
živoěichov a plavbu malých šponových plavidicl,
()řná póde

2,12.

funkcia : polnohospodúnka rastlinná výtoba
b) doplhkovó tunkcia; dočsné skladovaíi€ pol'nohospodárskych
o) pripu§tná

'

§fflNco

w

3-1.o,

;r"

produktov

Úrr.osráncpat*oml

c)

-v.d.ntč.

t

ncpripuslné l'unkcic: vý§tavba hudov okrenr rločasných ob.leknlv slúžiacich

pol'nolrospotlárske.1 výlobe. lbtovoltaické eIeknáme, sklárlkovanie odpadov.

Plochy bez zá§tavby tilalilni objektlni, prípustné je prechodné ulriestnenre

polirohrrspodárskou v}tobou súvisiacich dočasných objcktov (stohy
skladovarria, strážne búdky a pod,),

2.13.

s

a iné íbmy sezónncho

Lúky e prsienky

a) pripu§t|é iunkcic:

pol'nohospoďáíska,

vel'kovýrobného alebo nralovýrobného chuakteru

pe§tova(el'ská

a

chovatel.ská činnost'

b) doplnkové lilnkcie: dočasnéskladovanie polhohosporJárskych produktov a

ustajnenie

c)

slúžiacich

hospodi'lr§kyclr ryiet"t

nepripu§tné

pol'nohospodárskcj

íukcic: výstavba budov okrcm doč6nýcb objektov
výrobc, fotovoltaické elektránre, skládkovmie odpadov,

Plochy bez zá§tavby rrvalými objckmi, pripu§tné,je prcihoóé umiestn§nie

pol'rrohospodárskou v}robou súvisiacich dočasných objektov (§tohy a iné fomy sezónncho
§kladov3nia, §trážne búdky. oplótky, ohrady, košiaíe a pod.).

2.14,

s

Plochy |esov

Hlavnou í'unkciou je íunkcia lesohospodáxka, ochranná a kmjinoNorná.
a) pripuslnii funkcia: l§kreačná s možným umi9síňOvilnim tuHstickýlh chodnikov a
cykloturislických trós
b) dopllrkové l'unkcic: umicsnrerric Iesoho§podárskych a pol'ovnickych stavicb, trasovanie
iniovýclr sicti lcchnickej infrašulktťlry,
c} un]l9§tnenie iných slBvicb po ptí§lušnom posúdcni pripusnrosti dopadov rrovcj lunkcie na
I

funkctu hlavrrú,
Nepripu§tné §ú: a) všetky ostalné funkcie a aktivity, nezlučitcl'nés hlavnou l.unkciou lcsa a
krajinncj zelene, b) nedodržiavanie plahého lesolrospotlárckeho plánu,

2,15.

Ďalšic rcgulrtívy zd§a.vby,

Okrcm záviiznýchregulačnýchkódov(uvedcnýchvbodoch2,1-2.14),kron/misastmovujs
funkčilá a §lavobná pťípu§lnosl' úzcmnéhoypžitia sa úzctnnjm pláuom vo výkrc§c č. 3

komplexnom urbani,llckom návrhu, UčuJe:
2, l 5,1. Pre polreby protipožiďnej oclrany
- zabczpeěcnie požiamcj vody prc obec v §úlade s sTN 73 0873,
- prisrupové konunikácie na protipožimy zásah v zmysle požiadavick 82 vyhlášky
§
MV SR č,2E8/2000 Z,z.,
2.15.2, §tdvcbné pozemky musia byt'uapojené priamo na verejnú komunikáciu. Účelovou
kontunikáctu nlóže by,t' napojený z verejncj komunikácie utuinrálnc jed€n §tavebný pozenrok
s Jednýnl oh}toýln objektonl vjeslwjúcej 2á§tavbe,
2 l 5 ], V je§twjúcej zástavb9 pri prestavbe a (lostavbe objektoch a v píi€lukách je potrcbné
dodlžat' uličnú,stavebnú čiatu a výškovézónovanie okolitých jestvu.júcich objekrcv, aby bol
zachovaný urbanisticko-aťchilektonický cheaktcr ziistavby,

