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A. Textová časť 
 Sprievodná správa 
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  2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania 
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  4. Komplexný urbanistický a dopravný návrh zastavaného územia obce  m 1:2 880 
  5. Návrh verejného technického vybavenia          m 1:5 000 
  6. Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP 
      na nepoľnohospodárske účely             m 1:5 000 
  7. Návrh verejnoprospešných stavieb            m 1:5 000 
 



Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O  Osturňa 4 
  2021 
 

Obsah                           strana 
 

1. Úvod. ..................................................................................................................................... 6 
1.1. Dôvody pre vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu. ..................................... 6 
1.2. Hlavné úlohy a ciele riešenia. ............................................................................................. 6 
1.3. Vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O. ........................................ 6 
1.4. Spôsob vypracovania ZaD č.2 územného plánu obce. .................................................... 8 
1.5. Údaje o použitých podkladoch. .......................................................................................... 8 
1.6. Mapové podklady. ................................................................................................................ 8 
1.7. Zhodnotenie súladu riešenia ÚPN obce s jeho zadaním. ................................................ 8 
 
RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE. ............................................................................................. 9 

2. Prípravné práce, zhodnotenie podkladov. ......................................................................... 9 
2.1. Územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady a územnotechnické 

podklady. ............................................................................................................................... 9 
2.2. Výhľadové potreby rozvoja obce, jeho priority a pripravované investičné zámery...... 9 
2.3. Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu, regiónu na územie obce vrátane 

výstupov zo záväznej časti. ................................................................................................ 9 
3. Základná historická charakteristika obce a jeho katastrálneho územia. ..................... 16 
4. Záujmové územie obce a jeho širšie územné vzťahy a väzby. ..................................... 16 
5. Geografický opis riešeného územia – prírodné podmienky, geomorfológia, 

klimatológia, hydrológia. ................................................................................................... 16 
6. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce. ......... 16 

6.1. Retrospektívny demografický vývoj obce. ...................................................................... 16 
6.2. Obyvateľstvo. ..................................................................................................................... 16 
6.2.1. Demografická prognóza. ................................................................................................... 16 
6.2.2. Predpokladaný vývoj obyvateľstva. ................................................................................. 17 
6.3. Zamestnanosť a ekonomická aktivita obyvateľstva....................................................... 17 
6.4. Domový a bytový fond. ...................................................................................................... 17 

7. Návrh urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania obce. ........................... 17 
8. Kultúrne a výtvarné hodnoty obce, ochrana pamiatkového fondu. ............................. 17 
9. Hospodárska základňa. ..................................................................................................... 17 
9.1. Poľnohospodárska výroba................................................................................................ 17 
9.2. Lesné hospodárstvo. ......................................................................................................... 19 
9.3. Priemyselná výroba, stavebníctvo, výrobné služby a sklady. ...................................... 19 
10. Občianska vybavenosť. ..................................................................................................... 19 
11. Doprava a dopravné zariadenia. ....................................................................................... 19 
11.1. Dopravné vzťahy a záujmové územie. ............................................................................. 19 
11.2. Hraničné priechody. ........................................................................................................... 20 
11.3. Charakteristika a návrh komunikačnej siete v obci. ...................................................... 20 
11.4. Návrh komunikačného systému. ...................................................................................... 20 
11.4.1. Pešie komunikácie. ............................................................................................................ 20 
11.4.2. Značkované turistické chodníky ...................................................................................... 20 
11.4.3. Statická doprava. ............................................................................................................... 20 
11.4.4. Hromadná autobusová doprava. ...................................................................................... 20 
11.5. Ochranné pásma a vplyv dopravy na životné prostredie. ............................................. 20 
12. Vodné hospodárstvo. ........................................................................................................ 20 
13. Zásobovanie elektrickou energiou. .................................................................................. 20 
13.1. Súčasný stav. ..................................................................................................................... 20 
13.2. Návrh riešenia. ................................................................................................................... 21 
13.3. Ochranné pásma. ............................................................................................................... 21 
14. Telekomunikácie a telekomunikačné zariadenia. ........................................................... 21 
15. Zásobovanie zemným plynom a teplom. ......................................................................... 21 
16. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie. ............................................................... 21 
16.7. Ochrana pred žiarením. ..................................................................................................... 21 
16.8. Radónové riziko. ................................................................................................................ 21 
17. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému 

ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení. ........................................................ 21 
18. Záujmy obrany štátu, civilnej ochrany, protipovodňovej a požiarnej ochrany. .......... 22 

18.1. Záujmy obrany štátu. ......................................................................................................... 22 



Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O  Osturňa 5 
  2021 
 

18.2. Civilná ochrana. ................................................................................................................. 22 
18.3. Ochrana proti vodám z povrchového odtoku. ................................................................ 22 

19. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a 
dobývacích priestorov. ...................................................................................................... 22 

20. Hodnotenie riešenia z hľadiska enviromentálnych, sociálnych a územnotechnických 
dôsledkov............................................................................................................................ 22 

21. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov. 22 
21.1. Ochranné pásma. ............................................................................................................... 22 
21.1.1.  Pásma hygienickej ochrany. .............................................................................................. 22 
21.1.2.  Ochranné pásma komunikácií. .......................................................................................... 22 
21.1.3.  Ochranné pásma vodného toku a zariadení technickej infraštruktúry. ........................ 22 
21.2. Pamiatkový fond. ............................................................................................................... 22 
21.3. Ochrana prírody. ................................................................................................................ 22 

22. Vyhodnotenie perspektívne využitia PP na nepoľnohospodárske účely. ................... 23 
22.1. Pôdy. .................................................................................................................................... 23 
22.2. Štruktúra a výmera pôdy v katastrálnom území. ............................................................ 23 
22.3. Bonitované pôdnoekologické jednotky so zábermi PP v katastrálnom území obce. . 23 
22.3.1.  Najkvalitnejšia pôda v k.ú. obce podľa kódu BPEJ. ....................................................... 23 
22.4. Záber poľnohospodárskej pôdy. ...................................................................................... 23 
22.5. Zásah do hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. .................................................. 23 
22.6. Vyhodnotenie záberov pôdneho fondu. .......................................................................... 24 

23. Vyhodnotenie perspektívneho využitia LP. ..................................................................... 25 
24. Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Osturňa vyznačená 

v úplnom znení. .................................................................................................................. 25 
  



Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O  Osturňa 6 
  2021 
 

1. Úvod. 
 
Názov obce:            Osturňa 
Kód obce:            523771 
Okres:              Kežmarok  703 
Kraj:         Prešovský samosprávny kraj   7 
Počet obyvateľov:          292 (k 1.1.2021)  
Plocha katastrálneho územia sídla      4 128 ha 
Plocha zastavaného územia sídla k 1.1.1990      164,68 ha 
 

1.1. Dôvody pre vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu. 
Osturňa má platný územný plán obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 

28. 02. 2012, uznesením č. 17/2012. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená 
všeobecne záväzným nariadením č. 1/2012 zo dňa 29. 02. 2012 s účinnosťou od 01. 04. 2012. 

ZaD č.1 ÚPN-O boli schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 19. 08. 2013, 
uznesením č. 36/2013. Záväzná časť územného plánu bola vyhlásená všeobecne záväzným 
nariadením č. 1/2013 zo dňa 19.08.2013 s účinnosťou od 04.09.2013. 

V poslednom období v súvislosti s prípravou niektorých akcií investičnej výstavby 
obecná samospráva zaznamenala potrebu zmien v priestorovom usporiadaní niektorých 
parciel tam, kde sa to pôvodným riešením územného plánu nepredpokladalo. Preto sa obec 
na základe posúdenia a predbežného preverenia požiadaviek vlastníkov nehnuteľností, 
investorov a stavebníkov rozhodlo pre obstaranie Zmien a doplnkov územného plánu obce 
tak, aby zamýšľané investície zosúladili s jeho koncepciou priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru obce pri 
rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja, záujmov ochrany životného 
prostredia, územných systémov ekologickej stability a ochrany prírody a tvorby krajiny. 
 

1.2. Hlavné úlohy a ciele riešenia. 
Cieľom a úlohami spracovania ZaD č. 2 ÚPN-O je na základe požiadaviek investorov 

a občanov v jednotlivých lokalitách: 

 doplniť a upraviť komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia, 

 doplniť jestvujúce zariadenia technickej infraštruktúry, 

 úpravu regulatívov v grafickej a textovej časti v zastavanom území obce pre obytnú 
a rekreačnú funkciu, 

 rešpektovanie podmienok výstavby v hraniciach PRĽA, alebo v blízkosti národných 
kultúrnych pamiatok, 

 v návrhu komplexného územného rozvoja mesta rešpektovať nadradenú dokumentáciu 
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

 

1.3. Vymedzenie riešeného územia zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O. 
Riešené územie pre územný plán obce je vymedzené katastrálnou hranicou obce. 

Riešené lokality pre funkčnú plochu bývania sa nachádzajú v hraniciach zastavaného územia 
obce na jestvujúcich plochách záhrad na KN C parcelách čísla: 

 38 – Navrhuje sa rozšírenie funkčnej plochy bývania vo väzbe na jestvujúcu funkčnú 
plochu bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu objektu hospodárskej budovy ako 
príslušenstva k jestvujúcemu objektu bývania v zmysle podmienok stanoviska KPÚ 
(KPUPO-2018/14944-3/59948/BJ zo dňa 26.07.2018). Parcela sa nachádza 
v pamiatkovom území PRĽA. 

