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A.l.Základnó úd!ic

.

Zúkl!dnó tdeutilik!čné údlje o úz.mí
štatut:

Obcc

Názov:

Sm,,. |oa nt,o,.i

okres;

Kežmarok

Krq,

Prďovrlcý

Rcgión:

Tatry

Počet ob}ryaEl'ov|

2385

Roz|oha:

422ha

Narlmorskri výško:

693 m n.n.

A.1.1 lllavnó ciel9 riešeni! r problómv. ktoré územnÝ plán riešl

.

Údale o dóÝodoch ob§taran|l (rPN_o

Dóvody po!,eby obstarania nového Úzcnrného plánu obcc Slráne pod Tatrami je :
" ziskante aktuálneho záklatlného ná§ťoja úz€mného p|ónovmia v súIade s
ustanovenian]i § 12 zákona ě.5011916 Zb. o úzenrnonr plánovaní a stavcbnom poriadku
(stavebný zákon) v není neskorších pťedpi§ov a § 13 vyh|ášky MŽP §R č, 55/200l Z,z. o
úzenrnoplánovacich podkladoch a úz9mnoplánovaccj dokumentácii
- v)4vorcnic, územno-plánovacieho podkladu pre vyrracovanie prcj9ktov na ziskavanie
douicii z fondov EU a na ňadenie a koordináciu plánovacej a investičnej činnosri v obci.
- nové rozvojové impulzy pre potreby bývania arekreácie ,v}plývajúcc najmá

z potrieb domáceho ob}ryalgl'§tv3
- rast požiadavick na výstavbu novýclr byovýchjednotiek,
- skvalitnenie občianskej a tcchnickcj vybavcno§ti,
- ronoj drobného podnikania,
" roaoj šporru a rekreiicic.

.

(ldaje o obstarívutel'ovi s rprlcovgtel'oyi

Názov územnoplánovacej dokumcn!ácioI
ohstarávatel'

územnoplánovacej

Územný plán obce Stráne pod Tatrami

dokumentácie: obec s!ťále

Názov okcsu:
Vlmredzcnie riešeného úzenria:

pod Tatrami

Kežmarok
Kataslcr obce strúnc pod Tattanli

Názov orgiinu úz€mnélro pláDovania,

kloď obstaráva dokumentáciu
Štatutánry zástupca:
Kontakt]

^&lNGo

sV

s.r.o,

obe€

i

,;,

stráne pod Tatrami
slarosla obcc stráne pod Tatrami
stráne pod Tatrami ,059 76 M|ynčcky

l.bnl

Úň-o strln. !d

.v.d.nl ě

2

052145229l2
obecstrmc@stonline.sk

telcfón:
c- mail:

Názov schvalujúceho orgánu:

ob{né za§fupitcl'§tvo

spracovatel' dokumcntácic:

ARcrtlNGF sl.ív s,r.o.,

pod Totíami

lng. Arch. Michal Kuvik
okružná 787ll E,058 0l Poprad

085l AA

č. osv.

kuvik@arching.sk

c- mai|:

odbomc §pó§obilá
úz.mnéhoplánu:

strdn€

osoba n8 ob§t8nivanie

ln8, Arch. Jannils Vojlaššáková
Létná 3374/29, 05E 0,1 Poprad

rogi§tíačhé čislo obstarávatel'aI
e- mail:

.

Hlrvné c|ele rl€šenli
Hlavnjmr ciel'om úzernno-plánovacej dokunlenlácie

-

je

I

zabezpďit'konlplexným a úzenlnotechnickýnr riešenill ďalší plyrulý rozvoj obce,
určit'únosnélimity a regulativy pre optimálne využilie úzcmia,
funkčné v)medzenie a u§poriadanic plóch bývania, služieb, výroby, rekreácie, špoftu

atechnickej infraštrukniry vsúlade so zá§adomi ochrany životnéhopro§tfedia,
ochrany prlrody

-

-

koncepciu ricšcného územia v úrovni kalasma

azas(aveého úz§mia §preukázánlm šiťšichfukčných, uemných,
a

technických

knjinno-ekologických vázieb, na me§to Kežmarok a podbranský región,
a tozvoj sociálno_ekonontickélro potcnciálu, oclrranu
unrocnenie kllmmohistoňckého dedičswa v oblasti pantiátok a krujiny,

podal' návrh na stabilizáciu
a

_
-

celospoločenskýni záujmami,

podať návrh na urbani§ticko-priestorovú

- §tlnovenie
-

a

Hlawé ciele ňešenia ÚPN-o stráne pod Tatrami:

výh|'adového počfu ob}ryatel'ov

obce pri

zohl'adnení celkového

demografického vývoja,

komplcxné ricšcni. pri6torového uspoňadatria a funkčDéholyuživania úzcmia,
zosúladenie záujmov činností ovp|yvňujúcich územný rozvoj, živoméprostíedie
ackologickú stabilitu, zohťadlenie všctkých limifujúcich faktorcv ochrany pdrody
a kajiny vo viizbe na navrhovfué plochy a technickú infraštruktůru,
vytypovanie a návťh íodojových plóch pre bytovú výstavbu,
návrb zariadení občimskej vybavenosti . obclrodu, služieb, sociálnej slaíostlivo§ti,
tudzmu a špofu nÁ \ytypovfuých dišponibilných p|ocltách,

stanovit' r€gulaiíly územného rcnoja v túmci dešeného úzenlia s rcšpektovonim
zachovmia a skryalilnenia stavu životného prosn,edia tryalo udržatel'ného roao.ja,
stanoviť optimálne plochy jcdnotlivých funkcil, ich vzájomné v?ižby ariešenie prc
hamonický rožvoj obce pri rešpeklovilí jej daností,
návrh dopravného systému v obci a sBtickÁ doprava,
návrh riešenia zásobovania pitnou vodou. odkana|izovabia

á zásobovania

vytvoril' kompaktnú zástrvbu sidla Stránc porl Tatrami
(nricstneho) cllarakt€ru

ARCHINGo sW,,1,o.

pri

encrgtami.

zachovani vlasmého

vypllivajúceho z ptřodných dmostí a póvodného osídlenia,

Ún.o st.áoe

,

p*ratn.l
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učit'pozenrky pre vercjnoprosPcšné stavby. shvebnú uzávcru a na vykonanie asanácic.

A.1.2 vYhodnotcDic dotcraišiclro úzcmného plán!

ť]2emný plán obce §třáne pod Tatrami nebol v minulosti spťacovilý.

A.1.3 Údale o súlade ricšenia územla so zadaním

.

dovody ni ob§trřsnie územnéhoplánu obce
6,02.20l5 obťcňézastupit€l'§No

obce stninc pod Tatumi odsúhloilo uznesenim č. 06/20|
obstarávanie územ!ého plánu obce Stráne pod Tatrami v myslc zákoua 50/l 976.
l

-

-

.

maíoc 2015.. obec Srránc pod

Tatrmti

5

objcdtlala ulng, arch, Micha|a Kuvika

spracovanie UPN-o Stíáne pod Ta§mi,
]0l 5 poverila obcc Stráne pod Tatmi lng. Arch

jamilu Vojnšákoni, zabczpečcnim
|rocesu obslarmia UPN-O Stíáne pod Tatrami , ako odbome spósobilú osobu pre
obstarávanie UPD v ztnyslc zákona čislo 50/l976 zb.Y zncní neskoišiclr prcdpisov.oznónenie o zgčati procesu spraoovmia a obstarania ÚPN-o Stránc pod Tatlami bolo
vobci uskuločnmé oblyklýnr spósobonr a boli jednotlivo oboznárnené všetky
dotknuté orgány šritnej spnivy
máj 2015 .v}lncovanó Prieskumy a rozbory v súlade s §I9 c zákou ě.50llg'l64b.
o územnom plánovaní a staYcbnom poriadku a § 7 vyhl. č. 55l2ool z.z,
20ló na základe Prieskumov a rozborov bolo nurné D0racovať ;
l. Zamcroie skutkového staw nclegrilnc posbveuých stavieb
2, Zamerarrie a identilikácia čicmej sklárlky komuuálncho otlpadu
3, Projekt likvidácic čiernej skládky
4. Iaealizácja likvidácie čiemej skládky,na zá&lade získanej finmčnej
v súlade

dotácie

výsledkom Přieskumov a tlzborov obec Sn.áne pod Tau,arni zabezpečila
spracovanic návrhu Zadalia.
l5,12,20l7.je schválené Zadani§ vobccnom za§tupiteťstve obce §lráne pod Tatrami
s

uznesenim č, 72120l 7
Vzhl'adom na počet obyvatel'ov obce §tráne pod Tatrami - nad 2000, je polrebné
§pracovávat'koncept v súlade s § 2l oďs.2 stavebnélro zákona,
na základc schváleného ,ladaria" sa pťi§tupuje k vypracovaniu konceptu územného
plánu obce v dvoch alternalivach,

zhodnotcnie súlrdu náyrhu ricšeDi. so Zrdaním a pripomienkami

Koncept riešenia ÚPN_o §tráňe pod Tarrami
rcšpekfujc §chvilcné Zadúie
zohl'adňujc v maximálnc možrej micrc pripomicnky vcrejnosti , správcov vercjnóho
dopravného a technickélro vybavenia úzcmia
- akccptuje požiadavky dotknutých orgánov štritncj správy ku konceptu ťlPN-o Stráne
pod Tatrami
:

-

J
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Úd9lc o územnop|líovi.rl dokum.ntíclI vyššleho §tupňi r o pouátých
územnop|ánovecích a m.poÝý.h podklrdoch

Podkladom pre spracovanic návrbu ÚPN-o Strirre pod Talrami sú nasledujúce s obcou
a katastrcm obcc §úvisiacc územnoplánovacie

.

dokMcntácie

a podklady:

Úzcmnoplinovaclr dokumtítáclr

Konc€pcl, územnéhořozvo|r slovenrk, 200l
Uzemný pltn v€l'kého tlzemného celku Prešovrkého krrl., ktorého záviaá čmt'bola
vyhlásená Všeobccnc záveaým nariad.ním Prešovského umosprávneho knla ě. 412004,
ktorýn sa m.ni a dopíu tv'u sn t. zteltlq8 z.z., ktorým bols vyhlás.ní záviizná č6ťÚPN.
VÚC Prešovského kaja schváteného un. č. 268/1998 Y zneDl neskorších micn a doplnkov.
Zmeny a doplnky Územného plánu vcl'kého územnéhocelku Prcšovského baja 2009 boli
schválcné zá§fupitcl§tvom PSK uzncsením č. 588/2009 dňa 27.10-2oo9. Závžaá čast' Zmicl
a doplnkov Uzcmného plánu veltého tizgmného celku Prcšov§kého krájá 2009 bola
vyhlásená Všobecne záváiaýn nuiadením PSK č. l?n009 schválcnýn Zrtupitcr§§om
Prešovského samo§pfávneho kaja uaesením č, 589/2009 óla 27.10. 2009 s účinno§tbu od
06,12.2009,

.

o§trtné podklrdy
. program odpadového hospodársNa obce stíáne pod Tatrami

- Pneskufty a rózbory
- zad^ni.
- §čItanie obyvalcl'ov domov a bytov, Štatistickýúrad Slovenskej republiky
- vymedzenia sčitacich okskov a uóanistických obvodov ptc sčitanic olryvat€lov,

byov

a
-

domov

pripomicnky a požiadavky občmov a organizácií

Mrpové podkl{dy
, katdtrálna mapa

M=l:2 000

- oktesná mapa

M= l:50 000

- základná

M=l:l0

nrpa ČssR

000

- ortoťotomapy ricšcnóho tizenria
-

hapové podklady biokotidorov a chráncných ťtzemí

Riešcnýrn územimje ksla§ter obcc stránc pod Tatrmri ,okrcs Kežmaok,kraj Prešovský
Katmtrálne úzcmie abcrá celkoui y_ýmcru 422 ha,
Nedmor§ká výšks §řcdu obccjc 693 m n.m.
nadmorská výška obce ss pohybujc v íozmedzí óE0-795
Uzemic kabsm jc
^lícné,
n.m.

súradnicc 49'9'30's.š.l2o"22'

2' v.d,.
6
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Podl'a lyogeogralického člencnia SIovenska celé ricšcné úz9nlie pOtri do oblí§ti
zápedokaťpotskeJ f]óly (caípaticun occidentalc) do obvodu vnútrokaPatských kotlin
(IntcťcaPstigun) časti Podkarpat§ké kodiny - spišské kotliny,
Obcc Stráne pod Tatrami pozo§táva z 2 ča§ti: 2 miestncJ časti a z cigánskcj osady,
ktoíá je vzdialená l kn.
Stráne pod Tatrami ležia v Kežrnarskej pahorkatine upro§tred Popradskej kotliny na
juhovýchodnom úpáti Vy§okých Tatier na l'adovcovoricčných kužel'och na brelroch
Stránskcho potoka, l'avostrunnóho príloku Popndu, Chotárje lcn rrrieme člcnitý a rozprestiera
sa na okraji úzenlia Tanapu v nadtrtorckej výške 680 - 795 nr. Iba ojedinele rasru ostrovčeky
lesa, Poloha obce na hranici Tan,anského nórodné|ro porku rrróže byt' inrpuIzont prc
perspcktivne zvýŤaznenie rekreačnej funkcie obcc a služicb, obecje vo výške vo výške 700
m, n. v.
obcc jc od mcsta Kežmarok vzdialcné 5 km. Rozprestiera §a na pravom brchu Bicl€j vody.
Na scverovýchodncj strBuc susedi obcc § obcou Mlynčeky, na východncj §rane s m§stom
Kežmarok, najuhovýchodnej strmc s obcou Malý Slavkov a na západnej §trme §
Tatruskými osadami - Tatrmská Lomnica, Taíre§kÁ Kotlina, Tairm§ké Matliďc, ktore §ú
vzdialené od obce cca l0 km. Spojcnic mcdzi nimije len slabo udržiavanými pol'nými
cestanti Najuhozápadnom úpáti sa rozprestiemjú Vysoké Tatry a clrránené úzcntie Tanapu.
fu obcou Stráne pod Tatralli na severozápadncj stranc sa rozprestiera cigánska osada,

Z adminislíativn€ho hl'arJiska sa ricšené územie nuchiidza v kat§tíi obce stráne pod
\,okesc Kežmaíok a Prcšovskom kraji.
Riešcným úzcmimje cclé katastťáln§ úzcmic obce Stráne pod Tauami,
Cielbm ío^oja je posilncnie rcgionálnyclr až nadrcgionálnych t'unkcii obce Stránc pod

Tatrami.

Tatrami najmá ako:

poskyovanie ubylovania a služicb v rárrrci re8tonálrleho cestrrvného ruchu
cenlier ruriznu a rckreácie v oblasli Vy§okých Tatier
;cdného z ciel'ov poznávacieho tuíiznru plírodných krii§ podtatranského regiónt|

- zázentia pre

,1edného

a

z

Vysokých Tatier

- šponového a tréningového ccntra
charaktcru

a
§

§

prislušn:ími §lužbami a vybavcninr naďegionálncho

Územný plrin obce stráne pod Talrami rešpektuje vy§okú úieru kultumo-historických
prirodných hodndt územia a umožni vylvoíenie atraktívnelro urbanistického prieshru
a nadle8ionálnynl významonr pre oblruatel'ov i návštevnikov obcc.

r98ionálnym

Gcomoďologické pomcry
Podl'a geomorfologického člencnia SR (KoL., 2002)

sa úz§nic

rrachádza v Alpsko-

HlfiulájskeJ sústnve, podsúsrave Karyaly, proYincii západné Karpaty, podprovincii Vnútorné
ZápadnÉ Kďpaty, Fatrmsko -Tatranskej oblasti, celku Podtatranská kotlina, potlcclku
Popradská kotlina a časti Kcžmar§ká pahorkatina.

Z geomoríblogického hl'adiska predstawje územie rcliéfkotlinou_ých pahorkatin strcdle
členitých s úvalinovitými dolinmi a úvalinami kotlín a brázd.

§cHlN6@

$V5,1,o.

t!ň-o ltl*rc pd t bňl

.v.drht

č, 2

ceoló8ir

Zhladiska geologickcj sisvby (KoL,, 2002) je úzcrnie jednotné, málo rozmmité
Ndlcži k wchnej kdede a paleogénu nútorlých KaŤát, ktoď je budovsné
pie§kovcami avápnilými ilovcami flyšu butiUj§kého a zuber§kého §úvrsfuia. Zh]'ádi§ka
a homogénne.

id.

inžiniersko-geolo8ickcj rajonizácie

o

rajón glucifluviálnych sedimentov

a rojón

flyšoidných homin. Nivy rokov Yyplň8jú holocénnc l'hviálne §cdim§nty.
Hydrolo8lcké pontery

Zujmové územie patň do povodia íieky Popnd

a

úmoíia Baltického mora, o§ou územiá je

Sránsky potok, l'avobrežný pňtok ricky Poprsd.
Podl'a hydrogeologického njónovánia

vysokých Taticr

a

leži úzenrie vregióne QG l39 Kryštalinikum č6ti

jc

kvartér ich predpolir. Určujúci typ pri.plstnosti
význmné toky, gcot.málne

pňcpumosť. Vodohospodrirsky
porchové 8 podzmné z&ojc vód

a

medzizmová

miícťáln9 vody, výnamné

sa v územl nenachridzajú.

Kllmr
PodFa Atlasu krajiny SR (KoL,, 2002) patri úzernie clo chladncj oblasti, okrsku mieme
chladného

a

vcl'mi v|hkého, s primemými teploumi

v

jtlli men.j ako l6 "C.

Zipadné oceánskc vetry prinášajúce aážky a suché kontitlcntálnc veřy z východnej Euópy

qllývajú na vcl'ké rozdiely medzi letnými

a

zimnými, dennými a nočnými teplotmi. Najmá

v zimných mc§iacoch §ú častéinveÉie, Priememý ročný úhm
dní so snehovou pokrjvkou dosahuje

l

zrážokjc okolo 700 nm, Počct

00.

P6dy- omá pód.
Nacbádz8 sa vo východnej časti kltasřa, pod obcou, v ifienzivne v}!živatrej Popradskcj

kotline, Tu dominujú verkoblokové polia, Vokoli sidia je štíukŇra

č6ti kata6trá,

maloblokových poli. Bývalé polia v západnej

boli zatráwené. z

hťádi§ka

MUsEs io

iná

vo fom€

v ochramom pásme TANAPu

možno hodnotit' jednoznačne pozitívnc. celková

výmaa rcálnej omej pódy jc l5l ha v nusledujúcej štruktúíe - veltoblokové polia 14? ha, a
máloblokové polia 4 ha, Prev|áda pestovanie obilnin

-

najnrá ozinrnej pšenice, Triticale,

jméhojačmeňa, Zcmiaky pesfujú lcn §úkromni Yla§tnici v máloblokovej šlruktúre,

try.lé trlvne poř!!ty
Tflalé trávne pora§ty v kat6tri

§a

prevaálc využívajúkosenim, Lúky a pasienky sa v hastri

obce nachádzá]ú najmá vzápadnej
tvoria rozsiahleišic

ARslNGo

sNV š.r,o,

komplcxy.

č6ti kltótra, spolu
.

;

,

zaberujú výmeru 104 ba, zviičša

tipn.o *ránc pa

reonl

.v.d.ni

č.

l

Prevažná váčšilraoaalých tíávDych

por6tov katastra má pdrodzeuý chaBkter, V dávnejšcj

fiinulosti prešla rckultiváciou, ale Po§fupne sa obnovuje. Čxt' lúčnychporasnlv
charaklcriaJeme ako in(enzívne - boli založené nedávno Da omcj póde, sú drulrovo
chudobné, tvo.ené niekoltými druhmi ť6tlin. Prevlódajú

trávy

mátonoh tvác (Lolíum

pcrenne\l,reznačkalaločnatá (Dacrylr g/olilerata) a d'slllina plaz,|vi (Trdoliuu repens).
Lúky s prirodzeným druhovým zložcním charaktcrirujc axtgnzívn§ vlužívanie- koscnie

ročne a nchnojenie priemyselnými hnojivami. TTP majú róaorodý cbankter

-

ra
od

vysokoprodukčných rnezofilných pora§tov (ypu Árrhenqlheríon až po rózne typy vlhkých |úk.
Práve vlhké lúky a mokradc postilili v minulosti

drutické nrclionlcie

a odvodnenie.

V kata§tri aj vzhl'adonr na zanreranic polhohospodárskcj výroby

8

vy§okú rczi|ienciu

(pružnosť - §chopno§ť lúčnych ponstov u.álii' sa po skončeni pósobenia nepriaznivého

vplyvu.e]alívne rýchlo do póvodného stavu) má výsky prirodzených por§tov §túpajúci
chďaktcr. Výmeía pňrodzcných lúčnych porastov, kde boli identifikovanó biotopy
curópskeho alebo národnóho vlfunamu dosahuje v kaIaslri

je

11,44 ha (69% zo všetkých

lrávnych poíasbv),
Prírodnó podmlcnky e klrjinná ekolligla
Z analýly kťajinícj štruk!u}, krajinno-ckologických podmienok morno odporučiťvšeobecié
zásady m4niÉmentovýclr opatreni plc cxisiljúce a navíhované ptvky miesrneho úzcmného
§y§tému ckologickej §Bbility:

l.

Rešpoklovat' prirodné akraJinneekologické podmienky úzcmia

a

zachoval' plochy

vylncdzcné ako prvky MÚsEs.
2,
s

v

lesnofu ho§podáístvc u§kutočnit'prcDlenu

ncpóvor,lnýclr lcsov a pestovať le§y

prirodzclýnr dluhovým zloženim. obhospodúovať ich jcmnejšimi sPósobmi (podra§tový

spósob lrospodárstva.
3.

V po|'noho§podár§tve zabezpcčit'extenzivne využívoi9 všctkýclr TTP. Odsrárriť sukccsné

nálety z biodiveziure cenných plóch. Vcl'koplošné bloky omcj pódy obbo§podarovat'
systélrlonr striedavýclr poli.

korirlorov stromov

a

Vcllé bloky

p6dy diferencovat'siet'ou poťnýclr ci€s( a vý§adbou

krov, Uvažovat' s výsadbou budúcicb ulohutných §olilérnych jcdincov

listnatých drevirr, najlepšie lipy alebo javorov.
4, Pri novej

IBv v obci ťešpektovat'plochy cenné z hl'adi§ka MÚSES.

5, hrváznc druhy

rotlirr likvidovať v súčinnosli§ vlastníkom pozemkoY a obcou,

9

ffilN@Ws.i.o,

Ún-o stdnc pďíáhňi

-v.í.nt é 2

Zlváaó časťÚzemného plánu vclkého územného cclku Prešovského kmja bola
lyhlásená Všeobccne áváným nariadenim Prešovského samosprávncho kraja č.4/2004,
ktorýn sa meni a doplna Nv sn c. z t olt qq8 z.z., ktorjm bola vyhlásená závázná č6ťÚPNVÚC Prešov§kého kmja schváleného uzn , ě. 26811998 v zncní neskorších zmien a doplnkov.
Zmeny a doplnky (lzemného ptánu vc|'kého úzcmnéhocelku Ptešovského kraja 2009 boli
schválené zasfupitelstvom PSK uznescním č, 588/2009 dňa 27, | 0.2009. záye.aá č6ťzfrjen
a doplnkov Územnólto plánu veltého úzenlnóho celku Prc§ovského kraja 2009 bola
iyhláscná Vš@becnc záváznlim nariadcninl PSK č. l7l2009 schválenýnr Zq§fupiIcl'§Nom
Prcšovského santospn{vncho kraja ume§enhn č. 589/2009 dňa 21.10,2009 § ťlčinno§t'oil od
06.12,2009.

zo

záýá^|ej časti ÚPN VÚc Prešov§kého kraja vyplývaJú prf spracovanic
pod Tattami naslcdovné požiadavky:

ÚPN obcc Stráne

l v obl.ltl u§porl.drnli úztmlr, ošíd|enl. r
1.2 v ob|asti nadregionáInych
štnrkhtry -

žlvotného pro§trťdlr
súvislosti uporiadania územia, rozvoj osid|enia a sldelnej

články bodu 1.2.1 až 1.2,4 sa nahrádzajú člrinkuni v
l ,2.

l podpoíovat' budovanie rcaojových osl v záujm€

ami:

tvorby vyváženej hieraíchizov!nťj

sídelnej štruktúry,

podporovat'ako rozvojové osi pného §tupňa|
1.2.1.3. lkežmarsko-rubovniansku tonojovú os: Poprad - Kežmarok - stďá Lubovňa
1.2.1.1

-

spiš§ká stará ves,
1.3,6 podporovát' l'ažiská osídlenia ako rozvojové sldelné priestory vytváranlm ich funkčncj
komplcxnosti so zohl'adnením ich regionáhrych §úvi§losti,
l,3,7 podporovať nástrojmi územnélro rozvoja diverzifikáciu ekonornickej základne ťažísk
osídlenia, pri v}uživání špccifických danosti a podmienokjednotliuých uenrí,
l,3,8 po<lporovať roaoj sídelných ccntier, ktoré tvoria základné tcrciáme centťÁ osidlenia,
rodojové centťá hospodá6kych, obslužný.h a §ociáInych aktivit ako pre priliehojúce
žážeňi€, tak pťc prlslušný íe8ionálny celok, a to hieíarchickým systémom pozosIávajúcim z
týchto skupín ccntier:
l,3,E.4 druhej skupiny, ktoré Noňajej druhú podsklpinu: Kežmarok, vrmov nad Topl'ou.
l,5 podpoíovat'roryoj prie§toiov - mikrořc8iónov mino t'ažisk osídlenia, charakterizovaných
ekonomickou a demograíickou depresiou a ten(o princip aplikovat'aj pri tvorbe subrcgiónov,
l,7 rešpektovat'podnrienky vypljvajůcc zo záujlIov obrMy štáfu v okcsoclt Bardcjov,
Humcnné, Kcánsrok.
l,E cÁr.inir'polhoho§podónku pódu a lesy ako obmedajúci l'uktor uóanistického rozvojr
úzenlia,
|,9 v úzcmnoplánovacicb dokumenticirich a úzcmoplrinovacich podkladoclr obci na území
Ďárodných patkov, v iclt ochranných pásmaclr, chránených krajinných oblastiach a v
územiach patriacich do sústavy NATURÁ 2000, posudzovat'všetky novonávrhov8né zóny,
váčšie slavebné komplcxy a d'a|!ic činnosti, v zmysIc platnej lcgis|átlvy o po§ldžovúi
vplyvov na živohré pío§tredie
l, l3 oblasti civilncj ochmny obyvatcl'stva rcze§ovat'plochy pre zariadenia na ukývanie
obyvateI'stva v pripadc ohro2enia,
1.14,3 rrytvárať podmicnky dobrej dosmpno§ti vidie.kych píiestorcv k sidelnýnr centrrim,
podporovať výstavbu verc,jného dopravného a technického vybavenia obcí, nrodemých
infomačných technoló8ii tak, aby vidiecke prie§tory v},tvánli kulnimc rcvnocenné prostrcdie

ARCHINGo

sv

s,1,o,

Úen-o st.íac

pd trtnml .v.d.nt ě z

voči uňárnyDr priestoronl a do§ioh|ul'tak skÍbenie radičDéhovidieckelro prostrertia s
požiatlavkarrri na nrodetný spósob života,
|. l 4,4 pri rozvoji vidieckych oblroti zohl'adňovať ich špeciticképrírodné a krajinné
prostíedie a pri rozvoji jednotlivých čirrnosti dbať ne zamcdzenie, resp. obmedzenic možných
ncgativnych dóslcdkov čiilnosti na kmjinné a životnéprostíedie vidicckeho priestoru,
l. l4,5 zachovávať póvodný špecifický ráz vidigck§ho pricstoru, vychádzať z póvodného
charakt§ru zá§tavby a hi§toňcky utvorcnej okolit9j kajiny; zaghovať
1

,1

5,1 v oblas(i škol§tva

, l vytvorit'
úzennotcchnické podmienky pre zabezpečovuie spolupráce školského
sys!énru a zamcstnávalcl'ov tak, 6by roz§alr a štruktúra vzde|óYmia zodpovedala
vzdelanostnjTr požiadavkárrr praconých rliest,
l. l5,2 v oblasti zdnvotnictva
l, l 5.2, I vytvárat' úzenno lechnické prcdpoklady na rovnakú prístupno§ť g primeraDú
gfektivnu dostupnost'zďiadeniami ambulantnej a ú§tavncj starostlivosti ajcj zamcrMie na
prcvenciu, včasnú diagnostiku a liečbu závažných ochorení,
l , l 5,3.5 v!,tvárať úzcnlnoiechnicképredpoklady na u§kutočňovanic výstavlry zariadeli na
vzdelávanie Rómov a lozvoj lóm§kej kullúry,
l, l 5,3.6 vytvárat' územnotechnické podmierrky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu

l . l 5. l

tcclrnickej infraštrury lrraíginalizova|rýclr §kupin obyvateI'stva.
l. l 5,3.7 D,tváťilnýrnj úzcntnotcclrnickytri podutenkmti podporovať v ránci sústredeného
osidlenia podnikatcl'ské aktiviry rónrskeho etnika,
l. l? v oblLsti pťílodnóho a kulturneho dedičstva
l. l7. I r9špektovať kulrúmohi§lorické dcdičstvo, pr9dovšetkýnr vyhlii§9né kulrúnc panriatky,
vyhlásené pamiatkové úzcmia ( panriatkové ťczcnácie, pamiatkové zóny a ich ochranné
pásma ). památihodoo§ti a súbory navllrovarré na vyhláselie v súladc so zákonom o oclrranc
pamiatok,
l , l 7,2 uplahit' a rcšpoktoval' typovú a l'wkčnúproliláciu sidcl nrestského a malomcstkóho
clrarakteru
2
2,

v

obla§ti rozvoja r€krcície . turis(iky
l povilžoval' ?s lllavné rekreačné kra;inné cclky