Pri člcheni jestvujúcich zastavaných pozcmkoch jc potrcbné dodržaťurčenú
maximáhru
26tavilost' pozemku nadzemnými objektmi v danom územnom b|oku
2.15,4,

prc navrhovaný aj póvodný pozomok,

ÁRCHINGG)
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Ún.o srr}nr
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2.15.5. Pri navrlrovanej obyurcj funkcii fomlou rodinných dontov
(IZ) 30% k cclkovej plochc pozemku,

jc rnininrálny indcx zclcne

2,15.6,Nculbsnizované úzenric je urč€né píe pol'nohospodársk! a lesnrl v}tobu,

nebude

súvi§le zastavované, V neuóanizovaných územiach je zakázaíé umie§tňovat' a
povol'oÝať novostavby s výnimkou liniových slavieb azariadeni rechnického
vybaveniá územia, Toto územic §a d§ll na lDl'noho§podár§ku pódu, lesnú pódu,
plochy ver€jnej zelene na nelesných pozemkoch. vodné plochy á toky á ostlhé

pozcmky,
2,15,7.Stavby (zálradné domčeky) vzálrradách

rodinných donlov, lllusia byt'šituované
ninlo všetky ochranné pástrta s rrlax. pódorysonr zástavby 25 nr2.

3,

Z,isrdy r rcgulrtívy př€ ilmle§tncnic občlanrkeho v},brÝcnif,| cc§lovnóho řuchu!

športu a rckrcíclc

UPN-o sřáne pod Tařami počíta§ druhmi
- administrallvne

-

a typmi zariadeni občianskej vybav€nosli:

zariadenia (obecný úrad, základná škoIa, , pDšta, knižnica)

predajne potravinánkcho tovaru (potíaviny, pizzória, mášiú§tvo, pekrireň, cukárenská

výroba)
- predajne základného nepotruvináf§keho tov!ru (drogériu, papiemictvo, rozličný tovú, )
- zariadenis občeBtv€ni8 a §poločného strlvovania (pohostinstvo, kaviaťeň, ťeštauřácie,
culcáreň, bar)
- zariadenia ncvýrcbných služieb pre obyvatersNo ( kom!€tika , autoseryis),
- objekty duchovného a sakálneho charakteru (koBtoly, dom smútku,)
- zariadenia sociálncj infmštruktúry (predškolské zariadenie, záklldná škola,dom
oparovatcl'skej služby,klub §enioíov, cintoťin)
- zariadcnia prcchodného ubytovania (penzióny, hot§l, motc],.,).

Zásrdy r rcgulrtít! pre umle§tnenlc výroby, vcrejného dopravného r tcchnlckóho
rybavcnlr územi!

4

ÚPN-o stráne pod Tatmmi počita § druhmi a typmi zariadeni výroby dopravy
vybavenia:

-

_

řekonštrukci..do§trvblvodojcnru,
rckonštrukcl. r dolarvbr póvodn€J
náÝřh nov€J

Čttv

! tcchnického

Čov

dcílnov.t'plochy př€ zá§tlvky ,utobusu r vhodnó um|e§tnenle tí,chto zi§tívok.
n.Ýrhnút' cyklotrrsy v rámcl kstastrr r lch prepor€ni€
s okolitýml krta§ttrml
podhoři!,
prepoltnle
nayrhnút' dopr{vnó
s obcou Mlynčeky komunlkiclou Mz E,5/50
vcdnou v kořldorc pol'n€j ce§ty zá hospodár§kyn! dvořom,ktorí budt přcpÁjct'rj
nrÝřhoviné lokrlty 4,5,vl.

l chránit'koridory ce§ty lll/3097 ajej úprav a prcjazdnýoh úsekov za§tavanými územtami
podl'a znázomenia vo výkresc č, 2 Komp|exný urbarristický nár,rh .
4,2 chránit'existu.júce verejné dopravné zariildenia a prjestory pre Zaťiadcniá verelnej
hromatlnej dopravy,
4,3 Chfánit'úz.mie pr€ vybudovonie sicte o§tatných konrunikácií, parkovisk a peších
chodnikov a plóch podl'a znázomenia vo výkrcse č.2 Komplexný urbmisticlcý návrh,
4,