 45 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu objektu 
RD v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2019/5260-2/8334/BJ zo dňa 
13.03.2019). Parcela sa nachádza v pamiatkovom území PRĽA. Dopravne je plocha 
priamo napojená na cestu III/3109. 

 164 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
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objektu drevenice v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2018/8501-2/30158/BJ 
zo dňa 02.05.2018). Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia PRĽA. Dopravne 
je plocha priamo napojená na cestu III/3109. 

 188 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu RD alebo rekreačnej chaty v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-
2018/15392-3/62475/BJ zo dňa 08.08.2018). Parcela sa nachádza mimo pamiatkového 
územia PRĽA. Dopravne je plocha priamo napojená na cestu III/3109. 

 384 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu rekreačnej chaty Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia PRĽA. 
Dopravne je plocha priamo napojená na cestu III/3109. 

 388/1 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu RD v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2018/15393-3/62477/BJ zo dňa 
07.08.2018). Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia PRĽA. Dopravne je plocha 
priamo napojená na cestu III/3109. 

 401/3 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu RD v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2017/16365-2/67548/BJ zo dňa 
30.08.2017). Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia PRĽA. Dopravne je plocha 
napojená navrhovanou obslužnou komunikáciou C3 MOU 4/30, ktorá je napojená na cestu 
III/3109. 

 405 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu rekreačnej chaty v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2019/26593-
3/102119/BJ zo dňa 10.12.2019). Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia 
PRĽA. Dopravne je plocha napojená navrhovanou obslužnou komunikáciou C3 MOU 4/30, 
ktorá je napojená na cestu III/3109. 

 473 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je rozšírenie jestvujúcej 
plochy bývania s možnosťou situovať doplnkovú stavbu k jestvujúcemu objektu bývania 
v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2018/14943-3/57888/BJ zo dňa 
19.07.2018). Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia PRĽA. 

 491/3;4 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu rekreačnej chaty. Parcela sa nachádza mimo pamiatkového územia PRĽA. 
Dopravne je plocha priamo napojená na cestu III/3109. 

 886, 887 – Navrhuje sa zmena jestvujúcej funkčnej plochy na p.č. 887 z ostatnej zelene 
na plochu bývania s objektom (RD, individuálna rekreácia, penzión) a navrhuje sa na p.č. 
886 funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu objektu RD v zmysle 
podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2019/4394-5/20241/BJ zo dňa 05.04.2019). Parcely 
sa nachádzajú v pamiatkovom území PRĽA. Dopravne je plocha priamo napojená na cestu 
III/3109. 

 936 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu RD v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2019/24650-3/98762/BJ zo dňa 
18.12.2019). Parcela sa nachádza v pamiatkovom území PRĽA. Dopravne je plocha 
napojená navrhovanou obslužnou komunikáciou C3 MOU 4/30, ktorá je napojená na cestu 
III/3109. 

 1180 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je rozšírenie 
jestvujúcej plochy bývania s možnosťou situovať doplnkovú stavbu k jestvujúcemu objektu 
bývania v zmysle podmienok stanoviska KPÚ (KPUPO-2020/18242-3/80531/Ta zo dňa 
06.10.2020). Parcela sa nachádza v pamiatkovom území PRĽA. 

 1247 - Navrhuje sa funkčná plocha bývania. Požiadavkou investora je riešiť výstavbu 
objektu RD (zrubový dom). Parcela sa nachádza v pamiatkovom území PRĽA. Dopravne 
je plocha napojená jestvujúcou účelovou komunikáciou p.č. 1298 vo vlastníctve obce, ktorá 
je napojená na cestu III/3109. 

 536/3 - Doplnenie jestvujúcej 22 kVN elektrickej prípojky a trafostanice vo vlastníctve VSD, 
a.s. 
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Ďalšie požiadavky pre riešenie ZaD č.2 v textovej časti: 
Úprava záväzných regulatívov: 

 Pre riešenie výstavby na ploche záhrady, ktorá nadväzuje na plochu bývania (objekt 
rodinného domu, individuálnej rekreácie a penziónu). 

 Regulatív pre chov hospodárskych zvierat. 
 

1.4. Spôsob vypracovania ZaD č.2 územného plánu obce. 
Zmeny a doplnky územného plánu obce sú obstarané a vypracované v zmysle 

ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. 

Pri spracovaní zmeny územného plánu obce boli primerane použité a v riešení 
akceptované požiadavky Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie.  

Navrhované zmeny sa týkajú výkresov: 

 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
      s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS. 

 4a,b Komplexný urbanistický a dopravný návrh zastavaného územia obce. 

 5 Návrh verejného technického vybavenia. 

 6 Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. 

 7 Návrh verejnoprospešných stavieb. 
Spracovanie grafickej časti je formou priesvitných náložiek a textová časť je upravená 

respektíve doplnená v dotknutých kapitolách sprievodnej správy platného ÚPN obce. 
 

1.5. Údaje o použitých podkladoch. 
Pri vypracovaní zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Osturňa boli použité tieto podklady: 

 ÚPN-O Osturňa a následné ZaD č.1, (architektonické štúdio ADM, 2012 a 2013). 

 Podklady VSD, a.s. k VN vedeniu a trafostanici, 2017. 

 Projekt na stavebné povolenie, Drevenica p.č. 164, (Ing. Tatarko, 2017). 

 Projekt na stavebné povolenie, Rekreačný dom p.č. 401/3, (Ing. Galicová, 2017). 

 Zásady chovu hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí Slovenskej republiky, 
(AGROCONS PROJECT s.r.o., 1992). 

 

1.6. Mapové podklady. 
Pre vypracovanie ZaD č.2 územného plánu obce boli Geodetickým a kartografickým 

ústavom Bratislava dodané tieto mapové podklady: 

 základná mapa SR (ZM 10) v m 1:10 000, v rozsahu celého katastra obce, 

 vektorová mapa KN v rozsahu k.ú.. 
 

1.7. Zhodnotenie súladu riešenia ÚPN obce s jeho zadaním. 
Riešenie zmien a doplnkov územného plánu obce č.2 je v súlade so schváleným 

Zadaním územného plánu obecným zastupiteľstvom uzn. č.: 47 zo dňa 02. 11. 2003 na 
základe súhlasného posúdenia Krajským úradom Prešov, odborom životného prostredia 
listom č.2003/11117-002 zo dňa 03. 10. 2003. Požiadavky tohto zadania sú v súlade 
s riešením ZaD č.2 ÚPN obce. 
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Zmeny a doplnenie textu jednotlivých kapitol sprievodnej správy 
schváleného ÚPN-O a následných ZaD. 

Pôvodný text: normálny,  Doplnený text: kurzíva, kurzíva,  Zrušený text: preškrtnutý 
 

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE. 
 

2. Prípravné práce, zhodnotenie podkladov. 
2.1. Územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady 

a územnotechnické podklady. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

2.2. Výhľadové potreby rozvoja obce, jeho priority a pripravované investičné 
zámery. 

*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

2.3. Požiadavky na riešenie vyplývajúce z návrhu územného plánu, regiónu 
na územie obce vrátane výstupov zo záväznej časti vyplývajúce z 
nadradenej územnoplánovacej dokumentácie. 

*Celá kapitola ÚPN-O a následných ZaD sa nahrádza novým textom. 

Navrhované riešenie je v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou 
je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, schváleným Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja dňa 26.08.2019 uznesením č. 268/2019 a jeho záväznou časťou, ktorá bola 
vydaná VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 schválený Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 269/2019 s účinnosťou od 06.10.2019. 

Zo záväznej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja vyplývajú pre riešenie 
územného plánu obce Osturňa tieto záväzné regulatívy: 

 
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady 

funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie. 
1.1.   V oblasti medzinárodných, celoštátnych a nadregionálnych vzťahov 

1.2.1. Podporovať vytváranie nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi 
a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátoch, s využitím väzieb 
jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch  a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce, 
v súlade s dohodami a zmluvami regionálneho charakteru vo väzbe na medzivládne dohody. 

1.2.   V oblasti regionálnych vzťahov. 
1.2.1. Rozvoj Prešovského samosprávneho kraja vytvárať polycentricky vo väzbe na rozvojové osi, 
centrá a ťažiska osídlenia v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.  
1.2.2. Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska v znení 
jeho zmien z roku 2011:  
1.2.2.8. 5. skupiny –  Hanušovce nad Topľou, Podolínec, Spišská Stará Ves, Veľký Šariš.  
1.2.5. Podporovať rozvojové osi podľa KURS: 
1.2.5.3. Tretieho stupňa:  
1.2.5.3.3. Zamagurskú rozvojovú os:  

Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves. 
1.2.9. Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou 
verejného dopravného a technického vybavenia.  
1.2.10. V záujme vytvorenia charakteristického architektonického výrazu, predovšetkým rekreačných 
území, pri realizácií stavieb zohľadňovať regionálnu znakovosť s využitím dostupných prírodných 
materiálov. 
1.2.13. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, 
Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník 
a Vranov nad Topľou. 
1.2.17. V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vytvárať územnotechnické podmienky pre zariadenia na 
ukrývanie obyvateľstva v prípade ohrozenia. 
1.2.18. Rešpektovať územnotechnické požiadavky na požiarnu ochranu obyvateľstva. 

