Územný plán obce HRANOVNICA - NÁVRH, august 2007

TEXTOVÁ ČASŤ

Zmeny a doplnky č. 2 návrh január 2014

SPRIEVODNÁ SPRÁVA
K ZMENÁM A DOPLNKOM Č. 2

ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI
1.1. Obstarávateľ:

1.2. Odborne spôsobilá osoba
na obstarávanie ÚPP a ÚPD:

1.3. Spracovateľ:

OBEC HRANOVNICA
Obecný úrad, Sládkovičova 398,
059 16 HRANOVNICA
Ing. Emília Hudzíková
Zimná 3585/1, 058 01 Poprad
Tel. 0903 733 381
E-mail: emilia.hudzikova@gmail.com
Ing.arch. Mária Kollárová - architekt
Traktorová 590, 058 01 Poprad
Ateliér: Bajkalská 20 , 058 01 Poprad
IČO 33072 582,
DIČ 1022652268
IČ DPH SK1022652268
Tel./fax: 052/77 34 268, 0905 97 3325
E-mail: kollarova@stonline.sk

DÔVOD OBSTARANIA ZMENY A DOPLNKU Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU
Obecný úrad pristúpil k obstaraniu Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Hranovnica z dôvodu
zosúladenia prijatého VZN obce týkajúceho sa kvality bývania v obci (regulácie rozvoja funkčnej a priestorovej
štruktúry) s platným územným plánom obce.
Spracované Zmeny a doplnky č. 2 nadväzujú na VZN č. 3/2013 prijaté Obecným zastupiteľstvom; VZN
nadobudlo účinnosť 14.01.2014.
Cieľom je pomocou podrobnejších regulatívov funkčného využitia územia zabezpečiť zachovanie
a regulovaný rozvoj funkčnej a priestorovej štruktúry v jadrových obytných a vybavenostných častiach obce,
s očakávaným pozitívnym dopadom na stabilizáciu štruktúry domov a bytov, stabilizáciu národnostnej skladby
obyvateľstva obce, ako aj udržanie a zvýšenie bezpečnosti a kvality bývania v obci.

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA S NADRADENOU DOKUMENTÁCIOU
Spracované Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu sú v súlade s nadradenou dokumentáciou.
Nadradenou dokumentáciou pre riešené územie je Územný plán veľkého územného celku
Prešovského samosprávneho kraja, ktorý bol schválený vládou SR uznesením č. 268/1998 v znení neskorších
zmien a doplnkov, ktorého záväzná časť bola vyhlásená NV SR č. 216/1998 Z.z., a záväzná časť jeho zmien
a doplnkov vyhlásených nariadením vlády SR č. 679/2002 Z.z., nariadením vlády SR č. 111/2003 Z.z., VZN PSK
č. 4/2004 a VZN PSK č.17/2009.
(Aktuálne znenie záväzných regulatívov VÚC týkajúcich sa riešeného územia je uvedené ďalej).
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ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM PRE ÚPN-O HRANOVNICA
Zadanie pre územný plán obce Hranovnica bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva obce
Hranovnica zo dňa 23. 09. 2005 pod bodom 2a.
Zadanie pre územný plán obce Hranovnica uvádza na str. 3 v bode
b) „určenie hlavných cieľov rozvoja územia“ o.i.:
o podať návrh na stabilizáciu a rozvoj sociálno-ekonomického potenciálu, ochranu a umocnenie
kultúrno-historického dedičstva v oblasti pamiatok a krajiny
o stanoviť únosné limity a regulatívy územného rozvoja s rešpektovaním zachovania
a skvalitnenia stavu životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja
a v ods. „z hľadiska urbanizmu (funkčnej a priestorovej štruktúry)“ uvádza na tej istej strane o.i.:
o z hľadiska formovania a kompozície centra sídla – v jadre obce doplniť chýbajúce vzájomné
prepojenia ťažísk občianskej vybavenosti
o zachovať v čo najväčšej miere kultúrne a stavebné hodnoty územia
o zachovať súčasnú štruktúru domov a bytov
o efektívne využívať všetky vytvorené existujúce priestorové podmienky pre prevádzky občianskej
vybavenosti
Navrhnuté Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu sú v súlade so schváleným zadaním pre územný
plán obce Hranovnica, vzhľadom k tomu, že:
navrhované spodrobnenie regulatívov umožní realizáciu a naplnenie hlavných cieľov rozvoja územia
definovaných v zadaní a prispeje k zachovaniu kultúrnych a stavebných hodnôt územia, ako aj ku
zvýšeniu bezpečnosti a kvality bývania

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Pôvodné vymedzenie riešeného územia, ani pôvodne navrhovaná hranica zastavaného územia sa
navrhovanou Zmenou a doplnkom č. 2 nemení.