óE

Ún.o sr.ano po

renml

-v.d.ni

č, 1

4.4 V Z§tavanoDl úzenli rešpekn)va('výhl'adové širkovéusporiadanie cesty IIL triedy č. ]09?
v kotcgtirii MZ 8,5(8,0)/50 resp, MOK 7,5/40 vo funkčnej triede B].
4.5 Mi|ro zastavané úzenrie rcšpcktovať výhl'adové šir.kové usporiadanie cc§ty lll. triedy č,
]097 v kalcsóíii c 9.5/70.
4.ó Rešpekrovat' výhl'adové širkové usporiadauie ciest III/]09?
4.] Existujúce obslužnó komunikácie v obci posrupne prestavať na kalegóriu Mo 7,5/40
rcspcktive Mo ?,5/]0, a len v odóvodncných pripacloch na katggóriu Mo 6,5/30 (kategória
píc §tie§ncnó podmictrky).
4 8 V_ navrhovmých Iokalitách tottinných domov zrealizovat' obslužné konlunikácie kategórie
Mo 7,5i40, s j ednostrannýn pcšinr chodníkorl a so širkou uličného pficstoru min. l0.0 nr.
.{.9 Na §lepo ukončených konrunikáciách zrealizovať
obratiskó,

4,10 Tvfu} kižovati.k znieonené

v

grafickej

doporučujúcc,
4, l l Pri všetkých nových §tavcbných aktiVitách

č6ti úz.mnéhoplánu

považova|' za

ricšiťpaíkovanie na vla§tuom pozemku.
4,12 Rcalizovať'plojckty cyklistických trás s napojením na regionálnc cyklistické trasy,
bcž.ckó lyži!r§ke tra§y, podl'a uceIcn§j regionálnej koncepcic rozvoja cyklisiickej dopravy.
4,1] Rcšpcklovať železničnó spojenie nadťegionálnc a ccloštátl]e jc pre obcc Zabczpcčené
žclczničnoustatricou v Kežmarku vzrliaIenej cca 5 km
4, l4 V oblasli zásobovania pitnou vodou podporovat'a renlizovaln rozširenie vodovodného

sys!énlu v calej obci,

{,l5 Chrániť vodojeill

v kata§tli Sí,úncpod Tatrarni, koridol

ronorJných vodovodných potrubi

zisobo\ anic vodou
4, l ó
4. l 7

u

trlsy privorlných, zásobných a
ploghy pre výstavbu technických zariarleni prc

,

rckonšllovat' vodojem v k,ú,stťáne pod Tatrani

Chránit'koíidory trás hlavnýclr zberačov kanalizačncj sictc

l Odpadovó vody odvádzat' do existujúcelro kanalizačného zb§rača a do
zrckonštruovancj ČOV pod póvodnou ča§t'ou oboe ido trovonavrlrovancj ČOV prr cigánskcj
osade,,
4,18 Cbrrinit'koridory trás prípojok VN a NN clektrickej siete a ploclry pre rckonštrukciu a
vý§hvbu nových tEfostanic .
,l. l9 Vybudovat'nové navrfiované
traíbstanice a rodody elek!íickej energie,
.1.20 Nové sekundáne rozvody clektrickcj energie
riešit'ako káblové a ulóžcné v zemi,
4.20. I c]hráliť koridorpre možnú preložku vN vedeiia uloženého v zemi.
4,2l Pri novej výslavbe podporovat'nizkoenergctickú alebo z hl'adiska encrgetiky až pasivnu
vý§lavbu.
4,22 chránil'koridory trás vtl, stl a ntl rozvodov plynu a regulačných staníc ,
4,23 Vybudovat' nové navrltované rozvody a zariadenia zctnného p|ynu.
4,24 ChráDi1' koridory trás telekolrunikačnýclt rozvodov,
4, l 7.

.

4,25 V)4vorit' porlnrienky na rckonštrukciu a pokračovať so zalrusťovgninl a <]obudovanim
telelónnej siete, Teletónne káble ukladat'v zeni.
,í.26 U,niťshiťzdroje vody na hasenie požiarov v súlade s 4 ods. 3 pism. c vyhl, MV
SR č.
§
699/2004 z.z, o zabczpečelrí stavicb vodou lla hasenio požiaroY,
5, Zisady a rcguladtT prc zrchovunle klltúrno-hl§tořickýlh hodnót, pJť ochřanu a
rryužívanie pdrodných zdřojov, pí€ ochranu prlrody e tvorbu krdlny, p;e lTtvářsni9 r
udřžllvanie ekologickej §tablllty, vťátinc pl6ch zelene - vrrlrnt č.i
5,1 Zubczpečiť základnú oc|rronu a zuchovanie patlriatkovýclr, hi§toíických, uíbani§tických,
unreleckých, krajinárskyclr s kultúmo-spoločenských horlnót v súlade so zókononr č.4912002
Z.z,, .podl'a kloíóhonsa na územi obce aou":
Tatrami nachádza ;edtra nirrodná kultúma