1.3.  V oblasti štruktúry osídlenia. 
1.3.1. Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z  princípov trvalo udržateľného rozvoja, 
zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia schopnosti budúcich 
generácií uspokojovať vlastné potreby. 
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1.3.2. Rešpektovať pri rozvoji osídlenia prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu, podzemné 
a povrchové zásoby pitnej vody, ako najvýznamnejšie determinanty rozvoja územia. 
1.3.3. Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, 
na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí. 
1.3.4. Prehodnotiť v procese aktualizácii ÚPN obcí navrhované nové rozvojové plochy a zároveň 
minimalizovať navrhovanie nových území urbanizácie. 
1.3.5. Nerozvíjať osídlenie na územiach environmentálnych záťaží alebo v ich blízkosti. 
 

2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva. 
2.1.  V oblasti hospodárstva. 

2.1.5. Vytvárať podmienky kompaktného rozvoja obcí primárnym využívaním voľných, nezastavaných 
územných častí zastavaného územia obcí. Pri umiestňovaní investícií prioritne využívať revitalizované 
opustené hospodársky využívané územia (tzv. hnedé plochy - brownfield). 

2.2.   V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva. 
2.2.1. Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov 
v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného 
systému ekologickej stability. 
2.2.2. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Navrhovať 
funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy, jej 
využitie, aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie. 
2.2.3. Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú 
poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii plní. 
2.2.5. Vo všetkých vyhlásených osobitne chránených územiach s tretím a štvrtým stupňom ochrany 
prírody a krajiny a v územiach vymedzených biocentier, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy 
osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia, rešpektovať 
ako jednu z hlavných funkcií ekologickú a vodozádržnú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným 
významom. 
 

3. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a 
sociálnej infraštruktúry. 

3.1.  V oblasti školstva. 
3.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich 
a preškoľovacích zariadení v závislosti na vývoji rastu/poklesu obyvateľstva v území obcí 
s intenzívnou urbanizáciou. 

3.2.  V oblasti zdravotníctva. 
3.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej 
poskytovania. 
3.2.2. Vytvárať podmienky pre rovnocennú dostupnosť nemocničných zariadení a zdravotníckych 
služieb pre obyvateľov jednotlivých oblastí kraja.  
3.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
domovov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej 
starostlivosti v priemete celého územia kraja a dopĺňať ich kapacity podľa aktuálnych potrieb.  

3.3.  V oblasti sociálnych vecí. 
3.3.3. Vytvárať územno–technické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych 
služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých 
cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí. 

3.4.  V oblasti duševnej a telesnej kultúry. 
Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia. 
3.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu 
a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia najmä pre 
občiansku vybavenosť. 
3.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno–rekreačného charakteru.  
3.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky 
v mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva. 
 

4. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného ruchu 
a kúpeľníctva. 

4.1.   Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho 
fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné 
prostredie. Podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej 
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ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v zónach A 
rešpektovať bezzásahový režim ochrany. 

4.2.   Nadviazať domáce turistické aktivity na medzinárodný turizmus využitím: 
4.2.1. Špecifickej prihraničnej polohy regiónov PSK s Poľskom a Ukrajinou. 
4.2.2. Výhodného dopravného napojenia medzinárodného významu. 
4.2.3. Rekreačných krajinných celkov  (RKC) – Tatranský región (RKC Vysoké Tatry, RKC Belianske 
Tatry, RKC Spišská Magura, RKC Ľubické predhorie, RKC Kozie chrbty, RKC Ľubovnianska vrchovina), 
Spišský región (RKC Stredný Spiš a RKC Levočské vrchy), Šarišský región (RKC Čergov, RKC 
Bachureň – Branisko, RKC Slanské vrchy, RKC Busov, RKC Dukla), Hornozemplínsky región (RKC 
Domaša, RKC Nízke Beskydy, RKC Východné Karpaty, RKC Vihorlat). 

4.6.   Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj služieb, produktov a  centier cestovného 
ruchu s celoročným využitím.  

4.11. Vymedziť sústavu turistických nástupných bodov, do ktorých priviesť integrovanú dopravu,  
zriadiť služby, vrátane parkovísk a oddychových plôch. 

4.12. Zariadenia cestovného ruchu a poskytovanie služieb prioritne umiestňovať v zastavaných 
územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá 
sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie rekreačných činností závislých od prírodných  daností. 

4.15. Zariadenia, služby alebo vybavenosť cestovného ruchu umiestňovať mimo navrhovaných a 
existujúcich chránených území s 5. stupňom ochrany a navrhovaných a existujúcich zón A národných 
parkov.  

4.17. V územných plánoch obcí minimalizovať zmenu funkcie opodstatnených plôch rekreácie 
a turizmu na inú funkciu, predovšetkým na bývanie. 

4.19. Podporovať rozvoj príslušnej rekreačnej vybavenosti a  umiestňovanie rekreačného 
mobiliáru pri cyklistických trasách a ich križovaní, v obciach a turisticky zaujímavých lokalitách 
(rekreačný mobiliár, stravovacie a ubytovacie zariadenia). 

4.20. Podporovať rozvoj agroturistických aktivít, rekonštrukcie nevyužívaných 
poľnohospodárskych/prevádzkových dvorov na rozvoj agroturistických areálov. 

4.21. Prepájať agroturistické zariadenia s inými turistickými zariadeniami, najmä rekreačnými 
trasami (pešími, cyklistickými, jazdeckými, ...).   

4.22. Navrhovať zriaďovanie jazdeckých trás pre hipoturistiku a hipoterapiu.  

4.23. Podporovať rozvoj šetrných foriem netradičných športovo–rekreačných aktivít vo vzťahu 
k životnému prostrediu (bezhlučných, bez zvýšených nárokov na  technickú a dopravnú vybavenosť, na 
zásahy do prírodného prostredia, na zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy, ...). 

4.24. Modernizovať staré rekreačné centrá prednostne pred vytváraním nových športovo–
relaxačných plôch. 

4.25. Vytvárať podmienky pre územný rozvoj už existujúcich chatových osád. 
4.29. Chránené územie národnej siete a  územia sústavy NATURA 2000 prednostne využívať na 

prírodný turizmus, letnú poznávaciu turistiku a v nadväznosti na terénne danosti územia v prípustnej 
miere pre zimné športy a letné vodné športy, len ak sú tieto aktivity v súlade s dokumentami starostlivosti 
o tieto územia. 

4.30. V obciach nachádzajúcich sa v chránených územiach prírody národnej a európskej siete, 
umiestňovať nové a rozširovať jestvujúce rekreačno–športové areály a stavby len v hraniciach 
zastavaného územia obce v zmysle schváleného ÚPN O. Do doby schválenia ÚPN O sa môžu 
umiestňovať stavby len v hraniciach zastavaných území, ktoré boli k 1.1.1990 premietnuté do odtlačkov 
katastrálnych máp.  

4.31. Investičné zámery navrhovať a umiestňovať mimo Iokalít kultúrneho dedičstva najmä 
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón alebo v ich blízkosti a v ich katastrálnom území, aby 
nedochádzalo k ohrozeniu charakteru lokality a zániku jedinečného a neopakovateľného „genia loci". 

4.32. V katastrálnych územiach obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo jedinečnou kultúrnou 
krajinou, najmä kde je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad dynamickej a 
statickej dopravy, nerozširovať cestnú sieť a zohľadňovať platnú legislatívu v oblasti ochrany kultúrnych 
pamiatok a kultúrnej krajiny. 
 

5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie. 
5.2. Podporovať účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží. 
5.5. Postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia oblastí, najmä: 

5.5.2. Podtatranskej oblasti. 
5.6. Posudzovať pri realizovaní stavieb na zhodnocovanie odpadov už existujúcu environmentálnu 

záťaž navrhovanej lokality. 
5.7.  Vytvoriť územné podmienky pre bezpečné situovanie výstavby mimo území s vysokým 
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radónovým rizikom.  
5.8.  Rešpektovať zásady ochrany vodných zdrojov a ochrany území s vodnou a veternou eróziou. 
5.9.  Podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 

 
6. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody 

a tvorby krajiny, v oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability, využívania 
prírodných zdrojov a iného potenciálu územia. 

6.1. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny. 
6.1.1. Rešpektovať a zohľadňovať územie Svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové 
lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, Biosférickú rezerváciu Tatry, Medzinárodnú 
biosférickú rezerváciu Východné Karpaty, Park tmavej oblohy Poloniny, územia Natura 2000, 
veľkoplošné chránené územia prírody – TANAP, PIENAP, NAPANT, NP Slovenský Raj, NP Poloniny a 
Chránené krajinné oblasti Vihorlat  a Východné Karpaty, ako aj maloplošné chránené územia prírody 
ležiace na území PSK.  
6.1.3. Modernizovať úseky cyklociest vedúce k hraničným priechodom, nachádzajúce sa v 4. 
a 5.stupni územnej ochrany alebo v územiach Natura 2000, z lokálnych prírodných materiálov 
a zároveň dodržiavať podmienky protieróznej ochrany.  
6.1.4. Umiestňovať stavby mimo území národne, regionálne a lokálne významných mokradí. 
6.1.5. Rešpektovať a zohľadňovať pri ďalšom využití a usporiadaní územia, všetky v území  PSK  
vymedzené skladobné prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým biocentrá 
provinciálneho (PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a biokoridory provinciálneho (PBk) 
a nadregionálneho (NRBk) významu. 
6.1.6. Podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny a biodiverzity. 
6.1.7. Zosúlaďovať trasovanie a charakter navrhovaných turistických a rekreačných trás 
s požiadavkami ochrany prírody v chránených územiach a v územiach, ktoré sú súčasťou prvkov ÚSES, 
predovšetkým po existujúcich trasách. Nové trasy vytvárať len v odôvodnených prípadoch, ktoré 
súčasne zlepšia  ekologickú stabilitu územia. 
6.1.8. Investičné zámery navrhovať mimo jadrovej zóny Svetového prírodného dedičstva UNESCO 
Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, mimo existujúcich a navrhovaných 
chránených území s najvyšším stupňom ochrany, existujúcich a navrhovaných A zón národných parkov, 
okrem odôvodnených prípadov nevyhnutných verejnoprospešných stavieb súvisiacich s manažmentom 
územia. 
6.1.9. Vyhýbať sa pri riešení nových dopravných prepojení územiam, ktoré sú známe dôležitými 
biotopmi chránených druhov živočíchov a chránenými druhmi rastlín.  