EXISTUJÚCA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIE OBCE
Obec Hranovnica má Územný plán z roku 2007 spracovaný digitálne.
ÚPN obce Hranovnica bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Hranovnica Uznesením č.
91/2007 z 30.11.2007. Záväzná časť ÚPN obce Hranovnica bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
obce Hranovnica č. 1/2007 z 30.11.2007.
Od schválenia územného plánu bola obstaraná a schválená jedna jeho čiastková zmena (ÚPN-O
Hranovnica - Zmeny a doplnky č. 1, rozšírenie priestoru ťažby Hranovnica – Dubina, čistopis október 2011), ktorá
bola schválená 16.11.2011 uznesením č. 89/2011 bod a); a jej záväzná časť bola vyhlásená VZN 2/2011 zo
dňa16.11.2011.

POUŽITÉ PODKLADY PRE SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2
pri spracovaní Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Hranovnica boli využité nasledovné podklady:
ÚPN VÚC Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
schválený vládou SR uznesením č. 268/1998, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov,
ktorého záväzná časť bola vyhlásená NV SR č. 216/1998 Z.z, a záväzné časti jeho zmien
a doplnkov vyhlásených nariadením vlády SR č. 679/2002 Z.z., nariadením vlády SR č. 111/2003
Z.z., VZN PSK č. 4/2004 a VZN PSK č.17/2009.
Územný plán obce Hranovnica v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
schválený Obecným zastupiteľstvom obce Hranovnica dňa 30.11.2007 uznesením č. 91/2007,
v znení jeho Zmeny a doplnku č. 1, ktorá bola schválená 16.11.2011 uznesením č. 89/2011 bod a);
ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN Obce Hranovnica č. 1/2007 zo dňa 30.11.2007,
a záväzná časť jeho Zmeny a doplnku č. 1 vyhlásená VZN 2/2011 zo dňa16.11.2011.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HRANOVNICA Č. 3/2013
o zabezpečovaní verejného poriadku v obci Hranovnica
schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 230/2013 zo dňa 27. decembra 2013
VZN nadobudlo účinnosť dňa 14.01.2014.
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RIEŠENIE ZMENY A DOPLNKU Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
V predloženej Zmene a doplnku č.2 nie sú navrhované nové funkčné plochy, ani zmena funkcie
doteraz navrhovaných funkčných plôch. Taktiež nie sú navrhované nové verejnoprospešné stavby.
Navrhovaná je len úprava regulatívov pôvodne (v platnom ÚPN-O) navrhovaných funkčných plôch,
resp. ich regulačných celkov, so zachovaním ich dominantnej funkčnej náplne pôvodne navrhnutej v platnom
ÚPN-O.
Navrhovanou Zmenou a doplnkom sa nemení pôvodné vymedzenie regulačných celkov, mení sa
označenie jedného z nich.
Navrhované úprava regulatívov sa týka niektorých regulačných celkov bývania a občianskej
vybavenosti obce (resp. aj zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti) vymedzených vo výkrese č.
9 – Návrh záväznej časti územného plánu M 1:2880 (a v jeho zmenšenej schéme doloženej k Záväznej časti
ÚPN-O).
Navrhovaná úprava regulatívov pozostáva hlavne z podrobnejšej špecifikácie
a neprípustnej funkčnej náplne jednotlivých navrhovanou zmenou dotknutých regulačných celkov.