,n:o

§cHlnco 5W

§.1.o,

ÚPi-o§řónlpd?.bňl

-vrdřtč. t

pamiatka zapísaná v rcgistri nchnutclných národných kultúmych pamiátok d v Ustrednom
zomanre pmiatkového fondu-ÚzPF:
- kostol rimskokatolicky sv. Manina sup.č, l03 na pozemku KN-c paíc. č. 202 v k.ú_ Stráne
pod Tařmi, č. ÚzPF 9E2ll. iúogotický, jcdnolod'oýý kostol § pozdížnoudispoziciou 2 l 3,
storočia. v 15. storočl neskororencsančnc zakl€nutý. súčasťoukostola je aj jelto areál
s býÝalým priko§to|ným cintorínom,vymcdzenýn ohndným múrom,
Pri akejkorvek stavebnej činnosti na národných kulŘimych pamiatkaclr á v ich
beprostrednom okoli (bezprostredoé okolic národňej kultúmej pamidikyje priestor v oknhu
desiatich mefov od nehnutcíne.1 národncj kultúmcj panriatky; derať metrov sa počita od
obvo<lového pldšt'u stávby, úk nchnutelnou národnou kulŇrnou pamialkouje stlvba, llebo orl
hranice pozenku, akjc nehnutel'nou národnou killfumou pllniatkou aj pozcinok)je nutné
posrupovať v zmysle zákona ř.4912002 Z, z, o ehrúc pumiatkového fondu v znení
ncskoršlch prcdpisov,

-v intraviláne a extťaviline obce stránc pod Talřami cvidujc Archcolo8ický ústov slovcDskcj
akadémie vied viaccré arclreologické lokality apolohy svýsk}lom ojedinclých nálczov,
Medzi najdóležitcjšie lokality palíl lokalitá pod kamcnným vrchom-sldli§ko ( kulfura
volúlovi, skupiná želiezov§ká, mladši6 doba rimska, stredovek ).

5.2 ZAbczpečiťzáklldnú ochranu evidovanýclr rclreologickýclr lokalit . Krajský pamiatkový
úrad Prešov v znrysle zákona č. 49l20o2 z, z. o ocl]rMe pamintkového fondu v mcní
neskoršich predpisov, v spolupnici s prisIušnýnr stuvcbn]hn úrildoni, pri vykonávaní
akejkol'vek slav€bnej, či inei hospodáske,j činnosti zabcz.Frečuje podňienky ochrany
rcheologických nálezlsk aj mimo úžemis cvidovanými a prcdpokladanjmi orchcologickimi
nálezmi v procesc územného a stavebného konania. Stavebnik jc povinný v žmysle § 40
zákoí^ é. 4912002 Z, z. o ochrane pamiatkového fondu v znerli ne§kotšlch predpi§ov á § l2?
zákona č.50/1976 Zb, o územrrom p|ánovani a stavebnom poriadku v zneni neskoršich
predpisov počas realiácie zcmných prác oznámit'každý árcheologický rrálcz Knjskému
panriatkovénru úradu Prešov uajneskór na druhý pracovný dcň po jeho nájdeni. Nález sa nrusi
pon<hať bez znreny až do obhliadky krajským panriatkovýnr riradom, alebo ninr poverenou
odbome spósobilou osobou najmenej však tíi pťacovné dni orlo dňa oznánlenia nálea, Do
obh|iadky kťaJskýil pafiiatkovilil ůrarlom je nálezca povinný lTkonať všetky nevyhnutné
opatrcnia na záchranu nále4, najmá zabezpcčit'ho protj poškodeniu, znehodhot€niu, hičeniu
a odcudzeniu. Archeologický nález móže v}udvihnúť a premicstniť 2 póvodného micsta a z
nálczových súvislostíiba opáwená osoba metódami archeologického výskumu,
5,3 v prie§torovom usporiadani obce považovat'za hlavnú dominAnlu obccný úrad , obidva
p6vodné kostoIy a navrhovuý ko§tol
5.4 V},tvárat'pxldrnienty pre zachovanic funkčnosti prukov systénru ckologickej stability
rlznačené v grafickej ča§ti dokunlentácie úzerrlného p|ánu obce5.5 Chúniťa ryel'aďoval' p|ochy v.rcjnej zelene, najnlii verejný park ! cintoíin a nový
cIntorín

5,6

v

maximálí€ možnej miere zachovať existujúce brchové poru§ty tokov urytváruť

výsadbou nové resp, rckonštruovat' cxistujťlcc brchové porasty.
6.