6.2.  V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability. 
6.2.2. Podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov,  konfliktné uzly a 

pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability. 
6.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia. 

6.3.1. Chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie. 
6.3.2. Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu 
a vodohospodársky významné plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine. 
6.3.3. Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania a 
udržania charakteristických čŕt krajiny a základných hodnôt krajinného obrazu. 

 
7. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti 

o krajinu. 
7.1.  Dodržiavať ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine pri formovaní krajinného obrazu 

riešeného územia, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch krajinárskej 
kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt – prírodné, kultúrno–historické bohatstvo, 
jedinečné panoramatické scenérie, obytný, výrobný, športovo–rekreačný, kultúrno–spoločenský 
a krajinársky potenciál územia. 

7.2.  Podporovať a ochraňovať vo voľnej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a typického 
charakteru – prirodzené lesné porasty, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu 
v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky 
s brehovými porastmi. 

7.3.  Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, 
v pozoruhodných, všedných i narušených územiach. 

7.4.  Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho 
fungovania ostatných funkčných zložiek v území. 

7.5.  Rešpektovať pri rozvoji jednotlivých funkčných zložiek v území základné charakteristiky 
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primárnej krajinnej štruktúry, nielen ako potenciál územia, ale aj ako limitujúci faktor. 
7.6.  Rešpektovať a podporovať krajinotvornú úlohu lesných a poľnohospodársky využívaných plôch 

v kultúrnej krajine. 
7.9. Chrániť lemové spoločenstvá lesov. 
7.11. Rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov a záplavové/inundačné územia ako 

nezastavateľné, kde podľa okolností uplatňovať predovšetkým trávne, travinno–bylinné porasty. 
7.12. Zachovať a rekonštruovať existujúce prvky malej architektúry v krajine a dopĺňať nové 

výtvarné prvky v súlade s charakterom krajiny. 
7.13. Navrhované stavebné zásahy citlivo umiestňovať do krajiny v záujme ochrany krajinného 

obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériách a v lokalitách historických krajinných štruktúr. 
 
8. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska zachovania kultúrno 

– historického dedičstva. 
8.1. Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené a navrhované na 

vyhlásenie, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma.  
8.2. Zohľadňovať a chrániť v územnom rozvoji kraja: 

8.2.1. Pamiatkové rezervácie Bardejov, Kežmarok, Levoča, Osturňa, Podolínec, Poprad – Spišská 
Sobota, Prešov, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Ždiar. 
8.2.2. Územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva. 
8.2.5. Navrhované a existujúce národné kultúrne pamiatky a ich súbory, areály a ich ochranné pásma, 
s dôrazom na lokality pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné 
národné kultúrne pamiatky. 
8.2.6. Objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za národné kultúrne 
pamiatky. 
8.2.7. Pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma, územia a objekty zaradené do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNECSO. 
8.2.8. Pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce. 

8.3. Rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkového fondu, kde sú určené podmienky 
i požiadavky, ktoré vyjadrujú ochranu nielen vybraného stavebného fondu na území kraja, ale aj 
pamiatkové územia.  

8.4. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etno–kultúrne 
a hospodársko–sociálne celky. 

8.5. Uplatniť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva aktívny spôsob 
ochrany prírody a prírodných zdrojov. 

8.7 Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho jedinečných kultúrno – historických 
daností v nadväznosti na všetky zámery územného rozvoja. 

 
9. Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska verejného dopravného vybavenia. 
9.3. Cestná doprava 

9.3.2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy –  definovanú 
pasportom Slovenskej správy ciest “Miestopisným priebehom cestných komunikácií“, ohraničenú jej 
ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestných pozemkov v zastavanom území 
Prešovského kraja.  
9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a realizovať: 
9.3.7.4. Homogenizácie dvojpruhových ciest I., II. a III. triedy, vrátane prejazdných úsekov dotknutých 
obcí. 
9.3.7.8. Rozvíjanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry rešpektujúcu národné kultúrne pamiatky, ich 
bezprostredné okolie (do 10 m) a ochranné pásma pamiatkového územia (zoznam na 
www.pamiatky.sk), archeologické náleziská a pamätihodnosti obcí a  záujmy ochrany prírody. 

9.7. Cyklistická  doprava  
9.7.1.  Rešpektovať významné dopravné väzby medzi regionálnymi centrami pre nemotorovú dopravu 
a to v zmysle národnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky schválenej Vládou SR v 
roku 2013, rešpektovať systém medzinárodných, nadregionálnych a regionálnych cyklotrás 
prepájajúcich PSK s významnými aglomeráciami, centrami cestovného ruchu v okolitých krajinách, na 
Slovensku a v regióne s možnosťou variantných riešení, okrem presne zadefinovaného koridoru 
medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11. 
9.7.2. Vytvárať územné a územnotechnické podmienky pre realizáciu: 
9.7.2.3. Cyklotrás predovšetkým na nepoužívaných poľných cestách historických spojníc medzi obcami 
so zohľadnením klimatických podmienok. 
9.7.2.4. Súbehu cyklistickej dopravy (cyklociest) a pešej dopravy v  dopravne zaťažených územiach 
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mimo hlavného dopravného priestoru s oddeleným dopravným režimom, 
9.7.2.5. Cyklociest k hraničným priechodom (priechody medzinárodné na šengenskej hranici). 
9.7.5. Podporovať budovanie peších a cyklistických trás v poľnohospodárskej a vidieckej krajine.  
9.7.6. Podporovať realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému 
medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych cyklotrás.    
9.7.7. Podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými križovaniami 
s dopravnými koridormi, s vodnými tokmi, s územiami ochrany prírody a krajiny, k čomu využívať lesné 
a poľné cesty.  

9.7.8. Podporovať budovanie oddychových bodov na rekreačných trasách, oživených krajinným 
mobiliárom a malou architektúrou, vrátane sociálnych zariadení. 

9.9. Infraštruktúra cestných komunikácií, železníc, cyklistickej a pešej dopravy  pretinajúcej štátnu 
hranicu 
9.9.1. Chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných komunikácií pretínajúcich 
štátnu hranicu bez kontroly, vnútri schengenského priestoru na úseku hranice s Poľskom a to: 
9.9.1.3.  Pešie a cyklistické komunikácie pretínajúce štátnu hranicu, turistické komunikácie 
a komunikácie pre prihraničný styk: 

a) Osturňa – Lapszanka, peší, cyklisti – návrh. 
 

10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia. 
10.1. V oblasti umiestňovania územných koridorov a zariadení technickej infraštruktúry. 

10.1.1. Umiestňovať nové územné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, ako 
aj citlivo pristupovať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického vybavenia tak, aby 
sa pri tom v maximálnej miere rešpektovali prírodné prvky ako základné kompozičné prvky 
v krajinnom obraze. 

10.2. V oblasti zásobovania vodou. 
10.2.1. Chrániť a využívať existujúce zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel 
zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, vrátane ich pásiem hygienickej 
ochrany. 
10.2.4. Zvyšovať podiel využívania povrchových a podzemných vôd, ktoré svojimi parametrami 
nespĺňajú požiadavky na pitnú vodu (tzv. úžitková voda) pri celkovej spotrebe vody v priemyselnej 
výrobe, poľnohospodárstve, vybavenosti a takto získané kapacity pitnej vody využiť pri rozširovaní 
verejných vodovodov. 
10.2.5. V regiónoch, kde nie je možné napojenie na skupinový vodovod, zásobovanie obyvateľstva 
pitnou vodou riešiť s využitím miestnych vodných zdrojov.  

10.3. Chrániť územné koridory pre líniové stavby: 
10.3.2. Z regionálnych vodných zdrojov pre skupinové vodovody: 
10.3.2.2. Ukončenie výstavby skupinového vodovodu Osturňa – Veľká Franková – Malá Franková 
v celom rozsahu. 
10.3.4. Zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na 
pitné účely na celom území. 
10.3.5. Zriadiť nové vodné zdroje pre obce odľahlé od hlavných trás vodárenských sústav (vodovodných 
rozvodných potrubí). 
10.3.6. Rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo 
zdrojov obcí. 