/

RKC

/: Bachureň, BeIianske Tan.y,

Branisko, Busov. Ccr8ov, Donrešu, I)ukla, Kozie chíbty, t]ubické predhofie, I-ubovniansku
vrchovina, Nizke Bcskydy, Pieniny, S|ánskc wchy, Spišshi Magw, Východné Karpaty,
vy§oké Tatíy, §fťdrry Spiš, Vihorlal,
2,? považoval'za pricstory §poločnóho záujmu pri zabezpečovani iclr roaoja rekreačné
prie§tory v prihraničnej oblasti s Pol'skou republikou a Ukrajinou,
2 3 v obciach nachádzajúcich sa na wemi Tatranskóho niirodnóho parku, Národného parku
Nizke Tatry, Národného prku Poloniny, Národnélro parku Sltrvcnský mj a Picninskélro
národného parku sa nróžu umiestňovat' §tavby:
2.3,1 lenvhnniciachzastavanéhoúzeniavynedzenéhovzrrrys|eschválenéhortzenrného
plánu obce,
2,3.2 do doby schválenia ÚPN obc€ §a móžu umicstňovať stavby len v hraniciach
astavdtého úzcmia
} ./.r.,l990, kloré boli píemietnuté do odtlačkov kataslrálnych máp,
2,4 v)Ťvárat'podmienky pre vznik nových komplcxrrých stredisk CR § fakultativnym

využitim

potenciálu aLraktivnych prie§torov, pri rešpeklovani záujmov ochrany prírody a krajiny,
2,6 podporovat'a prcdno§tne rozvijal'tic druhy a íoírry lu,iznru, ktoré nrajú pťe íozvoj v
danonr úzcni najlepšie predpokl8dy a ktoré sú zároveň predmelolu l!€dzinárodnéllo výZnatrlu
(letný a zimný hoNký turizilr§, kultumo Poznávací Nriznrus, kúpel'ný turiznrus, lrupel'ný
liečebno_rekondičný lurizms, ekoturimu§ a€gr,ofu ňzmu§),
scHING@
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2.16 v áujnc zlepšovania do§tupno§ti centicr, vy§árať úzcmnotechnické podmicnky prc
realizáciu tuňstických cicst,
2.1 6,2.2 nadregionálnc c1*lomagistrá|y a pcšic tuli§tické nlagistrily prcpájajúcc Prcšovský
rcgión s výzDamnými turisticlcimi ccntrmi na sloven§ku,
2.16,3.3 regionálnc cyklotr6y a pešic furistické chodniky prepájajúce vizn0mné luri§tické
ccntrá regiónu:
a) 007 Podtatran§ká cyklomagisřála
b) 0l4 Spišská cyklomdgistlála (sevemá vctva)
4 Eko§t.blllzačnó oprtrenlr
4.1 lrti xilieslňoýaai itvestlcil /towojotých lrlócMpilořilne ryužlýilt' zastdýahé úzehia obcl
alebo plochy l lúviznosti aa zaslaýué úzerii! a §uýebné i|yé§ríci? ilmi$tňol,at' lrúoňhe
ďo tú, hn.dých plóch. N.wáral' hoýé iillovaaé celky, rušpektovať pirodné a hisnricki
ďunosti územia obcí
4.9.7.6 ub.zlrečgnié nuldálÁ.j othfuny brchovjch poťasroý hydňchých biohotiďorov
5

v ob|i!ti doprrvy

5.1.ó rešpektovať hlavné dopramé siete v rámci nedzinárodnej turistickej dopravy

komunikície,

-

cestné

l,ó.1 východná scvero-južná lt&ša hnnica PR - Pod§pády - spišská Bclá - Kežmarok Poprad - Vernár- hrmica Košického krrja s vylúčcnimnákladnej tradzilnei dopraýy haď 7,5l
v ú§cku roílar§*d J/loriaa - Podspády - Spišská Belá,
5, l,6,2 Priby|ina - Staď smokovec - Ždi8r - tavorina s vylúčenim
6 v obl!§tl vodného hospodórstvr
6. l v záujmc zabežpečcni8 zdrojov pilnej vody,
6.1.1 chlánit'd ýynživat'cxistljúce a zdokumentované zdroje pitDej vody
6,1.5 od plošne veltých §tavebných objeklov a spevnených plóch ricšii'§ámos!átnó odvcdcnie
dažďových vód a nezat'ažovať tak čistiáftc odpadových vód, presadzo1,4!' tcchilické iešenia
ila 6Poň čiasločilé,lésp, s.zóhné Zadl'&hie |i.hlo ýó.l ý liéšénýchhrhalitách pta zlepšelie
h i klo k l íhy ok o l itéh o p h ýr.ďia,
6.1.6 podporcvať vý§bvbu vodovodov v ob|lstiaclr s envircnnrentálnyrrri zrit'ažanti
olrroaj(tcinri zdravic obyvatel'swa,
6.2 chrániť priestory
ó.3.1 pre §tavby kildizácii, §kupinoyých kanaliácii a či§tiaai odpadových vód, Prcdnostnc
rcalizovať kanalizačné sicle v sldlach ležiacich v pásmach ochrany vpžlvaných zdrcjov
pitne.j vody, v ochranných pásmach minetá|nych a liečivýclt vód. Vý§tavbu kanaliačných
sieii ako vercjnopťo§pešných stavieb konkretizovat'v územnom plátre obce,
6.3.2 zabezpďit'kv8litu vypůšťmiavyčislených odpadových vód v zmysIe požiadavick
stmovených sričozeplalaým haria.lenlm ,lótly SR č, 296/2005 Z. z
ó,].3 zabczpečiť posfupné znižovmic zaostávmia rozvoja vercjných kanalizácii zu rozvrrjom
verejných vodovodov,
6-3,4 v rozhodovaconi píocc§e pošudzovsťinvcstičnú a ekonornickú náročno§ť navrhovaných
kanalizačných sústav a čistimíodpadových vód z dóvodu optimalizácie prcvádzkových
nákladov pre pripojených užívatel'ov,
6.4 rczcfrovat'pricstory na lybudovanic kanalizačných systémov. (kanalizácia + Čov ),
6.4.1 rcalizovat'vý§tavbu kanalizácii a ČoV obci,
6.5.3 § ciel'om zlepšit'kvalifu povrchových vód a chránit'podzcmé vody tcalizovlt'vý§tavbu
louýth kanalizácil a čistialal odlrotloýýth ýól a rozšh,elie l intenzitikáciu exisrujicich
ČoV a rekonštrukcitt uisruj,Icich kdnuliučDý.h sieri,
ó.5.4 zlepšovat' vodohospodárske pontety na malých vodných tokoch v povodi zdsahnti
smenr.júcirli k stabilizácii vodoho§podáískych ponterov za exh,émnych situlicii, pri úpťavách
5,

tokov
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obla§ti ho§podár§tva

8,3.7 podporovať doplnkové formy podnikania na báz€ tEdičných renresiel ako využitie
sutovin z produkcie 1nl'nohospodrirskej a lcsncj vý,oby vo vidieckych sídlach s volnou
pracowou siIou, s ciel'om znižil'hospodársku dcpresiu najmá v oblastiach § vyššímsfupňom
oclrrany píírody,
8,4 v oblasti odpadového ho§podár§§a
8,4. l nakladauie s odpadmi na územi kmja ricšiť
v §úlade §o sahváleným Programom
odpador,óho hospodárstva SR, Pťešov§kóho knja '€,ajcho okrcsov
8.4,ó zabczpečil'postupnúsanáciu, resp. rekultiváciu uzatvormých skládok odpadu a starých
cnvironnrentálnyclt záťaži.

ll. veřcjnopyo§pcšnó §tavby
Vcrejnopro§pcšné slavby §pojené s rcalizáciou uvedcných záviizllých regulativov 5ú tictoI

l. V ob|a§ti doprnťy
1.2.ó2 ptepojcnie Mlynčťky , Kcžmar§ké Žfaby (IV537) v kategórií cesty lIl. tricdy
(pr9dlžcnic aesty lII/ 5378),
|,2.67 predlženie cesty Itl/06724 do komplcxu klimatickýclr kúpel'ov navrhovanýclr
sevcroz/lpatlne od obce Malý §lavkov aje.j napojenie na prcložku V67,

c

?,5/60

2, v oblr§ti vodnóho lro§podórstvr
2.2. l stuvby píe ťlpruw a reviralizáciu vodných tokov, melioťácii a nádrži,
2,2, l. l stavby protipovodňových ochranných bJádzi a úpravy profilu koí}.ta,
2.2.1.2 po]dťe, zdňe, prchrádzky 8 malé viacúčelovévodné nádrže pre srabilizáciu

prictoku,
2,] dobudovanie Belianskeho skupinového vodovodu Výboma - Vojňany - Podhorany _
Toporec - Bušovcc - spišská Bela - Križová Ves s napojcním rómskych osád.
2,8 stavby pre úpraw a revilalizáciu vodných lokov, meliorácii a nádrži,
2 9 stavby píotipovodňovýclr oclrrannýclr hráclzí a úpravy profilu kory,ta,
2, l0 poldrc, zdrže, prchrádzky a malé viacúčclovó vodné nádržc pre siabilizáciu p.ietoku,
2, l 3

5,

požiame nádrže v obciach.

v oblrsti tclckonlunikócií

l §tavby pre prcnos te.esriálncho a káblového si8nálu a stavby
ich ochrmné pásma.
5,

sicli ilrformačnej §ú§tavy, a

6. v obla§ti obrary štátu a civl|neJ o.hrlny ob}Ťat€l §tva
6.3 §tavby civiln.j ochrany ob)rvatel'stva,
6.], l zariadenia na ukíiryuie obyvatel'sNa v pripadc ich oluozenia.
6.3,2 zaiadenia na si8nalizáciu a koořdináciu činno§li v stavc ohíozenia,
7,

V obll§ti prirodnóho. kultúrneho dcdičstvr

7. l stavby uvcdené v Úsrednom zozname pamiatok vyhláscné za Národné kulfunle
pamialky, pamiatky a iclr okolic zapísarrév zozname svetového kultúnlcho dcdič§tva
LINESCO a objekty §úvisiacc s pamjatkovo chráncnými hi§torickými parkami, ich údržbu a
úpravy rcalizovat'len so súh|oom Pamialkového úradu,
7.2 §tavby technických pamiatok a historické dopravné stavby, ktoré §ú vyhláscné za NKP,
7,3 §tavby pre ochranu, pricskuur a sprisrupnenie arclreologických lokalit,
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8. v ob|r§tl pol'noho§pod{řstv,
8,2 stavby viscučclových vodných nádrží pre protipovodňoui oclrrmu a zavlažovanie s
!,}užitím prc rekrÉáciu a tuňzmus, rybné hospodóreno a ekostabilizóciu.
9.

v obli3ti žlvotnéhopro§trudlr

l §tavby na ochranu pred privalovými vodami - ochrmné hrádze a úpíavyvodného toku,
priehradzky, poldie á viacúčelovévodné nádrže,
9,2 stavby na účely moniloroveia §taw živonrého prostredir.
9.

l0, v oblrsti odpadového ho§podÁrstvr

l0.3 §túvby ú žariadBniu na zneškodňovanie, dobieďovanie. kompostovanie, recyklácitl
odpadov a materiálového a energctického zhodnotenia všetkých druhov odpadov.
§ l06 zikonr č. 50/l97ó zb.
r ttrvcbnom porlrdku (rtrvebný zákon) v znení neskorších
předpl!ov, pozťmky, ltrvby r přít,r k nlm vyvlrrtnlt'Nlebo rlr!tníck. prÁvr k

Ni uskutočnen|e ver.lnoprospešných st.vlcb možno podl'r
o územnom plilnovrní

púz€mkom . štrvbám obmtdzlt'.

A.2.3.1

obwrt€l's§o

Základné denlogrrflcké údoJe e prognóry.
v:ývój počfu obyva(el'ov obcc, obec sráne pod Talrailli nlala k
- počet tryalo bývájúcich l910 obyvatel'ov

-

počet prechodn.

Šmkmra oblvatel'swa

-

bývajúcich

3 l

,

l

2.20 14:

2E obywatcl'ov

:

Slováci I910 obyvatel'ov,

z toho Ci8áni 1690 obyvat.l'ov,
slováci bez cigánov 220 ob}ryateťov,
Rómoviá 0 obyvát€l'ov.

V obci stráne pod TatEmi sa nikto nehlási k inej n&odnosti. oficiáIne §ú všetci občania
obcé slovcnskej národnosti. Pohyb ob)ryat.rstva - jc vyvoIúý nedostatočnou stabilizáciou
ob}ry8tel'§&a whfudom na pncovné priležilošti a občiansku vybaveno§t' (obchody, §lužby,
zdrBvotnícNo, školstvo, kulttir8" špofr ).
obcc strá,úe pod Tatíami:
- K 3 1.12 . 2010 nala 1649 ob}ryat€lbv, 1449 cigánov, 200 slovákov
- K 3 |. 12. 2014 mala l9l0 obyvatel'ov, 1690 Cigáíov, 220 s|ovákov
Podl'a indexu

,6fu bude v obci v roku 2035

:

- cigáni 1690 + 60,25x 20: ló90 + 1205 : 2895 oblvatel'ov
- Slováci 220+ 5 x20= 220+ l00 = 320olryvatel'ov
- SPOLU
3215 oblratelbv

stavby v obci sránc pod Tatrami
ARqlNG@ $v9,1-o,
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Rodimé douly I0l:

_
-

Cigánska osado 37 rodinných dornov
Obec bez cigánskej osady 6,{ rodinných donrov
Rozo§lavoné rodinné domy-l0 stavieb bez stavebného povolenia v ci8óllsk§j

Chalrčc

-

l

20 \,

Unimobunky:

-

o§ade

I

ci8ánskei osadc

3vCigánskejosade

Obeoné nájornné byty l
23 byových donrov so 60 bytovýnli jednotkani v Cigrinskcj osadc.
Koeficicnt obFano§ti v obci je vy§oký,
Súčsnýdopyt po b}toch je ricšený v obci za}ru§l'ovanim jestwjúcej zásbvby v póvod|ej
časti obce a íozpínavjm spó§obom ner€gulovillcj zástavby v cigán§kcj osade.

V obci §tránc pod Tatrami sa uvažuje vo varlsnte č.2 s výstavbou rodinných domov,
vlokalitc č, l, asvýstavbou byovýcb donrov vtolalite č,2 -pri cigfurskej osade
as

výshvbou,odinnýclr donrow lokalile 3,.1,5 pri Póvodnej ča§ti obce

objvanosť v osade jc vysoká, časťzá§t8vby je hygienicky nevhodná, štruktura niektorirh
obydli Jť nťidentifikovotel'ná , Preto budc č6l' úzcmia /dr§vené búdy/ určená na asaniiciu,
0býlalost' v póvodne.1 časti obce j€ skór nižšia,vhodná na doplncnie formou r€konštrukcie
íodinných domov.
Ticto zámcry si vyžadujú podrobné riešeniejcdnotlivých čcti obce a rravrhovaných lokalít,
a dostavby ob.iektov

Ekonolnická aktivita obyvatellNa je §labá, stagnujúca. Čuťoblva|el'swa migruje za prácou
do okolilých fiiest - hlavne do Kežmarku, oshmá č6t'ob}vatel'srva - hlavnezcigánskej
osadyjc zváčša bez práce. Jc potrebné aby aj samotný návíb územného plánu obce pomohoi
pťcdurčit' reálnc zdrojc prc jcstvujúce pracovné kapacity, V obci sa nachádza i l sťlkfomných
podnikatel'ov a Pol]roho§podfuskc družstvo podielnikov so sidlom v Kcžmarku, Potcnciál
katastra je vhodný na rozširenic rollinncj a živočišncjvýroby.

. polohs ! význ8m obcc v řámci štruktúryosídlcnia,funkčnó a pricstořovó uspořiadsnic
širšieho úzťmil,ich vplyt ns §ociálnoekonomický poaenciál r úzenrný rozvoj obce
obec slrálle pod Ta!íami leži severozápadne od Kcžmarku , medzi cestou Slobo<ly
a komunikáciou Poprad- Kežmarok- Spišská Belá. Obccje komunikačnc Bpojcila
z KcžmJrku. pričom s o§13lnými susediacimi obcmi je prcpojená cez katastíe
ncspevnenýnri. pol'nýnti komunikácianr..

S okoliiy!i obcalni vysdla urbanistickti liniu obcí nachádzajúcich sa v podhorí Vysokých
Tatier od Mlynčekov až po Podbanské, Táto základná urbani§tická koncepcia prcduťčuje

]3
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obc. do riadenélro systéniu koncepcic rozvoja c€§tovnélro ruchu v podhori
vy§okých Tatier, ktoď §! v §úč&§nosti z&čina etablovat',
sa
roainula
v kontaktÉ §o stíin§kyi potokon. korý tečie do Kežmarku , kde sa vlieva
obcc
zar0deni€

do,icky Poprad,

Samomá obecje rozdelená na tri zastavmé úzcmia prepo,jené hlavíou dopravnou

komunikáciouul/3097.

Pred obcou smerom ka Kežmaku na pravej stranc komwikácie §a nachádza hospodársky
dvor, ktorý predstavuje samoslaúéz§tavané územie obce.
Drulté zmuvué územie, predsiawje póvodnú časťobce ,ktorójc rczdclené na l2

urbanistických mikopricstorcv, prcpojenýcll obslužnými komunikáciami a kižovatkami.
Trctie 26t vlné územie lcži §evcíozáptrdnc od póvodncj časti obcc aje to úzcmie cigánskcj
o§ady ,Toto zstlvané úzcmicjc z čoti ncvhodnc uťbdisticky r€8uloÝané zástavbou
byových domov. Ostatná č6t'o§adyje nereg!lovanó ,za§tavaná nevhodnou svojvol'nou
zá§tavbou komuikácil a budov, obklopená z roch strín čicmou skládkou komunálheho
odpadu.
Jadro póvodncj čá§ti obccjc tvorené ccnfilnou komunikáciou ItV3097 s pril'ahlou zástavbou
rodinných domov a dominantou dvwh kostolov ,situovaných pri kíižovatke na západnej
strane obce,
Uvcdenéjadro obccjc pr.dnlctonr osobitného záujnlu a ocl]rany, ako lodnotrélro
mikroprie§loru kuthrmo-Iristorickélro dedičstva obcc .

z pozitivneho hl'adiska v rámci širšIch vzťahov k ricšeňému ťlzeFiu je fakt, že obec §trine
pod TatBmi sa nacbádza v podhorl Vysokých Taticr a kataster obce hrsniči
administrativnym okresnýn centrom- Kežmarok. Pololra obce v íámci širšíchvzt'ahov
vzhíadom na medzinátodné súvislosti patri do" hlaMlej obleii cezhráničnej §pollprácc druh§j
úrovne". obec je v bezpro§trednom kontakte ná" hlavný póI fozvojr priemyslu" a na ,, hlavnú
rozvojovú os turizmu" v pric§torc Poprád, Kežmarok. obec Stráre pod Tatrami so susednými
podhorskýrni obcami vytvá,m zázemie v rántci šllktúry osidlenia pre rozvoj cestovf,élto
ruchu a turizmu. Prirodné a ckologické t'aktory spolu so scenériou krajiny vyruára,jú atraktivne
predpok|ady pre d'alší rozvoj podhorekého regiónu Vysokých Tati€í, v ktoroil sú Sh,áne pod
T{trami súčdťou.Zabczpcčenic foaoja obc€ v šiíšichsúvislostiach priamo súvisi rj s
napojením obce na doprawý sy§tém regiónu a cez ce§tnú dopraw prcpojeni€ so želcznicou a
§ lcti§koh , Taktiežje nezanedbatelhý potenciál obce v obl6li cestovného ruchu aj vzhl'adom
na cezlrraničnú spoluprácu s Poťskom.

obec stráne pod Tatrami má prcdpoklady na 2abezpeč6ie íckr€ačného poiehcjálu
regionálneho význanru ricšcninr fornrou ub)4ovania v súkrcmi stravovania a služicb.

Roaoj hospodárskej základne sa uvažuje v obla§ti cestohého ruchu a to hlawe
zabezpďenim ubYovacich kapacít ,stmvovania ,kulttlry, obchodu a b:ivaniu. Je potrebné, aby
pri riešeni a ť§tavbe ubytovacich kapacit boli r€špcldovúé potreby obce 7-o stífuy
investorov a to hlawe vzhladom na poftby občianskej yybavenosti, sociálnej a technickej
infrašřukfilry, Po vyriešebl potrieb občianskcj vybavenosti - služby , obchod, sociálnc služby
budú v týchto prie§toroch občianskej vybavenosli zabezpečené aj pracovné príležitosti pre
občanov obce. Samolná migrácia za prácou jc evidovaná len v rámci okíesu ,pričom
dochádzka za prácou do mesta Kežmarokje dopravne zrbezpéčená,
.vizby obc€ nr 2áujmovó územle
záujmové územic je územie pril'ahlé k úzchiu obce a ktorcho u§lroriadahie je potrebné riešiť
vo vzájoúnej funkčíej a tcchnickcj súvislo*i.s územim obce, Záttjmovým úzcmínrobce je
]6
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katastriilne úzetnie obcc Stráne pod TatÉDi. Záujrnovyn úzetrrinr karaska sú karsrrálltc
úzenlia_§u§edných obci, a to MlIý slavkov, Mlynčeky, Kcžnrarok, Ra|osy a Vysoké Tatry
Z pozitívneho hl'adiska v rállci širšíchvzt'ahov k riešcnénlu úzerniu je t'aklic obec Stránc

pod Tarami sa nachádza v podhori Vy§olcých Tatier a kat6t§ť obce

hraniči
administrativnym okresným ccnlťom- Kežmarok. Pololra obcc v rámci širšich vzr'ahov
vzhl'adom_na medzinárodné súvislosti patrí do..hlawcj oblasti cczhíaDič!oj §poluprácc druhcj
úrovne" Obec .;e v bezpro§rodlom kontakle na.' hlavný pól roaoja priemysiu'' a na ,, hlavni
roaojovú os tuimu" v pricstore Poprad, Kežmarok. obec Stráne pod Tatrami so §u§ednými
podhor§kými obcami vy,tvára zázemie v rámci šmktúry o§idlenia pre rozvo.j ccstovnólto
ruohu a fuúzmu. Píirodnéu ekologické íaktory spolu so scenériou krajiny !)tvá;jú atrsktivnc
predpoklady pre d'alši ťozvoj podhorskóho regiónu Vysolcých Tatier, v ktoionr sú Str.áne porl
Tatratni súč6t'ou.7ahezpeéelie roaoja obce v šřšich §úvi§lostiach primo súvisi aj s
napojcnim obcc ua dopravný sy§tém r§8iónu a coz cestnú dopíaw prepojcnic §o železnicou a
s lcti§kom , Tokticž,j€ nczelcdbatclhý polenciál ob§c v oblasli ccsmviého ruchu aj vzh|'adom
na cczhťaličnú§poluprácu s Pol'skom,
z prio§kumov a rozborov vyplynula požiadavka na rieš§ni§ prcpoj9nia katdtrálneho územia
obce s okolitýrni kata§lrami a to hlavnc dopravnc.

.

územný pňemet ckologickej stabilify krajiny,zásady

chřánc|ých čr§lí prirody. kr8jiny

.

Karasn,álnc úzomie obcc srnine pod

ochrony 9 lTužitia o§obitn9

Tatrmi ležív ochían|om

TANAP

pá§mc

úzmne1 oclrmny podra zákona a.543l2}02 Z.z. o ochrme prírcrly

a

(2,§tupcň

krajiny). Sevemá

wcmiJTANÁP.
úzcmí. NATURA 2000 do katastrálrreho územia

a západná hranica katastraje totožná s hrarricou vlastného

Z lokalít curópskcj súsíavychráucných
obce §lráre pod Tatrami neasalruje ani sa v ňoln nenaclrádza žiadne úzenrie európskeho
význanlu oi žiadne cltránené vláčic úzelhie,
UzeIMý sy§tém ekologickej shbility k. ú. stráne pod Tatrmri pre<Lstawjc lrl'odanie
spoločensky
a ekologicky optinrálneho nrodelu v spósobe rryrrživania krajiny v
principe tlaa|ej udlžarel'nosti
s tjmito hlavnými ciel'mi:
- zabczpečcnic úzcmnej ochrany prirody a kajiny,
- zabczpcčcnie t-u|kčných vázieb miestncho UsEs na štruktuD, ÚsEs regionáhcj

-

úrovne,

vytvorcnie optimálnej celopric§torovcj ekologicky §(abilncj krajinncj šfuktúry v
s urbanizovmou krajnrou,
zaclrovanie význantných kiajinných prukov prirodtrého a hislorického polenciálu
knj iny,
udržrnic prrrodzcnej funkcle krajiny
optinlalizácia polyfun]<čnéhovyužitia krajiny (turizmus, rekreácia) v inrcnciách irvolej
udížatelilosti,

kontextc

Funkcle obce v knaastrólnoln rlzcrní

Základnýnri fun-kciami obce vzáujmovom úzcmi §ú vsúča§nosti býveie aslužby
v náváztrosti na rekrcáciu a tuistický ruch.
Návrh úzcurnéhoplánu obce skvalihí záklodné funkcic a$,tvoíi predpokla<ty pre rozvoj
funkcii v kalsb,álnom územi zameraných na bývanie, roaoj cestovné|ro a fuťi§tického ruohu

a

športu s \Dryolanou infrašnuktúrou
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zíklrdná urbrnistickd konccpclr r kompozlcin obce
KťaJilnce§tetická hodnota riešeného územia obce §tráne pod Tatrmije samotné územiÉ
stránl nad kežmarským klta§trom.
Celé riešené úzcmic móžcmc zmadit'do typu osidlene.j vidieckej krajiny s póvodnou čašt'ou
obcc a so samostatDou cigánskou o§adou .
Kmjinu kat&stm obce Stnine pod Tatrami je nrožnécharlkterizov{t' oko lučno-pasienkolil
|cajinu na podhori s ptienikom vcgetácic fomou les, lesných retnízok a spricvodncj
vcgctácic tokov.
Územie je poznačcné intenzlnou agbtechnickou činnosťou (vel'koplošné ťlpra!ry pozcmkov,
likvidácia medzi a kÍovln, slatihných §poločen§tiev s pod.) a dcvótačnou činno§tbu,
týkajúcou §a hlavne §vojvo|bým výnbom vysokej zclene- lesa občanmi z cigán§kcj osady,
Táto podhorská krajiná |úk a stránl vytvám prircdnťr dominantu pre samotnú obec ajcj
katas(er,
Uz.mie katasthjc otvorcné kjuhovýchodu a severoápadnú čast'katastra lenrujc pá§nro
le§ov.ktorich vy§oká a sftdná zel€ň §prevádza dÝa vodné toky,
Vzdialená prirodná dominantsje na §evoozápadnej stfane hrebeň Vy§okých s Be|ianskych
Tatier, najuhovýchodnej strane pmoráma horeticv LcvočskéWchy, slovcnský ťaj a zjužnej
stÉf,y hrebenc Nizkych Taticr,
Vyhliadkové body sú na pdjazdc do katastra od Kežmarku n8 osi juhovýchod-s€vcrczápad
a sú zaujimavé pre obdivovatel'ov pmorámy Vysokých Tatier.
Ďalšl vyhliadkový bodje pri vodojcme smerom na juh a t€nto je zaujimavý pre monitoring
časti obce § nrarginnlizovanou populáciou a v pozadi s panoránrou pohori Slovenskélro
Rudohoria a Nizkyclr Taticr.
Konlpozičná os póvodncj časti obc€ stránc pod Tdtranli je nliestns konlunikáci0 ílI/

3O97,ktorejseveíozápadnáorientácia Noíispojnic!khťebeňttVysokýchTatier,
Póvodná ča§ť obceje rozčlenená na l2 mikropriestorov s ďchitcktonickými dominaítmi

kostolov.
Samostatná časl'obce-cigánska osada má sicc pcrfcktnů polohu s panorámou Vysokých
Talier,no priestorová charakleristikaje chaotická,ncregulovaná,bcz
kompozičných ve2ieb
a donrinant.
Aícbitcktonické pomery v obcj zabezpcčuje vhodné výškovézónovanie, ktoré !eb! vnimať z
reálnej pohl'adovej osi, keď vidimc cclý intravilán obcc s pozadinl Vysokých Taticr.

plóch b}ivtnir,občirn§kcj
v8řlant č.2 - nlvrh urbrni§ílckcj konccpclc,tTmcd2€nle
wbrvcno§ti,špořtu r řckrcíclc
Uzemný roaoj obccje nawhnuťý hlavne logickým ťozšiťenlm zastavmých územíobce na
vhodných disponibilných plochách s rešpektov.lrlm ochranných pásiem a obmedzeni,
vysk}tujúcich sa v lýchto lokalitách,

CieI'om územnoplánovacej dokumentáci9 je roaoj obce, ako organického
cc|ka ,s rešpektovanlm a úprávou cxisfujúcej zástavby a ich vzájomnými vázbami,
Zkladnú osnow ubanistickej koncepcie a komunikačnúkostru obce bude tvorit'štátna ccsb
lll/ 3097 , ktoÉfunkčne prcpájo všct}y tri z6tsvané úz€nria obce stráne pod Tatrmi.
Zrctal,ané ú:emie-pólodttá c'ast' obce.
So zachovaninl mikropíic§toru obce sa uvažuje v póvodnej časti obce kde bude regu|ovaná

ťslavba zameroá na

v.ý§tavbu aobnow objektov vpóvodnom

merith

atvaroslovi

v náváznosti na centtálne pňestory obcc tvorcné patkom a stavcbhými dominant8mi.
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pIieslo,n)vo je tu konrepcia
typická ako vidicck! zástavba pozdížkonlunikácii a okolo
centra
oDcš, nmolovo pneslorové íiešcnicje prispósobené cluraktoru
ami9tke vidieckeho sidla
s resPťKlovaninr špecilik krojinného ! príroJnéhoprosu,cdia,
Zachovunie. ccntrá|ncho priestoru obie budú zabezpečovat'
rcgulativy ÚPN.o rýkajúce sa
lejto ča§ti obcc.

územia póvodnej časti obce
Y:"r.:.ť:,::::Ť:
|.'.r:::
:"ť"l: ".,:"širenim.zasravaného
totlitách
3,4,5.pldhy
biryania ,občianskej viÚ".""riis!"ř"-" *r.a"i.
" !i|,"11Ý;1
Mikropriestor tejto časti obce je ubanisticky neregu|ovroý . Jedná
§a o zástavbu drevcných
bez stavebných povoicni,na cuOzict poz"nrkoch,akó je

a tnurovoýclr objektov ,po§tavcných
to typické pre cigánske osady.