zášxdy e regulátít? ple ltrro§tllvo§t'o životnépro3tredlt

Ka(ster obce stráne pod Tatiani je v ševcmcj polovici

-

vrrlrnt č.t

súčast'ouochramého pásma
Tatranskélro národného parku, ! ktorofi podl'a zákona 543/2002 Z,z, o ochranc prír,otly a
kajiny vzneni ncskoršich predpisov plati ]. Stupeň úzcmnej oc|rrany, l,Sfupeň úzenurej
ochrany - všeobecná ochŘne fastlín a živočichov plati vjužnej polovici kaidstr{, Katašteínfl
sevcrc hraniči svlastným úzcmim Tananského nrirodného parku súzcmim európskeho
ARfilNGo

sW§,1,o.

ÚP!_o

srán.

pdT.hfrl

-v.d.nt

č, r

sKUEv 0]07 Tatíy ustanoveného Výnosonr MŽP sR č.3/2004_5.i zo dňa
]4,?.2004, Katoter nezasahuje do chráneného vuičieho ůzerrria sKcHW 030 Tatry Podl'o
Vyhlíšky č, 4/z0l1 z. z. zo dňa 22.12,2010. v dotknutoir úzenrínie je evidované
maloplošné chrineDé úzcmie. Obccje povinná:
6,1 Zabezpečit' plochy pre tricdenie a znchodnocovanie biologicky rozložitel'ných
komlnálnych odpadov, vývoriť podmienky pre vybudovanie obecného kompostoviska.
6.2 Znižovať množ§tvá vypúšt'aných látok mečisťujúcichpovrchové vody, následnc znižovat'
zncči§(bvanie vodných tokov,
6,3 Vytváíať porlnrienky pre Znižmie hluku z dopravy na trce prieťa|rov 3. triedy, za tiché
obla§ti §ú pre účelyzábEny, pfevencic a znižovuia škorllivjah účinkov hluku z pozemnýclr
korrrunikácii považované lilnkčnéplochy bývania a plochy rekreúcie,
6,4 Prevárlzky produkujúce ryýšenú hlučno§t" a prcvádzky s nepletížitou dobou výroby
lokalizovat' mimo obytné územia obc§,
6.5
vody zo spevncuých povrchov miestnych komunikácii tunkčnc1 triedy C
,Daid'ové
odvádzať dažďovou kanalizáciou ccz odlučovačropných látok do rccipi§nfu, Dažd;ové vody z
mie§tnych komunikácii funkčncj triedy D a z účclových komunikácii otlvádzat'systómónr
cesnrýclr rigolov a ccz povrch komunikácii do podložia,
6,íl Pri koordinácii funkčného vnžitia plócb v jednotlivých scktoroch uplatňovať nasledovné
význanu

zásady oclrt any životnÉllo proslredia.
6'PrienlĚl I{ÚsEs z ÚPN VÚc Prťšovskýkrai:

Biocentrun) nadregionálneho význarnu Tatranský náíodný palk(TANAP)

ochrannýnl pilsmom zasahujc do sevcro západncj ča§ti kata§třáIneho úzcmia oboe,

so

svoJílrt

Návrhy prvkov NíÚsEs
V roku 20l5 bol spracovaný micsury úzcmný §y§(óm ekoIogickcj stability prc obec Slrále
pod Tatranri,
V ton!o dokurrrente boli navrhDuté tielo pnky tjsEs:
Východnou hrmicou katasra prcteká vodný tok Kcžlrrarská Biela voda. Vo svojom hornou
toku je vy,lrláscný za vodárenský tok s povťchoYjnt orlberom ntd lo l/s. Katashonr a obcou
pleteká Stránsky potok.
oba toky boli v íoku 20 l2 mapovilé so zi§tenim komplexu biotopov:
- Biotop národnóho významu Kr9 Vřbové kroviny na zaplavovaných brehoch vód,
Prioňlný biotop curóp§kcho významuL§l,4 Horské jclšové lužrrélesy,
- 1-9§né pordty v katotri rcprczentujú biolop národného významu t§8,0 Jcdl'oyé
a jcdl'ovo smrekové lesy,
- Oba vodné toky Kežmarská Bie|a voda aj stránsky potok sú |okalitatni výskyu
rtruhov curópskeho význanlu milrul'a potočnii./lanpetra planeri/ lrydr& riečno /lutra
ucn/ a bobor vodný /custor íjbeý. Z o§tatných významných drulrov je na lokali ru
viazaných viacero rlrlhov z rodu Chiroptcra.
l