10.4. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. 
10.4.2. Dobudovať kanalizáciu v obciach, kde v súčasnosti nie je vybudovaná a napojiť na príslušné 
ČOV. 
10.4.3. Riešiť u obcí nezaradených do aglomerácií odvádzanie splaškových odpadových vôd 
do vodotesných žúmp s dostatočnou látkovou a hydraulickou kapacitou do doby vybudovania verejnej 
kanalizácie a ČOV.  
10.4.5. Odstraňovanie disproporcií medzi zásobovaním pitnou vodou sídelnou sieťou verejných 
vodovodov a odvádzaním odpadových vôd sieťou verejných kanalizácií a ich čistením v ČOV je nutné 
zabezpečiť: 
10.4.5.1. Výstavbou kapacitne vyhovujúcich čistiarenských zariadení tam, kde je vybudovaná  
kanalizačná sieť. 
10.4.5.2. Budovaním nových kanalizačných systémov pre výhľadové kapacity. 
10.4.5.4. Aplikáciu nových trendov výstavby kanalizačných sietí so zameraním na znižovanie množstva 
balastných vôd prostredníctvom vodotesnosti kanalizácií. 
10.4.5.5. Komplexným riešením kalového hospodárstva, likvidáciou a využitím kalov a ostatných 
odpadov z čistenia odpadových vôd. 
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10.4.6. Pri odvádzaní zrážkových vôd riešiť samostatnú stokovú sieť a nezaťažovať jestvujúce čistiarne 
odpadových vôd.  
10.4.8. Pri znižovaní miery znečistenia povrchových a podzemných vôd okrem bodových zdrojov 
znečistenia, riešiť ochranu aj od plošných zdrojov znečistenia. 

10.5. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží. 
10.5.1. Revitalizovať na vodných tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, protipovodňové 
opatrenia so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred 
povodňami. 
10.5.3. S cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu nových 
kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a rekonštrukciu 
existujúcich kanalizačných sietí.  
10.5.4. Zlepšovať vodohospodárske pomery (odtokových úprav) na malých vodných tokoch v povodí 
prírode blízkym spôsobom lesného hospodárenia bez uplatňovania veľkoplošných spôsobov výrubu 
lesov a zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií. 
10.5.6. Budovať prehrádzky na úsekoch bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, 
s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu. 
10.5.7. Vykonávať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, 
s preferovaním prírode blízkych spôsobov obhospodarovania. 
10.5.8. Rešpektovať existujúce melioračné kanály s cieľom zabezpečiť odvodnenie územia. 
10.5.11. Vytvárať územnotechnické podmienky v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných 
nádrží. 
10.5.16. Pri zachytávaní vôd zo spevnených plôch existujúcej a novej zástavby priamo na mieste, 
prípadne navrhnúť iný vhodný spôsob infiltrácie zachytenej vody tak, aby odtok z daného územia do 
recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita 
vody v recipiente. 
10.5.18. Z hľadiska ochrany prírodných pomerov obmedziť zastavanie alúvií tokov ako miest prirodzenej 
retencie vôd a zabezpečiť ich maximálnu ochranu. 

10.6. V oblasti zásobovania elektrickou energiou. 
10.6.1. Rešpektovať vedenia existujúcej elektrickej siete, areály, zariadenia a ich ochranné pásma 
(zdroje, elektrárne, vodné elektrárne, transformačné stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN a VVN 
a pod.). 

10.8. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov. 
10.8.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre výstavbu zdrojov energie využívajúc obnoviteľné 
zdroje a pri ich umiestňovaní vychádzať z environmentálnej únosnosti územia.  
10.8.2. Neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:                
10.8.2.1. V územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO, vo vyhlásených územiach 
sústavy NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach, v okolí jaskýň a v ich ochranných pásmach a v 
hrebeňových častiach pohorí. 
10.8.2.2. V biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni.   
10.8.2.3. V okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych  biokoridorov 
min. 100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na 
konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA). 
10.8.2.4. V okolí turistických centier regionálneho a nadregionálneho významu vo vzdialenosti min. 
1000 m. 
10.8.2.5. V krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne 
exponovaných lokalitách. 

10.9. V oblasti telekomunikácií. 
10.9.1. Vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja 
skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov. 
10.9.2. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení. 
10.9.3. Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov. 
10.9.4. Vytvárať územné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry 
v nových rozvojových lokalitách. 

 
Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej 

dokumentácie, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov v katastrálnom území obce 
Osturňa sú: 

1.  V oblasti verejnej dopravnej infraštruktúry. 
1.4. Cyklistická doprava. 

1.4.2. Stavby cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy. 



Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O  Osturňa 16 
  2021 
 

2.  V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry. 
2.2. V oblasti zásobovania vodou. 

2.2.2.2.2. Ukončenie stavby skupinového vodovodu Osturňa – Veľká Franková – Malá Franková 
v celom rozsahu. 

2.3. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. 
2.3.1. Stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.  

2.4. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží. 
2.4.1. Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením 
ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami. 

2.6. V oblasti telekomunikácií. 
2.6.1. Stavby sietí informačnej sústavy a ich ochranné pásma. 

Uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno, podľa zákona č. 282/2015 Z. z. 
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke 
práva k pozemkom a stavbám obmedziť.  

 

3. Základná historická charakteristika obce a jeho katastrálneho 
  územia. 

*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

4. Záujmové územie obce a jeho širšie územné vzťahy a väzby. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

5. Geografický opis riešeného územia – prírodné podmienky, 
  geomorfológia, klimatológia, hydrológia. 

*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

6. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové 
  predpoklady obce. 

6.1. Retrospektívny demografický vývoj obce. 
*V kapitole ÚPN-O a následných ZaD sa dopĺňa text v tabuľke. 

Podľa výsledkov jednotlivých cenzov, pokiaľ je štatisticky sledovaný, bol dlhodobý 
vývoj počtu obyvateľov obce nasledovný: 

absolútne relatívne

1869 1 701

1900 1 845 144 108,47%

1930 1 348 -497 73,06%

1961 1 335 -13 99,04%

1970 1 244 -91 93,18%

1991 504 -740 40,51%

2001 398 -106 78,97%

2006 378 -20 94,97%

2009 350 -28 92,59%

2020 292 -58 83,43%

medzicenzový

rok cenzu
počet obyvateľov 

Osturňa
 nárast/pokles

 
V dejinách obce bolo stále klesajúce obdobie, medzi r.1970 – 1991 sa znížil veľmi rast 

obyvateľov o 740 osôb (60%).  
 

6.2. Obyvateľstvo. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

6.2.1. Demografická prognóza. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny.  
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6.2.2. Predpokladaný vývoj obyvateľstva. 
*V kapitole ÚPN-O a následných ZaD sa dopĺňa text v tabuľke. 

absolútne relatívne

1991 504
2001 398 -106 78,97%
2006 378 -20 94,97%

2009 350 -28 92,59%

2011 342 -8 85,93%

2020 292 -86 77,25%

návrh 2031 250 -92 73,10%

výhľad 2041 215 -35 86,00%

medzicenzový
rok cenzu

počet obyvateľov 

Osturňa
 nárast/pokles

 
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 1970/1961 = 1244/1335 = 0,932 
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 1991/2001 = 398/504  = 0,790 
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 2011/2020 = 342/292  = 0,854 
Index 10 ročného rastu priemerného rastu obyvateľstva 1961/2020  = 0,859 

 

6.3. Zamestnanosť a ekonomická aktivita obyvateľstva. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

6.4. Domový a bytový fond. 
6.4.1. Domový fond. 
*V kapitole ÚPN-O a následných ZaD sa upravuje text v tabuľke. 

stav k sčítaniu 2020 a návrh 2031 tab. 8/01

stav návrh stav návrh stav návrh

počet domov 305 71 1 34 3 414

základné údaje 

domov

návrh 

2031

rekreačné 

chaty

rodinné 

domy

bytové    

domy

 
 

6.4.2. Bytový fond. 
*V kapitole ÚPN-O a následných ZaD sa upravuje text v tabuľke. 

Návrh. 
Podľa predpokladaného vývoja počtu obyvateľov do r. 2031 – 250 obyv. a pri 

rozvojových možnostiach sídla 71 bytov vzniká 380 bytových jednotiek v domoch.  
Základná štruktúra bytového fondu v návrhu ÚPN-O: 

stav k sčítaniu 2020 a návrh 2031 tab.10/01

stav návrh stav návrh stav návrh

počet bytov 305 71 4 34 3 417

základné údaje bytov
návrh

2031

rekreačné 

chaty

rodinné 

domy

bytové           

domy

 
 

7. Návrh urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania obce. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

8. Kultúrne a výtvarné hodnoty obce, ochrana pamiatkového fondu. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

9. Hospodárska základňa. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

9.1. Poľnohospodárska výroba. 
*V konci kapitoly ÚPN-O a následných ZaD sa dopĺňa text (viď.: Zásady chovu hospodárskych zvierat 

v intraviláne a extraviláne obcí SR). 

Pri zakladaní nových stredno a malokapacitných fariem živočíšnej výroby je potrebné 
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rešpektovať základnú požiadavku aby farma svojou činnosťou neovplyvňovala prostredie 
a jeho jednotlivé zložky - ovzdušie, vodu, pôdu a pohodu bývania, emisiami pachovými, 
prachovými, hlukom, obťažujúcim hmyzom, hlodavcami, odpadovými látkami 
a mikroorganizmami. 

Malokapacitné farmy živočíšnej výroby (individuálny roľníci) v hraniciach zastavaného 
územia (intravilánu) obce Osturňa je možné situovať na funkčnej ploche záhrady pri dodržaní 
max. počtu 15 VDJ (1 VDJ=500kg, ž.hm). 

 
Vzdialenosti objektov živočíšnej výroby od chránených objektov: 
Objekty určené na bývanie 

A. Ak objekt určený na bývanie má okno alebo dvere orientované na objekty chovu 
B. Ak objekt určený na bývanie nemá okno alebo dvere orientované na objekt chovu 

a/  medzi objektom chovu a objektom pre bývanie je voľné priestranstvo 
 b/  medzi objektom chovu a objektom pre bývanie je prekážka (pevná stena, plný plot, 

živý plot, múr a pod.). 
 