Niektolé obj.kry nie sú vzhl'adom na
§pologické,hygienické,požiame aslavebné nolmy
r. prcdpisy vhodné rla býryODic a územný plán
nawtrule liň oasnáriinre.
iunkčnó plochy po odstráDcní ncvhodnej zástavbý budú nawhnuté
ako plochy občialukej
vybavenosii,plochy šponu a rekreácie.
uvžujc_s rozšírcnímzotavaného úzcmia časti

obce cigánska
Y^:j_rt:,:l::llU*.
osáú
vnavrhovanychtlárru.sa
lokalilách 1,2- plocby bývoia ,občimskej vybaveno§ti,šp;ru a
rckreácie
_. zas tuýaili ú:cm?- čdsl' uhL-P hosD\.\áEb,

V konceptc

rlýol

- V.rlana č,2 úzernnéhoplánu

pol'nohospor,lárska a živočišn{viťoba-ho§podórsky

Zásady ochreny a vyuátir kultúrnohi§torických

§a uvažuje so zrušcnínt funkčnej plochy_
dvor.

a PrírodDých hodnót

Kultúmo hi§torické hodnoty
Stráne pod Tatr{D!, do roku 1948 Fol'varky, bolt obcou,
ktorá sa sice prvýkrá( sponlina
pisootnc len v roku l4.]8. alc §ku(očnost', ž;jcj koslol .ior,.
,r" r,*.o-r.}l.r,rročia svedči o
ton, žejeJ ?ačia(ky siahajú nrininrálne rlo l3,sioročia, Jc nrožné, že,.".lzičusu,,
,unikla u
Potoln bola znovuo§ídl9ná ncneckýln ob)ryal9l'sNoln. V su.ťdUvýku boIa ri,aieronr - voruerk
= majel - mesla_ K§žmarok a aj n§§kór oslala jcho poddanskou
obcou. V l 6, sroroči jc to obec
želiar§ka, ueskóí má nemcckých poddaných, ktori však mali napr.
právo sibtrovania. svoj
pí§važnc nemecký cltďakter sEarila vysidlmim vačšiny
obyvaicl'swa po druhcj svetovcj
vojnc. Opustené u§adloju osidlill olrywaLclia z okolirých obái,
ein v ziwri oucc aosto t

poostaueI zmcnc
Erby obci sa v ornolrýclr pripadoclr odvodrujú od patrocinii kostolov,Hudák
spolnina pre
Srráne pod Tatrarrri patrocIniunl §v, Mmina od'l4. St;ročia

v roku,l?00 ,sa spomína patrocíniuD Panny Máňc, Kostol vtedy
užívali

::,^i:ui1'liu"'i
Kdtol1.1 aJ cvanJeliuci, V

kostole bol jeden ol&ir zsvátený povýšeniu §vátého Kdža.
Dnes su patsonml kosloIa sv. Petel a sv. Pavol,
ob_rc sj v íoku 1748 dala vyhotoviť pečať s knhopisom: si8illw
Vorbcíqen. 1748. Ako
pecalny znax Jc v ňom zob@ený Baránok boži, stojaci
akistc na vrchu Siói, ktonj,pravou
prcdnou nohou drži palicu s križom, z ktorej veje dvojcipa
čencná vlajka Zmttvyclrvsla|ého.

Pcčat'sa pouiživaia do konca l9.storočú,ÓU*-utlste symlotrJovaiKlrta
atriZ,teaa
obcc.Daný obraz je aj pcklým námetom na er6 obce,kiorého ;yhotovenie je

ry|:"i"|:,
navrhnulé podl'a ur edeného vyobmzenia.
Na modtom šlite k,iča po zelenoln vřšku sríiebomý baránok. držioci pravou prednou
nolrou
7lufu pdlicu s križom, 7 ktore1 veje čcrueni vlajka,
Faóy obce

sú

modrá-biela.zclená.

,
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-

-

-

v obytnom úzcmi prcvlóda býÝúic v rodimhh dom@h, v menšcj micrc v
b},tových dom$h,
úiemné a kapqcitné uspoíiadsnie jcdňotlivtsh zložick obyných tlzcmí vychádza
najmá z huštoty obyvatet§Pa, druhu šbvieb na bývmic a z ich výškového
uspoíiadania, dochádzkovej vzdialcnosti a prisfupnosti, z požiadaviek na
vytváranic lichých plicstorcv s raikej orienláci€.
zodpovedajťr najmi §hamkteru vidieckeho sidlá, nizu
podmicnkm a prc abezpečenie zdravého lrývmia.

knjiny ajej klimatickým

hustob, čIenmie avýška stavieb na bianic musia ulnožňovrť najnre

dodržirvanic odsrupov a vzdirlcnosti, potrebn}ch nu oslncnic a pre§vctlcnic bytov,
n! zachovanic sukronia bývrnia, na požiBfru ochmhu 8civilnú ochran! gna
rytváíanie plóch z.len..
pr€ ob}tné úzcmicje slanovený ko€liclent ,.asuvanosť pozcmku".
Zastavanosť pozemkov určených pťc biryanie bud€ v UPN obcc Stránc pod
Tatrami určcná ako maximálna zstrvanosť v %, ktoró bude rózna,konkiétne
uťčená v závázných regu|ativoch, v ÚPN obce §tráne pod Tatrami jc koefici€nť
a§távúosti pozemku na bývanie určcný ako pomcr plochy zastavanej budovami
k celkovej ploche pozemku (suvebného pozemku).
v obci převažujc nizkopodlažná obytná zástavba.

zmlcšrné územit r prcvrhou obytncl funkcic :
- st! plochy, ktoré umorňujú umie§tňovMie slavieb § zariadeni. patriacich
k vyb8v€niu obytných budov a iných sravicb, ktoíé§lúžia prcvažlc na
ekonomické, sociálnc a kultúme potrcby obyvatelttva a ncmajú negatiwy vplyv
ná živomé prostredic, ani výmac lcrušia §voje okolic, napdklad malé výtobné

-

prcvádzky a skladové plochy.

objekty bývania srl doplnené ariadenimi občianskcj vybavcno§ti,
r rekeácie , ktoé sú sifuovilé v róznych č§tiáclt ob}fuého umi8.

športu

§účonýsuv:

-

vallant

súča§ná výstavba rodinných domov je sú§tredcná prcvažĎc v cigÁnskcj osadc a v
netcgulovuná ,bcz stavebĎých povolcní ,

j.j východíej čsti 8jc

{alšia , mcnšia čot'súča§ncjzástaÝbyjc §ifuovaná v póvodncj časti obce
č.2 Konccoti

vnavrhovanom územl vrámci ňešcnia bývania sa uvažuje svýstovbou smosiatnc
stojacich rodinných domov a bytových domov. Ako disponibilné rozvojové plochy pre
funkciu biryanis s vhodnými tercnnymi danosťami sajavia

-

,

vo|'né plochy na okraji póvodnej zastavánej časti obce - východná čast'
volné plochy na oknji cigánskcj osady -južná a východná čsť

V návrlru sa ricšia plochy:
- píe 3 lokality bytovcj vjttavbyÁodinné donry/ 1ri póvodncj čuti obce
- pre 2 lokality byovej výstavby/rodinné dony, bytové domy/ -pri cigánskej osade

v náwhu

-

bytovej výstavby §a počiia § plochaňi:
pre 300 bytových jednotick pri cigánskej osade- l50 BJ vrodinných domoch
a l 50 BJ v bytových domoch ,obložnost' 5,5
pre 200 bytových jcdnotiek v rcdinných domoch pti póvodnej ča§ti obce- rodinňé
domy,obložnost' 3,5
22
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VÝltl'ad:

Navdrujú sa plochy pre dve lokaliťy byovej výstavby
jcdnotiek na plochóch:

-

výlrl'adovo pr€ 300 b},tových

-plochy ťodiilných domov, obložnost'4

r Územle občlrnskeJ vybevenostl

-

-

sú územia,

súčasný stav

V obci

:

ktorých sa nachádza alcbo navrhuje občianska vybavcnosť,2a kloru
a prevádzka, využivané pre pot.eby obchodu
a §|užieb, vrátane služieb sociálnelto c|ramkteru a k nim prislúchajúce <lopravné
plochy a zelcň,
územia občiansk€j lybavenosti §ú v ÚPN-o §tráne pod Tltrami rozdclené na st8v,
návrh a výhl'ad.
rra

jc považovoé akékol'vek zaiadmic

:

sa rrcnachádza potrcbná občianska

vybaveno§t'je tuj9dcn obchod so zmicšmým
§o zmiešaným tovarom v cigárrskcj osade,
obchodná §iet'je nero^i!utá,stravovacie a ubyovacie zaňadenia nie sú eviŽované.
Predpoklarlaný denrograíický rozvoj prinesie so sebou aj rozvoj v oblasli,ceslovného
tovarom v ča§li póvodná

čast'ob6 a 4 obchody

ruchu,služlcb a verejnoprospešných služieb,
K občianskej vybaveno§ti p8n.ia aj 2 ko§toly bcz t'ary:
- kostol limsko-katolíckej cir*evi - Fusky úrad, Kostolné námeslic
Kežmarok
- ko§tol evanjclick§J clíkevi augsburského vyznauia . Far§ký úrad, Hviezdo§lavova
K§žmaťok,

3

Vob9i slrá|e pod Tatranri nieje zíiadené zdíavotné sU.edi§ko, zdravouló §lužby poskylujú

ambulailcie a Nemocnica Dr, Alexandra v Kežmarku, Dvakrát mesačnc, alcbo poata poircĚy
vykonáva zdravolrú s!ďo§tlivosť det§ký obvodný lekár v Pric§toroclr unimobunky v rórnskcj
osade.

V obci sa nachádzajú 2 zákl8dné školy a z nedostátku qručovocích prieslorov je vylčovanie
dvojsmcnné a čuťžiakov navštewje zikladné školy v Kežnarku
ZókladDá škola s materskou školou má v póvodncj časti obce ] budovy,2 tohojednu

admil]i§rarívnu budow jcdnu budovu matenkcj školy ajednu budow ziLkladncj školy.Škola
je zapojcná do projektu-čítmim k uplameniu a vzdelávmim pcdagogických mesurmcov.
V časti cigánska osadajc nová kontajnerová- modu]ová aikladná a matffiká škola ,Na tc.jto
školc sa realizule niekol*o pedagogických projcktov,finarrcovaných
zo zrlrojov EÚ,
Dalej sa v ohci nachádza -SúkomnécenuulD vol'ného č6u s obnredzenou
|revádzkou.
V obci slráne pod Tatrami sa naclrádza v pri$toroch hasičskej zbrcjnicc obecný úrad a
z kulfurnej vlóavenosti sa noclrádza v obci v kulhimom dome ob9cná knižnica prisrupná lx
ryždenne.
V obci sa konajú príležitostné akcie. Kulnimy pťoglam zabezpcčujc folklómy §úbor ,,Loli
nlža" a základné školy, Pravidelne sa usporadúva,,Deň Rómov.', ,,Deň matiek'' s šponové
dni,
Okolic.cigrinskej osady slúžimarginalizovanej čsti obc€ ako prírodný špoí(ovoku]tufuy
amí'iteáter, obec stťálrc pod Talrami pravidclne organizuje športové r,lni,
Plánovaný roaoJ §i v}žiada doriešit'sociálnu infrušnukturu aj v nówlru úzenuého pliirru
obce

,J
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č.2 - Návrh oIóch občianskei vvbavcnosti :
Plánovaný rcaoj si vyžiada doricšiťsociálnu infraštrukturu trj v náu,hu riz€mého plánu
obce.
- je oňentovaný do ccntra póvodnej časti obc.
- je oíicnlovaný na určcné plochy v cigán§kej os8de
- do navrhovmých lokalít bytovej vý§tavby
v návrhu sa ricšia plNhy oV v póvodných a navrhovúých ča§tiacb územného plánu .

V póvodnej

č6ti obce §a

navrhujú plmhy pre: občimsku vybaveno§t' -obchod,

služby,admini§tntíva.

V č6ti obcc

cigánskl ossda §a nawhujú plochy pte: občiansku vybavenosť obchod,
kostol,

služby,adtniĎi§řativá,

V lok8lite I sa lavrhujú plffhy pre: oběian§ku vyblvcno§t'-obchod, služby, matcrská

šólka. dom smútku

.

§a navrhujú plochy pre: občiansku vybavcnost' - zdmvotné strcdi§ko
, admini§trativu,
V lokalite 3 sa navrhujú plochy pre: obči{nsku vybávenosť - obchod a služhy
V lokatite 4 §a navrhujú ploclry pre: občiatrsku vybavenost' - zdťavotné§íťdisko
a lckárcň. reštuuráciu , obchod,služby
v lokalit€ 5 sa nau,hujú plochy pre: občiansku vybavenost' - obchod

v lokalitt 2

a lekáreň, rcštauráciu

,služby,administratlva,dom opatrov{le|lkej služby a klub seniorov

Vo ťhl'ade

§a

lokality,

Lokalita Vl-

riešia pltrhy OV na výhl'adových plochách územného pláru. Jedná §a o dvc
výhladovosauvažujesobčianskouvybavcnost'ou,obclrodmiaslužbmri.

Lokalita V2- výhl'adovo sa uvažujc § občiánskou vybávcnostbu,obchodmi, službmria
administŘtívou.

o Športovér rekrerčné úzcmlr :

- sú územia,
-

ktoré zabczpečujú požiadavky káždodem€j

ob}ryalcl'§Na a

rekreácie bjvajúcelro

fu ri§tov,

Rekeačnéúzemiá sú v ÚPN-o Stráne pod Tatrami rozdelelé na stav, náWh
a výlrl'ad.

Podstatnú čAťrckcačných zón tvori ze|eň, najnrá le§y, §ady, óvocné šady,
zállr8dy. tráWalé plochy a prípadnc aj vodné toky a iné vodné plochy.
do ťekeačnej plochy sa m6žu umic§tniť špo[ové zariadenia, ihriská, kúpaliská,
zariadenia v.rejného stravovuniu a niektorých služi€b. centld vol'ného čssu
a zúiadenia so špeciálnou fukciou.
ako rekeačné úzcmie sa pre potreby li]PN o stráne pod Tatrami rozumi€ každé

zaňadenie alebo otvorcná plocha, ktorá slúžipre pofrcby špoňového alcbo
oddychového využilia.
uzcmie móže obsahováť aj prcvádzky chďakLeru občianskcj vybaveno§ti, ale len
v pripade, že ich funkcia bude v území doplnková. Ako rekreačný areál sa rozmie
aj plocha, obsahujúca ihíiská ášpoňoviská, objekty na ich obsluhu aspráw
a objckty pre obchod a služby v doplnkovcj funkcii.

súče§nÝ stav

:

cclé úzcmic katastra obc€ má vzhr.dom

na svoju polohu hlavne poteilciáI pre
24
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Okolie.cigúnske,j osady slúžinarginalizovmcj časti obcc ako priroduý športovo ku|nirny
anlfiteáter,v západnej časti o§ady sa nachódza futbalové ihrisio.
Obec Smin€ pod Tatrami pravidelnc organiaje športové dni.
Pol'né ccsty prepájajú okolité katastro Podhorie no v súčasDo§ti pícdstawjú levhodné územic
pre občanov trpiacich koprofóbiou .Po ich vyčistcnísú vhodné pie návrlr pcšcj
ruristiky
a cyklolrá§.

Variant č.2 - Návrh

:

Rekreačné úzenrie sú v úzeunom pláne navrlrnutó

- včNti cigán§ka
_

a rekonštrukcia

v lokalitc

4

fu

osada

jc

:

navrlrnutd športová hala

tbalového štadióna

,

multjfunkčnéihrisko

jc navrhnutá špoúová plocha pre športovú halu ,multifunkčnéihrisko

a tenisový kuň
cyklotrroy a pešie furistické (rasy do Kežmarku a okolitýcb kata§trov podhoria po
póvodných polhých komuikáciách a po novonavrhovaných plochách cyklotrás '

-

Vi,hl'rd
Uzemuého plánu ricši rckcačnó úzcmie na výhl'arlovej plochc
lyžovanie s výlrl'adovýnr návrlrotl zitnnýclr bežeckých trás.

Vl

. výřobné územlaI
Sú úzernia, určenéna pr9vádzkové budovy a zariadenia, ktoré sú pod|'a
ncpripustné v iných, prcdovšctkým v obytných a rckeačných územiach.

-

Výrobné územia sú vÚPN-OSrninc
a výhl'ad,

pod

Ťarmi

určcné prc bcžecké

clurakeru prcvádzky

rozde|ené na §tav, návťh

súč6nÝ§6v:
Vsúčasnej dobc vobci existujú podnikarel'ské activity-]l podnikatcl'ov
nachídzajú 2 stoláíske prevárlzky, l autoškola a l opravovňa clektromotorov,
Okrenr roho sa nuchádza pri v§lupe do obce poťnolrospodiísky dvor ,

varianl

Vobci

sa

č.2 - Návťh:

V návrhu sa uvažujc so nšcnlnr hospodiirskeho dvora

a

§ým aj so

nšením živočíšncj

výťoby,
d'alej sa uvažu.je uvažuje s rozširením malých podnikatcl'ských prcvádzok,začlencných do
plóch tBV.ktoré svojim charakterom nebudú rušivó
VÝhl'ad:
Výhl'adovo §a v kata§!,i obce neuvažuje § íozširenýnrvýrobným úzcrrrim.

Risšené územie je pre územý plán dcí'inované hruicami kata§tráheho úzomia obce
plócb pre bytovú
a rekrcačnú výstavbu. pričonr cicronl rozvoja je posilncnie lrlavnýc-h funkcii iírlIa.
regionálnych a nldregionálnych fu nkcií,
súčasnéskutočnc zlstlvané úzcrnic v póvodrrei časti obce pledstavujc plochu 20,1003ha.
sťlčasnó skuločne zastavané ú7cmie v časti obce ci8ánska osada picdstavu;e p|ochu ó,lE9.1
Sn,áne porl TatroIrti o rozlohe 304 ha a návrhom nových zstavatel'ných

ha,

súča§né§kutočDe zastavané územie
I,ó089lu,

v

časri obce hospodársky dvor predstawjo ploclru

)j
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Návrlr z&§tlvaného úzcmia obccÁokality 1,2,3,4,5, predstavu,je plochu zváčšcnúo25,89ha.
Náwh zctavmého uzemia rešpektuje plochy s ekostabilizučnou funkciou určenélko miestne
biokoridory a ostatné ochranné pásma v ňcšcnom úz€mi.

Pre riďfiie prie§lorového usporiadania
právnych noricm a prcdpisov.

sťt akceptované

ochfené pásma v zmysle

E.l Ochrenné pásmr:
ochrdnlé pd§ňr ci6,

- 15 až 20 n od osi vozovky cic§t llI. tricdy
V cestnonr ochrmnom pásnejc zskózaná, alcbo obmedzcnri činnosť, ktorá by mohl8 ohrozil'
dotknutú komunikáciu, alebo prcnrávku na nej. Výninrku zo zrikazu povoruje prislušný ce6thý
oí8án,

Ochmnaé pósau votlohospodónlq,ch ýadení n zdiadchí
- 1,5 m na obidve strmy od vonkljšieho obrysu potrubia pri ver(jnom vodovode av€rcjí€j
kanaIizácii do prie6cru 500 mm,
ochnnaé pósma clehtrcu.lgelichých zarlalen i
- 10 - 35 m oboj§tranne od kmjného vodiča u vonkajšich elcktrických vedcnl píi nápáti od !
kV až nad 400 kV
- l - 3 0l obojstrmnc u kábelových c|cktrickýclr vedeni
- ]0 il od objckfu alebo oplotenii clcktrickcj st8nice
, l0 n od konštrukcie translomrovne z VlJ na NN,
Och ranné lrósha pllnárenských zariadení
- 4 50 m prc piynovody a pripojky § DN menšim ako 200 mm až nad 700 mm
- l m pre NTL a STL plynovody a prlpojky, ktoďmi sa roryádzajú plyny v zastavanom územl
obce,

- 8 m pre technologické objekty (re8ulačné stanice, zásobnlky propán - butánu a pod,).
- l0 m pň sTL plynovodoch a pripojkách na vol'nom priestranstvc a v nezástavanom úzcmí
- 20 - 200 m pri vTL plynovodoch a pripojkách s DN mcnširn ako l 50 rnm až nad 500 mm
- 50 nl pri plnisrňach a stáčilrň8ch propónu a propán - butánu
- pri NTL a STL plynovodoch a pripojkách
§úvi§lej zá.§tavbe obci s6 bezpďhostné pá§ma

v

technickimi požiadavkami dodávatel'a plFu.
ochranné lrósn a lele*onunikačných vedenl
- 1,5 m od osi tolekomunikačnýcb vedenl (kábelo!ých) obojstrann€
- na octúanu proti rušeniu prevádzky rádiokomunikačných zariadcnl sa určujúkruhové a
smeřové ochBnné pásma. Rozsah ťýchto pli§iem sá §tanovuje individuálne výpočtom a
potvťdzuje v územom konani. Kruhové ochranné pásmo fióžc by'vymetlzené kružnicou s
určia v súlade

s

polomcrom až 500 m,
ochranné lrósmd ýodných lokoý
- úzenrná rczena pozdlž oboch brehov vodnýclr tokov 6,0 až 10,0 nr od brelrovej čiary prc
výkon správy
- Iqšpektovat'prirodzené inundačné ůzemia vodných tokov s obmedzenifi výBtavby á iných
nevhodných činňosti v mysle ?ákona o ocllmne pted povodňami ě.'l/2ol0 z.2. v píipade
akojkol'vek výstavby v b|izko§ti nichje pobebné zabezp€čit'jeho adekvátnu ochreu
- podmieniť výstavbu v blizkosti Strárskeho potoka a Kežmarskcj bielej vody preukázarim
hladinového lcžimu tokov s umie§tnenim stavieb mimo inundačnólro územia nad hladinu
Ql00 ročnej vody,

ochrihié pósňo pornohospoúánkeho dvora stťine lroll Tdl,unri
:6
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- rozsirlr oclrmnného páslra po|'nolrospodárskcho
úzenrnéIrorozlrodnutia

dvora podl'a vyrimého právoplatnélro

o c h ra n n é pásu o po hre biske
- 50 m od vonkajšicho op|otenia cintorina
- v ochrannom pá§me cintorina sa nesmú

povol'ovať ani umicstňovať budovy, okJem stavieb,
ktoré priamo súvisia s pochovávanínr (dom §mútku), v zmysle zákona E, lzttzoto z,z.
o pohrclrníctve,

, stavby, ktoré sa už nachádzajú v 50 nt a

tnenšej vzdi8lenosti od §tarého pohrebiska, je
luožnépre§tavat'(prestavb\ nad§tlvba, prí§tavba) tok, aby sa stavba;cplibližila k
pohrebisku, Pri zmcne účelu§tavby je potrebné zvážiť, či budúcB prevádzka nebude rušiť
pietny charakteť Pohrebi§ka napr, h|ukom, Vý§tavbu inžinierskych §ietí, výstavbu chodnikov
a komunikácií je možné povoliť,
Ochrunné pósnn lesu
- 50 m od okraja lcsných pozcmkov

Ochtanné pósnto Talfcil§kého nirodného pg|hu
- podl'a hBnice vyk9§lencj vo Výkío§o č.2 Y §úlade § podkladmi
ŠoP §práva TANAPu,
Ochranné piisma a chránené územja budú zaprrcovoé do časti regularivy píiestorovóho
a funkčného v}užitia úzenlia.

veriqnrt č.2,; KonceDt na řicšcnic záUimov obrtny štátu. Dožisrn€i
ochrany Drcd Dovodň8mi
A,?. l 0.

.

ochranv.

Koncept li9šenia záujmov obrlny štátu

-

V ricšenom uemi nie sú evidované žiadne osobilllé požiadavky z hl'adiska obrmy

štátu. v súlade s § 4 ods, 3 zákoua NR §R č. 42ll 994 Z.z, o civihlej ochrme
ob}aatel\tva v ZneDi
neskoršich predpisov a § § 4 Vyhlášky MV SR ř. 53212006 Z.z, o podlobnostiaclr na
zabezpečenie st8vebno-teclrnických požiadaviek a rechuických podtnienok zuia<leni
civilnej ochruny v zneni neskoršich predpisov a v znrysle zókona č, 5011916 Z.b. o

-

úzcnrnorn plánovani a slavebnoni poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich
Pr§dpisov a Vyhlášky MŽP sR č. 55/200l z,z, o územno-plánovacich podkladoch a
úzcmno-plánovacej dokum9ntácii sa v územnom pláne obce riešia aj požiadavky z
h|'adiska záulmov civilncj oclrrany.
návrh rozpracovat'a samotnú probl€matiku
ukrytia .igšiť v §úladc § vyhláškou Mv sR
532170O6 Z.z. o podfobno§liach na zabezpečcnie stavebno-teclrnickýclr
požiadaviek a
lechnických podtuicnok zariadeni civilnej ockany pre katcgórie
- obyvatcl'stvo,

zameslnanci,

Zhl'adiska zóujmov vojenskej správy nie sú vziujmovcj oblasti žiadnc objekty
zriadenia,

. konccpí ricšcnia záujmov
v

ei

požiarncj ochrany

obci stránc pod Tatrami sa naclrádza objekl funkčDej lruičskej zbrojnice,
- v zmysle zákona č, 3l41200| Z.z. o požiamej ochranc a v zneni neskoršíclrprcdpisov

je vriešcni úzcmnólro

plánu pokebné umiestnil' požiame hyrlranty vuličných
rozvodoclr súbcžnes výstavbou vodovodných pripojok a printerme zohl'arinit'
požiadavky požiarnej bczpečno§ti stavieb,
2?
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íešpcktovat' 8 doplniť pri§tupové konrunikácic
rozmiestneni. úmelých zdrcjov požiamej vody,

k

objektom a častilm územia, a

. Konccpt rieleni. ochrlny

.

-

prcd povodňrml
rešpektoval' prirodzmé inudačné územia tokov ,tnakol'ko jeho ío6ah ni€ j€
doposial určcný/v myslc § 20 zákona č, 'll20l0 Z.z. o ocltme pr.d povodňrni,
rcšpektovať v nich obmcdzcnia

iý§irvby,

pdpadnc situovanic ronojovjch lokalit v potcnciálnc zaphyovanom úzcmí
v tlzcmnom pláne zabczpečcnim protipovodňovej fthrmy
na nriklady invc§tom, wótan€ prcjektovej dokumcntácic, odsúhl8cncj správcom

podmi.nit'

toku,
v myslc § 49 ods..2 zák.

é,3ul2004 z,z. o ýodách v znení nskorších prcdpi§ov
požadujeme pozdlž uvedmých vodných tokov poncchat'pre výkon správy
vodného toku volhý, ncrutavmý pá§ širky 5 m /obojbrežnc od brehovej čiary/,
vrámci odvádzrnia dažďových vód znovonavrlrovaných spevnených plóch u
požaduje rcalizovsť opatrcnia n§ adržuic povrchového odtokú v úzcmi
sopalreni{ na zschyivenie p|rivajúcich lítok tak. aby nebola zltoršcná kvalita
vody v recipicnte,

Podmiencíie výstavby vblízkosli vodných tokov prcukázanim hladinovélro
iežiniu tokov s unlicstncnin stavieb |bilno inundučnÉho úzctnia nud hIadinu Q l00
ročncj vody.

Ponechei€

nczestavmých pobrežných pozemkov pozdlž vodtlých tokov 5 až l 0 m

pre wýkon správy tokov.

Upravit' koryo Stránskeho potoka v cclonl zastnvanonl územi obce slť.]inÉ pod
Tatrami a vybudovat'vodné plochy v západncj ča§ti kata§tra.

vroku 2010 počas povodnl vokolilých katastroch src8iónoch sa povodne vKÚ
Sráne pod Tatrmi nevyskytli, voda vo vodných tokoclr zostala v korytách a nevybrcžila sa.
Upmvou kor}íá Sminskeho potoka
povodňami posilní.

8

vybudoveím vodných p!óch sá whraná

pr€d

Kataster obce stráne pod Talrami jc v scvemej polovici §účasťouochrannélro pásma
Tatranského národnétjo parku, v ktorom podl'a zákona 543120o2 z,z, o ochrane prirody a
krajiny vzneni neskoršich predpisov platí 2. §tupeň územncj ochrany. l,Snlpel'1 ťlzcmncj
ochrany - všeobccná ochrma r6tlin a živočichov platí vjužnej polovici kata§tra, Kata§ter na
scvcrc hraniči s v|a§tnýnr úzenrin Tatnn§kého národného parku s úzcntinl eunipskeho
v}znanru SKUEV 0307 Tdtry ustanoveného Výnosom MŽP sR č.]/2004-5.1 zo dňa
14,7.2004, KatL§ter nezasahuje rlo clrránenélro vtáčieho územia sKcHvlJ 030 Tatry Pod|'a
Vyhlášky č. 4l201l Z. z. zo di.a 22.12. 2010. V dotknutofi úzcnrínie je evidované
maloplošnéchráncné územic, Východnou lrlúicou kata§rra preteká vodný tok Kežmmká
Bicla voda. Vo svojom homom toku je vyhlásený za vodárcnský tok s povrchovim odberom
nad l0 l/s, Katasftom a obcou pr€rekí strán§ky potok,
2E
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oba toly boli v aoku 20l2 Drapovilé §o zi§teliD koIlplexu biotopov:
_ Biotop národného uýznamu Kl9 Víbové kroviny na zaplavovaných brchoch vód,
priofitný biotop euíópskeho vjznarnuls l ,4 HorskéjeIšovélužné lesy.
- Le§né porlsty v kata§tň rcprczfntujú biotop národného význmu Ls8.0 Jcdl'ové
a jcdl'ovo smrekovó lcsy,
- oba vodné toky Kcžmarská Biela voda aj stráD§ky potok §ú lokalitami výskytu
druhov euópskeho významu mihul'a potočná./lampctru plancri/ vydr! íicčDa /lutra
lulral a bobor vodný /castor fiber/, Z ostaurých výzlramných druhov jc na lokalitu
viazaných viacero r,lruhov z rodu Chiroptcra,

Viiďina plóch je zaradených do

regi§h.a pód LPIS / Iand parcel iníbnilalon §ys(eln .
identilikačný systcm produkčných b|okov na pol'nohospodárskej póde/, na ktoré boli
Jr§p. Je
možné pobcrať dotácie v nimci špecifických agíoenvirom§ntálilych schém /zvýšcnó podpomé
platby za ochranu yýznamných eko§ystémov /.