7. V),n|ťdzeni€

zr§tdl,enóho územia obce

7,1 Hranica zastavaného územia sú ávázné podl'a priebehu uvedeného vo výkresc č, 3
Komplcxný uóani§tioký návrh .
72 Hranica zdbÝaného územia obcc zo §tavom k 1,1.1990 podl'a katastrálnej mapy.lc
deůnovmá ako súčasnýstav a je zdokutnentovaná vo výkre§oveJ čuti uenrnÉho plánu otci,
Navrhovaná luanica zastavaného územia je pťiestolovo vyznačená ako núvrh v súlu<le
dctjnicie a§avaného úzenlia podl'a §tlvebného zákona.

McHING@ sNV s.r.o,

Úpt-o

8.

stó. Pdr.hfrl

vym€dzen|c

.v.d.ntč. l

o.hr.nných pl§iem ! chřlnenýclt lízemí podl'r osobltných predplsov

ochírnné pi§mr:
ochfunné pósira ci6l
8,1

.

až 20 m od osi vozovkyciest íIl. řiedy
ccsmom ochmnom pá§m9jc z8káaná, alcbo obmcdzmá činno§ť, ktorá by mob]a ohroziť
dotknuni komunikáciu, a|ebo prcmávku na ncj. Výnimku zo zákazu povol'ujc prislušný ccstný
orglin.
ochranal pásma voďohospoďón*ych ledell a zarlaďenl
- 1,5 nr na obidv€ stmy od voŇajšieho obry§u po!rubis pri vcrcjnon vodovodc a vcrcjncj
knnalizácii do prienteru 500 mh,

v

15

ocbanné puma elehroareryeticlryth zdhdde,lí

- l0 - ]5

m obojsřame od knjného vodiča u voukajšich cleklrických vedcni pri napiili od l

kv až nad 400 kv
- I - 3 m obojs$anne
_

u kábelových elcktrických vcdcni
30 m od objektu alebo oplotenia elektrickcj §tanice

, l0 m od konštrukcie lransfomovne z VN na NN,
ochťanhépó§ňa pllnárcilských uliad.nl

- 4 - 50 nr p.c plynovody a pripojky § DN nr€nšint áko 200 niln áž nad 700 núl
- l m pre NTL u STL pllmovody a pripojky, ktorými sa roaádzajú plyny v zaslavmorn územi
obce.
- tl m prc t€chnolo8ické objekty (re8ulačné steice, zá§obniky propán bukinu a pod,),
- l 0 m pri sTL plynovodoch a pripojkich na vol'nom priestranstve a v nezastavatrom ú2cmi
- 20 - 200 m pri vTL plynovodoch a pripojkách s DN mcnšim ako l 50 mm až nad 500 mm
- 50 m pň plniarňach a stáčiaíňach propánu 8 propán - butánu
- pri NTL a STL plynovodoch a pripojkách v súvislej zástavtre obci sa bezpečno§tné pá§ma
uíčiav §úlade § technickjmi požiadavkami dodávatela plynu.
Ochraané pásm a telekomu n i kačných velenl
, l,5 fi od osi telckouunikáčných vedcni (kibclových) obojstranne
- na ochranu proti rušeniu prevlidzky rádiokomunikučných zariaclení sa určtúťlkruhové a

smcrcvé ochmnné pásma. Rozsah ťýchto píisicm sa sbnovrťe iídividuálne výpočto,n !
potvrdzujc v územom konani, Kruhové ochranné pásmo móže byr vymcdzené kružíicous
polomerom až 500 m,
Ochranné pósnta vodných lolot,
- územná rczcaa pozdiž oboch brehov vodných tokov ó,0 až l0,0 m od btehovej čiary pre
výkon správy
- rešpektovať ptirodzcné inundačné úzcnria vodnýclr tokov s obmcdzcnim výstavby a iných
nevhodných činnosti v my§le ákona o ocltranc pred povor,lňami ě.7/2010 Z.z. Y pipade
akejkol'vck výstavby v blizkosti nich je potrcbné zab€zpečit'jeho adekvátnu ochranu
. podmicnit' vjstavbu v blizkosti Sn,ánskcho potoka a Kežmarskej bielej vody preukázanínl
hladinového režimu tokoÝ s uoie§ncnim stavieb mimo inundačného územia nad hladinu
Ql00 ročnej vody,