Chovy HD, oviec, ošípaných, hydiny 

 VDJ 3 3-5 5-15 15-25 25-40 

A a/m/ 15 15 20 20 25 

 b/m/ 10 10 15 15 20 

B a/m/ 10 10 15 15 20 

 b/m/ 5 5 10 10 15 

hnojisko a/m/ 25 25 30 30 35 

 b/m/ 20 20 25 25 30 

Poznámka: 1 VDJ=500kg, ž.hm.; dojnice 1,00; teľatá 0,20; 
mladý HD 0,62; býčky vo výkrme 0,71; ošípané výkrm 0,14; ošípaná produkcia 0,32; 
odstavčatá 0,04; nosnice 0,0031; brojlery 0,0016; kury 0,0014; ovce 0,10;  
 
V centrálnej časti obce (obostavanosť z troch strán uvažovanej farmy) sa odporúča 

chov hospodárskych zvierat maximálne do nasledovnej kapacity kusov zvierat: 
Hovädzí dobytok 
(dojnice, teľatá, mladý HD, býčky vo výkrme) do 15 VDJ 
Ovce do 5 VDJ 
Ošípané 
(ošípané vo výkrme, ošípané produkcia) do 10 VDJ 
Hydina 
(nosnice, brojlery, kury) do 3 VDJ 
Kožušinové zvieratá bylinožravé do 3 JDJ 
 

V okrajovej časti obce (pozemok farmy hraničí s extravilánom) sa odporúča chov 
hospodárskych zvierat do nasledovných kapacít kusov: 
Hovädzí dobytok, ovce, ošípané    do 40 VDJ 
Hydina, kožušinové zvieratá bylinožravé do 15 VDJ 

 
Výbehy v centrálnej časti obce s priamou nadväznosťou na ustajňovacie objekty 

malých a strednokapacitných fariem v intraviláne obce sa nepovoľujú. 
 
Iné objekty vyžadujúce hygienickú ochranu. 
Pre školské a predškolské zariadenia (vrátane pozemku), objekty hromadného 

ubytovania, zdravotnícke, kultúrne, ubytovacie a športovo-rekreačné zariadenia treba 
vzdialenosti uvedené v tabuľkách zvýšiť minimálne o 25 m. 
  



Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-O  Osturňa 19 
  2021 
 

 
Prepočet kapacitnej hodnoty veľkej dobytčej jednotky (VDJ) na kusy (ks) 

hospodárskych zvierat. 
           Hodnota   Počet ks zodpovedajúci 
  Hospodárske zvieratá   1 ks vo VEJ    1 VDJ     

 
Poznámka: Pri presnom prepočte treba rešpektovať plemenný štandard 
   1 VDJ = 500 kg živej hmotnosti 
Príklad: 60 ks ošípaných v produkcii predstavuje 16 VDJ, teda 50 ks x 0,32 = 16 VDJ, alebo 
50 ks : 3,125 = 16 VDJ 

 

9.2. Lesné hospodárstvo. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 
 

9.3. Priemyselná výroba, stavebníctvo, výrobné služby a sklady. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

10. Občianska vybavenosť. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

11. Doprava a dopravné zariadenia. 
11.1. Dopravné vzťahy a záujmové územie. 
*Upravuje sa text v prvom odstavci a druhej odrážke ÚPN-O a následných ZaD. 

Obec Osturňa je koncovým sídlom a na nadradenú komunikačnú sieť je napojená 
prostredníctvom cesty III. triedy 5420023109, ktorá prechádza obcou Veľká Franková 
a východne od tejto obce sa napája na cestu II/542 so smerom Spišská Belá (I/676) – 
Slovenská Ves – Spišská Stará Ves. 

V zmysle ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja: 

Dojnica 1,00 1,00 
Teľa 0,20 5,0 
Mladý dobytok 0,62 1,612 
Výkrm HD 0,71 1,408 
Ošípaná 0,14 7,142 
Ošípaná - produkcia 0,32 3,125 
Prasnica 0,33 3,030 
Odstavča (prasiatko) 0,040 25,0 
Nosnica 0,0031 322,6 
Brojler 0,0016 625,0 
Mládka 0,0014 714,3 
Ovca 0,10 10,0 
Bahnica 0,10 - 0,08 10,0 - 12,5 
Koza 0,05 - 0,076 20,0 - 13,15 
Baran 0,12 - 0,15 8,33 - 6,66 
Škopec 0,05 20,0 

Kôň (3 r. ťažný) 1,50 0,66 
Kôň teplokrvný 1,35 0,740 
Kôň ľahký 1,20 0,833 
Žriebä 0,50 2,0 
Poník 0,75 1,33 
Osol 0,50 2,0 
Norka 0,0004 - 0,0005 2500,0 - 2 000,0 
Nutria 0,020 50,0 
Líška 0,010 100,0 
Králik 0,010 100,0 
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 navrhované prepojenie ciest I/676 Ždiar – III/5420023109 Veľká Franková – II/542 Spišské 
Hanušovce ako cesta III. triedy v kategórii C 7,5/60 pre turistickú dopravu v línii V. Tatry – 
Zamagurie v kontexte s projektom rozvoja prihraničia SR a PR. 

11.2. Hraničné priechody. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

11.3. Charakteristika a návrh komunikačnej siete v obci. 
*Upravuje sa text prvej vety v prvom odstavci ÚPN-O a následných ZaD. 

Hlavnú dopravnú os obce Osturňa tvorí cesta III/5420023109, ktorá v obci plní funkciu 
zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 a má nevyhovujúce výškové a šírkové parametre so 
šírkou vozovky 4,0 – 5,0m. 

11.4. Návrh komunikačného systému. 
*Upravuje sa text v odrážkach ÚPN-O a následných ZaD. 

 cesta III/5420023109 bude aj v návrhovom období plniť funkciu zbernej komunikácie 
funkčnej triedy B3. Z dôvodu daného šírkového usporiadania uličného priestoru 
a zachovania rázovitosti obce ponechávame aj v návrhovom období kategóriu cesty MZ 
6,0/40 (red MZ 7,5/40), 

 sieť ostatných miestnych komunikácií navrhujeme ponechať v pôvodných trasách, radíme 
ich do funkčnej triedy C3 a navrhujeme ich na prestavbu na kategóriu MOU 4,5/30 zo 
základnej kategórie MOKU 3,75/40. V zmysle STN 736110 ide o jednopruhovú 
obojsmernú komunikáciu s krajnicami a výhybňami, 

11.4.1. Pešie komunikácie. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

11.4.2. Značkované turistické chodníky  
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

11.4.3. Statická doprava. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

11.4.4. Hromadná autobusová doprava. 
*Upravuje sa text prvej vety ÚPN-O a následných ZaD. 

Obec Osturňa je na sieť autobusových liniek SAD napojená jednou prímestskými 
linkami SAD, ktoré premávajú po ceste III/5420023109. Ide o linky č. 703431, 703433, 706430 
so smerom Spišská Stará Ves - Osturňa so zastávkami: 

11.5. Ochranné pásma a vplyv dopravy na životné prostredie. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

12. Vodné hospodárstvo. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

13. Zásobovanie elektrickou energiou. 
13.1. Súčasný stav. 
*V kapitole ÚPN-O a následných ZaD sa dopĺňa text v tabuľke. 

TAB. č.3    Zoznam 22 kV/0,4 kV transformačných staníc - obec 
č. DTS Umiestnenie      Inšt. výkon v kVA  Napáj. 22 kV vedenie              Správca              Typ DTS 

  

TS1 
     0530 - 0001 Pri potôčku 100 215 VSD  Košice 4 - stĺpová 

TS2 
 -   0530 - 0002 Bystrá 250 215 VSD  Košice PTS 

TS3 
 -   0530 - 0003 Pri skládke dreva 250 215 VSD  Košice 2 - stĺpová 

TS4 
 -   0530 - 0004 Polanka 160 215 VSD  Košice 4 - stĺpová 

TS5 
 -   0530 - 0005 Pri mlyne 250 215 VSD  Košice PTS 

TS6 
 -   0530 - 0006 Pri škole 400 215 VSD  Košice 2 - stĺpová 

TS7 
 Strachan 400   2 - stĺpová 

TS8 
 -   0530 - 0008 Stredná časť 160 215 VSD  Košice 4 - stĺpová 

SPOLU  1970 215  - 
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13.2. Návrh riešenia.  
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

13.3. Ochranné pásma. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

14. Telekomunikácie a telekomunikačné zariadenia. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

15. Zásobovanie zemným plynom a teplom. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

16. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie. 
*Dopĺňajú sa nasledujúce kapitoly ÚPN-O a následných ZaD. 

16.7. Ochrana pred žiarením. 
Pri navrhovaní nových stavieb a posudzovaní ich vnútorného ovzdušia a vonkajšieho 

žiarenia je treba postupovať v zmysle platnej legislatívy „Vyhláška MZ SR“ ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
 

16.8. Radónové riziko. 
Katastrálne územie obce spadá do stredného radónového rizika. Stredné radónové 

riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť 
podľa zákona č-355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

Minimálna hodnota OAR 8 (kBq/m3), stredná hodnota OAR 15 (kBq/m3), maximálna 
hodnota OAR 26 (kBq/m3). 

 
 

stredné radónové riziko  

 
 

17. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného 
   systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení. 