Vymedzenie ochmnných pá§i9m a chninoných územiI
Mcdzi najvl2namnejšic patfi hranica TANAP - u , klorá je v §evemej č6ti §ídla totoáá s
hruicou ka(asra, ako aj hrmicou samotného riešeného územia. Z lokilit sústavy NATURA
2000 do katstrálneho úzcnria obce stráne pod Tatrami nezaalruje mi sa ocnachádza žiadne
nawhované územie európskcho Yiadnu (Výnos MŽP sR č. 3l20c/'-5.| zo l4.7. 20o4,
ktorým sa vydáva národný zoznam úzenti európskeho výaanru). Katastrálne územie obce nie
je zararlené do národnébo zoaamu navrhovuých chránených vláčich úzcmí(Schválené
Umcsenim vlády Slov9trskej republiky c. ó36 dna 9. júla 2003).
Pri návthoch územnóho plánuje pob.ebné rešpektovat'všeobcané podmicnky ochrany prirody
a kla.liny,:

-

návrhy využi(i8 územia, ktoró si vyžadujú umie§tňovanie stavieb /návrhy rozvoja
hývauia, občiuske,j vybavenosti, vlýroby a rekreácie atď./ situovat' v nadvázno§ti na

_

ťiešit' lnicshy ťtzemný systénr ekologickej stabilíy_ na lokálngj úťovni vyiedziť
najoennclšie prvky krajinncj štrukfury, určit' ich t'unkčnosťa.rrupcň ekologickej
stability, zhodnotiť §tabilifu a dynamiku územia a navťlrnúťkonkétnc okostabilizačné

-

ncza§ahovat'Priamo do vodnýclt lokov, ati ncunriestňovat' do ich b|ízko§ti zá§tavbu

existujúc§ zastavané územie,

opatrenla,

.ktorá by následne vyžadovala zti§ahy do tokov v rámci prevencie povodtri,
slavebnú činnost' a zastavanie v alúviách vodných bkov,
rcšpektovať bíclrové poť6ly tokov a poncchať pozdížvodnýclr tokov oclrrinné pásmo

- vylúčil'návrhy na

-

bez zásaltov vnrin. širke 5-10 m pň micstnych biokoňdoroch a 15-20 m pťi
regionálnych biokoňdoroch, ktolé unrožnia obnow brchovej ve8ctácie, ochrlnu
biotopov a biotopných druhov a posilní ekostabiIizačnú funkciu v krajine,
vylúčiťnáulry na stavebnú činnosť a iné z&sahy do podmáčlných a zamokrcných
plóch,
zachovať liniovú nclcsnú drevinovú Yegeráciu, kloíá plní funkcic z hl'adiska
biodiveEity a šulktúry kajiny a záíoveň Davrhnúťplochy clúžiacc pre realizáciu
náhradnej výsadby
za n§vyhlutnc vyrubiló drcviny,

- zvážiť zmeny
-

l

trualých trávnych po.6tov na omú pódu vzáujme zachovania

ýznatrných travnych §poločenslicv,

prelnietnut'a

zapracovat'do

úzenrnop|ánovacej dokunrentácie obce záviizné časd ÚPN

VLIC Prcšovského kroja, ktoré nrajú dopad na ňešené a zóujmové úzenrie obce
z hladiska záujmov

ochruy prirody a.kajiny,
29
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.2. o posudzovsnl vplyvov na životné pťo§trcdic a o ztrene
zákonov .

9

dopln€ní ni€ktorých

§ystém ekologickej §tability k. ů, stráne pod Tatrmi prcd§tavuje hl'adanic
8 ekologicky oplimálneho modelu v §pó§obc využív8nia kEjiny v
spoločcn§ky
principc tNalej udržaternosti
§ týmito hlavnými cicl'mi:
- abezp€čsie územncj ochrmy prítody a knjiny,
viizieb
- zabczpečmie funkčných
miestneho ÚsEs n{ štruktúy ÚsEs regionálncj

Uzcmý

-

tirovnc,

vytvorenie optimólnej celopřiestorcvej ckologicky stabilnej kmjinnej štruktúry v
s urbeizovanou krajinou,
kajinných prykov prirodného s historického potef,ciá|u
laajiny,
udržanie prirodzcnej funkcie krajiny
optimalizácia polyfunkčného využitid kmjiny (turizmus, rckíeácia) v intenciách wa|ej

kontexte
- achovilie YýŤmných
-

udržaternosti.

.

§účrsný strv

cez obec sřáne pod Tarami pr*hádza ccsu tr€lcJ §jedy a spájá obec s Kcžmarkom a týn aj
so železničnoudopravou. cc§hrá doprava v obci z váčšcj časli ncsplňa paramctre platnýclr
technickýclt norienr a .je potrebná jej komplexná rekonšnukcia, Konrunikácic nma.jú
spevncné krajnice, sú popri nich rigóly, chýbajú komunikicic prc pešich, chýbajú parkovacie
plochy á spcvnené ploclty, V časti obce cigínska o§ada jc nuiné komp|etne prebudovať
dopnvnú sieť.
Kat6kilnyn územim obce stránc pod Tstlami vedie ce§ta líl/309? (póvodné čislo
1111061025) ktorá má nelyhowjúce technické parametre, smerové a výškové ved€iiic a}o aj
šiIkovéusporiadMie, obec sřán€ pod Tatrami je koncová obcc s relativne nizkou intcnzitou
automobilovej dopmvy. samohá obec má tri žastaváné úzcmia dopíavnc prcpo,jené. Píoblém
v dopravnom riešenl je komunikáci8 medzi póvodnou č6t'ou obcc e cigánskou o§ádou, íko aj
samotné komunikácie

v

čsti ci8ánska

osada.

.

Popis . návťh zíklrdnóho doprrvného §y§tómu obcc
železničnádoorava:
Železničlá dopnva sa vkat8tri obce Stráne porl
želehičnůdoopfaw jc z obce možnépo ceste Ill/3097

tutrMi

nenachádza,napojenie na

cestná dopnva:
ZikLadnú dopravnú ko§tru obce pre motorovú dopravu tvori šlátna ccsta I1U3o97 a jej
priet'ah katastrom obce. Uvedená štátna ce§ta vinlmviláne obcaje vzmy§|e sTN 73 6ll0
zbemou komunikáciou funkčnej riedy 83,
Miestne komunikácic v obci majú charakter otrslužný funkčných tricd C2 a C3 a zváčša sú
obojstranné. Iclr šírkovépwetrc ako aj ich technický stuv sú róae v závi§losti od doby
vý§bvby, resp. rekonštrukcie. Móženre ich zatťiediť do kstegótii MO 5,0/30 až MO 7,0/50.
v lokaliiách novej zástavby sú komuikácie nawhnuté v dostatočn€j širke.
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Vrriant č.2- koncent:
v grafickej časti úzenrno-plrinovacej dokurnentá§ic je pottebné naslcdovnó|

v}značit'a rcšpektovať exisfujúcu trsu cesty lll. riedy v riešenom územi,
mimo zastavaného územia rezewovat'koridor pre ťhl'adovó, širkovéusporiadanie

ce§ty [Il. triedy,
§pracovat'§y§tóm
ricšonia dopravy § vyznačcrrímdopravných trás, zariadeni a ich
paíamelrov,
Vyznačit'a rcšpcktovať výlrl'adové kate8órie a funkčnútriedu cesty tretej triedy v
zm}§le sTN 7] 6l0l a sTN 7] 6l l0,
nrinro zutgvané územie označit'a řešpeklov!ť ochranné pósnro vyššie uvedcnťj
tťiedy v znysle ziikona | 3 5/l 96 l z,z. (cestný iiiion),
posúdit'nepriunivé vptyry z dopravy (hluk, emisic) a v pripade potreby navrhnúť
opatrcnia na ich climiuáciu,
ricšil'doPravné napojenia v súlade s platnými sTN,
návrh slalick§j dopťavy y}pťacovať v zmy§te STN ?3 ól l0,
navíhnút'pešie, prip. cyklistické komunikácie v zmysle príslŇných ustanovcní
STN 73 6l l0 a ryaačit'ich aj v širšichvzt'ahoch k rekrcačnému zázemiu,
navrlrnúl' umiestnenie zastávok luornadnej dopravy a vlznačit' iclr pešiu
dostupno§ť,

pri výpočte výhl'adových intenzít dopravy je potrebné vychádzať z výsledkov
celošlátncho §čítuia dopraÝy Y roku 2005 MP 0l/2006 - Mctodický pokyn a
návod prognózovania výhl'adových intelrzil na cestnej sieti do roku 2040,
uvercjncrrý na intemetovej slíánkc

ssc (Ww.ssc.sk).

ccsty druhej a trc(cj rricdy patria podl'a Zákona NR sR ě,4lól200l z.z. do
kompctencrc VUC, Pre poskytnutic d'alšich iníbmácií ohl'adne ccsty trctej triedy v
ricšcnom úzcmí jc pofcb|é požiadat' Úrad Prcšovského smosprávncho lcala
Prcšov, ktorýjc ich rnajetkovýlu správcorn,
nozdlž nliesl[yCll korrrurrrkicii navrllnút'pl()c]ry,,zelených.'pásov
pre výsarlbu

krovile]

a §tromovitej

zelene,

navrhnút' ucelený doprahý sys!élrr podl'a platných dopravných nonenr
a prcdpisov,

zrušiť dgoly pri komunikáciách
potoka,

a

tak zamcdzit' vtekilie dard'ových vód do

navrhnúl' spevnené plochy, chodniky, pukoviská, cyklochodniky,turistické
clrodníky , bežecké troy, |yžirř§ke beže(kétrr§y

v č6ti cigánska o§ada navrlrnút' kompletnú novú dopravnú šrruktúru,
zabezpečiť vlrodné dopravné napojenic obce do Kežnlrku,
navťhnúťrekonšlrukciu obecných komunikóoii- cesty, chodniky, cyklochodniky,
slatichi dopraw a spevnené plochy,
n.vrhnút'cykloarr§y v rimci kltr6tra s ich prcpojcnie § okolitými k§ta§trsmi

podhoria,

detlnovat' v§rcjné pricstra|§rvo

v obci,

deňboYat'plochy pŤe za§tJvky sutobu§u r vhodné umle§tnenle týchto

zl§távok,

navrhnú(' sy§tém cyklochodlikov,
navdrnúf verejné parkoviská - dopravné napojenie rrrusi b}1 v súladc § ce§hýtn
zákonour a STN 73 6l l0.
nešit' dopíaw obce, aby dopravným hlukonr boI mehodnotený nrininrólny rozsah
obýnélro územia a robiť vš€úy opařcnia Ďa znižovatie dopnvnóho hluku- risšiť

,;,
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dopraw v blizkosti školských zariadeni s olrl'adom na pohyb deti a lým zvýšcné
riziko clopravnýclr nchód ,6ezpečný pri§nrp autonrobilov k školslcjm zaíiadeniún1,
bezpečnostné zóny pred škol§kýni zariadeniami, bezpečňost'na prechodoch cez
komunikácie/,

N€moioristická doDmva:
Nemotoristiclai dopravu v obci Noria komunikácic pre pešicb
Pešia dopravajc okrem intravilúnu vedená po trr§ách pol'ných a lesných komunikácií.

Y!Ég$J:tpl§É

- pri obnovc póvodnýth chodnikov pri komunikácidch v intraviláne obcc zabapečiť ich

dostatočnévýškovéoddelenie nad pril'ahlou konrunikáciort
nafhljm. postupne vymcniť a zjednotiť povrchovú vtswu clrodnikov v cclcj obci a nové
chodniky r€alizovať v úprav€ 2o ámkovej dlažby
- abezpečiť bczbriéoyý pdsfup k dopravným zariadcniam, stavbám občianskcj }Ybavenosti,
ku|túmym a rekrcačnjm zariadeniam
- prioritne rolizovať napojenie cyklotrá§ a bcžcckých lyžiárskych trá§ na §xi§tujúce tr6y
okolitých kahtrov, najmá v smer€ na vy§oké Tslry a Kežmďok,
. navrhovoé pešie komuíikácic, cyklotrsy a bežccké tray realizovat'v šírkovýchpomeroch
podl'a požiadaviek STN 73 6l l0

-

statická doprav{:
Odstavovanie a pu*ovanie motoruvých vozidiel v obci sa tealiruje:
- u obyvatclbcb rodinných domov na vlasnrom pozemku
- u ob}ryatel'och b}tových domov na parkovacích plochách a Ý htomádných garážach
- pri objektoch občianskej vybavenosti a §lužieb

vařlant

č.2_ konccDti
- eliminovrt'paťkovanie automobilov
- v íodinných domoch íoÝej zásbvby

nrjudných pruhoch komunikácii

a

vobc

na

zcleni

riešit'parkovanie ha vlastných pozentkoclt

-vlokaliuich pre vý§tavbu byových domov uvažovať §parkovanitn vpodzenuých

§ vý§tavbou vlutnýth parkovisk
nových podnikatel'ských aktivít požadovaťzabczpečcnie potrieb pre statickú
dopraw v zmyslc sTN 73 6| l0 a tielo ricšil'úa vlastnom pozcmku
-pre novonavrltované |okaliry prc obchod, služby ar€krcáciu lvažujcme svyvor§nim
parkovacich plóch, ich veltost' a počet je porebné dokladovat' výpoětom podl'a skutočného
účelua využiri8

ptiestotoch donrov, ptípadne

- pre Výstavbu

Hfofiadná doDrava:

Jc rcalizovsná autobusovou dopravou z ntesta Kežndrok a spóť,nakol'ko sa jcdná
koncoui obcc,
vařiant č.2- konceDti
Realizovať a§távky §o §Mo§tatnjm odbočovacim pruhom v póvodnej časti obce .
V cigánskej osadc nawhnút'obratisko a obojsirúfiú zGtávku,
Navrhnúť komuikáciu MZ 8,5/50 do k,ú Tamn§ké mlynčeky s obojsttannou zastávkou
píi
navrhovaných lokaliách íBV,
o

o

Konc€pclr prepr.vných vzt'rhov

Preprava nákladov v rámci obceje realizovaná najme k objektom obchorlov a služieb.
úzcmného plínu sa uvažuje sprepravou tovaru kobjektonr občianskej
!rybavenosti,služieb a športu.

vnáwhu

"i"

ARCHlNGo sWs,r,o.

lirn-osrác pdtrmmi

-v.d.nt č.2

.. Lokr|lzác18 ťznemných doprrvných
Vaňant č.2- koncent:

zarirdení c€§tn€j,

že|eznlčneja o§tltn€j

doprr\T

Vniiu,hu úzellného plánu obce sa n€počit! srealiaiciou vlznamných dopravných
zuiadeni, uvažuje sa § vybudovaním potrebných pďkovacich plóch v blízkosti nových
objektov olrčian§kej vylrlvmosti a sociálncj iníiaštruknlry, športovýrh a rekeačných
zariadeniaclr,

.

Návrh el|mlnácic nrdmerného lt|úk! vyplýveJúccho z rlešeni. dopra\T
Hla]nýnr zdrojom lrluku z tloprary v obci je štátna cc§ta IIU3097 ;jej prietah kumt o,n,
Podl'a Vylrl, MZ SR č, 549/2007 Z. z. o oclrree zdravia pred neprimivýriri účinkanrihluku
aviblácii jc naj\yšši! pripustná hladina hluku zdopravy pre ob}lné miesmo§ti b}tových
dornov La.qp = 60 dB, Táto hodnota bud9 vexi§tujúcej ziistavbe pozdiž c;sty
1_1o_d^innÝclt
IlV3097 píekočcná.
v8rianl č.2- konc€Dti
Na elinináciu hluku z ce§tnej dopravy v nových lokaliťách zá§tavby navíhujem§ vytvoriť
do_§laločne široký uIičný pric§tor a upr§dlostnit'prirodzenú ochraru zelcňou (iivými plotmi,
kríkmi, stromami, ap.) pred inými možnost'ami.

_

. konc€pclr

zi§obovrnl€

pltnou vodou

súčasnÝ §tav

obcclc zásobovaná pitnou vodou z vl6tnóho vodojcmu, ktoďje umiestneDý

v seveťozápadnc.j časai obce, nad cigánskou osadou

.

varlant č,2 - konceot dešenia zásobovania oitnou vodou:

-

Navrhnúť vodovod vo všetkých častiach obcc. Vodovod je nutilé zabczpcčiť z dóvodu
bezproblémov§j prcvádzky nasledovnc:

zrckonštruovať privodný vodovodný rad od úpťavnevód MlyDčcky do vodojomu
Stráne, nakol'ko vodovod jc uložcný v §vahovom tcréne, ktoný si zosúva ilcho
prerušenírn vzniká problém v zásobovari pitnou vodou,
rozvody vodovodu v ci8ánskej o§ade sú taktiež poruchové,
zrekonštllovat'zí§obné potrubie od ci8ánskej osady po obcc, ktoréje poruchové,
,]e nulné zabezpečiť,aby s vochrannom pásrne l0,5 m ns obe s!ťany potrubla
trepíevád7ali z§mné a stavebné práce,

vodojem je oplotený, voghrMnom pá§me sa však laskyrrjc komunáluy odpad
marginalizovucj skupiny,
1e potrcbné rešpcktovať ochruné pásma vodného zdroja a od§tránit'je§tvujúce
čicme
skládky z ochrannélro pisma,

-

zrekonštruovat'vodovodnú siet' v cigánskej osadc,
v pripade neodstriinenia uvedenýclt nedostatkov, nróžc kontrola štátncj §právy preru§iť
zásobovanie pitnou vodou z uvedenélro zdroja,
predmctný vodovod prcvádzkuje PVPS, a.s,, majitelbm Yodovodných sieti jc obec
slráne pod TatBini,
Jednotlivé vctvy sú nawbnulé z rur plasloyých IIDPE sDRl7 PN lo í]N l l0 -

-

Vodovod bude vedený v súbelru s trrieshyDli kon]uikácianri.

-

l50, Vodovod bude uložený v min. hibke 1,5 m pod upraveným rerénonr. Pri
križovani s komunikáciou bud9 vodovodné potrubie uložené v ocolbvých 9hráničkách.
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Potruhic budc uložené na pieskové lóžko hr,lO cm a obsypané pieskont do výšky 30
cm nad potrubie. obsypÁvka potrubi §a zhutňuje po vrsNách l0, maximólne 15 cnt.
Zi"w úy ňad obsypofr pohlbia §a uskuiočňuje po w§tvách a pritofi sB zhutňuje.
Na zásyp ryhy sa obvykl. pourij€ Vykopaný matcriil z ryhy. Pri za§ypávke sa použiic
bký rcchnolo8ický postup, ktorý vylučuje mechonické poškodenic potrubia. Do
betónových blokov budú ukotvcné pátkové kolcná hydrantov, oblúky 8 posúvače,
Vodovodné pripojky k jednotlivým stavebnim pozemkom budú napojené na vcrejný
vodovod ccz navrtávacie pásy s uzávcrom,
Pre prevádzkové potreby budú v tr$e vodovodu osadené nadzetrlné hydranty,
Hydranty osadené v n8jvyššom bodc vodovodu budú slúžit'ako vzdušniky
a v najnižšon borle ako kalniky, z týchto Bmarur je možnéuvazovať § požiamyrn
odberum. Hydťety budri až po odvodňovacie ztri{dfiie obs}laný šh,kopieskom,
všetky posúvače budú opatrené zcmnýni §úpravami a liltinovými poklopmi,
Na vyhťadávilic s vytýčenie v zemi uloženéhopotrubia §a po celej řa§e ukladá na
Whol potrubia izolovaný vodič AY 4mm2, K rure sa pricb},tl dvojnásobným
ovinutim §amoIepiácou páskou vo vzdialeno§ti cca 1,5 m. Trasa vodovodu v zemi
bude označená fóliou bielej faóy uloženou vo výške min. 0,2 m nad potrubim,
Pri súbehu vodovodného potrubiajc potlcbné dodržať najnrenšie dovolcné vodorcwé
vzdialenosti podl'a STN 73 6005,

vodné zdroie a úDrava vodv:
VÝhl'adové obdobie:

Bilancia yýhladovej potreby pitnej vody obce k rcku 2035
- poč€r obyvatcrov podťa demo8rafického rasfu 32 l5
- nové lokality1,2 -l650-1205= 445
- nové lokaliry 3,4,5 -700-10F ó00

Počet obyyrtc|'ov ná výhr.dové obdoble 2035 podl'r d€moBrrnckého rrstu ! po
vybudovaní navrhovrných lokrlít budc 32l5+l045=4260 obwalcltov
K bi|rncll potreby vody trebr prlrátrt' rJ prcdpoklrdrný odbcr na nrvfhovlnýCh
íunkčných plochách:

- občlrnskl
-

\-brvcnosa' ccr l5 objcktov/škola,obchody,služtry,opr(rovrtcl'§kl
§lužb{,
Šport e rekreátla cc. 5 obJektov,športovl h{la,moltlfunkčná hala, lhrlská

- polreha vody na l obyvatel'a vrátane straty rorly v siett - l35 l/deň a osohu
- celková potrcha vody vo výhl'adovom obdobi je 800 m'/deň
- rozdclenie obccnélro vodovodú na §dnostttné llakové pásnra
- qóudovanic vodo,;emou
- ďýšenie kapacity privodného potrubia

-

ťezetaovať pdesto. na ťhl'adové vybudovilie verejných vodovodov pre pripnrvované
lokaliry b},tovej výstavby, občianskej vybavenosti a stavicb ccstovtého ruchu.

ňPryčET PoTxEBY

PITNE.I }oDy:

Cclková bilancia spotreby vody je v}?očitué pod|'a Vyhlášky MŽp SR é, 6E4l20O6 Z.z.
zodňa t4.1I.2006, ktoruu sa uslanovujú podrobno§ti na návrh, projcktovtl dokume|táciu
a

výslavbu vsejných vodovodov a vcrejných kanalizáciL
11
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A,) Potreba vody pre b}.t, fond
1.2 o§nmé byty s

lokáln)m ohrevom TU vody §o §prcb, kútom.,.,.,..,. l00 l/ o§oba-| d9ň-|

B občianska a lechnická vybaveno§l'
špecifická polťeba vody prc zák|adnú vybavenost'
l

.2 obec od l 00 l do 5 000 obyvatelbv..,,...... 25 l/osoba'| deň'|
p(edpok|ad 4 260 ob}ry

Priemerná potrcD. vody Qp

=

4 260

x l25 - 532 500 udcň

Mrx, dťnná potrelrr vody Qnl= Qp x kd= 532 500 x

= 6,1ó3 V§

1,6 = 852 o0o l/dcň

:

9,8ó l/§

MaI. hod. potrťb. yody Qh=I/24 Qm,kh = l/24 x 852 o0o x 1,8 = 63 900 l/h=
"
Ročnípotrcbr Yody
Q- 532 500 . 365 = l94 362 500 l = l94 362 m3/rok

17,75 l/s

Cclkový objem vodojcmu j9 60% maximálnej dennej potrcby vody
Max. d€nní potrehs vody Qm= Qp x kd= 5]2 500 x 1,6 = 852 000 l/deň
60% x 852 muimálDej denncj potreby vody

. odvádzanic r

5

l 1,2 mr doporučujemc rlve

komory po 250 m]

či§tenic odpadových vód

Súčasný stav

Splaškovévody sú odkanalizovanó z obcc §y§témom vercjucj kanalizácic do zberača DN
400 a náslcdne sú odkana|izovanó do ČOV v JV čoti katastri ,pri Srránskom poroku klorá
,
neňá dost3ločnú kapacitu aj pre výhl'adové obdobic do 2035.

Zíážkoýéyody sú iba čiastočnc odvádzané systémom povrcbových. Z3ú§tené §ú do
miostllych.ccipicltov.
Variant č.2 - konccnt

Kanalizáciu bude tvoriť uieko|'ko vetiev. jcdnotlivé vetvy budc zaústené do
existujúcich kanalizačnýclr vetiev a to cez nové reviznc šaahty kroré sa vybudujú na
jestvujúcich kalalizačnýcb vetvách.

V ptedpokladaných nriest ch napojenia kanalizačných
pozenrkov sa osadia kana|izačné odbočky DN 30o/l 60.

pripojok od jednotlivých

Jednotlivé vewy gravinčnej splaškovej koalizácie sú navrhnuté PVCU-KGEM 3l 5/5
sN8 KoM+_rW kMalizačilých hrdlových plnostemých, hladkých DN 300 sN 8, v cclkovej

dlžkc cca 2 000m.

Trasa kanalizócie je vedená pod plánovanou píístupovou komuniláciou.
Karralizačné potrubie bude uložené na pieskové Ióžko lrr.l0 cm s ná§|edným ob§)Tom
30 cnr nad potrubic, Zásyp ryhy, nad obsypom potrubia sa ukutočiuje
STN
3050 po vr§tvách a pritom sa zhuuiuje. Na zásyp ryhy sa obvykle použijc

, p:.kť9 ]iš!l
podl'a
7]

rykopaný materiálz

ryhy,

,,j.
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Kanalizačnéšscbty na trasc kmalizócic nových kanr|izŇných vetvách budú lypového

prwedenia so spodnou plcfabrikovmou č$ťou jednoliatcho dna s driekom z
pťcí'abrikovaných §kruži

o

l000 mm op8tEných liatinovými poklopmi o 600 mm.

Zaústenie potrubia z PVC do šachty vyžaduje špcciálnu úpnvu, Vzhfadom na
mcchanické vl6(nosti Pvc nie je dovolcné kanaliačnérúry z Pvc pri pripájml na šachtu
abetónovať priamo do steny šachty. Ptipi.janie sa robí 1rmocou šachtovej vložly, ktorá
unložňujc vodote§né s klbovité uložcnic polrubia do šachly,
Na nawhovanom kanalizačnom po!rubí budú urob€né skúškyvodotesno§ti v zmysle sTN EN
1610 (75 6910) za úča§ti odbeíatelh stavby a prevádzkovalcl'a kanaIizácic. Pň výslrvbc
kan.lizácie dodržaťsTN 73610l,736005,733050 a prcdpi§y o bezpečno§ti práce, rko i
montážne prcdpisy pre prácu s potrublm PVC.
novostBvbu
ob}ry!ac|'ov

Čov p.i č6ti obcc -

Prlem.rnó potř.br

vody

Qp

=

cigánska osada na v},hl'adové obdobie 20]5 pre 3340

4 2ó0

x l 25

= 532 500 l/deň = 6,1

Hemerný dtnný prletok rplrškDv Q.= ó,I63

rpl.lkov

M.r. hodlnoť přl.tok

, k-.

Qa,

= Qo

Qa-,

= 532,5

,

t 24

- fr'

6,9/ 24

-

h'|

I53,09 m].b''

Mhorstvo odprdových v8d t produkclr zncčlstenlr BSK5 e
Množ§tvo odpádových vódje 532,5 m'.deň-'.

Znečistoie BSKS

6] l/s

I/§

NL

= 60 8,obyv.-| deň'I.

Orientačná hodnota zncčistenia odpadových vód z dontácnosti podl'a STN ?36708 je 400 g.mt
pri potrcbe vody l50 l. obyv.-| dcň''.

= 400 x 532.5

:

60 = 3550

Denná Dfodukcia BSK5 = 3550 EO x 60 s,obyv.' |deň =
Dqrná produkcia

. Koncepcl.