Ochranaé pósno po?nohospodárckeho dýofu slróhé poll Tatronri

dvora podI'a vydaného píávoplahého
územného rozhodnutia
Ochranné pósmo pohrebisku
,50 nl od vonkajšicho oplotcnia cintolína
- v ochrunom pásrne cintolina sa ne§mú povol'ovať áni ut!iestňovilt'budo!ry, okrem stuvieb,
ktoré priarno súvisia spochovávaninr (dorl smtltku), vzmysle ziikono ě.13l17010 Z.7.
o pohrcbnictvc,
- rozsah ochranného pásma polnohospodárskeho

.
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§tavby, ktoré sa už nachátlzajú v 50 nl a lnenšej vzdialenosti od starého pohrebiska. je
urožnéplestlvat'(ple§tavba, nadstayba, pristavba) !ak, aby sa stavba nepdbližila k
pohrebisku, Pri zmcne účelu§tavby jc potrebné ryážiť, či burlúca prevádzka nebude rušiť

pictny charaktcr pohrebiska napr, hlukom, Výstavbu inžini9ískycb sicti, vý§tavbu chodnikov
a komulikácii jc možné povolit'.

0clrruilú Páslúo lesc
pozcmkov
ochranné pdsuo Tatranského nárolnélro pcrkx
- podl'a lrranice vykeslenej vo výkrese č,2 v súlade s podkladnri ŠOP §práva TANAPu,
- 50 m od okraja lc§ných

9. Plochy pr€ vercjnopro§pcšné §aayby, pre rTkonsni€
asaníciu fl nr chránenó č!§ti krajin},- i,sri8nt č.t
9.
-

l

deleni9 r §ccl'ovrnla pozcmkov,

Pre vcrejnoprospešné slavby sú určenélicao funkčné plochy:

sieť pozemných komunikácii vyznačcných v grafickcj ča§ti dokumcntácie úzcmnóho plinu

obce,
-

sicť rozvodných vodovodnýclr potrubí a plochy pre výsLavbu technických zarradcni pre

zisoboruie vodou vyznačených v grafickej čcti územného plánu obce,

- hlavné zberače kanalizačnej sicte a nadvlizujúce uličnéstoky obce,
- prekláriky M\ ved_eni \yznačenévo výk€sc -Výkr* vcrejnélro technickélto

vybavenia

Encrgetrka a plyroíikácia,
- pťipojky Vll ! NN elcktrickcj siete a rekonštrukci! a vý§tavba nových
tíalb§lilic,
- rozšircnjc STL rozvodov zemného plynu vyaačených vo výkrcsc Výkcs vcrcjného
dopravnélro tcchnického vybavcnia Energctika a plynofi kácia,

stalby telekomuikačnej káblovej sicte a súvisiacich tcchnologickýcb zariadcni.
9,2 Budovy a lreály lra asanáciu: sú urěené v cigánskej časti obie,
9,3 Plochy prc vykonávanic delenia alcbo sccl'ovania pozcmkov: nie sú učcné.
9 4 Plochy prc vyhlásenie za c|rránelé časti krajiny: nie §ú určené.
-

l0.Ulčcnicpřcktoróčastiobc€jcpotrcbnóob§trrlt

a§chválit'úzcmnýplónzóny-

varirnt č.l
ťlzcmý plán obce určuje yypracovat'a §chválit'územné pIány zón prc územial
clg:inske osadl
IokaIita č,l
lokallta č.2
lokallta č.3

Iokrlitr č.4

loktlit!

ll. zoh.n

č.5

vcrejiloprospcšných stavicb
§ realizáciou uvcdcných zíviýnýclr rcgularivov sú tieloI

Vercjnoprospcšné slavby spoiené

Á.
_yereir,Pro§pe§É stavby vyplývajúce z
2. v obIa§ti vod!ého ho§podárslva
2.4 pre skupil}ovó vodovody:

ťIPN

ýtlc

Pfešoý§hého krgja

2,4,40 samostatné a skupinové vodovor,ly v o§tatnýclr obciach Prešovského kraja nupojcné na
vcrejné zdroje
2.5 stavby kun8lizácií. skupinowých kanalizácií a čistiarni odpadových vód, v obciach
pícšov§kého kaja