*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 
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18. Záujmy obrany štátu, civilnej obrany ochrany, protipovodňovej 
   a požiarnej ochrany. 

18.1. Záujmy obrany štátu. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

18.2. Civilná obrana ochrana. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

18.3. Ochrana proti vodám z povrchového odtoku. 
*Kapitola a podkapitoly ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

19. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených 
   ložiskových území a dobývacích priestorov. 

*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

20. Hodnotenie riešenia z hľadiska enviromentálnych, sociálnych 
   a územnotechnických dôsledkov. 

*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 

21. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa 
   osobitných predpisov. 

21.1. Ochranné pásma. 
  21.1.1. Pásma hygienickej ochrany. 

*V kapitole ÚPN-O a následných ZaD sa ruší text druhej odrážky. 

 oplotené PHO okolo vodojemu, 

 PHO cintorína je 50 m. 

 vzdialenosť objektov živočíšnej výroby od chránených objektov (bývanie, rekreácia...) 
VDJ = 500 kg živej hmotnosti zvieraťa 
 Do 5 VDJ (m) 5-15 VDJ (m) 15-25 VDJ (m) 

Aa 15 20 20 

Ab 10 15 15 

Ba 10 15 15 

Bb 5 10 10 

Ca 25 30 30 

Cb 20 25 25 

A – ak objekt určený na bývanie má okno, alebo dvere orientované na objekty chovu 
B – ak objekt určený na bývanie nemá okno, alebo dvere orientované na objekty chovu 
C – hnojisko 

a – medzi objektom chovu a objektom na bývanie je voľné priestranstvo 
b - medzi objektom chovu a objektom na bývanie nie je voľné priestranstvo 

Pre školské a predškolské zariadenia (vrátane pozemku), objekty hromadného 
ubytovania, zdravotnícke, kultúrne, ubytovacie a športovo-rekreačné zariadenia treba 
vzdialenosti uvedené v tabuľke zvýšiť minimálne o 25 m. 

 
 21.1.2. Ochranné pásma komunikácií. 

*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 21.1.3. Ochranné pásma vodného toku a zariadení technickej infraštruktúry. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

21.2. Pamiatkový fond. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

21.3. Ochrana prírody. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 
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22. Vyhodnotenie perspektívne využitia PP na nepoľnohospodárske 
  účely. 

22.1. Pôdy. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

22.2. Štruktúra a výmera pôdy v katastrálnom území. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

22.3. Bonitované pôdnoekologické jednotky so zábermi PP 
v katastrálnom území obce. 

*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 
*Dopĺňa sa nasledujúca kapitola ÚPN-O a následných ZaD. 

 22.3.1. Najkvalitnejšia pôda v k.ú. obce podľa kódu BPEJ. 
1066302 1066442 1066445 1066542 1069432 1069442 1069445 1069532 1069542  
1069545 1070433 1070533 1072202 1072242 1072243 1072332 1072502 1072512  
1072513 1078262 1078362 1078462 1079262 1079362 1084672 1084682 1084782  
1084872  1090462 
 

22.4. Záber poľnohospodárskej pôdy. 
*Upravuje sa text prvého odstavca kapitoly ÚPN-O a následných ZaD. 

Návrh riešenia ÚPN-O s navrhovanými lokalitami zaberá celkovo 7,406 8,214 ha. 
Záber poľnohospodárskej pôdy je 6,523 7,151 ha z toho 6,105 6,733 ha v zastavanom území 
a 0,418 ha mimo zastavaného územia obce. 

 

22.5. Zásah do hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 
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22.6. Vyhodnotenie záberov pôdneho fondu. 
*Dopĺňa sa nasledujúca tabuľka v kapitole ÚPN-O a následných ZaD. 

 Vyhodnotenie záberov pôdneho fondu           

 V zastavanom a mimo zastavaného územia        tabuľka č.1 

č
ís

lo
 l
o

k
a
li
ty

 

katastráln
e územie 

návrh 
funkčného 

využitia 

výmera lokality v ha 

kultúra 

záber PP v 
zastavanom území 

záber PP mimo 
zastavaného 

územia 

z
á
b

e
r 

P
P

 s
p

o
lu

 

e
ta

p
a
 v

ý
s
ta

v
b

y
 

poznámka 
v 

zastavanom 
území 

mimo 
zastavaného 

územia 
spolu 

kód a 
skupina 

BPEJ 

výmera          
v ha 

kód a 
skupina 

BPEJ 

výmera       
v ha 

70 Osturňa B 0,027   0,027 záhrada 1072243-8 0,027     0,027 1   

71 Osturňa B 0,044   0,044 záhrada 1072243-8 0,044     0,044 1   

72 Osturňa B,D 0,161   0,161 záhrada 1072243-8 0,051     0,051 1   

            ostatná pl. 1072502-7 0,087     0,087 1   

73 Osturňa B 0,161   0,161 záhrada 1084883-9 0,051     0,051 1   

74 Osturňa B 0,059   0,059 záhrada 1072202-9 0,059     0,059 1   

75 Osturňa B 0,017   0,017 záhrada 1072202-9 0,017     0,017 1   

76 Osturňa B 0,044   0,044 záhrada 1072202-9 0,044     0,044 1   

77 Osturňa B 0,023   0,023 záhrada 1079262-9 0,023     0,023 1   

78 Osturňa B 0,016   0,016 záhrada 1079262-9 0,016     0,016 1   

79 Osturňa B 0,051   0,051 záhrada 1079262-9 0,051     0,051 1   

80 Osturňa B 0,017   0,017 záhrada 1079362-9 0,017     0,017 1   

81 Osturňa B 0,145   0,145 záhrada 1082782-9 0,109     0,109 1   

82 Osturňa B,D 0,043   0,043 
záhrada, 

ostatná pl. 
1069532-7 0,032     0,032 1   

Spolu     0,808   0,808     0,628     0,628     

Legenda:             

B Bývanie             

D Doprava             

 1072502-7 Najkvalitnejšia PP podľa kódu BPEJ          
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23. Vyhodnotenie perspektívneho využitia LP. 
*Kapitola ÚPN-O a následných ZaD bez zmeny. 

 
 

24. Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Osturňa 
vyznačená v úplnom znení. 

Úprava textu: 
Text záväznej časti územného plánu obce 

Text záväznej časti územného plánu obce na zrušenie 
Text záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce 

 
Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia 

obce Osturňa je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované pre všetky 
záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu: 

 

1. Záväzné regulatívy územného rozvoja. 
1.1 V oblasti priestorového usporiadania: 

1.1.1 Obec je sídlom s obytno-rekreačným charakterom. 
1.1.2 Súčasné a navrhované zastavané územie obce je tvorené hranicami: 

1.1.2.1 zastavaného územia obce Osturňa podľa stavu k 01.01.1990 
v evidencii príslušného katastrálneho úradu a navrhovaného rozšírenia 
územia, ktoré sú vyznačené vo výkresoch 2, 4a, 4b, 7 a sú záväzné pre 
územný rozvoj. 

1.1.3 Zástavbu obce treba orientovať na usporiadanie a dotvorenie urbanistickej 
štruktúry obytnou, občianskou a športovo rekreačnou  funkciou. 

1.1.4 Rekreačná športová vybavenosť pre letné aktivity je riešená na jestvujúcej 
ploche  futbalového ihriska a v areály bývalej základnej školy. 

1.1.5 Výrobné a skladovacie plochy riešiť prevažne na juhovýchodnom okraji sídla 
a vo väzbe na jestvujúci výrobné areály hospodárskeho dvora a v jeho areáli. 

1.1.6 Na miestach subštandardných alebo stavebno-technicky nevyhovujúcich 
objektov uvažovať s ich rekonštrukciou, prestavbou alebo náhradou za 
novostavby. 

1.1.7 S plošnou asanáciou územia sa neuvažuje. 
1.1.8 Na ploche záhrady nie je možné umiestniť novú stavbu, stavby je možné 

umiestňovať len na plochách na to určených, ktorá nadväzuje na plochu 
bývania (objekt rodinného domu, individuálnej rekreácie a penziónu) je možné 
s priamym napojením na plochu bývania situovať doplnkovú funkciu 
s hospodárskym objektom, garážou, senníkom, prístreškom aj pre 
hospodárske zvieratá a altánkom s max. zastavanou plochou do 60m2. 

1.1.9 V návrhovom období územného plánu obce sa nepredpokladá významnejšie 
zvyšovanie počtu obyvateľov. Navrhuje sa však udržiavanie, s postupným 
zlepšovaním ich demografickej štruktúry, spojené s vytváraním vhodných 
územných a technických podmienok pre skvalitnenie bývania obyvateľstva, 
vytvárania podmienok novej bytovej výstavby a vybavenosti, ale aj pre 
zvyšovanie obývanosti obce formou tzv. "druhého" bývania, alebo 
krátkodobého rekreačného ubytovania. 

1.1.10 Základom urbanistickej štruktúry obce je jeho centrálna časť a tri lokality 
Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry v Osturni. 

1.1.11 Zachovanie zárubkového typu krajiny na základe starostlivosti o lúčne porasty 
a historických štruktúr krajiny (HKŠ) predstavuje v tomto type katastra obce 
významný faktor charakteru krajiny. Predpokladá využitie nástrojov 
krajinárstva, pôdohospodárstva a agroenvironmentu, ako aj príspevky 
z turistického ruchu, pre ktorý je táto štruktúra mimoriadne atraktívna. 
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1.1.12 Turizmus je hlavný faktor rozvoja ekonómie obce a tým aj rozvoja pracovných 
príležitostí. 