prípustnej

Úprava regulatívov je v Zmene a doplnku č. 2 navrhovaná v týchto regulačných celkoch:
o s dominantnou funkciou bývania
č. 1, 5, 9, 10, 13, 14, 15
o s dominantnou funkciou občianskej vybavenosti
č. 2, 4,
o s dominantnou f. zmiešaného územia bývania a obč. vybavenosti
č. 3
Označenie
jedného z regulačných celkov ozn. pôvodne ako „5“ sa v Zmene a doplnku č. 2 mení na „5A“
o a vkladá sa nový regulační list pre novo označený regulačný celok 5A
Zobrazenie regulačných celkov je na zmenšenine výkresu č. 9 - Návrh Záväznej časti územného
plánu formátu A3 (ktorá je priložená k Záväznej časti) a jeho náložke nového stavu výkresu č. 9a - Návrh
Záväznej časti územného plánu (zmenšenina formátu A3) podľa Zmeny a doplnku č. 2.
V grafickej časti Zmeny a doplnku č. 2 je doložený výrez pôvodného výkresu č. 9 - Návrh Záväznej
časti územného plánu v M 1:2880 veľkosti formátu A3 a jeho náložka nového stavu výkresu č. 9a - Návrh
Záväznej časti územného plánu v M 1:2880 podľa Zmeny a doplnku č. 2.
poznámka:
V pôvodnom ÚPN-O sú navrhované funkčné plochy následne vymedzené do regulačných celkov, ku
ktorým sú pričlenené jednotlivé regulačné listy (v riešenom území je tak niekoľko regulačných celkov označených
rovnakou číslicou, s rovnakými regulatívmi).
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PREMIETNUTIE
NAVRHOVANEJ ZMENY A DOPLNKU Č. 2. DO PÔVODNEJ TEXTOVEJ ČASTI
ÚPN-O HRANOVNICA
v pôvodnej Textovej časti čistopisu ÚPN-O Hranovnica sa dopĺňa a mení (vyznačené červenou):
•

na strane 12 sa mení celý odstavec A.2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA.... podľa aktuálneho
znenia záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského kraja, Zmeny a doplnky 2009, t.j. na text:

ZÁVÄZNÉ ČASTI SCHVÁLENÉHO ÚPN VYŠŠIEHO STUPŇA
vzťahujúce sa k riešenému územiu

REGULATÍVY A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
ÚPN VÚC Prešovského kraja, Zmeny a doplnky 2009

K riešenému územiu sa vzťahujú záväzné časti územného plánu vyššieho stupňa, ktorým je pre
riešené územie ÚPN-VÚC Prešovského kraja - Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku
Prešovského kraja 2009 a jeho Záväzná časť, vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009
schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 589/2009 zo dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 06.12.2009
Z jeho schválenej záväznej časti sa riešeného územia dotýkajú nasledovné kapitoly:
I.

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
1.1. v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov
1.1.4. formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním
polycentrickej siete ťažísk osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované
rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať naviazanie na
Slovenskú a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru,
prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov
1.1.5. sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov
– sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej
komplexnosti subregionálnych celkov
1.1.6. formovať sídelnú štruktúru prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia,
sídelných centier, rozvojových osí a vidieckych priestorov
1.2. v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj sídelnej štruktúry
1.2.1. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej
sídelnej štruktúry
1.2.1.1. podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
1.2.1.1.1. žilinsko-podtatranskú rozvojovú os Žilina - Martin - Poprad – Prešov
1.2.1.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:
1.2.1.3.8. horehronskú rozvojovú os: Heľpa – Vernár – Poprad
1.2.2. zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného
a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj
konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej
republiky
1.3.

ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia
1.3.1. podporovať ako ťažiská osídlenia najvyššej úrovne košicko-prešovské ťažisko osídlenia,
ako aglomeráciu medzinárodného významu s dominantným postavením v Karpatskom
euroregióne
1.3.2. podporovať ako ťažiská osídlenia druhej úrovne (nadregionálneho až celoštátneho
významu)
1.3.2.1. popradsko-spišskonovoveské ťažisko osídlenia
1.3.3. ...
1.3.4. ...
1.3.5. formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie,
upevňovať vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia
1.3.6. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí
1.3.7. podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území

................................................................................................................................................................................... 4

Územný plán obce HRANOVNICA - NÁVRH, august 2007

TEXTOVÁ ČASŤ

Zmeny a doplnky č. 2 návrh január 2014

1.3.8.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia,
rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce
zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchických systémov
pozostávajúcich z týchto skupín centier:
1.3.8.1.
prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Prešov
1.3.8.2.
prvej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu: Poprad
vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich
stupeň
sociálno-ekonomického rozvoja
podporovať rozvoj priestorov – mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia charakterizovaných
ekonomickou dekompresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov
vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry
a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho
významu
rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch....Poprad...
chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia
v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území
národných parkov a v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a územiach
patriacich do sústavy NATURA 2000 posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné
komplexy a ďalšie činnosti v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie
...
...
...
v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie
obyvateľstva v prípade ohrozenia
v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
1.14.1. zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach
v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry
prešovského kraja
1.14.2. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanistickoarchitektonických daností
1.14.3. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám,
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo
rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života
1.14.4. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie
a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných
negatívnych dôsledkov činností na životné prostredie vidieckeho priestoru
1.14.5. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný
typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov

1.15. v oblasti sociálnej infraštruktúry
1.15.1. v oblasti školstva
1.15.2. v oblasti zdravotníctva
1.15.2.1. vytvárať územno-technické predpoklady na rovnocennú prístupnosť
a primeranú dostupnosť zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti a jej
zameranie na prevenciu a včasnú diagnostiku závažných ochorení
1.15.2.2. vytvárať územno-technické predpoklady na dobudovanie liečebných zariadení
v kúpeľných miestach
1.15.2.3. vytvárať územno-technické predpoklady na budovanie zariadení paliatívnej
starostlivosti a zariadení starostlivosti o dlhodobo chorých
1.15.2.4. vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov
v území
1.15.2.5. vytvárať územno-technické podmienky k podpore malého a stredného
podnikania v oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od
sídelných centier
1.15.3. v oblasti sociálnych služieb
1.15.3.1. vytvárať územno-technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej
starostlivosti sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných
na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
1.15.3.2. v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom
veku vytvárať územno-technické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích
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1.15.3.3.
1.15.3.4.
1.15.3.5.
1.15.3.6.
1.15.3.7.

zariadení
pre občanov v dôchodkovom veku s preferovaním zariadení
rodinného a penziónového typu
zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od
konkrétnych potrieb
vytvárať územno-technické predpoklady na uskutočňovanie výstavby
zariadení umožňujúcich zamestnanie zdravotne postihnutých občanov
vytvárať územno-technické predpoklady na uskutočňovanie výstavby
zariadení na vzdelávanie Rómov a rozvoj rómskej kultúry
vytvárať územno-technické podmienky bývania, občianskeho vybavenia
a realizáciu technickej infraštruktúry marginalizovaných skupín obyvateľstva
vytváranými
územnotechnickými
podmienkami
podporovať
v rámci
sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity rómskeho etnika

1.16. v oblasti kultúry a umenia
1.16.1. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne,
hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých
kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom
prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území)
1.16.2. vytvárať územno-technické podmienky pre podporu kultúrnych zariadení v regióne ako
neoddeliteľnej časti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu
1.16.3. vytvárať územno-technické podmienky pre podporu zariadení zachovávajúcich
a rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny
1.17. v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
1.17.1. rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené pamiatkové územia, (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné
pásma), pamätihodnosti a a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom
o ochrane pamiatok
1.17.2. uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského
charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle
a rešpektovať kultúrnohistorické urbanistické celky a to aj v širšom rozsahu, ako to
požaduje ochrana pamiatok
1.17.3. zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok, vybraných typických remeselníckych
a priemyselných objektov
1.17.4. vytvárať podmienky na ochranu a obnovu historických objektov vo voľnej krajine (hrady,
zámky, zrúcaniny, areály kalvárií a pod.) ako historických dokumentov a výrazných
kompozičných prvkov v krajinnom obraze
1.17.5. využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ochranným
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich
zachovanie
1.17.6. rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v
oblasti stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína
1.17.7. ...
1.17.8. stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu, lebo zničeniu národných
kultúrnych pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia
kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej
pamiatkovej hodnote
1.17.9. venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných
archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je
Pamiatkový úrad SR
1.17.10. zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných
oblastí a ich ochranných pásiem a v pripravovaných chránených krajinných oblastiach
a pri novej výstavbe usmerňovať rozvoj sídelných štruktúr vo väzbe na zachovaný
historický urbanizmus a s ohľadom na prostredie jednotlivých národných kultúrnych
pamiatok. Pri rekonštrukciách rešpektovať tradičnú architektúru a z hľadiska
krajinotvorby limitovať štruktúru zástavby a výškové zónovanie hmôt

1. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
2.1. Považovať za hlavné rekreačné krajinné celky (RKC).... Kozie chrbty, Vysoké Tatry, Stredný Spiš
2.2. ...
2.3. ...
2.4. ...
2.5. ...
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2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom
území tie najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný
a zimný horský turizmus, kultúrno-poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebnorekondičný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus)
...
Uprednostňovať budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na
rozvoj turistiky a rekreácie
...
Usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou
územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky
a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním
rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu
v ich záujmových územiach
vytvoriť územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby rozvoja
cestovného ruchu
vytvoriť podmienky pre zapojenie významných prvkov kultúrneho a historického dedičstva kraja
do kultúrno-poznávacieho turizmu
...
vytvárať podmienky pre obnovu
a realizáciu viacúčelových vodných nádrží (sústav
s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou
v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu
turistických ciest
2.16.1.
Na úrovni medzinárodných súvislostí
2.16.1.1. cestné severojužné prepojenie prešovským regiónom od severských
a pobaltských štátov smerom na Balkán:
hranica PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár –
hranica Košického kraja
2.16.1.2. ...
2.16.1.4. medzinárodné cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce význ.
turistické centrá v Európe prechádzajúce Prešovským samosprávnym krajom
2.16.2. Na nadregionálnej úrovni
2.16.2.1. ...
2.16.2.2. nadregionálne cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce
Prešovský región a významnými turistickými centrami na Slovensku
2.16.3. Na regionálnej úrovni
2.16.3.1. cestné koridory najmä:
- hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Spišská Stará Ves – Spišská Belá –
Kežmarok – (Poprad – Vernár) – Levoča – (Prešov) – hranica Košického
kraja
2.16.3.2. ...
2.16.3.3. regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce turistické centrá
regiónu
a)
007 Podtatranská magistrála
b)
014 Spišská magistrála (severná vetva)
c)
...
d)
...
e)
...
f)
...
g)
...

3. V oblasti kúpeľníctva
3.1. ...
3.2. vytvárať podmienky pre využívanie zariadení kúpeľnej starostlivosti aj pre voľný cestovný ruch
3.3. ...
3.4. vytvárať podmienky pre oživenie pôvodných – bývalých kúpeľov a areálov
3.5. rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých a minerálnych zdrojov, na ktoré sa vzťahujú
opatrenia podľa zákona o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch,
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách
4. Ekostabilizačné opatrenia
4.1. pri umiestňovaní investícií (rozvojových plôch) prioritne využívať zastavané územia obcí alebo
plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať prioritne do tzv.
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4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.
4.8.
4.9.

hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti
územia obcí
postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia regiónov, najmä:
4.2.1. ...
4.2.2. podtatranskej oblasti
Zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a
usporiadaní územia
4.3.1. ...
4.3.2. znižovaním spotreby technologických vôd a zvyšovaním kvality vypúšťaných odpadových
vôd s cieľom zlepšovať stav vo vodných tokoch
4.3.3. znižovaním emisií do ovzdušia s cieľom zvyšovať jeho kvalitu
4.3.4. ...
4.3.5. ...
4.3.6. preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých
plochách (TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov
4.3.7. obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu
retencie vôd
vypúšťa sa
pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov
a poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene,
prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej
stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín)
podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho
fondu ohrozeného vodnou eróziou
...
V oblasti ochrany prírody a krajiny
4.9.1. zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny, postupne zabezpečovať
právnu ochranu pripravovaných návrhov území európskeho významu a navrhovaných
území európskeho významu za účelom ich začlenenia do sústavy NATURA 2000 a
zabezpečiť právnu ochranu navrhovaných chránených vtáčích území ako súčasti sústavy
NATURA 2000
4.9.2. ...
4.9.3. ...
4.9.4. – 4.9.6. vypúšťa sa
4.9.7. pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému
ekologickej stability uplatňovať
4.9.7.1. hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov
a biotopov druhov ako i priaznivý stav časti krajiny, v chránených územiach
najmä v kategóriách ochranných lesov a lesov osobitného určenia
4.9.7.2. ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v
kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé
trávne porasty) a hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov
druhov ako i priaznivý stav časti krajiny
4.9.7.3. prispôsobenie trasovania dopravnej a inej technickej infraštruktúry ochrane
prvkov ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť
a homogénnosť, v prípade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto infraštruktúry
do územia biocentra umiestniť ju prioritne do okrajových častí biocentra
4.9.7.4. eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému
ekologickej
stability
(pôsobenie
priemyselných
a dopravných
emisií,
znečisťovanie vodných tokov a pod.) systémovými opatreniami
4.9.7.5. realizovanie ekologického prepojenia, dopravnou a inou technikou infraštruktúrou
rozčlenených biocentier a biokoridorov
4.9.7.6. zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov
4.9.7.7. minimalizovanie
umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do
biocentier a biokoridorov provinciálneho, biosférického, nadregionálneho
a regionálneho významu mimo zastavaných území obce a území s osobitnou
ochranou, v súlade so všetkými regulatívmi bodu 4.
4.9.7.8. ...
4.9.7.9. chránené územia národnej siete a územia sústavy NATURA 2000 prednostne
využívať na letnú poznávaciu turistiku v naviazanosti na terénne danosti územia
v prípustnej miere i pre zimné športy a letné vodné športy