NL

=

3550

zÁ§oboyrnil

EO x

90

€lektdckou

c.obyv,'' deň =

3 l

EO

2l3 000 g.dcň = 2l
9 500 B,deň

= 3 l

3

kg.deň''

9,5 kg.deň''

.ncr8lou

Jestwiúcistav
Obec_ie kompletne elcktňíikovaná. Dodávku elektrickej energic pre obec Str;ine pod
Tatrmi je zabezpečená zjc§tvujilceho vzdušného 22 KV, Rozvodná vzdušn/t
sekundáma siet' v obci 1e na betónových stípoch. siet'vysokého n nizkeho
napáiiajc vo vyhovujúcom tecbnickom stavc,
várl{nt č.2^ konccDt
Návrh zá§obovaniá elektrickou mergiou rieš!t'podl'a zásad pre navrhovanie
distribučných sieti NN a vN -,,Pflvidlá pre elektňzačnúsústavu č. 2/82"a dodatkov z roku
l990.Návrhnúť výmcnu ncposhčujúcich pri€rczov, preložky nevhodne situovaný.h
a uložcných NN a VŤ.l vedcni, Pri yýpočte podielovébo zat'uženia zohl'adnit' pl}Ťofikáciu
sid|a. UvcdÉné návťhy cha€kterizovat' ako veťejnopro§pešné §lavby,
Pri vypracovávani územného plánu obceje potrebné prihliadat'na dodržiavanic
ochmMých pá5icm NN, \4Ý vcdcni a trafo§tmlc.existujúcich aj plánovahých,
ARCHING@
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Podl'a zákona č,656/2004 Z.z., § 36 sa na oclrranu zriadeni e|ektriačnej sú§l8vy zrisďujú
oclrramé pásnra, Ochíanné páslroje pricstor v bezpro§tredn€j
blízkosti iariarlcnia
elektíizačnejsú$ary, ktorýje uťčenýna zabczpečenie spo|'ahlivej a pl}mulej prevádzky a n!
zabczpečenie ochrany života a zdťavia osób a majetku.
ochranné pásmo vonkajšieho nadzemnélro ctcktrického vedcni8je vymedzené zvi§lými
rovinami po oboclr stranách vedcnia vo vorlorowej vzdialcnosti meruc.j kolmo na vedcnie od
kajného vodiča. Táto vzdialenosťjc pri napáti
a) od l kv do 35 kv vrátanc
l, pre vodiče boz izolácic l0 n; v súvislých lesnýclr priesekoch ? m.
2. prc vodiče so základnou izoláciou 4 nl; v súvislých lc§ných priesekoch 2 nr.
J. pre zavesené káblové vťdenie l m,
b) od 35 kV do l l0 kV vrátane l5 ln,
c) od l l 0 kv do 220 kV víátalre 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátatrc 25 m,
c) nad 400 kV 35 m,
Ochranné pásmo zaveseného káblového vodonia § napátim od 35 kV do l l0 kV vrátaneje 2
m od krajného vodiča na každú §tranu,
V ochramom pá§me vonkajšieho nadzmného e|ektrického vedenia a pod elektrickým
vcdeninrje zakázané zíiad'ovaťstavby, konštrukcic a skIádky, vysádzaí'a pesk)vat'tryalé
pora§ty s výškou pr9sahujúcou 3rn. ukludňovat' |'abko hoíl'avé!lebo výbušné látky,
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnost'o§ób a ilrajctku, vykonávať činnosti ohiozujúce
rlckn,ické vedenie a be4)ečnosl' a spol'altlivosť prevádzky sústaYy.
Vysádzať a pestovať tNalé pon§ty § výškou presahujúcou J m vo vzdialeilo§li prc§ahuJúcci 5
m od krajného vodiča vzdušného vedcnia možno leD vtcdy, akje zabezpcčené, ie rictoporasty pri pádc n9móžu poškodiť vodiče vzdušného vedcnia.
Vlastnik pozemkuje povinný umožnit'prevádzkovatel'ovi vonkajšieho nadzcmného
cIektrického vedcuir pristup a prijazd k vedeniu a na ten účelumžnit'prevádzkovatel'ovi
vonka.išicho nadzenlnóho eIektrického vcdenia udržiavaťvol'ný ptulr pozenrkov v šírkc4 m
po oboch strmÁclr vonkajšiclro nadzcnuého elcktrickélro vedenia, Táio vzdialenosť
sa
vynredzuje od dotyku kolnicc spustcnej 2 vonkajšej strony vonkajšieho nadzcmného
elektrického vedcnia na vodorovnú rovinu ukotvenia porlperného bodu.
Vylnimky z ochranných pá§icm móže v odóvodnených pňpadoch povoliť stavcbný úrad na
základe slanoviska prevádžkovatcl'a prenosovej sústavy alebo distribučnej §ústavy.
Ochramé pásmo vonkajšieho podzemnélro elcktrického vedcniaje vymcázcné zvislými
rovinami po oboch strmáclr krajných káblov vedenia vo vodorovncj wdialcnosti mcmcJ
kolmo na loto vedenie od kajného kábla. Táto vzdialeoost'je
a) l N pri napáti do l l0 kv vráLane vedenia riadiacej rcgulačnej a zabezpečovaccj tecltniky,
b) 3 m pri napátí nad l l0 kV,
V ochrannou pásnre vonkajšieho podzemného el€k!.ického ved9nia a nad týnrío vedeniln je

akázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vy§ádzat'trualé por6ty a použivaťosobitne ťažké
nrcchanimy,
b) Vykonávat'bez prgdclrádzajúccho §úhlasu prcvádzkovatcl'a elcklíického vcdcuia zemné
práce a iné činnosti, ktoró by mohli ohíoziť elektrické vcdenie, §Pol'ahlivosť a bezpcčnost'

prcvádzky, pripadnc st'ažif prí§tup k elektrickému vedeniu,
Ochlanné pásmo elcklickej stanicc vonkajšieho vyhotovenia
a) s naplitinl i l 0 kv a viac jo vymer,lzené zvislýrn i rovinarni, kloré sú vedené vo vodorovnej
vzdialenosti ]0 nr kolnlo na oplot.nie alebo na hranicu objekru clckrrickej stanice,
b) § napdtim do ] l0 kv je \ymedzené aisllirri rovinarli, kloré sú vedeni vo vodorovnej
vzdialenosti l0 m kolmo na oplotcnie alebo mJrranicu objekfu cl€ktrickej stanica,
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vnútomýn vyhotovcnimjc vymedzcné oplotenim dcbo obmuvrnou hmicou objektu
clektrickcj §tanic€. pričom mmi bť ab.zpcčmý pristup do elcktrickej stanicc na vjmenu
technologických ariadeni.
V ochramom pásme e|€ktrickcj stúice vymedzen€j v odscku 9 pism. a) a b)je zakázané
vykonóvoť čiíno§ti, pň ktoďchje ohrozená b€zpečnosť os6b, majetku a spoťahlivost'a
b§zpečnosť prcvádzky el€ktrickcj §tanice.
V b|ízkosti mhnnného pásma elekrických zariadcni uvedcných v od§ekoch 2. 4, ? až 9je
osoba, ktotá zriaďujc stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa móže priblížit' k clektrickým
zriadeniant, povinná vopred oznámit'takúto činnost'prevádzkovaterovi píenosovej sú§tavy,
proádzkovatcíovi distribučncj sústavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodržiavaťninti
určenépodmicnky,
Každý prevádzkov8tcl', ktorého elcllroenctg€tické z4riadenieje v bli*ostí ochlMného pásma
prud s morno§tbu vzniku bludných prudov spósobujticich
aj€ napojené naj€dno§mcmý
poškodcnic podzcmného el€křického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto
vedeni a infomoval'o lom prevádzkovatclt podzemného elektrického vedenia,
Ná ochránu YiŤobných zariadeni výtobcu clcktriny pláiia ochránné pásma uvedené v odseku 9
c) s

pism. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak,
Výnimky z mhranných pásiem móže v orlóvodnených prlpadoch povolit'§tavebný úrad n.
áklade stanovi§ka prcvádzkovat.ťa prcno§ovcj §ústsvy álcbo distribučn.j §ústavy.
stavby, konštrukcie, skládky. výsúdbu tN6lýcll porl§tov, próce s činnosti vykonané v
ochmnnom pósmejc povinný odstrániť na vlastné nóklady tch, ho ich bcz súhlasu vykonal
alebo dal vykonať.

NN roryod pre novú výst8vbu sa uobi káblovjm vcdenlm s napojenlm najestwjúcu NN sict'
a z nových rafostanic. Pre komcrčné účely sa ťozvod utobi káblovými vedeniami,

Roaod vcrejného o§vetleni4

§a pre novú výstavbu urobí vzemi ana uliciach ra po§tavia
stÍpy verejného osvetlenil Napojenie novélro v§lejného ósvctlenia sa urobi z jcstvujúcich NN
ronodov prc vcrejné ošvetlcni. a z noyýclr slcíň vercjného osvetIenio.
V navrhovaných lokalilách burlú nové trafostanice,predpoklarlá sB s počtonr št)Ťoch

lrafo§tlnic

. koncepcir zí§obovrnlr

plynom r teplom

súč6nýstav

stavby v obci stránc pod Tatmmi:
Rodinné dony l0l:
- Cigánska osada 37 rodinnýclr domov
- Obec bez cigánskej osady 64 rodinných domov
- Rozo§taveé íodimé domy-l0 §tavieb bez stavebného povolmia v Cigánskej osade

clratrče:
_ l20 v Cigrinskej osacle
Unimobunky:

-

3vcigánskejosade

-

Bytové domy-nivrh lsobytorýchJednotlek

obecné nájomné byy :
23 byovýclr domov so 60 byovými jednotkámi v cigánskcj o§adc,
vsrl{nt č.2 - konccDt
- RodlĎnó domy - návťh lokilít -350RD
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- občirnska vybsv€no§t'cca
-

15 objektov/školr, obchody, §lužby, oprtrovrtel'§ká
služba,
Šport a rekreácia ccr 5 objcktov, športová hrla, Dultifunkčná hala, lhri§ká
CelkovÝ predpoklldaný odlrer plynu bude

800 nr3/hod.

Miesme plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpcčit'dodávku plynu aj pri
zvýšenom nárastc spoh,eby 0cž je uvažovaný. T|aková hIadina v micstnej sieti jc do l00 ÉPa,
Návrh riešcnia:

Vjesturjúcich i novo navíhovaných častiach výslsvby RD a bYových dontov lko i prÉ
p|ochy urblnlsti§kej rezervy vybudovať STL rozvod plynu § domov,foni pňpo,jkami a
regulálomi plynu STUNTL, Pri ťi§š9Di dodržat' ustanovonia Vyhlášky 508/200b i nomy
STN EN Prc prcdpokladaný Dárst §potreby plynu §účasný výkon RS ncbudc postačovať
a bude nulné pristupiť k lybudovariu novej RS resp. k rekonštrukcii stávajúccj nŠ,ooarzar
oclrnMé pá§ma v zmysle Z&ona 65612004 . Vybudovať STL rozvody plynu pre

pIynofikáciu existujúcich kololní na tuhó paliVo.

ochranné a trezpečnostné pásmr plynáren§kých zarladení

Zákon 656120O4 Z,z, § 56,0 energetike a o znrene niektorjclr ziikonov s účinnosťouod
l.1.2005 a TPP 906 0l stnnovuje ochíanné pásma a bezpcčno§tné pásnra, Ochranné pásnta sa
zíiad'ujú!a ochreu plynúpnských zqiadcní a primych plynovodov,

och.!nné pÁ§moi

. 4 m pri plytlovodoch s milovitou §vetlo§ťou do 200mm
. 8 nl Pri plynovodoch s Drenovitou svetlo§tou od 20l lnnr až do 500 lxrr
. l m pre plynovod, ktorým sa rozyádza plyn na zNtavalom wemí obcc
s

.

prevádzkovým

tlakom nižšímako 0,4 MPa.

8 m pre technolo8ické objekty,

Tcchnolo8ické objekty na úč9lyákona sú regulačné§tanic§, íilftačné§leicc, amatúme
u2ly, zariadenia protikoróznej ochrmy a telekomunikačné zuiadeuia.
Bezpečno§ané pá§moI

.
.

.

lOm pri pl;novodoc|r § tlakon nižšim ako 0, 4 MPa prcvádzkovaných n& vol'nonl
pricstranslvc a na
20

nezstavuonr Úzenri

n

pri plynovodo9h s llakom od 0,4 MPa do 4 MPa vrátene a menovilou §vctlosťou
do 350 rlm
50 m pri pl}Ťovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa vrátene a menovitou svetlosťou
nad ]50 nlm

Pri Plynovodoclr s Ilakoň |ižšímako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej

zástaVbc, bez.pečlrostné pásma urči v súlade s technickými požiadavkami prcváázkovatcl'
distribučn§j siele,
požiaclavkv na ricšcnie:
- pri návrhu nových objektov íicšit'tykurovanic ptynom,
- do budúcnosti sa uv!žujc s možnos(bu využitia dťevncj biomasy pre ricšcnie ásobovania
tcplom a iných altcrnativnych zdrojov teP.lnej energie pri akccptovani požiadavick ochraly
ovzdušia.
]9
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T€lekomunlkácle

súča§nÝ stav
Obcc jc n8pojeĎá do automatizovmej

MTO, Tclcfómy rczvod v obci je prevcdený vzdušným
akábclovýrn vedenim, Napojenie c.z q/ššistupeň je cez UTO Kežmaok, Vobci je
aabézp.éeĎý pdjm televiznych stanlc, ktorýclr §igndl jc íicšcný klasickým §pó§obom r cez
satelitné prUimače.

Na územíSlovenskej rcpubliky bezdťótové tel€íónne §pojeňie v§(|ča§no§ti abezpcčujťl
opeťátofi Orang., T mobile a

02.

$!b!š2j-ts9$9p!

Miesma telekomunikačná sieť (MTs) - v rámci novej výstavby je potrebné pre obcc
privicst'noui telekomuikačnti pripojku z RSÚ Kežmarck - pošta. Pdvod sa ukončl bud'

v novcj RSU prc obec alebo rczvody sa urobia priamo prc novú vý§távbu

Rozvod mie§tnej iclekomunikačncj sicic s8 urcbí metaliclďmi káblumi. Káblový ronod
ukončovaťvtrsc pokládky vúčotnickych rcryádzgčoch UR anapojcnic
jednotlivých objektochj. urobený úča§(nlckymi škatul'mi alebo úč6tnickymi rczvódzačmi.
- uvažuje §a píe navrhovanú b},tovů vý§tavbu s 80 až l00 % tclefoíizáciou, prc podnikatel'ské
§ubjekty §o l00 % telefonizáciou, a § možnosťou napojenia nadštandardných
lelekomunikačných 2úiaden|,

sa budc

- navrhuje sa

výnoa

drótového rczhlasu v obci za bezdrdtový,

0c|rrmné pásnro - prc DOK.je mhrannó pásmo vo vol'nonr tcréne l
V zaslavmom prleslore pIaii Prie§loroYá noma,

n

od kraja kábIa.

v riešenom úzcmi sa podl'a zákona ě. 54312o02 o ochrane prirody a krajiny nenachádza
žiadnc máloplošné chránené územie a nenachádza sa tu ani chránené územie európskcj
sústavy chrrincných územl - NATUA 2000, Riešcné úzcmic jc súča§t'ou chráneocj ča§ti
prírody - ochranného pá§ma Tatran§kého národného parku, prc ktoré plati 2. srupcň územnej
ochmny,

Žiadne nové clrránené územia národnej siete a úzcmia európskej §icte chránených územi NATI lRA 2000 nie sú navrhovani.

Medzi pozitíure.javy v území řcba uvicsť, že ob€c je napojená na rozvody tcchnickej
infraštrukfury. Problém zásobovmia pimou vodouje technicky nožné vyňcšit'.
obec je napojená cez kanalizačnú sieť do Čov, a takliežjc v obci zrcalizovaný roaod p|ynu
a

tclekomúikaěných zďiadenl.
Vobci je acalizovaný dopravný §y§tém pre cc§tnú dopmw zváčša po afaltových

kornunikáciách.
Mcdzi ptirodné pozitivne jávy trcba uvicst' ufiiestncnie obcc v po<llrori Vysokých Taticr,
z čoho lyplývajú aj vlrodné urbanistické s krajinno-ckologické podnienky ďalšicho rozvoja
obce pre oblať cestovíéhoruclru ! rurizmu.

- zohl'adnit'limity tyužitia prírodných ždrcjov a potenciálu územiá, ochřaíhé, kapacity

a

umiestnenic verejného tcchnického vybavcnia územia, obmcdženia v}!I:iryajúce ž ochrany
kullúmeho dedič§tva. prirody kajiny a platné územnéroáodnutia a stavebné povolenia
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ainé rozhodnutia orgánov verejnoJ §píávy, ako i všeobecnc záviizné právne

a
-

nomy

predpisy

zobezpečit'hodnoicnie predpokladaných vplyvov činnostío rea|izácii stavieb v súlar]c so
lákonoú č.2412006Z,z, o posudzovaní vplylov na životnéprostrcdic,

Úzcmný plán obce zabczpečuj§ na§lcdujúce opatrcnia prc zlcpšenie život|lého pío§tr€dia:
- kvantitativne i kv!litatíne vyhovujúce hromudnó. zásobovanie ob)ryatel'sNa pitnou
vodou

podl'a požiadaviek NV SR c. 354/2006 z.
kloryú sa u§laĎovujú požiadavky na vodu
",
učcrrLi na l'udskú spotrebu a koDtrolu kvality
vody, ako aj hygicnicky vyhovujúcc
ztreškodňovanio §plaškových odpadových vód (budovanic kanalizácie a vodovodu).
- určenic ochranných pásiem - ich vymcdzcnie, strcly záujmov na ich úzcmi, nezNtavitel.né
plochy

,

určenie pwkov ekologickej stability

s návrhonr ekostabilizačných opatreni

a

ckologicky význonných §cgmentov k.ajiny

. ochren.

pol,rchových . pod7f,mných v6d
Uzemie je odvor,lnené dvoma potokni - Stri{,nsky potok a potok Biela voda, ktorc ústia
do ricky Poprad. sránsky potok nemá v intravi|ónc obcc upravené koryto,
povIchových vód jc pomcme dobni a jej kvalitarívnc ukazovatclc sa pohybujú od
,L poKvalita
lII snrpeň, pričom v rieke Poprad, do ktorej toky ú§ria je kvalila vody v lV. §tupni,
Kvalita povrchových vód sa postupnc zlepši po otlkaualizovaní odpadových vót do ČoV.'
- v zmysle § 49 ods. 2 zák. ě,364l20M Z.z. o vodách v znení ne§koršíchpredpisov poztllž
uvederrých vodných tokov ponechanie pre yýkon správy vodného toku vol'ný, nezastavaný
pás pobrežnýclr pozernkov o šírkc5 nr.
- rešpektovanie prirodzeného inundačného úzentia tokov v any§le
§ 20 zákono č. 7/20l0
Z.z, o ochrane pred povodňmi a rešpektovilie obmedzenia uýstavby v nich,
- dodržanie ustanoven í 7i*§na č. 3ul20o4 z.z,o vodáclr, zákona
č . 442/2002 o y.íejných
vodolodoclr a Verejných kanalizáciách a zákola ě. l3glzoo2 z.z. ó
rybárslye,

. oYzdušle

Mic§lne zdrojc zn9či§tcnia ovzdušia:
- obecle čiastočnc p|ynoíikovaná, váčšie kotolne na tuhé pa|ivo sa tu nenachárlzajú.
cigánskej časti oboe §a použiv8 aačšan lé palivo
Obec je ohrozená dial'kovým prenosorn pl;nných exhulátov a prachoýjch č6!íczo
zdrojov nrinlo katastrálneho územia Stráne pod Tatmnli, ktoťé zsahujú z vracilých zrJrojov
v Popíade, Svi(c, Kežmarku a spišskej Belej,

-v

. Hluk
Zastavané územie niejc zasiahnuté nadmemým hlukom z dopravy,

. odp.dy

obec slráne pod Tatranti za§fupená staro§tom obce má uzavretú zllluvu s llnnou Brantneí
Poprad, s.r,o,, predmetom krorej jc: N9klrdrnic §o yšctkými druhml odpidov vznik.júcich
na úzeDi obce stránc pod Talrami a to zbcr, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovania
komunálnych odpadov a dfobných stavebnýoh odpadov. vyseparovaných zložiek z
komunálncho

komuállv

odpadu, objemových odpadov a nebezpcčnýclr druhov odpadov,
or,load

Fima Bífulrcí Abezp9ěi zber mc§ového komuálncho odpadu
hmono8lmu, klo.ý je vopíed odsúhlasený,
Počas twi§tick€j

§cHINGo

sNV r,1.o,

t.

podl'a

j. každý ncpámy štvrtok v mcciaci,

sezóny budc vývoz rmlizovaný každý týždeň na

áklade pisomnej
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objcdnávky obce. Zber a viryoz odpadu bude zabezpečený zberovým vozid|om od
obyvot.Iov a podnikatefov na zóklade označenia nádoby prlslušnýn žctónofi.
Komunálny odpad budc odýižaný u účelóm zneškodnenia na riatlenú sklódku
odpadov,

Fima

Brantncr ab€ryečI

upratsnie

zbcmých nádob.
separovanÝ zber

§eparovmý zber budc realizovmý
odsúlrlasený nclcdovnc:
- papier
- sklo -

-lx

za 4 týždnc ( 13

a

vyči§tenic pI6ch staničick po vysypani

nr základc

vFozov

harmonogtamu, ktoď

je

vopred

ročne)

l x zo 4 týždne (l3 iývozov fočnc)
- plasty, kovy a VKM zbictré §polu l x za 2 týždne (76 l,yvozov ročne)
Fima Bnntner abezpcč{ prlpmw 8 tlač ka|cndárov separovmého zberu na rck
20t 2 v počte 500 ks.

Zber druhotných surovín bude realizovaný vrecovým systémom (wecia

po

vypnizdnení budtt wátené na micsto; a prostrednlctvom l l Ň | zbe mých nádob.
Dotrieďovúie §eparcvuých zložick Ko bude vykonávmé v triediacej hale, ktorá sa
nacháda v areáli spoločnosti Bmntner Popmd, s.1.o,
Bioloqickv rozložitclnÝ odoad (BRO)
Fima BrantncI zabapeči zl:t BRo podla hamonogmu a spósobom, ktorý určí
obcc na základc objednávky. Zhodnotenic BRO bude zabezpečché tjmo! Břantneť
vo vl*tnej kompostimi, ktorá sa nachádza v areáli spoločnosti Brmmer Poprad.
s,í.o,

Ncbezpečný odpad
Nebczpečnézložky komunálneho odpadu budú žbieranéprostredníclvom mobilncj
zbeme, ktoru lima Brantner poskylne l x ročnc počasjescrrnéhozberu objemných
odpadov v mcsiaci §cpt§mbcr. Týmb spósobom budú zbiet.nó batéric a
akunrulátory, odpadové oleje, oblly zncči§rcné škodlivinfuli a clckuoodpad. Zbcr
objenrných kusov clcktroodpadu - biclc1 a čiernej techniky bude zabezpečcný
samostatnJhl vlivozom na zák!ade akfuálhej potlcby obce,
Tieto odpady budú zhronražďované v Zbemorn centre v Poprad€ vlosthiŤri

prostriedkami

fimy

Brantner. Zneškodnenic

No budc

zab.žpečenó cestou

zňluvných odbenEťov, ktoti sú zíroveň dížitelmi oprávneni ía zneškodňovanie
jednotlivých druhov No.
obiemový odoad
FimÁ Breber abezpeči pristavenie vctkoobjemových kontajnerov (5.7 rnl) v
pďt. 30 k§/rok, a to v mcsiaci náj 15 k§ a v mesiaci scptembef 15 ks. Micsto
a hmono8ram roani6tnenis kontajnerov urči obec. Fim8 Brantner zabezpeči
odvoz

a

ulož€nie

odpádu na sklddkc,

či§tenie veíeinÝch nňcstran§tiev
Čistenic vercjných priestrústiev, t. j. zb€í posypového materiálu 2miesnych
komuniMcii, chodnikov, parkovaci.h miest a námestia fima Brantner zabezpeči
Ý súladc s akfuálnou požiadavkou obce n8 základe pisomnej objednáÝky.

posypový materiál bude následne zhromaždený
jeho ďálšioho využitia,

ía vopred určmom mi€ste

zozbicrrný

za účelom

Obec nakladá s odpadmi v súlade š proglanrom odparlovélro lro§podár§tva. V obci je
množstvolý odvoz komunálnebo odpadu aje zaverlený separovaný zber do plastových wiec.
Zvoz vy§epaťovaného odpadu je zab€zpečovaný podl'a kalendára zbcru. Zyoz komunálneho
odpadu je zabezrečovaný prostrednictvom Verejno-prospešných služicb,
12
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- v katlstrálnonr úzenri obce srráne pod Tatraňi je navrhnu!á plocha na rločasné uklženic
zeleného odpcdu- vo východnej tasti úzentia

- v ccntre obce jc navrhnut} z8 h§ičskou zbrojnicou zb€mý dvor pre dočasnéu|oženie
komodit scpúovmého zberu(papier, sklo, plasty, kovy a VKM)

. ochrlni pred žltrením
pri navrhovani nových §tavieb a posudzovaní iclr vnútomóho
ovzdušia a vonkajšicho
_
žiarenia jc lreL)a postupovat' podl'a Nariadenia vlády §R c, 35012006 Z.z., kto.im §a
ustanovujú podrobno§li o požiadavkáclr na obO]cdzcnie ožiarenia z prirodnélro žarenia.
.

o§obiatré požiadrvky z

hl'rdiskr ochrany po|'noho§podárskcj pódy r lcsnej pódy.

omó p6dr

-

Nachádza sa

vo východncj čsd katastra, pod obcou,

Popradskcj kotline. Tu dorninujú

v intcEívnc vyrrživancj

veltoblokové polia, V okoli sidla jc štruktun iná

-

vo forme maloblokouých poli. Bývalé polia v západncj čaštikatasra, v ochíilnom
pásrne TANAPu boli atráVncné. z hl'adiska MÚsEs to možno hodnotiťjednoaačne
pozitívnc, Celková výmera reálnej omej pódyje
veltoblokovó

l5l

ha vnaslc<lujúcej šruktúre -

polia l47 ha, a málob|okové polia 4 ha, Prevláda pc§tovúic obilnin

-

najnrá ozinrnej pšenice, Triticale,.jamého jačnreňa. Zerniaky pestujú len sú*lonrni

rlaslrici v nrj,loblokovej šlruklúrc,
trvaló trávnc porrs(y

-

Tdaló řávnc porasty v katastri
v

lra. Zváčša ťvoria íoz§ialrlcjšic

-

9

prcvažre využivaju koscnlm. Lúky a pasi§nky sa

kí6tIi obcc nachádzajú najmá v západn€j

časti katastra. spolu zab§rejú výmeru l04

komplcxy.

Prevažná váčšinatrvalých trávnych pora§tov katastía má priroclzcný charakter,

V dávucjšc.j minulosti prcšla rckultiváciou, alc postupnc sa obnovujc. Čoťlúčnyclr
PoŤastov charakt€najemc

ako intenziwe

-

boli založenénedávno na orncj pórie, sú

drulrovo chudobné, tvorcné niekol'kýnri drulrlni r&stlin. Prevládajú

lN!.

tnivy

nrálonoh

(I.oliuh pcrenne), ícznačka laločnaú(Da.n,ii glomcratd) a d'atclina plazivá

|T|ťoliuňl rcpens),

- Lúky §prirodzmým

druhovým zložcnim chrakterizuje extcnzivnc využivmie

-

kosenie raz ročne a nehnojeĎie priemyselnými hnojivami. TTP majú rómorodý

- od vysokoprodukčrrých mczofilných por§toy tw! Ařfhenalherion až po
rózne typy vlhkých luk. Práve v|hké lri*y a mokradc po§tihli v Dinulo§ti drotické
charaktcr

nre|iorácie a
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V katastri aj vzhl'adom na zamcranic pol'nohospodá§kej vhoby , ly§okú rezili€nciu
(pružnost' - §chopnost' lúčnychporastov vrátiť §a

po

skončcni í,ó§obcnia

ncprienivého lplyvu relatlvne íýchlo do póvodného §trw) má vý§kyi prirodzených
poístov §túpajúci chaakter. Výnera prircdzcných lúčnychporastov, kde boli
identitikované biotopy európ§keho

alebo národného význ&mu dosahuje v kat8stri je

71,44 ha (69% zo všctkých máwych porotov).

Požlrdrvky nr ochrenu

v

súvislosti stlčinnosťou aákoía

č. 22012004 Z.z. o

ocbrane

a

využívaní

pol'Ďoho§podárskej pódy a o zmene zákonr č.24512003 Z.z. o integrovanej ptevencii a
kontro]c znečisťovania živohého pro6tredia a o zmenc a doplnení niekiorýrh zikonov (d'alej
len ,,zákon o ochrue pódý'), ktorý má pdmu vázbu na prccc§ obstarávania, splacovávania
a schval'ovmia územnoplánovacej dokumenúcie podl'a zákoila ě. 50119'16 Zb. o úzcmom
plánovanl a stavebnom poriadku (ďalej len ,,stsvebný zákon") v znenl neskoršlch práurych
pícdpisov vydalo Ministcrstvo pódohospodárstva sR, qko §eedlý orgány štÁtncj správy na
úseku ochrany polnohospodii§kej pódy a Ministem&o \ýstavby a tegionálneho ťoaojfl SR,
ako ú§tredný orgín územného plánovania prc všelky oťgány ochrlny pol'nohospodórskej pódy
a orgány úz,cmnéhoplánoveia §poločné metodické usmemenie ,
Podl'a § l 2 zákona o ochrane pódy možno pofnohospodánku pódu použit' na §tavcbtré
účolya iné nepolnohospodátske úče|ylcn v nevyhnutných pripadoch a v odóvodnenom
rczsalru. oclrrma polnoho§podáŤ§kej pódy naďrlej zostávÁ rozhodujúcim li6irom pri ronoji
územiá- Podrá § 13 zikona oochranc pódy pri káždoo obstrrávmi a spracúvanl
územnoplánovacej dokunrenlácie sa musi dbat'na ochranu polnohospodár§kej pódy a riadit'
sa zá.sadami ochmy pol'nohospodárskej pódy, Kto navrltuje nepol'nohospodátskc použitie
pol'nolrospodámkcj pódy. je povinný pň úzcnuoplánovacej činnosti predovšcikJar:
- nathrtje sa clrrániť pol'nohospodóreku pódu zararlenú podl'a kódu bonitovanej pódnoekologick.J jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny uvedenej v pťilohe č. 3
zálona o ochranc pódy,
- navrhuje sa riešiť altcmatihe umie§tnenie smvby na pol'nohospodáfskej póde 2a hranicou
atavaného ťrzcmiá obce so Ťetelom na ochrúu najkvalimejšich pol'nohospodárekych
pód á vyhodno(it'dósledky pre pol'nohospodánku pódu pre každú altefiatíW,
_ nawhuje sa dosiahhut'po celom obvode TANAP.u kultúru tryalých trávnatých porastov,

-

Lesná p6dr
Lesy sa ná územi ka(astra nachádzajú vo viaceďch menších či váčšich frá8mentoch
nerovnomeme

v ú2emí. Najviác §ú rozširene v západnej časti, kdc zbichájú z dvoch

výbežkov Tatier. Lesy patria do prcvažnc do

5 lvs,

spadajú do lcsnej ob|asti

Popmdskej ko(liny, Tatrmského predhoťiá. Prevažu.iúcim hospodárskym súborom

lesných §pov

jc HSLT 545

smrckové jcdliny
človeka

Podmáčané sm,cčiny sjedťou, HSLT 54l Živné
aHSLT 525 KysIé smrečiny sjed|'ou. Dlhoročným vplyvom

je ich dnešná tvár výrázne pozmenená, prirodzené lcsné poí6ty sa fu dnes

nevyskyujú. Prevažujú lesy

hospodáť§ko-produkčného

§kladbou zmcncnou vprosp*h borovice

ARcHlNGo
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charaktcru, Na §tave le§ov sa

výrac

podpi§ala kalam ila z

í, 2004,

kde bola prevažná

\,áčšina poE\tov vyvrálená. Dnes §ú na týclrto miestaclr obnovenó sadbou a či§točne

-

z prirodzcnej obnovy mladiny, A.j v nich prevláda smrek a borovica z osralných drevin
je hojná jarabina. čremoha, srnrekovec, javor lrorský, breza či
o§ika, Úplnť absentuje
jedl'a, kloíó v ntinulo§ti sd najv]hamejšie podiel'ala na druhovej sk|adbE
dlevín.

Významným problém je ncustále poškodzovanie lcsov nelegálnlm výrubom
obyvatel mi rómsk§.j osady.

-

Výmera lcsných por8tov

je l0l

ha. Lesna(o§ť kata§tťálnelro územia je nízka a

dosahuje 24%.