.
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2.6 dobudovanie Tatranskélto skupinového vodovodu
2,8 stavby prc úpraw g ditllizáciu vodných tokov, nreliorácii u nádrži,
2.9 §tavby píotipovodňových chmnných hrádzí o tlpnvy prolilu koryta,
2.10 poldre, zdrže, prchrádzky a malé viacúčelovévodné dádrž9 pr. sldbilizáciu prietoku,
2. l3 požiáme nddrže v obciach.
5. v obla§ri te|ekomuiikácil
5.1 strvby píe prcnos terestriálneho a káblového signálu a
a ich ochÉnnépásmá
6. v oblasri obrey štáhl a civilnej ochrmy obyvatcl'stva
ó.3 stavby civilnej chuny obyvatcl'stva
6.]. I zariadenia no ukrývuie obyvatel'srua v pripade ich

suvby sicti ibfomačnej sústavy,

ohrczenia

6.J,2 zariadenia na si8nalizáciu a kmrdináciu čimo§ti v stavc ohťozeflia
?, v oblasri prirodného a kultúmcho d€dičsfoa

7,1 stavby uvedcné v Usmednom zoznamc paniatkového fondu ryhláscné za nfuoóné
kultúmc pamiatky, pmiatky a ich okolie záplsané v zoznamc sveiového kultúmclro dedičswa
UNESCO a objekty §úvisiacc s pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbua
úpravy realizovat'len so súhlsom Knjského pamiatkového úradu Píešov
7,2 §tavby pre ochranu, pricskurr a spristupnenic archcologických lokalit
8,

v

oblasti po|'nohospodárstvd

E,2 stavby viscúčelových vodných nódrži pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanic s
1}!žitim píe rekí.áciu a túrižmu§. rybné hospodiits&o a eko§hbilizícitt

v oblasti životného prostredia
9,1 stavby na ochíanu pred prlvalovými vodami
pňehradzky po|dre a viacúčelovévodné nádrže,
l0. v oblasti odpadového hospodáí§tva
9,

-

ftl]ranné hrádze a úpravy vodného toku,

I0.1 sbvby á zaťiadenia ná heškodňovanie, dotrieďovanie, kompo§tovallic arccykláciu

odparlov a materiálového a energeticlého zhodnotcnia všetkých drulrov odpadov.

B. verejno\ilsPešhi stauhy vl,plývajúcc z ÚPN-o slrúne Jrolt Talru,fri
veřejnoprospcšné slavby nil ťlzenli obce striin§ pod Tatraňli §a stuhovujú

i

^ko
§lavbv
Dre v§reinoDrosDešné sltÉby:

-

stavba ko§tola,domu opatíovatel'skej §lužby,klubu seniorov,domu smútku.hasičskej
žbrojnice,obecného úrádu a ostatné §tavby pte občiánske vybavenic
- protipovodňové úpravy okolo vodných tokov prcchádzajtlcich intravilánom obce
_ sadovnicke úpravy verejncj zelene v centre obce, cintorin
- rekonštrukcia futbalového iki§ka,§tavby,pr. špon a lckrcáciu
Stavbv vereiného donravného a teclrnického vybaveniu:
- navlhované miesine komunikácic, tátanc chodníkov pre pešich a cyklistov

-

úpravy exisfujúcich ilicsinych komunikácii víótanc chodnikov prc pešich a cyklistov a

rekonštrukcie a modemizácie miestlej komunikácie St,áne pod Tao,ami,
- verejné parkoviská
- navrhované vodovodné ronody § ptlslušnými zariadcniami
- navíhovaná kana|izačná 8ieť a rozšííenicjcstvujúcejČov, návrh novej

-

ČoV

navíhované prekládky a nové rozvody elektrickej cnergie §prl§lušnými

(trafo§tanicc)
- navrhované prekládky
regulačnó stsnice)

- navrhované prekládky a
7áriadťnlámi

nové slaboprúdové rczvody (telckolnunikácie)
"
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Na uskutočnenic vcrelnoprospešných štavicb nožno po<lťa zikona č. 282l2}]r5 Z.z.ov}alastňovaní pozcnrkov astavieb aonút9nonl obmedzení vlastnickeho pťáva knim
aozmene adoplneni nickhďch zákonov možno vo vcrcjnom záuJm§ pozcr*y, stavby a
práva k nlm Vyvlaslnlť, alebo vlaslnickc pláva
k pozcnrkom a stavbám obmedziť,

l2 SchéDts závázných ča§d rlťšenl.a vercjnoprospešných itrÝlťb
Je súčast'ouglal'ickej časti úzerrrnop|átrovaccj dokullentácie a zároveň
časti,

rypracoval: ING,ARCH. Michal KUVIK

v Popradc, novembcť 20l 8
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