5. V oblasti dopravy
5.1. v oblasti nadradeného dopravného vybavenia
5.1.1. ...
5.1.2. ...
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5.1.6.

5.3.

rešpektovať hlavné dopravné siete v rámci medzinárodnej turistickej dopravy – cestné
komunikácie
5.1.6.1. východná severojužná trasa hranica PR – Podspády – Spišská Belá –
Kežmarok – Poprad – Vernár – hranica Košického kraja s vylúčením
nákladnej tranzitnej dopravy nad 7,5 t v úseku Tatranská Javorina –
Podspády – Spišská Belá

chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane
prejazdných úsekov dotknutými sídlami na:
5.3.1. ...
5.3.4. ceste 1/67
5.3.4.3. v úseku v úseku hranica KSK – Vernár – Poprad, s obchvatom obce
Hranovnica a s tunelom v katastri obce Vernár v zmysle ÚPN týchto obcí
5.3.43. ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie
5.3.44. v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení
5.3.44.1. chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia
5.3.44.2. vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy
5.3.44.3. podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných
a turistických trás

6. V oblasti vodného hospodárstva
6.1. V záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody
6.1.1. chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať
podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov
6.1.2. ...
6.1.3. zvyšovať podiel využívania úžitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle,
poľnohospodárstve a pri spotrebe na bývanie
6.1.4. ...
6.1.5. od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatne
odvedenie dažďových vôd a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd, presadzovať
technické riešenia na aspoň čiastočné, resp. sezónne zadržanie týchto vôd v riešených
lokalitách pre zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia
6.2. chrániť priestory na líniové stavby
6.2.1. ...
6.2.2. ...
6.2.3. v oblasti skupinových vodovodov
6.2.3.23.
zdvojenie prívodu vodovodu v trase Liptovská Teplička – Spišské Bystré
– Spišský Štiavnik s pokračovaním do Spišskej Novej Vsi a napojením
Krompách
6.2.3.26.
rezervovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné a
skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na
verejné zdroje
6.2.3.27.
zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej
vody využívanej na pitné účely na celom území
6.3. rezervovať plochy a chrániť koridory kanalizácie
6.3.1. pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne
realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných
zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu
kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne
obce
6.3.2. zabezpečiť kvalitu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek
stanovených súčasne platným nariadením vlády SR 296/2005 Z.z.
6.3.3. zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom
verejných vodovodov
6.3.4. v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť
navrhovaných kanalizačných sústav a čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie
prevádzkových nákladov pre pripojených užívateľov
6.4. rezervovať priestory na vybudovanie kanalizačných systémov (kanalizácia + ČOV)
6.4.1. realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí
6.5.

Vodné toky, meliorácie, nádrže
6.5.1. na tokoch kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné
toky s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov
s dôrazom
na ochranu intravilánov obcí pred povodňami
6.5.2. na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybud. kapacity
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6.5.3.
6.5.4.