- lrsy

v úzcmi sú v súč6no§ti zďadcné výIučuc do katcgóric lc§ov o§obiirého uíčcnia

podfa podl'a pi§mena e) lesy v chráncDýcb územiach. Ddvodom je výskyt
v ochratnonr pásmc
jedného lesného celku

TANAPu, Lcsný pódny íoDd patrí do

hospodárskyn plánont, novšie progranrom §Erostlivosti
Žl'aby

jc platný

na

LHc

Vy§oké Tatry, a

LC K§žmď§ké Žťaby, Obhospodarovanic lesov sa riadi lesným
o lesy,

Prc LC Kežnrarské

r. 2007-2016. Lesný hospodrinky plán určuje záviizné ukazovatele

pťe hospodárcnie v lese ako výšku tažby rubnej a výchovnej a díeviDové zloženi§ pri
7alest\ovani,

.
.

_ Požildavky ur ochr8uu
nawhuje sa rcšpektovať píicslorovú šlrukfuru lcsných pozemkov a ich využivanie vo
vzt'ahu k porcnciálu pód a ekolo8ickej sBbilitc územia,
nawhuje sa rcšpektovať cxi§fujúce vybudované zaria<lenia potrcbné prc hospodrirenie v
Iesc.

nawhujc sa na lesnýclr pozcmkoch alcbo vo vzdialcnosti do 50 m od hranicc lcsného.
pozenrku neunric§(ňovat'nijaké aktivity (Zkon o |esoch v zncni noviel a súvisiacich
predpisov), len po pripadnonr súlrloe orgiinu štátncj spIávy,

V katastrálnom územi obcc siráne pod Tatrami sa ncnachádzajú prieskumrró, chráncnó
ložiskovéa doblvacie územia

A,2:l5.\,vme4ze.nlg Dl6ch
ZnehOdnoItné t'ržhotr

v

WžadulúclchzrÝšenú ochr.nu

_

záDlavové úz€mic. územle

kataslrálnom úz9lni obce stráne pod Ta!íami sa nenachádzajú záp|avové územiu oni úzentia

znchoólotené ťažbou.
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č. 2

č.2 - konceDti

Lokalttl

úženie

č.

v],užitie

\ },mcra

lok!lity
cclkotn
1,h|

{

Predpokladnná \,ímťrá
nol'nohosDodár§kei nód1,
cclkom
Z toho

vha

slráne pod Tárami

rBv

6.7500

ó,?500

Sráne nod Taranli
stránc Dod Tabanli

íT]v

J,l400

3,

|,j000

1,5000

lBv

l400

]

Strán. pod Tatrami

6,0000

ó,0000

5

stráne pod Takami

8,5000

t,J000

25 8900

2s.8900

spol u

8ol|Go w3.r.o

!kupiila
BPli.I

y

pol'noho§p.
pódv

vlllctl

l0li4682/9

v hi
3,00l9

106944211

0,8784

Fyz, osoby

084ó1]2/9

]. l -{00

}'yz, osoby

1012311/1

1.5000

}'y2. osoby

l073.1J2/6

2,5689

|

l06944211

2.] ] 5]

l0846E2J9

0,72j I
n noqi
25-8900

Fyz, osoby

Fyz. osoby

lná
lnye§tlčné
zásáhy
(odÝodncíic)

lníoťmáciá

ún-o skan. pdTahnl .v.d.ít č.

_*__ zoznanr
BPEJ:

'

najkvalitnejšcj pódy v kat. územi

stúne pod Tatnmi podl'a kódu chrónenýoh

|029003 |0ó]235 10ó9212 1069332 l0.132l2 lo.I3232 lo.,3235 L0.73332 10.13432
RekaDitulácla;
Záber polnohospodánkcj pody: 25,8900 he

Zibcr najkvolitncjšej poťnohospodórskej pódy: 8,0285 hr
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. Hodlollllle řiešenlúz hl'sd
podmienky prc ochranu
prukov územného systému ekologickej strbility v íicšenom ilzeňi. Jedná §a hlávllc o plošné
a širkovépaíamctíebiokoridoťov, prechádzájúce katastťom a obcou stráne pod Tatrami á ich
citlivé napojenie s nardrovmou zástavbou á dopťavnou a tcchnickou infraštruk(úrou.
Navrlrované riešenie posilňuje význam a stabilitu všcúých biokotidorov v kah§lrálnom
územi stráne pod Tatrami.
výškové regulativy. riešenic pohl'arlových horizontov a o/ozostavúnosti jednotliÝých plóch sil
zátukou, že náWhol! územného plinu sa dosilhne vhodné urbanistické uspofiad!nic úzelnia
vz}radom na knjinoNorbu, chamkter §idla, o§ltrenie, osvetlenie a životnéprostrcdic vrátane
ochEny prirodného prostredif,
,

Píi§§lorové možno§ti obce stnine pod Tatrami a disponibilné plochy § vhodnými
tcrénnymi dano§t'ami vytvlmjú podmioky prc rozvoj individuálnej vjstavby v obci. T.nto
rozvoj jc navrlrnutý systémom intenzifikáci. iítnvilánu a licž pfostlédnictvom cxtenzivncho
ronoja na vhodnýclr plochách mimo intravilínu obce stráne pod Tatmi,
centrum póvodn€j č8§!i obce § póvodnýnii objektmi a historiclcýrni pafiiatksmi dominantami sa posfupnou íekonšmkcioil a doplnmíň občianskej rybavenosti stanc
kompaktnou urbanlstickou štruktúrou,

Cenrrum obce bud. spIňat'lekreačno - spoločmskú funkciu atiež fun-kciu turisticko infomačnú a kultúmu, Takticž v centre obce zoslanc správa a riadenie obce.
tlzcmný plán obcc Stíáne pod Talrami navrhujc aricši nové lokality splochami pre
byiovú vý§tavlru, plochami cestovtrého ruchu arekícácie, plochámi špoítuášpoítových
aiadcní, doplnených o plochy občiánskcj vybavenosti a sociálnej infraštruktúry a tcchnickcj
lybávcnosti,
Nawhované lokalily sú prepojcné medzi scbou u s centrilnotl póvodnou časl'ou obce
narthnutýrn dopravnýnr systémom s objektňi a plochami doprawýclr zariarleni.
Realizáciou náWhu úzcmnéhoplánu sa zabezpeči zámestnanosť pre čast'obyvatelstva
obce v objekteh občiánskcj vybavenosti. okíem toho s8 uvažuje s rozšltenim polyfunkcic
ub)^ovilia a stavovania v lBV čímsa §ociáIne pomery v obci vylepšia. Táto poly"funkcia
ubltovania a stíavovmi. bude intenzifikovaná aj vďaka návrhu športových, tréningových
a iných zariadeni, podporujúcich šport a turizm$. Takticž návrh klubu scniotov a pmziónu
opatlovat.l'sk.j služby skvalitni smiálnu úroveň sídla.
a

Na základe posIedného administíatívno-spllivneho člencnid sR z loku I996 obec Stíán.
pari do okresu Kežmaruk v Prešovskonr sanrosprávnorn kmji,
v obl&§ti usporiadania úz.mia a v návázno§ti na nadť§gionálne dopíavná súvisIosti
nawhovahé doprávtré riešenie v kata§trálnom území obce stráne pod Tatrami v}tvára
podmienky prepojcnia západo - východnéllo koridoru Bratislava - Žilina - Prešov - Košicc
v rcgióne Prcšov, zaraďujc obec do základnej konccpcie sídclných štruktúíPrešovského knja
vytvára,]im polyccntíicke1 sietc t'ažísk osídlcnia a mie§(. ktorýclr prepojenia budú
potlporované rozvojovými osami, Rozvojom polycciltíickcj sirlelncj štruktúry sa sledu|e
naviazanic na Slovenskú a celoeurópsku polycentrickú sidelnú sústavu a konlunikačnúkostru,
prostrcdnictvoil nlcdzináfodne otlsúhlasených doprawýclr koridorov. Návrh
územnotechnickéhoňešenia v oblasti dopřavného napojcnia sidla Sráne por-l Tatrumi ná
pod Tatrami
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nadreglrnálne súvislosli je v súlade s koncepciou úzenrného roaoja prešovského kíaja
slovenska,
Riešenie te§hnickej iníi"šhkrury včesri vodné ho§podárufvo, aisobovanie p|ytonr,

a

encrgimi je navrhnuté v súladc §o závóhými čut'mi územného plánu regiónu.
V dóslcdku týchto opatrcni g skvalitnl životnéprostredié obce i zabezpeči sa jej
kvalitativny rast,
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Hlrvné výkresy

l,

výkr6

širšíchvá'ahov

2,

Komplexný núvrh p.ie§toruvého usporirdúiu
a funkčnébo využilia úzcmia

M l:50

obe,

vcrejné dopravné vyb8venie(s vyzíBčcnou zlváznou

3.
4.
5,
ó.

časťou riešenia a vcrejnoprospešnými

slavbaoi)

Výkrcs ricšcnir vcrcjného tcchnickélro vybavenia
obce - cncrgetika(clckrina, plyn), tclekomunikácie
Výkres ricšenia ver€jného tcchnického vybavcnia
obcc

- vodné hospodáretvo

Výkt*perspcktivnebopoužitiá

000

po|hohospodárskej

M l:

5 000

M t:

5 000

M l:

5 000

pódyalsnýchpozcmkovnanepornoho§podárekeúčely

M l: 5000

Výkrcs ochrmy pírody a porby knjiny wátoe
prvkov ú"cmného sy§tému ckologickej stability

M l ll0

50
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C Koncept zívánej č.§ti úZcmného plánu obce stránp pod Tstrami - Vrriant č.2

REGULATi\^ť l:,ZEMNÉHo RozvoJA
Regulatívy úzcmného rozvoja obsahujú:

l Zá§ady a r9gulatívy pňcstorového usporiadania tizcmia a funkčného využitia
furrkčnéa priestorovo homogéue jednotky

ucmia pre

2 Uíčenie pripu§(ný§h, obmedzujúcich. alebo vylučujúcich porlrnienok prc }yužiti9
]ednotIivých funkčných plóch
3

Zsady

a regu|ativy pre umiesnreni§

4 Zásady a rcgulaIívy prc umicstnenic

občiauskeho vybavcnia, ccstovného ruchu a rekreácic
vcrcjného dopEvnóho

. tcchnickélro vylravenia územia

Zásady a rcgu|ativy pre zachovarie kultúmo-hi§toíických hodn6t, pre ochranu a využivanie
prírodných zdrojov, píc ochranu prirody a tvorbu krajiny, prc vylváranie a udr-žialanrc
ekoklgickej stability, vrátanc plóclr zelene
5

ó Zásildy a r98ulativy pre starcstlivosť o živoméprc§hpdie
7

vymedzcnie zasíavalrého Územia obcc

8

V}medzenic oclrramých pásiem a chrrincných úzcmi podl'a osobirnýclr predpisov

Plochy pťc verejnoprospcšné stavby, pre vykonanie delcnia a scel'ovania pozcmkov,
asmáciu a na chráncné čoli kajiny
9

l0 Určenic pťc kloré ča§ti ob,c.je polřcbné ob§taÉť a §chválit'územný plán zóny

zoam

l

l

l

2 Schéma závázných

verejnoprospešnýclr stayieb
časti riešenia a vcrejnoprospcšných

stavi9b

závázué č&s(i riešenia sú zdokwcntované vo výkrcsoch č. 02 Komplexný výkcs
prieslorového uporiadania a funkčného využivania úzctuia ,Celé katotráIne uemii obce je
rozdelené na funkčnéplochy v zNtavanon úzcnú a mirno z6lavané úzeIrie je <lop|nené o
krujinné cclky.

Použitépojmy

Funkčad Plocha je urbani§tický obvod vynrcdzený v územi ako kompakrná, prirodzenc
ohrmiěcná plochr, ktorá má spoločnécbaBkteristiky - funkčnévyuzitic, pricstorovó
usporiadanie zástavby, intenzi!u \yžitia plóclr, a na k!o.i sa vz('ahujejcdnotný rcgulativ.

lhajianý celoh 1e prirodzcné ucelené rizernie v krajine, ktoré má lednolnú chanktcri§tiku,
pled§tawje funkčný prvok v územnoln systéme ekologickcj stabiliry e vztahujú §a naň
jednotné íe8ulativy pre zachovanie stability v krajine. Funkčné plochy nujú dcíinovuné
rcgulativy z hl'adiska optimálnych, doplňujúcich a nepripustných íunk;ii, limúov a
Jl
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obmcdzení funkčného využivsnia, výšky zástavby, alebo sú dellnované ako nža§tavatcrná
plocha, Funkcie nawltovmé uko optimálnc a zakózmé funkci€ §ú zóvázné,
všetky o§tatné funkcic, nsved.né Bko optimáln. alcbo zakázaňé, srl pripustné po prcukózaní
ich vhodnosti v úz€mi,

Iídq zostaýarých

plóth (IZP) - mu pripu§tná intcMita za§tayanosti,

ktoŤá

je udanÁ ako

pomer najváčšejprip$lnej stavebne využitcFnej plochy nadzemnými objektmi
ploche pozcmku.
Do zotávmých pl6ch sa nezapočItavaju spewené plochy a kontunikácic.

k

c§lkovej

Múihálnn podlažnosť. pripustná výšk{ zá§(avby, uvedená v naximálňom počt€
nadzcnrných pdlaži, Do nadzmného podlažia je zahmuté aj podkrovie pokial' nie jc
samostatnc uvedené, pri obytných objektoch je výška jcdného podlažia max, 3m, Pri
občiaískej trybavcnosti a polyfunkčných objcktoch je výška jednčho podlariá max,
4,5m. Podrobnos(i r€gulácie sú uvedené v grafickej časti úzcmnéhoplánu obce, Rc8ulativ
výške oko|itej zá§tavby,
výškyjestvujúcej ástavbe prcjednotlivé objekty §a prispó§obuj€
obj€ktoch

Uličttá čiara - jc to čiaía,ktorá vymedaje vetejný uličný pricsloť, pričom jc možné od ncj
u§túpiť do hÍbky zástavby, resp, pr€kročit'ju rrchi(ekt()nickýnli pnkánli (napr. bálkónonD,
Uličný p,iestor - vzdialenosť mcdzi dvonra uličnjmi čiarámi, pri navrhovmých lokalitách
komunikáciou bude pozostávat'z komunikácie (ce§lné tele§o) § oboj§tranný]n
§ obojsm€mou
chodnikom a pásom zclenc prc třasy tcchnickej inflašllktúry.
slaýebná čiafu - určujc íozhranie medzi §tavbou a nezastavanou časťoupozcmku, polohu

hrany budovy vo výške róteného a|ebo upr8vcného rerénu, stgvebnú čiara predstawje
§memú liniu, ktoru má dodžat'ptta budúcej stavt]y (čiara slyku §tavby s upiaveným
tcrénom). Vymedzená je najmá v polohách § vyššíminárokmi na íomovanie vercjného
píiestoru.

PoďIažie - je to čast' budovy vymcdzcná rlvonra najbIižšie nad §ebou nasledujúcinri
horizontálnymi deliacinri konštrukciani,

Nuďzehlé pollažie - za nadzemné podlažie sa považuje každépodlažie, ktoÉ má útoveň

podlahy na úrovni prifahlého teréíu,nad úrovňou priI'ahlého terénu, alcbo v úrcWi nie hlbšej
ako 800 mm pod úrovňou pril'ahlého terénu v pásme šitokom 5 metrov po obvode lryového
a|ebo rodinného domu, ostatné podlažiá §ú podzemné.

- je to tnitomý prie§tor domu prlsfupný z posledného (najvyššieho) nádzemného
pod|ažia, ktoťý je vymedzcný konštrukciou krcvu a d'alšimi stavibnými konštrukciani a jc
uíčenýna účelovévFátic. Ďalšia deíinicia deíinuje podlcovie ako nadzenrné podlažie, ktoré
má nad min, 337o svojej plochy šikmý strop a j€ho §teíy nadvánjúce n8 šikfrý strop §ú nlax.
1300 mfi vy§okÉ, Podkrovie §a nezahrňa do počfu nadzemných podloží, avšak uvádza sa
menovite (napriklad rodinný dom má dv. nadzemné podltržia a podkovie).

Podhrovie

- je to vnútomý pliestor domu ti/medzený §trešDou konšlruiciou, ktoď je obvykle
prístupný 2 posledného nadzemného podlažia bez účelovólro využitia na bývanie,
Neillbaniuýdné úzémie- je uíčenépre polnobospodársku á lesnú výrobu, nebude súvi§le
za§hvovdlé, V neurbanizovaných rlzemirch 1e zakázahó umie§tňovat'a povol'ovat'

Poýala

novostávby s výnimkou liniových stavieb technického vybavenia úzenlia. Tolo úzentie sa
deli na pofnolro§poddlsku pódu, lesnú pódu, plochy vclejn§j zťlene nn nelesných pozen]koch,
vodné plochy a roky a o§tatné požcnlky,
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funkčrých úzenrí a plóch

obytné úzenir
tllavnou tunkciou ]e íunkcia ob}tni ktorá musi mat' nadpolovičný podicl vo využiti
podlažných plóch stavlcb na jeďlollivých pozcňkoch. Objekty móžu b}t'j;dnoúčelové alcbo
polfunkčné,v nich alebo na ich pozcmkoch móžu bť umiestnené maloobchodné jcdnorky a

zďiadenia §lužieb, výrobné prevádzky rcmcselného charakteru do 3 zame§tnancov, nenáročné
na zásobovanie, ncprodukujúce hluk, zápach a nebezpcčný odpad. Pol'nohospodárska výroba
je nrožná v rozsahu samozá§obovania, §bvby móžu byl'lnaxinlálne dvojpodiažnés vyuiitl,rn
Zá§tavb! je sanloslatn. §tojacinli alebo radovýnri oblektrni, istavonosť pozemku
rydl(|9vit]l,
do 30% Parkovanie nlusí byt' riešené na pozenrku jednotlivých donrov v počtc od.stavných
lniest minimálne zhodnom § počtom §tanovenýĎ podl'a prisIušnej STN, Funkciu rnóžu mat'
ob)tnú a zniešanús prevahou pl6ch pre bytové budory v silstreden€j fomc zástavby a
úzcmie polyfirnkčncj plochy občiauskcj yybavcnostj a bývania v roztrúsinej fomc zástavby
bytovjmi

budolami. Ob)tné územia sú ploclry, ktoré sú určcnéprc byové budovy

a

knirn

prislúchajúce nevyhnutné zaiadenia, napr. guáže, §tavby obči;n§kcho vybavenia (ako
doplnkovei lunkcie v územi), voejné <,lopravné a lechtrické vybavmie, zelerj a ttetské ihriská.
Uzenrné a kapacitné usporiadanie jednotlivých zložick obytných úzenri vyohárlza najmá z
hu§toty obyvotel'srua, drulru stavieb na bývmie a z iclr výškovélio usporiaduia,
dochád7kových vzdialeno§ti a píí§fupnosti, z požiadaviek na vytviranie tichých pri€stofov s
l'ahkej orientIicic. Musi zodpovedať najmá chďaktoru vidieckeho si<lla, rúu krajiny ajej
kIimatickým podmicnkam a zabezpečoval'zdravé bývanie. llustota, člencrric a výška snvieú na. biryanie musia umožňovať najmá dodržiavmie od§tupov a vzdialonosti potrcbných na
osInenic a presvctlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiamu ocirrou a civilnú
obranu a na vytváťa|ric plóclr zclene, Zmiešané úzcmia § prevahou pIóch pre bytové budovy
sú plochy, ktoré umožliujú umio§hiovaDic §lavieb a zariadení patriacicb k vybavóniu byrovýcir
budov a iné stavhy, k(oré
slúžiaprevažne na ekonomioké, sociálnc a kulrurne potreby obylatel'stva a netrtajú negarivny

vpl)ry na životnéprostrcdie, ani výíazn9 nel!šia svoje okolie. napr. rrra|é zariadenia
luristického ruchu, nlalé výrobné prevádzky a skladové plochy,

íIzernia olrčianskej v}bsveno§ti
Sú úzernia na ktorých s! nachádza, alebo navrhuje občian§ka vybav§no§ť za ktoru je
považované akékol'vek zariadcnie a pťevádzka využivané pre potrcby obchodu 8 §lužieb,
vrátane služieb sociálncho charakteru a k nim prislúchajúce dopravné plochy a ze|eň, Pre
potr€by úzennlého plánu obcc Vel'ký Slavkov sa za občiansku vybavcnost'považuje najnrá:
nlaterská škola, zók|ldná škold, donrov sociálnej staíostlivo§ti, pošta, prcrlajňa potrivin,
prcda.jňn spon,ebného tovaru, stl.ovovacie zariadenie so spoločenskou čast;ou. ziriujcnia pre
prechodné ub)dovanie. kadernictvo. holiěswo a pribuzné stužby. objekty nróžu byť
poly'unkčné, móžu obsahovať byry a malé ťťobnépťevádzky §úvisiace so za.iadenim obč.
vybavenosti, neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad, Doporučuje §a int€8rácia
zaliadcni, Stavby móžu bY'maximálne tlojpodlažné,zóskvba samostatnc stojacimi obj-ckrnri
alebo skupillová. za§lavanost'pozemku do 50%, sadovó úpravy arcálovcj zc|cnc. spévnené
plochy dláždclé, Parkovanie zame§tnancov a návštevlíkov ricšcné na pozemku objektu alcbo
verejnom parkovisku do§btoěnej kapacity a v primermej dostupnosti, Garážě prc byty
vsLavané alebo purJstarané porl objektnri,

Vý.obné úz€mia
J.l
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Sú úzcmia určcné na prcvádzkové budov) a zariadenia, ktoré §ú na podl'á

clr&úktcru

prcvidzky ncpripustné v iných funkčných, pfedovšctkým obyných o rekreačnýclr rlzenriacIr,
Plochy pre výrobu, priemysel asklody, ktoré sa zňadlrjrl v obci § vel'kjm objemom
priemy§eldej VýŤoby a píepmiy, plochy prc sklsdovúie kapacit8 8 riešenie verejného
dopnvnélro a technického vybavcnis mu5i8 zabezpcčovat'požiadavky na prepraw osób,
tovaru, §urovln acnergii. Plochy prc pol'nohospodársku výrobu, ktoré sa zriaďujú v obci v
súlade srozvojom osídlenia a v §úládc § podmienkami kapacitného a druhového ronoja
pol'nohospodáRkej produkcic, vo vidieckych sldlach sa na tcjto ploche umiestňujú všetky
stavby a zúiadmia mstlinnej a živočišn€j výtoby, ak ich prevádzka nctná ne8atíÝtry vplyv ná
životné prostrcdic,

Rekťcačnó úzcmlr

sú územia, ktoré zabezpcčujú požiadavky každodenncj fckreócic bývajúceho obyvatel'stv8 a
turi§tov. Podslatnú čast'rekeačných zón mu§l tvorit'zcleň, najmá lesy a sady, ovocné sady,
áhrady, trávnaté plochy a pripadne aj vodné toky a iné vodnó plwhy. Do r€kcačnej plochy
sa móžu umiestniť šponové zariadcnia, ihriská, kúpalisloí,zariadenia verejného srnvovania a
niektorých služicb, cenrá volhého č6u a zariadenia so špccifickou funkciou, Ako lckrcačné
úzcmi. sa pre potroby UPN-O Stráne pod Tatrrmi
rozunrie každézariadcnic, alebo otvorcná plftli., ktoni sltiži pr. potreby šponového,alebo
oddychovélto vyžitio. Úzcmic ntóžc obsahovat'aj prevódzky chuaktcru občianskcj
rybavenosii, ako sú dcíinované vyššie, ale len v pdpade, ž€ ich lirnkcia budc v úzenrí
doplnková. Ako rckrcačný areál sa roamie aj plocha obsahujtica ihriská a športoviská,
objekry na ich obsluhu a spráW a objekty píc obchod a služby v doplnkovej funkcii. Zristavba
§mostatne stojacimi objektmi s vlastnými areálmi, alebo jcdnotlivé 8reály alebo žariadenia
bcz objcktov. objekty mil. dvojpodlažné alcbo dvojpodlažné s podkovím, Nezastavané
plochy upravené krajinárskou zeleňou. v rámci areálov musia byt'rieš§né do§taločné
pařkovacie plochy pr§ návštevnikov jednot|ivýclr zriadeni, ozclenené vzrastlou ze|eňou,
Športovéúzcmla
Ako špol1ovisko fl ihrisko so ronmic plochu, ktoró slúživýhradne na vykonávanie špoťtovej
činnošti vldhne a jedine objektov a doplnkových st{vieb. ktoťé sú neodlučite|'no[ č&§ťou
ihriska alcbo športoviška pre vykonávanie určcncj špofrovej aklivity. zástavba samoslame
stojacimi objcktmi § vlstn]ými areálmi 8lcbo jednotlivé areály bez objcktov, objckty max.
dvojpodlažné alebo dvojpodlažné s podkrovim. Ncza§tavané p|ochy §adovo upíavené, V
nimci zórry mu§ia byl'riešcnédo§látočné paťkovacie plochy pre návštevníkov jednotlivých
zatiadeni, ozelencné vzÉ§tlou zelcňou,
ťlzemla verejného dopřrwóho \ybrvenlr
Sú územia ple tí6y a zarindenia verejnej doprory na prepraw osób alebo tovarcv, Ako
dopnwé vybavenic sa roamie akákol'yek konštrukcia, ktorá §Iúži na prepraw osób alebo
tovúov, Ako ce§ta sa rorumic celá speurcná plocha určená prc pohyb nckol'ajoYých
pozemných vozidiel wátme chodnika. Do plóch ciest sa ďalcj zarátavajú aj všetky plochy §
podpomými konštrutciami (ní§}Ty, mo§ty,spevňujúc€ §teny a pod.)
Plochy v€r€Jného
t€chnlckého l1brvenli
Sú úzelrria pre zariad.nia vcrcjného technického vybavcnia. Tecluické vybavcnie
sietc, vod0, kanál, plyn, telekomunikačné sictc, vodojefi,
rcgulačné štanice, píečelTávacie stanice,
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č. 2

regulatívov

Roaoj jednotlivjah funkčných plóch je definovaný pomocou regulatívov pripu§tnej,

obrledzujúcej a neplípustnej t'unkcie, Iimitov a obtrrerJzení, definovaných vo výkrese výkresc
č, 2 ,,Komplcxný výkres priestorového uspoíiaderia a fukčného lyuživania úzcmia''
graíick§j ča§ti dokumentácic, kde sú jednotlivé plochy vymedzené a označené, Funkcie
vy§lov§ne ncspomcnuté ako optimáln§, alebo zakázané sú pre dané územic prípustnó v
píipade. žc sa prcukážc ich vhodno§ť v úzcmi,

Prípu§tná funkcis je prcvládajúca optinrálna funkcia vo qmrc<lzenej plochc pre
zabczpečenie optinlólncho rozvoja úzenria. Navrhované prípustné ni funkcie iu prc uenuY
plán závázné.