6.5.5.
6.5.6.
6.5.7.
6.5.8.
6.5.9.
6.5.10.
6.5.14.
6.5.15.
6.5.16.
6.5.17.
6.5.18.
6.5.19.

s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu
nových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich
ČOV a rekonštrukciu existujúcich kanalizačných sietí
Zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas
povodní, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom
zachytávať povodňové prietoky
zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať
primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaného územia
miest a obcí a ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze, poldre)
Venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach,
na ktorých treba budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri
povodňových stavoch bez narušenia biotopu
vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohosp. pôde a lesnom pôdnom fonde
v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a
fytobentos
vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu
detailného odvodnenia
rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpacie stanice a rozvody závlahovej vody
vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží
podporovať rekonštrukcie obnoviteľných energetických zdrojov, resp. výstavbu malých
vodných elektrární
rešpektovať ochranné pásmo budúcich vodných a vodárenských nádrží
vybudované účelové vodné nádrže pre poľnohospodárske a závlahové účely využívať
aj na rekreačné účely
vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov
v zmysle zákona o ochrane pred povodňami
vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a
podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia
a využitia dažďovej vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch novej zástavby
priamo na mieste, prípadne vhodný spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby odtok
z daného územia do recipientu nebo zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente

7. V oblasti zásobovania plynom, energiami a telekomunikácie
7.1. za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné distribučné
a prepojovacie VTL a STL plynovody
7.2. v oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie
7.2.3. rezervovať pre nové 2x400 kV vedenie koridor v trase 220 kV vedenia č. 273
Lemešany – Medzibrod a rezervovať koridor po južnej strane súbežne s vedením
400kV V407 (Liptovská Mara – Spišská Nová Ves) a V408 (Spišská Nová Ves –
Lemešany)
7.3. v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov
7.3.1. podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich
umiestňovaní vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti
územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia,
historického stavebného fondu so zohľadnením špecifík jednotlivých subregiónov
7.3.4. neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne
7.3.4.4. v okolí turistických centier regionálneho a nadregionálneho významu
vo vzdialenosti min. 1000 m
7.3.4.8. v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za
nehnuteľnú kultúrnu pamiatku
7.3.5. neumiestňovať pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín
a energetických rastlín biomasy
7.3.5.1. na územiach so 4. a 5. stupňom ochrany
7.3.5.2. v navrhovaných a vyhlásených územiach európskeho významu sústavy
NATURA 2000
7.4. v oblasti telekomunikácií a informačnej infraštruktúry
7.4.1. vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského
kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov
7.4.2. z dôvodov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov
je potrebné, aby investori konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného
rozhodnutia a stavebného povolenia o stanovisko operátorov jednotlivých pevných
a mobilných telekomunikačných sietí o existencii jestvujúcich podzemných
telekomunikačných vedení
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8. V oblasti hospodárstva
8.1. v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja
8.1.1. koordinovať proces programovania implementácie Národného plánu regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom
vytvoriť podmienky na trvalo udržateľný rozvoj
8.1.6. pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy
a rozvojové koncepcie existujúcich prevádzok
8.1.7. vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na
senzitívne výroby
8.2. v oblasti priemyslu a stavebníctva
8.2.1. pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a
environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrnohistorického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním
špecifík jednotlivých subregiónov a využívať pri tom predovšetkým miestne suroviny
8.2.5. chrániť priestory ložísk vyhradených nerastov, určené dobývacie priestory a evidované
chránené ložiskové územia
8.2.6. podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti
podporujúce rozvoj vidieka
8.3. v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
8.3.1. podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania
pôdy na základe rôznorodosti produkčného potenciálu územia a klimatických
podmienok
8.3.2. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach
hygienickej ochrany a územiach začlenených do územného systému ekologickej
stability
8.3.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci
riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na
optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systémy
ekologickej stability
8.3.5. neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri
zalesňovaní používať pôvodné (domáce) druhy drevín
8.3.6. podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom
zachovať krajinárske a ekologicky hodnostné územia s rozptýlenou vegetáciou
8.3.7. podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie
surovín z produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou
pracovnou silou, s cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším
stupňom ochrany prírody
8.4. v oblasti odpadového hospodárstva
8.4.1. nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov diverzifikáciu
poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy
8.4.2. uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť
separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov
a legislatívnych opatrení
8.4.3. riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach
vyhovujúcich technickým podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované
regionálne skládky
8.4.4. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich
kontajnerizácie
8.4.9. podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie
a zneškodňovanie odpadov v obciach
8.4.10. implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť
ich zhodnotenie
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II.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

1.

V oblasti dopravy
1.2.7. cesta 1/67
a) ....
b) ....
c) v úseku hranica KSK – Vernár – Poprad, s obchvatom obce Hranovnica
a s tunelom v priestore Vernár

2.