Ncpríplstnúfunkcia je funkcia zakázmá ako ncvhodná vo rymedzenoj ploche zdóvodu

výrazreho narušcnia ekologickej §rability úz§mia, alcbo obmedzcnia rózvoja optimálnych
funkcií v pril'ahlých plochách, Nepíipu§tná funkciajc prc územný plán záváznÁ.
Ntza§tavatťl'ná Plocha j§ pleha, ktoru nieje možné zastavat'žiadnou tryalou §tavbou, alcbo
lcn výnimočne za podmicnok stanovcných v regulačných plochách. Výnimku tvoria vedotia a
zariarlenia lechnickcj infmštruklúry, r,bjekty teclrnickej a hospodárskej obsluhy tizenria, o
stuvby Polrcbné k naplňaniu ekologickej fonny hospo<lárcnia, ktorého sučasťou je truaté
bývanie a cnvironmcntálne vzdelávanic, zariadenia a objekry drcbnej architektury pre potreby
zabezpečenia rekeačne.j funkcie územia, alcbo z kultúmo-historického hl'adisúa, ato len v
pripade, že umicstnelie takéhoto obickfu ucohrozi, a ani ncobmcdzi súčasný§tabilizovaný
stav územia,

lné o|rnedzcnle j9 Nhramé zabeiryečcnic prc ochruu novej funkcie, algbo ochreu prcd ňou
ktoré jc v územi zvlášt'potrebné prihliadat'. Na plochy sa zároveI'1 vztahujú
a obnredzenia, ktoré ryp|livajú zo špeciíik a požiadaviék navtltovanej funkcie
vo.vzťlhu kostatnýnr právnyl prcdpisorn (Zdroje znečistenia vody, Zdroje znečistenia
vzduchu, Zdrcje zncčistcnia htukom, Obntedzcnia vyplývajúce i vetlenia kori<lorov
technickej iníiaštruktúry,obhťdzenia vyplývajúce z protipovodňovej ochťany a obmedzenia
ryplývajúce z ochranných pá§icm podl'a prislušných predpisov).

lu
"_Y"Ti,
všctky.limity

l. zá§rdy l regulatívy prlestorového usporirdanla úzcnlr a íunkčnéhovyužl(la
úZcmi. prc íunkčnó a pric§torovo homo8énne jcdnotky

a,

Pri riadcni využitia a u§poriadúia úzcmia Prcšovskóho kraja treba dodržať íieto závázné
zásadY a regulaliw. ktoíé nadvázuiú na schváIené zásady a rcslatíry Konccpcie
okóbťa 200l:

l V oblasti u§poíiadatlia územia, osídlcnia a živonréhoprostredia
1.2 v oblNti nadregionálnych §úvi§lo§ri usporiadania územia, rozvoj o§ídl§nia a §idelncj
_
š(íukíúry
články borlu 1.2,1 až 1.2,4 sa nalrrádzajú článkaui v zneni:
55
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1,2.1 podporovat'budovanic roa,ojových osi v záujnre
sidelnej štrukŇry,
1.2,1,l podporovať ako ro^ojové o§i plvého §tupňú|

1,2.L3.lkežma6ko-rubowiansku

spišskístará ves,

lvorby vyváženej |ricrarchizrrvanej

íozvojoťlos: Poprad Kežmarok - slUó rlbovňa -

1.3,ó podporcvať ťážiská osidlenia ako rozvojové sldelné pricstory vytvárúlm ich funkčnej
kompl§xnosti §o zohl'adnenim ich rcgionálnych §úvi§lo§ti.
1,3,7 podporovat'násttojmi úQeňného ronoja divcrzifikáciu ekonomickej základne t'ažlsk
o§idloia, pri vpžívani špecifických danosti a podmicnokjedlotlivých úzeni,
1.3.8 podporovať ronoj sídelných centieí, ktoré noria zÁ:}Iadné tcrciáme centrá osidlenia,

rcaojové centrá ho§podár§kych, ob§lužných 8 §@iálnych aktivit ako pre priliehlj(lce

zázemi., tak prc prislušíýr.gionálny celok. a to hierarchickýrn sy§témom pozo§távajúcim z
ťýchto skuplll centicr:
1.3.8.4 druhej skupiny, ktoré tvori!jcj druhú podskupinu: Kcžnarok, Vranov nad Toplou,
1.5 podporovat'roaoj priestorov - mikoregiónov mimo ťažiskosld|cnia, chďaktcňzovaných
ekonomickou a dcmografickou depresiou a tcn(o princip 8plikovat'aj pri tvorb€ §ubre8iónov,
1.7 rďpektovat' podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okle§och Bard€jov,
Humenné, Kežmarok,
1.8 chránit' polnohospodánku pódu a lesy rko obnredzujúci faklor urbanistického rozvoja
úzenria,
1.9 v úzenrnoplánovacích dokunrentáciách

a územnoplánovacich podkludoch obcí na úzenri
národných prkov, v ich ochrcnných píšmach, chránených kíajimých oblúliach a v
územiach patriacich do §ústavy NATUM 2000, posudzovať všetky novonavíhovilé žóny,
váčšie stavebné komplexy a d'a|šie činno§ti, v mysle plah.j legislatívy o posudzovani
vpl}vov na živohé prosredic
1,13 oblasti civilrrej ochmny obyvatel§tva rezcrvovať plochy pře zariadetria na ukrývánie
ob}Yatcl'stvá v pripadc ohrozen]a,
1,14.3 vytváral'podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov

k sidelnýn

cerrtránr,

vercjného dopravného a technického vybavenia obci, nlorlernýclt
tak, aby vidiecke priestory vytársli kUlŇmc rohocenné pro§trcdie
voči uťbámynr píiestoronl a dosialrnuť tilk sklbenie l,arličného vidieckeho írrostredia s
požiadavkami na modemý spó§ob života,
I.14,4 pri rozvoji vidieckych oblasti zohl'adňovat'ich špecifické prlrodné a krajinné
píostíediea pri ťožvoji jednotlivých činno§ti dlrat' na zamcdzctlic, tesp. obmcdzenie moátýclr
porlporovat'výstavbu

infonrračných technológii

ncgátivnycIr dó§ledkov činnosti na krajinné a životné prostredic vid;eckeho pricsLoru,
1,14.5 zachovávat' póvodný špeciiický ráz vidieckeho prlcstoru, vychádzaL' z póvodného
charaktcru zástavby a historicky utvorenej oko|itcj kajiny; zaclrovat'
l,l5.l v oblasti škol§tva
l,t5,1,1 vytvoriť územnotechnické podnrienky pre zabezpečovanic spolupťáce školškého
syslému a zame§tnávatel'ov tak, eby rozssh a šmktúíavzdelávAni6 zodpoverlalu
vzd€lanoshým požiadavkám pracovných miest,
I.15,2 v oblasti zdmvotníctva
1.15,2.1 v}tvá6ť územno - technické predpoklady na rovnakú pristupno§ť a primermtl
eíckiivnu do§tupno§l'zariadeniámi ambulanhej a ústavnej starostlivosti a jej zamcíanie na
prevcnciu, včonúdia8no§tiku á liečbu závažných ochoreni,
1.15,3.5 vytváral'územnotechnické predpoklady na Nkutočňovmie výstavby zariadeni na
vzdelávanie Rómov a rozvoj róm§kej kultúry,
1,15.3,6 \rysárat'úz.mnotcchnické podmienky bjvania, občianskebo vybavenia a realizáciu
technickej intmštrury marginalizovaných skupín obyvetel'sNa,
s6
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1,I5.],7 vytváronými úzelrnolechnrckýnri podnrienkami podporovat'v rálrrci sústíedeného

osídlenia podnikutcl'ské oktiviry óm§keho ctnika,
l, l ? v oblLsti pliťodného a kultúm9ho dedičstva

l , l 7, l rcšpcktov!ť kultúmohistoňcké dcdič§tvo, prodovšetkým vyhlrisené kultúme pamiatky,
vyhlásené pamiatkové úzcmia ( pamiatkové rezervácie, pamialkové zóny a ich ochranné

pásma ). památihodnosti a §úbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane
pamlalok,
l , l 7.2 uplanliť a rešpektovať t)?ovú a funkčnúproí'iláciu sidel mest§kého
a malomestskólro

charlkteru

V ohl§ti roďoja rekrcócie a tuíistiky
2.1 považovat'za hlavné rekreačnékmjinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry,
Brúi§ko, Busov, Čergov, Domašu, Dukla, Kozic
rubi"té predhorie, Lubovniansku
"tutty,
vrchoviIu, Nizke B€skydy, Pieniny, Slán§ke vťchy,
Spišskú Magm, Výclrodné Karpaty,
Vysoké Tatry, Stredný §piš, Vihorlat,
2.2 považovať za pric§tory §poločného záujmu pri zabczpcčovaní ich rozvoja rekrcačnó
priestory
v prihraničnej obloti § Pofskou repub|ikou a Ukajinou,
2,3.v obciach nachádzajúcich sa na úzcmíTatre§kého národného paku, Nátodného parku
Nízke Ta(ry, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovmský raj a Pieninského
2

národnélto parku sa rrróžu umie§tňovat'stavby:

23,1 len v hraniciach zustavanélú úzellia D4Dedzeného v any§le §chválcnélro územného

p|ánu obce,

2.3,2 do doby §chválťnia ÚPN obce sa móžu umiestňoYat'§tavby len

v

baniciach

zastavaného úzcmia k l, l. l990, ktoíéboli premieuruté do odtlačkov kataitrálnych máp,

?,4 vyvámť podmi9Ňy pr§ vzbik nových komplexných §tícdísk cR s'fakuliativnym
vNžitim potcnciálu arraktivnych pricstorov. pri rešpcktovani záujmov ochrany prirody a

krajiny,
2,6 podporovat'a pr§drro§lnc rozvijať tic druhy a fomy turizmu, ktoré majú prc rozvoj v
danont úzen]ínajlcpšie predpoklady a k(oré §ú zároveň prednretom nrerlzináro-dlllro význanru
(letný a zilnnÝ lrorský turiznrus, kultúrno - poznávaci tuíizlnus, lrupel'ný Nriznlu§,
hipel'ný
Iicčebno_rekondiěný fu riznlus, ekoturizmus a agloturiznus),

2,16 v záujlne zlcPšovania do§tupnosti

centicí, v)Nóra(' územnotechnické podmicnky pre
reali2áciu turistických cie§t,
2.16.2.2 nadregionálDc cyklomagistrály a pešic tuistické magistrály prcpájajúce Prcšovský

rcgión s významnými turistickými ceníami na §lovcnsku,
2.16.3,3 rc8ionálnc cyklotrasy a pešie Mistické chodniky prepájajúce Yýznamné turistické

ccnlrá rcgiónu:
a) 007 Podtntran§ká cykIonla8islrála
b) 0l4 Spišská oyklonlagistúla (sevcmá velva)
4 Eko§tlbilizačné opa§.enia
4, l pri ur]iestňovani investicií /íoaojových plóch/ prioritne rryužiyat' zotavané úz,ernia
obcí
alebo plochy v nóváaosti na atavané územia a stavebné investície umie§tňovať prioritne do

ta,

hncdých p|6ch, N§vytvárat'nové izolovaué cclky, rešpektovať prlrodné a historické
darosti územia obci,
4.9.7,ó zabezpočonie maximá|ncj ochrany brehových porótov hydrických biokoridorov
5 v oblNti dopravy
5.1.ó rešPektovat'hlavné dopravné siete v rámci mc<lzinárodnej turistickej doprsvy
- ce§tné
korrrunikácie,

5,1.ó.l východná scvero-južná trsa hruica PR - Podspády - Spišská Belá
- Kežmuok hranica Košického kmja s vylúčeninrnáklodn€j tranzitnej dopravy nad ?,5r
y úscku Tatranská Javorina _ Podspády
- Spišská Bclá,

Poprad Vemár
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5, l,6-2 Pribylina - staď sňokovcc - Ždiar - Javorina
V oblasti vodného hospodáňNa
ó,l v záujme zabezpečeni8 zdrojov pitncj vody,

s

vylůčenirn

6

6, l, l chňnii' a využívnl'existujtlce a zdokumentovaĎé zdrcjc pitnej vody
6, l,5 od plošnc vel'kých stavcbných objektov á spevncných plóch riešiť §amostatné odvedenie
dažďových vód 8 nezat'ažovat'tsk či§tiame odpadových vód. prc§adzovať technické ricšcnia
na aspoň čia§točné,resp. §Ýónne zadržmic týchto vód v riešenýrh lokalitách pťe zlepšcnie
mikroklímy okolitého prostredia,
6,1.6 podporovrt' vý§t8vbu vodovodov v oblastiach § environnlentálnynri zúťažanli

ohrcnjúcimi zdnvic obyvrtcF§tva,

6,2 chrániť pricslory
6,3.1 pr. stavby kanaliácii, skupinovýclr kanaliácií a čistiami odpadových vód, Predlostne
realizovať kúalizačnésiete v sidlaclr ležiacich v pásmach ocbrany ýyužíyaných zdrcjov
pitncj vody, v ahranných pásmach ntincrálnych a liečivých v6d, výst8vbu kanalizačných
sieti ako vercjnoprc§pešných stavieb konkrctizovat'v ťlzcmnom pláne obce,
6.3.2 zabczpeéiť kvalitu vy$lšt'ania vyčislcných odpadových vód v zmysle požiadáviek
sianovcných §úč6n9 plalným náriadenim vlády sR č, 29612005 z, Z,
ó,3.3 zabezpeěit'postupné znižovanie aostávaíia rozvojá ver§jných kmalizácii za rozvojom
vcr.iných vodovodov,
6,3,4 v rozhodovacotn p!@c§c posudzovot' investičnú a ckononlicld náročnost' navrhovanýclr
kanalizačných sústav a či§tiamí odpadových vód z dóvodu optimalizácie prevádzkových
nákladov pre pripojených užlvatrlbv,
6,4 rezeNovat'pdestory na vybudovanic kanalizačných §ystémoÝ, (kanslizácia + Čov ),
ó,4. l rcalizovai' výstavbu kanalizácii a Čov obcí,
6.5,3 s cieťom zlepšit'kvalitu povrchových vód a chrániť podzcmné vody rcalizovať vý§távbu
nových kmalizácii a či§tiamí odpadových vód a rozšircnie a intcnziíikáciu existujúcich ČoV
a rckonštrukciu cxistujúcich kmalizačných sieti,
6,5,4 zlepšovat'vodolrospodárske poDlefy na ntalých vodných tokoch v povodi zásahmi
§mcrujúcini k stabilizricii vodohospodrirskych pomerov ztr extrénrnyc|r §ihlácii, pri úprsvách
tokov
8 V obldsti hospodi§tva
8,].7 podporovat'doplnkové fomy podnikánil na bážc tradičných rchcsiel ako vFžitic
z produkcie pol'nohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sidlach s
surcvin
vol'nou pracohou §ilou,
s ciel'om znížit'ho§podársku dcpr§siu najmá v obla§liach §
vyšším§tupňom ochrany prirody,
8,4 v oblasti odpadového hospodárstva

8,4,1 nakladanie s odpadnri na wenri kraja riešit'len vsúlade so schválenýnl Ptogranrotn
o<lparlového hospodárswa SR, Pr€šov§kého kraja a jeho okresov
8.4.6 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. reku]tivliciu uzaworenýclt skládok odpsdu 6 starých
envirunmentálnych ziiťaži,
8.4,? silnovať pí€dnosme skládky lokalizovmé v územiach pwkov regionálnelro úzcmného
systému ekologickcj stdbilily a v územiach, kde bezpro§íedne ohrorujú životné pto§ředie a
podzemné vody,

obyné územic
polyfunkčnétizemie
- rekreačné úzcmic
- špofrové územic
-

s

prevahou plóch prc bytové budovy

'
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- výrobné úzcnrie ple pódohospoddísku

(pol'noho§podáťska

o lesnicka)

pryovýrobu.

a.

Tatrami

si,závizné. podl'a funkcií uvedených vo výbesc č.2 Komplcxný urbmi§tický návrll

pricstorového usporiadania a

sú závezné podl'a

fil*čnéhovyužívania úzcmia .

výke§u č, 2 Konlplexný urbanistický návrlr

štrukruru póvodnc zstavuých častí§ídla a hlavne v icb
poILrhúch
ponechat' výru póvodnej zá§tavby, pripadrte ncnásilnou do§tavbou a rckonitrukciou
staršiclr objektov docicliť kvalitu, ktorá by § r\ou korešpondovala.
Štruknru v novšíchzctavaných častiach katastra-v cigánskej osadc je nuílé vhodno

ufbanizovat' adoplniť urbanisticko arghitektonickým
architektonickým ricšcním dominant aaobiektov
objektov

-

olrčianskej a sociálnej vybavcno§ti

pomoov je zárovoň potrebné
zaclrovaí' a koDlpozične umocnit' solitéry s lrisLorickou hodnotou. Pri novej výstavbe
a rekonšlukcii rcšpektovať v §ýchto lokalitÁch ď§hitektonický tvar domu typický pre
toto proslredie.
Okrcm zachovania architcklonicko-urbani§tických

- Riešiť uóani§tickú

integráciu zotavúých ča\ti kata§tra vnávrhu avýhl'ade
íEcmnéhoplánu obcc stránc pod Tatrami.
Vo varinntG č.l
- Navřhnúť loklli§,pri póvodneJ č.rtl olrce č,4,5 pře {ýstlvbu rodlnných dotnov
- Navťhnút'lokal|ty pd cigán§kcj o§rde č. l pre {ýr(.vlru rodinných domov ! č, 2
pťe ť,§tavbu bytových donlov
- Navrhnúť zrušenle ho6podárskeho dvora a Ieho územle začl€nlt'do lokality č.4
, zsbezpečir'architektonické a parkové úpravy plóch
na nevyhovujúcich, zaneclbmých a
devastovaných pIochách v zastavaných úzelniach a n. ich okťdjoch,
- z plóch s obylnou t'unkciou rrylúčiťrtrneselnú a výr.obnú činnosť natJnreme zaťažujúcu
životné prosrrcdic a obmedrujúcu používanieverejných priestorov a vel'kochov,
- v rekrcačnom úzcmi považovat'2a pťioritu ochranu prírody a krajiny,
- pri lvorbc plóch zclenc použivat'výhradno autochtónne a §Bnovišme vlrodné
druhy; brIíniť
introdukcii nepóvodných druhov rslliD a živočichov,
- pri parkoviskách riešit'vhodné ólenenic plóch nelesnou drevinovou vegcÉciou,
- v pritleranej lniere spristupnit'vcrcjné prie§trmstvá novovl,tvármýclr lokalit obc. pre
podniky pol'nohospodárskej pryovýroby.
2 UrčeniG připu§íných, obmedzujúcich, al€bo
jednotlivých íunkčných plóch

\Tlučujúcichpodmienok prc wužiíic

Uzemý pláo obce shinc pod Tatrami stanovuje súbor záváaých regulativov furrkčnóho
vpžitia územia. Optimálna - prevládajúca furrkcia je špecifikovauá pripusnrjm funkčným
využitinr, doplncná obmedzujúcim nDkčným v}užjtim a ne8alivn9 vymedz9ná taxaúvne
vymenovaním ncprj'pu§tných funkcii,

Regulativy funkčného ry!žitia píejcdnotIivé scktory
2.1.

}'unkčnó plochl pre rodinnó donry
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a) uenlic s|úžipíc túto hlavnú funkciu:

o pre bývanie fomtou rodinnýth donrov
aiadenimi

(napr.;

. zastav8nost' do
.
b) ná

c)

no

a spcvnené p|ochy/

Podlaríosť: 2NP

+

s prisltichajúcimi nevyhnutn:hri
8eiže, ho§podiiísk. §tavby).
ldo % zastívarosti §a nczapočItavajú komrnikácje

306/o

podkrovic

ufrije pripustné umi6tňov8t'tieto doplnkové fukcie k ltlavnej fukcií:
. rckeačnú lYbaveno§t' - penzión do 20 lóžok,,
. vercjné dopravné a technické vybavcnie,
. objekty drcbnej výíoby hygicnicky vhodné do obytttcj zóny,
. záhradnú chatku do 25 n2.

ťtzemije zakázané umiestňovoť:
. b}tové dony, objekty zákludnej ov, vyššej ov a rekrcáčnej vybavenosti,
priemyselnej r polnohospodárskej výŤoby, §k|adového hospodiNtva, športovej
vybavcnosti a

zriadení.

2.2. Funkční plochr pr. bytoré domy
a) úzernie slúžipre túto hlanú funkciu:

BD

r prc bývanie fomou bytových domov sprislúchajúciminevyhnumými
.
.

b)

c)

zriadcniami.
Zastavanosť do 20o/o ldo

0/o

zá§tavano§ti

§8 nezupočitavajú kotnunikúcie

a spevnené p|ochy/

Podlažnosť:3NP

+

Potlkrovic

na územi jc ptípustné umicstňovrť tieto doplnkové funkcie k blavnej funkci{:

r
.

na

vcrejné dopravné a technické vybaveni€,

vobjekioch bytových domoch vparl€ri jc možné situovat' funkcic zák|adlej
občiilskcj vybavmo§ti 8vjrcbných služieb hygienicky vhodných do obytnej

zóny,
úzenríjc zakázané umic§tňovať;

o plochy základlej, !ryššcj a rekrcačncj vybaveho§ti,
apol'nohospodánkej

priemy§clnej

výtoby, skladového hospodárctva, špoíovcj vybavcnosti

a rodinné domy,

ov
2.].Funkčná ploch. občlenlkcJ vybavtnosti
a) úzenlic slúžipre túto hlavnú funkciu:
. pre stavby zák|ldnej 8 vyššej občianskej !rybavenosti;
. z6tavanost' do 506/o ldo 0/o zastavanosti sa nczapočfuavajťt komwikácie
.
b)

a spcvnené plochy/
Podlažno§ť : 3NP +

Podkrovie

nu územi je pripustné umie§tňovut' tiero doplnkové funkcie k

r

.
o
o

hlavncj funkcii:

ztiadenia pre maloobclrod, §lužby, živno§tenské aktiviry nerušivélrocharilkteru
prc obyhú funkciu,
vercjné doprawé a technické vybavenie,
rekreačnúvybavenosť - penzión,
plochy ihrisk,
60
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plochy zelene.

l p|ochy bývmia, priemyselncj
ho§podá!§tva,

2.4.Ploch8 polyíunkcie - b}rvrnie + občirnrkr
a) úzclnie slúžiPre túto hlavnú fi'rnkciu:

a

polhohospodárskej yýToby, skladového

rTbrveno§í'

B/oV

r pre

umicstnenic pol}frukčných objcktov, plóch a ariadcni pre bývanic
ubYovmia
za§(avanosť da 30o/o ll]o 7o za§taYanosti sa nozapočitavajú komunikácie

v konrbinácii s občianskou lybavenosťou, s ntožnosťou penziónového

.

a spevncné ploclry/

r
b)

na

Podlažnosť: ]NP + Podkrovic

úzcmíjcpripustné umiestňovat'tieto

o
.

doplnkové fukcic k hlavnej fukcii:

vcreJné dopravné a techilické vybavenie,

objekry pre doplňujúcu lrybavenosl', súvisiacu s hlavDou fr]nkciou maloobchod
služby v spojeni s bývanim v služobnom rcsp. prcvádzkovom bye,
živnostenské aktivity ncrušivého charaktcru, ťcmc§elné čin!o§ti,
. plochy športovi§k, rekreačný§h objcktov, zclcne,
da územi je zakázané umie§tňovať|
a ncv}Ťobnó

c)

.

plochy pňcmyselnej apol'nohospodárskej výroby, výrobné §lužby askladové
hospodár§tvo,

2,S.Funkční plocha rekrcócie
R
a) územie slúžiprc túto hlavnú fi!*ciu:
r pre umiesncnie objcktov a zariadení pre íekrcáciu. kúpel'níctvo a špoí,
. Z3§tavanost' d,o 500Á ldo % zrtavanosti sa nezapočitaviúú konrunikácie

e

a spevnené ploclry/

Podlažnosť

:

3NP + Podkrovic

b)

na územi

c)

verejnó drrpravné a (cchnické vybavenie,
objekty a zariad9nia prejcdnotlivé alcbo §kupinové rckíeačné a športovó aktivi!y,
objekty pre doplrlujúcu vybaverrost, súvisiacu s hlavnou funkciou,
a8roruri§tika, služobné byty prc spnivcov zúiodcni,
plochy ze|cnc.
na ízemi je zakázué umi§§tňovať:

r
.
.
.
.

r

je pňpushré umie§tňovat' ti§to doplnkové funkcic k hlavD§J fukcií:

plochy

_

ztikladlcj a rryššej občimskej v}tavenosti, bývania, pricmyselnej

a pol'nohospodánkej

výroby, skladového hospodárewa.

2.6.Funkčnó plocha výťoby, Priemy§lu, §klsdov. technickej vybav€no§ti
a) úzcmie §lúži pre túto hlavnú funkciu:
. pre koncentíovunú výŤobu, výrobné účelyaslužby, kloré nemóžu by situované
v rámci obynej funkcie z hl'adiska hygienických a prcvádzkových požiadaviek
. b) na územi je pdpushé umiostňov.t' lielo doplt*ové funkcic k blavncj íirnkcií:
Za§lavanost' do 6oyu ld,o 7o za§tavanosli §a nezapočitavajú komuniká9ic
a spcvnené ploclry/
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Podlažnosť: 2NP + Podkrovi.
objckty pr. žiwosti, r.mqelíé podnikate|'ské aktivity, výrcbné ueály,
maloobchodné činno§ti a služby,
servisné a di§tribučné služby, opravdren§kú činno§ť, výrobné prcvádzky,
skladové objekty

účcIovéza(iad€nia špc€ií'ickej vybaveno§(i, ktoré nie sú vhodné do ob},tných,
rekcačných a polyfunkčných (B+ov) úzcmí,
zďiadcnia dopravy a technick€j infnštruktúry,
na územi je zakázu]é umie§tňovať:
r plochy základncj a vyššej občianskej vybavcnosti, rekreácic a špodu, biryania,

.

c'1

2.?.Funkčni ploch| pofnohospodirlktJ

výroby

PV

a) územie s|úžipre túlo hlavnú funkciu|
. prc koncentrovmú poťnohosporlrirsku výIoby, ktoré nemóžu by'situované v rántci
ob}tncj funkcie z hl'rdiska hygienických a prcvadzkových požiadaviek
b) na územi jc pripustné umislňovať ricto doplnkové fukcie k lrlavnej fukcil:
. objekty pre ávnosti, rcm§elné podnikatel'skó aktivity, a8ro(Ui§tika,

.\

.
.
.
.
r
.

maI@bchodné činno§ti a§lužby,
scťisné a di§tribučné služby, opruvárcnskt čiííosť,
skladové objekty,
objckty pr. ustajncni. zvicnt,
záhradnlctva.
zďiadenis dopravy a technickcj inliašťukúry.
ía úaeňi ja z^káaané umicstňovár'|
r plochy zák|adnej a vyššcj občimskej vybavcno§ti, rckreácie a špoňu, b:hania,

2.E.

Furkčníplochr športu

Š

a) úzenrie slúžipre túto hlawú fulkciu:
. pre umic§tncnie šponovisk, ihtisk, objcktov primo suvi§ilcich §o športovýnri
aktivihmi, šatíea 6ociálne fuiadeniB pťe obyvateť§§o
. za§hvanos!' do 50% /do 70 a§tavanosti §a neapočítavajúkommikácie

.

spcvnené ploclty/
Podlažnosť : 2NP + Podkrovie
a

b) na úžemíjepripustné umiestňovat'tieto doplnkové funkcie k hlavnej fukcii:
. verejhé dopravné a icchíické vybavenie
. objekty a aňadcnia prejednotlivó .lebo skupinové šponové aktivity

c)

.
.
.

objekty pre doplňujrlcu vybavcnosť, šťlvi§iacu s hlavnou funkciort
služobné byiy pre spťávcov špořtových ari{dení
plochy zelcn€.
na úzerni je zakázané umic§tňovať:

r plochy
a

základne.j s !/ššej občian§kej vlóavenosti, bývania, pdemyselne1
polnoho§podá§kej výroby, §kladového hospodllrstva,

2.9.Funkčn{ ploch1 2clenc
62
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a) úzenric slúžipre nito hlavnú nukciu:
. píe udržiavanic plóch verejnej a srikronrnej zelcnc prc zabozpečenic pozitivnych

účirrkov na žjvotnéprostredic, ochrana tvorbou izolačných pásov prea

ncpriunivými účinkami8ntrolDgénlrcj činnosli,
lr) na územíje pripustné umi6tňovat'tioto doplnkové fukcic k lrlavnej fukcii:
. ver§jné dopravné a tcchnické vybavcnic
. objckty drobnej architcktúry, mobiliár, §mcrové označniky
. objekťy pre pešich a gyklisbv, lavičky, prístrcšky
r produkčnézáhradky na p9§lovanie plodin prc §amozá§obovanic s objektom na
úschovu náradia a produkcie,jedrropodlažné do l 6 m2
o plochy oknsných kovín a vysok§j zclcne,
c) na úzeni jc zakázané untiestňovať:
r plochy základne.; a lryššej občianskej vybavenos(i, bývania, prremysclnej
a pol}rohospodárskej výroby, skladového hospodfustva a o§tatnýclr neuvedenýclr
f'unkcii,

2.10.

Funkčni plocha clntodlov

a) uemie slúži;rre túto hlavnú flnkciu:
e pre udržiavuic plóch kultovcj a verejnej zelcnc pre zabxpečenic pochovávania
hrobovó miosta. umový háj, kolumbárium
b) na územíje pripus[ré umio§tňovať tieto doplnkové fukcic k hlavncj funkcii:

c)

.
.
.

ob.jekty súvi§iac€

§

pochovávoim

technická infraštruknm, chodnik
parkovisko pre obslužnú funkciu pohrcbiska
na územi jc z*ázmé umie§tňovať;

o plochy

základrrej

a pol'nohospodárskcj

funkcii.
2.1

-

l.

a

vy§šej občimskej vybavenosti, bývmia, priemyselncj

výroby, skladového hospodársrva

a

ostatnýclr neuvedenýcir

Vodné plochy

a) pripustná funkcia: vodné (oky a nádrže,

nez6t vané ploclry s vodohospodórskou funkciou
b) doplnkovri t'irnkcia: športovo . rekrtačná, hospodárska (rybórswo, chov vodnej hydiny)
c)nepdpustné funkciel priemyselná uioba, skladovanie, <lopravné areály, zďiadenia na
zneškodňovanie odpadov.
Na v_odných tokmlrjc zakázilá vý§lavba objcktov, ktoré znemožňujri migniciu
ďb a vodných
živočichov a p|avbu malých šponových plavidiel.

2,12,

ornó póda

a) pripustná funkcia : pol'nohospodárska rastlinná viŤoba
b) doplnková íunkcia: dočasnéskladovanic Pol'nohospodár§kych

c)

produktov

nepripustné fllnkcic: vý§tavba budov okrcm dočasných objcktov slúžiacich

pol'nohospodárskej

v]hobe. fotovoltaické elekfiime. §kládkovani9

odpadov,

Ún.o
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Plochy bez zástavby toalýnri objÉktnli, pripu§tné je prechodné umiestncnic

pol'nohospodáskou výtobou súvisiacich dota§ných objektov (slohy a iné fomy sczónncho

skladovania, strážne búdky

2.13.

o

s

pod.).

Ltlky r pr§ttnky

a) prípu§bé funkcie;

pol'nohospodár§ka,

vel'kovýrobného alebo malovýrcbného chankte,u

pestovatel'ská

a

chovateťská

činnosť

b) doplnkové funkcie: dočasnéskladovanie polhohospodárskych produktov a usta.jnmie
hospodárskyclr

c)

nient

neprípustné funkcie: v.ý§trvbá budov okrcm dočrenýth objcktov slťlžiacich

polhohospodánkej výrobc, fotovoltnické elcltnimc, lk|ádkovanic odpadov.
š
Plocby bcz ástavby Walými objcktni, prlí}u§tné je prechodné umi€§tneni€
pol'trohospodárskou výŤobou súvisiacich dočsných obj€ktov (stohy a iné fomy sczónneho
§kladovania, sřážn€ búdky, oplótky, ohndy, košiare a pod.).

2.14.

Plochy |cov

Hlavnou funkciou je funkcia Ic§oltospodár§ka, ochránná á knjinotlořná.
a) píipustnd funkcia: rekreačná s ntožnýtn unriestňovMinl ruristických chodnikov a
cyklofu ristických tris,
b) doplíkovéfunkci€: umiestdedie lesohospodár§kych a pol'ovnickych shvieb, tíúsoÝanie
liniových sieti rcchnick€j infť!štruktúry,
c) umieslnenic iných stavieb po prlslušnom posúdeni prípustnosti dopadov novej funkcie ná
funkciu hlavnú.
Nepripu§tné sú: a) všetky o§tatné funkcic a áktivity, hczlučitcl'né§ h|ávnou funkciou lcsa a
kajinn.j zclene, b) hedodržiavatrie pletného lesohospodátskeho plánu.

2.15.

Ďr|šle rcgulatítT zl§trÝby,

okrem žávázných regulačných kódov (uvcdených v bodoch 2. l 2, l 4), ktorými sil steovuje
funkčná a slavcbná prlpustnosť územnéhovyržitia sa územným plánom vo výkr€sc č, 3

komplexnom uóanistickom náwhu. určujc:
2,15.1, Prc polreby protipožimej ochnny
- zabezpečenie požimej vody pre obec v súlade s STN ?3 0E73,
- pristupové kommikicie oa protipožiamy zásah v zmysle požiadaviek § 82 vyhlášky
Mv sR č.28E/2000 z.z..
2,15.2, stavebné po?er*y musia byt'napojcnó prianro na vcrejnú komunikáciu. Účclovou
komunikáciu móže bť napojený z vcrcjnej komunikácic maximálne jedcn §tavebný pozemok
s jedným obytnýn objektom vjestwjúcej zástavbc,
2, l5_3, V jestwjúcej zásnvbe pri pre§lavbe t dostavbc objcktoch a v prieluiáclr je potrebné
dodržat'uličnú,stlvcbnú čim a qýškovézónovanie okolitých jesntjúcich objektov, aby bol
achovaný uťbanisticko-architektonický chuf akter žá§t{vby.

2,15.4, Pri členeni jesmjúcich z6t6vaných pozemkoch je potrebné dodržat'určenú
fiaximá]nu
4stavrno§ť poremku nnd?emnými objektmi vdanom územnom bloku
pre navrhovaný aj póvodný poz€mok,
2,15.5, Pri navrhovanej obytnej funkcií fomou rodlnných domovje minimálny indcx zelene
(lZ) 30% k celkovej ploche pozemku,
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2,15,ó.Neubanizovmé úzcruie je učcnépre pol'nohospodiirsku a lesnú výrobu, nebude
súvisle zastavované, V neurbanizovaných úzerniach jc zakázané umiestňovať a
povol'ovať novoslavby s výninrkou líniových stavieb azariadeni tcchnického
vybavenil úžemia, Toto úzcmie sa de|i na pofnohospodrirsku pódu, lesnú pódu,
plochy vcí§jnej zclene na nelesných pozcmkoch, vodné plochy a loky a o;tafié
pozemky,

2,15.7.

stavby (záhradné domčeky) vzáhradách rorlinnýclt domov, musia byt' siluované
§ mu. pódorysom zásravby 25 m2.

mimo všelky ochrannó pásma
3. zá§ady

. regulrdw

športu a rckreície

prc umlcstnen|e obč|an§kcho vybavcnir, ccstovnóho ruchu,

ÚPN_o stránc pod Tatrami počita s druhmi a typmi zaíiadenl občimskcj ýybaveno§liI
-

-

adfiiIistralivne zaťiadenia (obecDý úrad, základná škola, , pošta, k!ižnica)

Prodajnc potravináí§keho tovaru (potraviny, pizzéria, másiarstvo, pekárcň, cukrárcnská
výťob!)
- predajne zrikladného nepotravinár§keho (ovaru (drogéria, papiemictvo, rozličný
tovar, )
, zďiadenja obče§tvenia a spoločného stravovania (polro§tin§tvo,
kaviďcň, rcštaurácie,
cukáreň, bar)
- zariadenia ncvýrcbných služieb pre obyvatel§rvo ( kozmetika
, autoseúi§),
- objekty duchovného a sakálneho chuakteru (ko§toly,
dom §mútku,)
- zďiadenia §ociáhej infraštrukfury bredškol§ké ariadenie, zák|adná škola,dom
opatrovalelskcj služby,klub scniorov, cintorin)
. zďiad§nia prechodného ubytovania (pcnzióny, hotel, motel.,,).
4 zá§ady a regulativy pr€

\Tbavenla úzenrir

umie§tnťnle výroby, verclného dopravnóho a technlckého

ÚPN-o slráne pod Ta!.anri počíta s druhnli
lybavenia:

-

a rypnri zariarlcni

výroby dopra\T o technického

rekonštřukci! a dostavba vodoJ€mu,
rekonšírukcir s do§tavbr póvodnej Čov
dcíinovlt'plochy pr€ z8ttlvky aulobutu r vhodné unlstncnle týchto za§távok,
n.vrhnút' cykloarr§y v řómcl kata§tra r lch píťpojtDle s okoiltými krtcstrami
podhori.,

l.chninit'koťidory ccsty Ul/3097 ajej úpÉva prejazclných úsekov zastavanými územiami
vo výkese č. 2 Komplcxný urbanistický návrh
4,2 Chráni!'cxistujúce vercjné dopravné zariadenia a prie§tory pre zriadenia vcrcjncj
4.

pod|'a znázomenia

hromadrre.j dopravy.

chrinit'úzcNic prc wbudovanie §icte ostatrrých konrunikácii, parkovisk a pcšich
chodnikov a plóclr podl'a znázornenia vo výkrese č.2 Kornplexný urbuistický návrlr,
4.4 V zlstavanonl úzenli rcšpektovať výhl'adové širkovéuporiatlanie ce§ty lrl, triedy č, J097
v kategórii MZ 8,5(8,0)/50 resp, MoK 7,5/40 vo funkčnej ric<le 83.
4,5_]\4imo zasavanó ú7.emie ťešpektovať ýýh|'adové širkové usporiadanie ccsty Ill. tricdy č.
3097 v kalcgórii c 9,5/70.
4.ó Rcšpektovať výhl'adové širkové usporiadmie ciest III/3097
4.3

ó'
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4,7 Existujúce obslužnékonrunikÁcic v obci po§hrpne prc§tavuť na kttcgóriu Mo ?,5/40
respcktíve MO 7.5/30, a lcn v odóvodncných prípadoch na kutegóriu MO 6,5/30 (kategória
prc stiesnené podmienky),
4.E v navrhovaných lokalitich rodiilných domov zlealizovat'obslufué komunikácie katcgórie
Mo 7,5/40, sjednostranným pcšlm chodnikom a so širkou uličného pricstoíu min, l0,0 m,
4,9 Na §lcpo ukončcných komunikáciách zíeaIizovsť obratiská.
4,10 Tvaíy križovatick mázomcné v grafickej č6ti územného plánu povážovat' za
doporučujúce.
4,1 l Pri všetkých nových stavebných aktivitách riešit'parkovanie na vlstnotn pozelnku.
4,12 Rc8lizovat' prcjckty cyklisticlcých trá§ § napojcnin na rcgionálnc cy,klistické trmy,
bcžecké|yžltrrke třrsy, podta ucclencj rcgionílnej konccpcie íoaoja cyklistickej dopraly.
4,13 Rcšpektovať žclemičnéspojenic nadrcgionálnc a celoštáíle jc prc obcc zabczpečené
želehičnou §tanicou v Kežmarku wdialenej cca 5 km,
4.14 v obl8ti Zá§obov8nia pitnou vodou podporcvať a rea|izovati rozšírcnievodovodného
systému v celcj obci.
4,15 chránit'vodojem v kat6ťi stráne pod Tatrami, koridor tra§y pdvodných, zásobných a
rozvodných vodovodných pombí a plochy pre výstavbu technických ariadeni pre
zá.sobovanie vodou ,
4,16 íekonštruovat' vodojem v k,ú.Stráne pod Tatrami
sictc
4.1 7 Chrániť koridory trás hlawých zberačov ksnlIizlčn€j
4.|7,1 Odpadové vody odvódzať do exisrujúccho kana!izačného zberuču a do
zrckonštruovmej ČoV pod póvodnou časl'ou ob(ť a do novonávlhovantj ČoV pri cigánskej
,

osade.,

4.18 Chránit'koridory tíás pdpojok VN a NN elektricke.j siclc a plochy prc rckonštrukciu a
vý§távbu nových tÉfostanic 4,19 vybudovat'nové navrhovanó traíoslanice á rozvody elcklrickej cnergic.
4,20 NoÝé §ekundám§ ro^ody el§ktrickej energie riešit'ako káblové a uložcné v zemi.
4,20.1 Chránit' koridorpre nrožnúpreložku VN vedenia uložcnélro v zctli,
.1,2l Pri novcj yýstavbe podporovat'nizkoenergetickú olebo z hl'udiska rnergctiky až p6ivnu
Ýi§tavbu,
4,22 Chrániť koridory trás vtl, stl a ntl rcryotlov plyru a regulačných stanic .
4.23 vybudovat" nové navrhovahé rczvody a zariadenia zemného plynu.
4,24 Chniniť kotidory trás tel€komunikačných rozvodov .
4,25 v}tvoriť podmienky na rekonštrukciu a pokračovaťso zahusťovaniň a dobudovanim
t.lcfónncj §ietc, Tel€fónnc káblo uk|{dat'v zemi.
4.26 Umiestnit'zdrole vody na hasenie požiarov v súladc s § 4 oó, 3 pl§m. c Ýyhl, MV SR č,
699/2004 Z.z. o zabc"pcčeni stavieb vodou na hasenie požiarov.

5.7-ósidy e reguladra pťc z.chovtnlc kultúrno-hl§tořických hodnót, píe ochřanu !
v.Wžívrílcpdřodných,dřoJov, pře ochrtnu pífody r tvořbu křrjlny, p}c vytváírnle r
udržirv.nle ekologlckej §trbility, vrát.nc pl6ch zclcnc - v!ťlrnt č.2
5.1 Zabczpečiť zálladnú ochnnu a zachovúie pmiatkových, historických, urbanistických,
trmclcckých, kajinárekyclt á kulhimo-§po|očenských hodnót v súlade so zákonom č.4912002
Z.z. ,podl'a k(oréhonsa na územíobce Stráne pod Tatrami nacbádza jedna národná kulnrma
pamiatka zapisaná v rcgistri nehnutclných národných kultúmych pamiatok a v Ústrednom
zoznanlc pamiatkového fondu-UZPF:
- kostol íim§kokatolicky sv. Marlina §úp č, l03 na pozenrku KN-C parc č 202 v k.ú, StÉne
pod Tatrani, č. UZPF 982ll- ranogotický, jerlnolod'ový kostol s pozdIžnou dispoziciou 2 l 3.
66
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Storočia. V15. Sbročíneskororcnes&čne zaklcnutý. Súčmtoukostola je aj jeho areál
s bývalým prikostolnýrn §intorinoni,yymedzenýnr
ohradnýnr núronl.
Pri akejkol\ek stavebnej činnosri rra národných kulrúrrlych parniatkrc|r a v ich
bczprostrednom okoli (b€zprostícdné okolie národnej kultúmej pamiatkyje priestor v okruhu
dcsialich.mcnov od nchnutclhcJ národn€j kultúmej pamiatky; disať mciróv sa poeíta od
obvodového plášt'a stavby, ak nchnulclhou národnou kultúnrou pamiatkou jc stavba, alebo od
hrmice pozcmlu. akje nchnutcI'nou národnou kultúřnou pamiatkou aj pozjmok)jc nutnó
postupovať v zrnysle zÁkola č. 49l2oo2 Z. z, o ochrane pmiatkového iirndu v zncni
neskoršich prcdpisov,
-V introvilÁne a exkavilánc obce Stráne pod Tatranli evidujc Archeo|ogický
ústav Slovenskej

akadénrie vied viaceré archeologickó Ioktlily !polohy svýskytorl ojedinelých nriIezovMcdzi najdóležitejšie lokality pati lokalita Pod kamcnnýrn vrchom-sidlisko ( kultúra
volútová, skupina žcliezovská, !nladšia doba rímska, síredovek
),
5-2 Zabezpeéil'zilkladlú ochranu evidovaných ilcheologických lokaiit , Krajský pamiatkový
úrad Prešov v zmyslc zákona a, 49/2002 Z. z, o ochme pmiatkovéhó fotldu v aení
ncskoršich predpi§ov, v spolupráci § pri§lušným §tavcbným úradom, pri vykonávul
akejkoťvek_ §lavebnej, či inej hospodIárskej činnosti zabwpečuje pottmienký ochrmy
archeolrlgických nálezisk aj nlinro územi s evidovanými a predpokladanýrni rcheólogickýnli
náleani v procese úzenrnéIlo u stavcbného konania, §tavebnik je poúnný v mysle 40
§
z:1|ona e, a|Pl!| Z z, o ochnne panriatkového lbndu v znení niskorSích
ircdpisov a § t Z.l
zákona č, 50/|976 á. o územnom plánovmí a stlvcbdom poriadku v zncni neskorších
pr9dpisov počas r€alizácie zcmných prác oznámiť každý archeologiclcý nález Krajskému
pamialkovému úradu Prešov najncskór na druhý pmcovný rlcri pojchJniijieni, Nálcz sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úridom, a'lcbo uím poverenou
odbome spósobiIou osobou najmcnej však hi pracovné dni odo óa oznámenia nálczu, Do
obhliadky kajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný lykonat' všetky nevyhnutné
opatrcnja nd záclrranu nál9zu, najnlá zabezpcčiťho pro(i
Poškodeniu, znehodnoteniu, Žničentu
a odcudzeniu, Archeologický nález nróže \yzdvihnúť a prenriestniť z póvodnélro
nliesta a z
nálezový§h súvi§loslí iba opnivnená osoba nretódanri archeologického výskumu,
5 3 V priestorovom usporiadani obcc považovať za hlavnú dórninantu obecný úrad obidva
,
pdvodnó kosloly a navrhovmý kostol
5,4 vyvárať podmienky pre zachovanic funkčno§ti prvkov systénlu ekologickcj stabiliry
vyznač§né v gralickcj časli dokumentácie územnóho plánu obce.
5.5 Chránit'a zvcl'ad'ovat'plochy verejnej zclenc; najmá verejný park acirrtorin anový
cinlorín
5.6 V nraxinrálne rnožnej nriere achovat' exisfujúce bre|rové por§ty fokov a v},tvárat'
vi§adbou nové re§p. r§konštruovat' existujúce brelrové poroty,
ó.

Zásady r rcgulatíry pr€ §taro§llivo§t'o

Katasteí_obcc stráne pod Tatrami

živoané pro§tredic - v8rian( č,2

je vscvcmcj polovici

súčast'ouochralrnóho pásma
Tatranskóho národného parku, v ktorom podl'a zákona 54312O02 Z,z. o ochrane priiody a
kíajiny vaeni ncskoršich prcdpisov platí 2. stupeň úzcmrrej ochrarry. l.stupeň územnej
ochrany - všeob§cná ochíana Bstlin a živočichov plati v južnej polovici kala§tra, Kataslcl na
severe hraniči §vla§hrým úzcmim Tabanského národného puku súzcmim curópskeho
význanlu SKUEV 0307 Tatry uslanoveného Výnosonr MŽP SR č,3/2004-5,1 zo rlňa
l4,?,2004, Kaluser nezasaltuje do chrrineného vličieho územia sKcHvU 030 Tany Podf8
Vyhl'tšky č. 4l20ll z. z, zo dňa 22.12. 2010. v dotknutom úzenrínie je evirlované
malop|ošné chráDené územie, obec ie oovinn*.
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6.1 Znbczpcčiť p|ochy pre tricdenie a

znehodnocovanic

biologicky rozložitel'ných

komunálnych odpadov, vytvoíiť podmienky prc vybudovmie obccnélto konipo§toviska.
6.2 Znižovať množ§ťvá vypúšťaných látok zncči§t'ujlicich povrchové vody, následnc znižovať
aečislbveie vodných tokov.
6.3 Vytváfať podmien}y prc niženie hluku z dopravy na t6se prieťahov 3. triedy. Zn tiché
oblroti sú prc ůčelyzálrmy, prcvencie a znižovúia škodlivých účinkovhluku 2 pozcmnjrch
komunikácii považovméfunkčné plochy býlania s plochy rckreácic.

6.4 Prcvádzky produkujúce zvýšetúhlučno§t" a prevádzky s ncpťetržitou dobou vjroby
lokalizovatn mimo obYné územia obce.
6.5 D!ždbvé vody zo spcvncných povrchov nriotnych konmikócii tunkčnej lrirdy c
odvridzať dažďovou kanalizáciou ccz odlučovdč ropných litok do recipicnm. Dožďové vody z
mie§tnych komunikócii funkčnej triedy D a z tlčclových komunikácii odvádzat'§ystémom
cesmých ri8olov a cez powch komunikácii do podIožia.
6.6 Pň koordinácii funkčného tryužitia plóch vjednotliyých sektoroch uplaiňovať n6ledowé
ásady mhrmy životného prostrcdis:
ó,7 Pricmet RU§ES z UPN VUC Prcšovský knj:
Biocentrum nadre8ioná|neho viaamu Tatranský nrirodný par-k(TANAP) so §vojím
ochramým pásmom zasahuje do severo západíej ča§ti káta§tťátneho úzenia obce.
NálŤliy pNkov MUsEs
v roku 2015 bol spracovaný mi€§tíy

územný §y§tém ckolo8ickej §tability pre obec Snine
pod Tatrami.
v tomto dokument. boli navrhnuió tieto prvky ÚsEs;
východnou hranicou kat6tra pretcká vodný tok Kežmarská Biela voda. Vo svojom lronrom
ioku j€ vylt|á§cný z. vodárenský tok § povrchovým odberom ndd l0 l/s. Katastrom a obcou
preteká strán8ky potok,
oba toky boli v roku 20l2 |rapovrné §o zisteninr konrplexu biotopov:
- Biotlp národného yýznamu Kr9 Vóové kroviny n8 zaplBvovaných brchoch vód,
priodtný biotop flróp§keho yižnanluLs1.4 HoNkéjclšovó lužné lesy,
- Le§né pordty v kamtri repíqentujú biotop národného význanN LsE.o Jedl'ové
a jedl'ovo smrekové lesy,
- oba vodné toky Kežmarská Biela voda aj stránsky potok sú lokalitámi výskylu
druhov euópskeho výmamu mihul'6 potočná,4mpetm planeri/ vydra ri9čIa /lulra
lutra/ a bobor vodný /castor fiber/. z ostatných významných druhovje ná Iokálilu
viazoých viacero druhov z rodu Chiroptera.
7.

vymedzcnic zl§trvtného úz€mlr obcc

?,l

Hnnica zastavaného územia sú závázné podl'a priebchu uvedeného vo výkrese č. 3
Komplexný urbanistický návrh
7,2 Hrúica za§tavmého územia obce zo slavom k 1,1.1990 podl'a katasťrálnej mapy je
dcfinovaná ako súěcný stav ajc zdokumentovaná vo výkesovej časti úzcmného plánu olrc€.
Navrhovaná híeica zastavfuého úzcmia je prjcsrorovo vynáčcná ako návrh v súlade
definlcie etavaného územia podťa stavebného zákoná.
,

8.

Vymedzenle ochrrnných pl§lem t chrin€ný.h

ochrsnné pásmr:
ochrdnaé !'ósma ciest
8,1

ARCHlNGo sWs,1,o

,

;r.

ú2€mí podl'r osobitných předplsov

tJr1.o stánc

pdtanmi

_v.d.nt č,2

- l 5 až 20 N od osi vozovky cicst IIl. tri9dy
pásnre je zakázaná, alebo obmcdzená činno§ť, ktoíá by Nohla ohíozit'
dotknutú koňunikáciu, alebo prenrávku na ncj. Výnirnku zo zákaa povol'uje prislušný cestný

V cesmom ochrmnom
orgán,

Ochrunné pdsua vodohospotlirskych wdeli a zariudeni
- 1,5..m na obidv§ §lrany od vonkajšieho obry§u potrubia pri verejnom vodovode a vercjnej
kanalizácii do priemcfu 500 mm,
O c lt ra nn é ptis na e l e kl rc e D erge i cac h za ťiu den í
- lo - ]5 nl obojstrannc od kajného vodiča u vonkajšich clektrickýclr vedcni pri napáli od l

kV až nad 400 kV
- l - J nr obojstrlnn€

u káb9loyých

elekíických vedeni

]0 m od objektu alebo oPlotfiia clek§ickej §tanice
- l0 m od konštruk§i§ líansfomovue z vN na NN,
Och wn né pósau plynúrenslých zutiúeni
- 4 - 50 m prc plynovody a pripojky s DN menšim ako 200 mm až nad ?00 mm
- l m pre NTL a STL plynovody a prípojky, kto.imi §a rozvádajú
Pl)Ťy v zastavMom úzcmi
-

obce,
- 8 m pre tcchnologickó objckty (regulačné slrnicc, zásobníky propán
- butánu a pod,),
- l0 m pri STL plynovodoch a pripojkách na vol'nool priestran§tve a v n€a(avanoD úzeDrí
- 20 - 200 m pri vTL plynovodoch a prípojkách s DN menšilu sko l50 mm až nad 500
nul
- 50 nr pri plniarňach u sÉčiaÉach
propánu a propán - buuinu
, pri NTL a STL plynovodoclr a pripojkách v súvislej
zástavbc obcí §a bezpečnostné pii§ma
určia v §úladc s tcchlrickými požiadavkami dodávatel'a plyru,
Oc hťa n n é pásu ! 1.\ekouuai kačlých rcden i
- 1.5 m od osi tclekomunikačnýclr vedcní (kábelových) obojstranne
- na ochranu proli rušeniu prevádzky rádiokomunikačných zariadení §a určujú kruhové a

snrerovó oclrranné pásma, Roz§ah týcltto plisiem §a stanovuJe individuálne výpočlom a
potvrdzuje v úzenuonl konani, Ktuhové ochranné pásrno lnóže byť vytnedzcné kružnicou s
pololleronr až 500 nt,
Ochrgn4é pdsuu vodhých tohoý
- úzenrná rezcrva pozrlÍž oboch brehov voclných tokov 6,0 až lo,0 m od brchovej čiary př§
výkon správy
- rešpcktovat'prirodzenó inundačtré územia vodných tokov § obmcdzenim výstavby a mých
nevhodných činnosti v zmysle zákona o ochrane prcd povodňami ě.7l20l0 Z.z. Ý pripade
akejkol'vek výstavby v blízko§ti nichje potrebné zabezpečit'jeho adckvátnu ochranu
- podmieniť výstavbu v blizko§Li §tránskeho potoka a Kežmuskej bielej vo<ly prcukázmim
hladinovélro rcžintu tokov s umiesmeninr stavieb nlilrro inudačnélto úzenria nad h|adinu
Ql 00 ročnej vody
ochranné pósmo pol'loho§podir§keho dýoru sbóne Pod Tatíafri
" rozsah ochranného pásnra pol'nohospodárskeho
dvora podl'a rydaného píávoplatnélro
ú2emného rozhodnutia

O c h ra n n é pósu o po h rebisk a
, 50 m od vonkajšieho oPlotenia ciitoriDa
- v ochímilom pásme cintorina sa nsmú povol'ovat'ani umie§tl'íova!'budovy, okrem §(avieb,

ktlré priarno súvisia spochor,ávanínl (don silútku), vznrys|e zákona ě. l3ll20l0 Z.z.
o

pohrcbniclve,

- stavby, ktoré sa už nachádzajú v 50 nr a lnenšcj vzdialeno§ri od stilého pohrcbiska, je
možnépťestavať (pre§tavbq nadstavba, pristavba) rak, aby sa stavba nepriblížila k
ó9
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pohrcbisku. Pri alcnc účelu§Évby je potr€bné zvážit', či budúc. prcvátlzka ncburlc rušit'
pictny charakter pohrebiska napr. hIukom. Výstavbu inžinierskycb sieti, výstavbu chodnikov
a konrttnikácii je nrožnépovolit'.
ochrah^é plsmo lesd
- 50 m od okmja lcsných pozemkov
l)chrunnč Pásno Tatrulshlho ndroďniho parlu
- poď'a hnnice vyke§|encj vo výkc§e č.2 v §úladc § podkladmi SOP správa TANAPu.
Plochy pr. verejnopřospelné §trvby, pro }Tkonrnl€
a§an{clu l nl chřánené či§tl krajlny - vrrlrnt č.2
9.

9,

d€l€nlr

i lc€l'ovinl!

pozcnrkovt

l Prc Ýerejnoprospešné stavby

- sieť pozemných

§ú určenéticto fúnkčnéplochy:
komunikácií ýyznačcných v grafickej č6ti dokmentácie územného plánu

obce,
- sieť rczvoóých vodovodných potrubi a plochy pre výstavbu technjckých zariadcnl pťc
zásobovanie vodou vyznačmých v 8raíickej č6ti úzcmného plánu obce,
- hlavné zbcrače kanalizačnej siete r nadvánjúce uličnó §toky obce,
- prekládky M,,l vedmí vynačoévo výkrcse -Výlas v€rejoého tcchnického vybavenia

Encrgctika a plynoíikácia,
- pripojky Vltl a NN elektrickcj siete a rekonštrukcia s Vý§tavbd nových trafo§tanIc,
- rozširenie sTL rczvodov zeilného p|)Ťu vyznačcných vo výkrcsc - výkrcs v€rejného
dopravného tcchnického \ybavenia Eneígetika a p|ynolikícia,
- stavby tolekomuik8čnej káblovej siete a $ivisiacich technoloBických zúiadcnl,
9.2 Budovy a areály na asanáciu: st1 uíčenév cigánskcj časti obce.
9.3 Plochy prc vykonávanie delcnia alebo scel'ovania pozmkov: nie sú určené.
9.4 Plochy pre vyhlásenie za chránené časti krajiny: nie sú utčené.

l0. Určenle př. ktoré či§d obc€

v!rlrnt

č.2

Je

potřcbné ob§t!ťst' a §chvállt' územný plán zóny -

Územný plán obce určttjc vypracovať a schváliť úzcmné plány zón pte úzenria:

clgin§k. o§rdt

lokrlitr
lokllltr

č.1

č.2

lokr|ltr č.3
Iokállta č.4

lokrli.a č.5
l

l,

zozňrm Ýcřejnopro§pešných st.vicb

Vclejnoprospešné sbvby spojené s realizáciou lvedefiých záviizných r€g!tatívov sú tieto:

A. vérejnoprospešlé stavby vyptýwjúce z ŮPN vť]C PrcšOvského kruja
2, V oblasti vodného bospodárswa
2,4 pre §kupinové vodovody:
2,4.40 §amostatné a skupinové vodovody v ostatnýclr obciaclt Prešovského kraja napojené na

vcrejné zdrcje
2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácii a čistiarni odpa<lových vód, v obciach
Prešovského kraja
2,6 dobudovanie Tařan§kého §kupinového vodovodu
2,8 §tavby pre úpnw a revitaliziciu vodných,tokov, mclioíácii a íádrži,
MfrING@
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2.9 stavby protipovodňových
2.

ochtmných lrródzí a úpravy profilu koryta,
l0 poldre, zdrže, prehrádzky a uralé viacúč€lové vodné nádže pre stabilizáciu plictoku,
3 požiame nádržc v obciach,

2,1

v

oblasti lclckomunikácií
l §tavby pre prcnos tcrestriálneho a káblového signálu a stavby sieti iDlormačne.j sústavy,
ich
a
ochtanrré pásma
6, V oblasti obrauy š!áLu a civilnej ochrmy ob)ryatel'stva
ó,3 stavby civilnej oclrrany obylatel'stva
6,3. l zariadenia na ukrývmie ob}ryatel'sryd v pripade iclr ohrozenia
6.3.2 zariadeniu na signalizáciu a koorrlináciu činnosti v stove ohrozenia
7, V oblasti prirodného a kulnimeho dedičstva
5.
5,

7.1 stavby uvcdelré v Ústrednom zozname pmialkového fondu lyhláscué za národné
kultúru§ panliatky, pamiatky a ich okolic zapi§ané v zozname svetového kultúncho dcdičsNa
UNEsco a objckty súvi§iacc s pmiatkovo chriincnými historickými pďkami, ich údížbua
úpravy realizovať len §o súhlóom Kraj§kého pmiatkového tiradu irešóv
7,2 §tavby píc ochranu, prieskum a §pň§tupncnic achcologických lokalit
8, V obJasti pol'nohospodárstva

8.2 §tavby viacúčelovýolr vodnýclr nádržípre protipovoóiovú ochrmu azavlažovanie s
využithn ple rekleáciu a furiznus, rybné hospodárs&o s eko§tabilizáciu
9. V oblasti životného prostredia
9. l stavby na ochranu prcd prívalovými vodami ochranné hrádze a úpravy vodného
toku,
prichrcdzky poldrc fl viacúčelovévodné nádrže,
l

0,

V obla§ti odpadového lrospodárstva

l0,1 stavby a zariadcnia na areškodřrovanic. dorrieďovanic, kompostovanic aíecykláciu

odpadov a materiálového a encrgetického zhodnotenia všctkých druhov odpadov.

B. )'etejaoprospešú stavby vyplývajúce: ÚPN-o srróhe pol! Túrrafti

Ako vcrejnoprospešné stavlry na úzenri obce stráDe pod Tatralrii sa §tanowjú

;

§tavby prc vcrcjnoprospcšné službv:
- stavba kostola,donu opatíovatel'skej služby,klubu seniorov.dornu snlútkT,hasič§kej
zbrojnice,obccného úradu a oslatné stavby pr§ občianskc vybavenic
- prolipovodrlové úpravy okolo vod!ých tokov prechádzajúcich intravilánom obce
- sadovníckc úpmvy vcrcjncj zclcne v centre obcc, cinrorin
- rekoDštnrkcia futbalového ihliska,§lavby.pre
šporl a ťckreáciu
avbv vercinélro drtpravnóho a technickóho vvbavenia:
navrhované nliestn€ konrunikácie, vrátane chodníkov pre pešíclr a cyklistov

,.úpravy existujúcich ilric§lnych kornunikácii vrálane chorlnikov pre peších a cykli§tov a
rekonšhukcic a nrodemizácie mi€stn9j komunikácie Stnine pod Tan.onri,
- veťejnépalkoviská
- navrhrrvané vodovodné roaody s prislušnými zariadeniami
- navrhovaDá kanalizačIrá sieť a rozširenie jesrvujúcej

-

Čov,

navrhovoé prekládky a nové rozvody elcktrickej energie sprislušnými zriadeiriami

(trafbstanica)
- navrhované prckládky
regulaúté §tuice)

navrhované prekládky

zariadcniami.

§CHING@
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a nové íozvody zemého plylu s prislušnými zariadenianri (napr,

a nové slabopnidové ronody (telekonruikácie) s

príslušnýnri
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Na

u§kutočncnie v€rejnoprcspcšnýclr stavicb možno pod|'a zókona ř.28212015 Z.z..
o\ryvl&stňovsní pozenrkov astavieb aonútcnoň obmcdzeni vlastnickeho prdva kninr
aomene adoplncní niĚktorith zókonov možno vo verejnom záujnrc poz€ml,y, §tavby a
práva k nim vyvla§tntt'. aIebo vl&§tnickc práva
k pozonrkom a stavbám obmedzit'.

l2 §.hémr závámých č{§tí rl.šcllg r vereJnoptorp€šných
Je súčast'ougraí'ickej

§trvlťb
čmti územnoplánovacej dokumentácie a zároveň tvoíj prilóhu záviiznej

časti.

qpracoval: lNG,ARCll. Michal KUVÍK

v Popradc, november
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