V oblasti vodného hospodárstva
2.4.
pre skupinové vodovody
2.4.40. samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené
na verejné zdroje
2.4.41. samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach s využitím lokálnych zdrojov
2.4.42. stavby na ochranu a revitalizáciu zdrojov minerálnych liečivých vôd a minerálnych
stolových vôd ako aj ich ochranné pásma
2.5.
stavby kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach Prešovského kraja
2.8.
stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží
2.9.
stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta
2.10.
poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku
2.11.
stavby viacúčelových vodných plôch
2.12.
stavby závlah a zariadení pre závlahy
2.13.
požiarne nádrže v obciach

3.

V oblasti zásobovania plynom a energiami
3.2.
stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie
3.2.3. stavba vedenia 2x400 kV v trase 220 kV vedenia č. 273 Lemešany - Medzibrod
a stavba vedenia po južnej strane súbežne s vedením 400kV V407 (Liptovská Mara
- Spišská Nová Ves) a V408 (Spišská Nová Ves - Lemešany)

4.

V oblasti hospodárstva a priemyslu (žiadne týkajúce sa riešeného územia)

5.

V oblasti telekomunikácií
5.1.
Stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy a ich
ochranné pásma

6.

V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva
6.3.
Stavby civilnej ochrany obyvateľstva
6.3.1. Zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia
6.3.2. Zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia

7.

V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
7.1.
Stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky
a ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace
s pamiatkovo chránenými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom
Pamiatkového úradu
7.3.
stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických nálezísk

8.

V oblasti poľnohospodárstva
8.2.
Stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s využitím
pre rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu

9.

V oblasti životného prostredia
9.1.
Stavby na ochranu pred prívalovými vodami - ochranné hrádze a úpravy vodného toku
priehrádzky, poldre a viacúčelové vodné nádrže
9.2.
Stavby na účely monitorovania stavu životného prostredia

10.

V oblasti odpadového hospodárstva
10.3.
Stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov
a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov

...................................................................................................................................................................................12

Územný plán obce HRANOVNICA - NÁVRH, august 2007

TEXTOVÁ ČASŤ

Zmeny a doplnky č. 2 návrh január 2014

nasledujúce zmeny v pôvodnom texte Textovej časti ÚPN-O Hranovnica vyplývajú z aktuálneho znenia Záväznej
časti nadradenej dokumentácie, t.j. ÚPN VÚC PSK, ZMENY A DOPLNKY 2009, a to:
•

na strane 19 v odrážke „Záväzné časti schváleného ÚPN VÚC a spôsob ich zapracovania do návrhu
ÚPN-O“ sa mení prvý odstavec textu na:
Do návrhu územného plánu obce sú zapracované zámery vyplývajúce z ÚPN-VÚC
Prešovského samosprávneho kraja - Zmeny a doplnky 2009 a jeho Záväznej časti, ako aj známe
zámery iných organizácií, hlavne:

•

-

-

na strane 25 v časti A.2.4. Riešenie záujmového územia ....“ v odrážke „Poloha a význam obce....“ sa
mení posledný odstavec textu na:

Z hľadiska hierarchie ťažísk osídlenia (uvádzanej v ÚPN VÚC) je obec Hranovnica:
v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia súčasťou podporovanej rozvojovej osi
prvého stupňa: žilinsko – podtatranskej rozvojovej osi Žilina - Martin – Poprad – Prešov
tretieho stupňa: horehronskej rozvojovej osi: Heľpa – Vernár – Poprad
z hľadiska ťažísk osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania územia je obec Hranovnica
súčasťou podporovaného ťažiska osídlenia druhej úrovne (nadregionálneho až celoštátneho významu)
popradsko – spišskonovoveského ťažiska osídlenia
spadajúce pod sídelné centrum Poprad

•

na strane 64 v časti „NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
KONCEPCIA ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU“
sa mení odstavec textu odvolávajúci sa na záväznú časť VÚC PSK na:

- ENERGETIKA

-

V záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja a jeho Zmien a Doplnkov 2009, ako aj
v jeho navrhovaných verejnoprospešných stavbách sa uvádza:
- stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie
- stavba vedenia 2x400 kV v trase 220 kV vedenia č. 273 Lemešany - Medzibrod
a stavba vedenia po južnej strane súbežne s vedením 400kV V407 (Liptovská Mara - Spišská
Nová Ves) a V408 (Spišská Nová Ves – Lemešany)
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