 
1.2 Požiadavky na spracovanie územných plánov zóny, alebo urbanistických štúdií. 

Nie sú požiadavky na spracovanie ÚPN-Z. Pre plochy rekreácie – zjazdové lyžovanie 
je potrebné spracovať urbanistické štúdie, ktorými sa upresni situovanie vlekov spolu 
s vybavenostným zázemím a riešením statickej dopravy. 

 
1.3 V oblasti funkčného členenia územia a spôsobu zástavby. 

Jednotlivé priestory obce sú regulované podľa jednotlivých hlavných funkcií, ktoré sú 
identifikovateľné v grafickej časti územného plánu vo výkresoch č.4a, 4b. 

 
1.3.1 Funkčná plocha bývania. 

 pre bývanie formou rodinných domov, s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami (napr.: 
garáže, stavby pre domáce hospodárstvo a pre chov drobných hospodárskych zvierat). 

 rekreačné objekty chát a chalúp, 

 rekreačnú vybavenosť – penzión do 15 lôžok,, 
a)  prípustné je umiestňovať ako doplnkové stavby a opatrenia: 

 verejné a technické vybavenie, 

 objekty pre maloobchod, verejné stravovanie a drobnú výrobu bez kolízie s dominantnou 
funkciou pri splnení požadovaných hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných 
predpisov, kritérií a noriem, 

 plochy zelene a detské ihriská, 

 plochy statickej dopravy k rekreačnej vybavenosti. 
b)  je neprípustné umiestňovať: 

 plochy základnej a vyššej občianskej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej 
výroby, skladového hospodárstva, športovej vybavenosti a zariadení. 

 
1.3.2 Funkčná plocha občianskej vybavenosti  

 pre stavby základnej a vyššej občianskej vybavenosti; 
a)  prípustné je umiestňovať ako doplnkové stavby a opatrenia: 

 zariadenia pre maloobchod, služby, živnostenské aktivity nerušivého charakteru pre 
obytnú funkciu, 

 bývanie v polyfunkčných objektoch, 

 objekt bytového domu 

 verejné a technické vybavenie, 

 rekreačnú vybavenosť – penzión do 40 lôžok, 

 plochy ihrísk, 

 plochy zelene. 
b)  je neprípustné umiestňovať: 

 plochy bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva. 
 
1.3.3 Funkčná plocha rekreačnej a športovej vybavenosti  

 pre umiestnenie objektov, plôch a zariadení rekreácie a športu pre obyvateľstvo 
a)  prípustné je umiestňovať ako doplnkové stavby a opatrenia: 

 verejné a technické vybavenie 

 objekty a zariadenia pre jednotlivé alebo skupinové rekreačné a športové aktivity 

 objekty pre doplňujúcu vybavenosť, súvisiacu s hlavnou funkciou 

 služobné byty pre správcov zariadení 

 plochy zelene. 
b)  je neprípustné umiestňovať:: 

 plochy základnej a vyššej občianskej vybavenosti, bývania, priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva. 
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1.3.4 Funkčná plocha pre výrobné podnikateľské aktivity, skladové  

hospodárstvo     

 pre koncentrovanú výrobu, výrobné účely a služby, ktoré nemôžu byť situované v rámci 
obytnej funkcie z hľadiska hygienických a prevádzkových požiadaviek 

a)  prípustné je umiestňovať ako doplnkové stavby a opatrenia: 

 objekty pre živnosti, remeselné podnikateľské aktivity 

 maloobchodné činnosti a služby 

 servisné a distribučné služby, opravárenskú činnosť 

 skladové objekty 

 účelové zariadenia špecifickej vybavenosti, ktoré nie sú vhodné do obytných, rekreačných 
a zmiešaných území 

 zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry. 
b)  je neprípustné umiestňovať:: 

 plochy základnej a vyššej občianskej vybavenosti, rekreácie a športu, bývania. 
 
Podmienky na využitie jednotlivých funkčných plôch. 

1.4 V oblasti bývania. 
1.4.1 Bývanie v rodinných domoch, chalupách a rekreačných chatách bude aj naďalej 

hlavnou funkciou na území obce. 
1.4.2 Každá samostatná plocha bývania musí mať zaistený prístup z verejných 

komunikácii. 
1.4.3 Maximálny počet nadzemných podlaží je stanovený na jedno nadzemné 

podlažie a podkrovie. 
1.4.4 Na navrhovanej ploche pre bývanie situovanej na parcelách č. 499 a 1384, vo 

vyhodnotení záberov PP označenej č.24 je možné stavať iba objekty, ktoré sú 
nevyhnutnými zariadeniami k funkcií bývania (napr.: garáže, stavby pre 
domáce hospodárstvo a pre chov drobných hospodárskych zvierat), ktoré budú 
slúžiť pre potreby jestvujúceho RD na parcele č. 500. 

 
1.5 V oblasti výroby a komerčnej činnosti. 

1.5.1 Menšie zariadenia komerčnej vybavenosti pre obchod, služby a verejné 
stravovanie možno podľa podmienok regulácie umiestňovať v obytnej 
zástavbe, resp. ako súčasť jednotlivých rodinných domov.  

1.5.2  Malokapacitné farmy živočíšnej výroby (individuálni roľníci) je možné situovať 
v hraniciach zastavaného územia (intravilánu) obce na funkčnej ploche záhrady 
pri dodržaní max. počtu 15 VDJ (1 VDJ=500kg, ž.hm) s dodržaním pásma 
hygienickej ochrany. 

1.5.3 Situovanie ustajňovacích objektov hospodárskych zvierat na funkčnej ploche 
záhrady riešiť formou prístreškov s dodržaním podmienok príslušného 
Krajského pamiatkového úradu. 

1.5.4 Výbehy na plochách záhrad v obytnom zastavanom území (intraviláne) 
s priamou nadväznosťou na ustajňovacie objekty v intraviláne obce sa 
nepovoľujú. 

 
1.6 V oblasti ekológie, ochrany prírody a životného prostredia. 

1.6.1 Nadregionálne, regionálne a miestne prvky kostry ekologickej stability - 
biocentrá, biokoridory a interakčné prvky vytvárajú v katastrálnom území zónu 
pre zachovanie a rozvoj krajiny. Na vymedzených plochách je verejný záujem 
o ich ochranu a sfunkčnenie. Nie je možné na nich vykonávať činnosť, ktorá 
môže ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability v katastrálnom 
území obce. 

1.6.2 Pri návrhu zástavby a iného využitia krajiny prioritne rešpektovať a 
nezasahovať do sektorov v ÚPN charakterizovaných ako sektory:  významne 
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exponovaný, veľmi citlivý, unikátny a významný exponovaný, veľmi citlivý, 
významný. 

1.6.3 Zachovať a umocniť brehovú a sprievodnú vegetáciu hydrických biokoridorov 
s podporou nadväzných mokraďných spoločenstiev. 

1.6.4 Udržať a rozvíjať verejnú zeleň na ploche cintorína a v centrálnej časti obce. 
1.6.5 Na plochách verejnej zelene možnosť doplnenia prvkami drobnej architektúry. 
1.6.6 Navrhované plochy verejnej a izolačnej zelene sú určené ako plochy pre 

realizáciu náhradnej výsadby za asanované dreviny. 
1.6.7 Nezasahovať do plôch biotopov kurovitých vtákov, ktoré sa nachádzajú pod 

spodnou hranicou lesa južne od zastavaného územia 
 

1.7 V oblasti ochrany pamiatkového fondu. 
1.7.1 Stavebnú činnosť na území PRĽA Osturňa realizovať v plnom rozsahu podľa 

Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia Pamiatkovej rezervácie 
ľudovej architektúry Osturňa (spracovateľ: Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
2006). 

1.7.2 Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany 
archeologických nálezov a nálezísk v územnom a stavebnom konaní. 

-§37 ods.3 pamiatkového zákona „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum 
rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového 
úradu alebo z vlastného podnetu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne zašle 
rozhodnutie o vykonaní záchranného výskumu stavebnému úradu. V prípade 
záchranného archeologického výskumu pamiatkový úrad vydá rozhodnutie po 
predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu. Pamiatkový úrad 
bezodkladne zašle rozhodnutie o vykonaní záchranného výskumu stavebnému 
úradu“. 

 
1.8 Na úseku rozvoja zariadení občianskej a rekreačnej vybavenosti. 

1.8.1 Sústreďovať plochy a zariadenia občianskeho vybavenia vedľa seba v 
ťažiskových častiach obce a v miestach s výhodnou polohou vzhľadom na 
dostupnosť. 

1.8.2 Dobudovať a rekonštruovať jestvujúce plochy vybavenosti. 
1.8.3 V nevyužívanom objekte bývalej materskej škôlky možnosť situovania okrem 

občianskej a rekreačnej vybavenosti aj výrobné a nevýrobné služby, ktoré sú 
svojou prevádzkou vhodné do obytných zón pri splnení požadovaných 
hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov, kritérií a noriem 

1.8.4 Voľné obecné plochy v centrálnej časti obce ponechať pre nové objekty 
občianskej vybavenosti (dom sociálnych služieb) a verejnej zelene. 

1.8.5 Areál cintorína sa navrhuje na rozšírenie s výstavbou Domu poslednej rozlúčky 
1.8.6 Športovú vybavenosť riešiť na ploche jestvujúceho ihriska. 
1.8.7 Jestvujúci areál bývalej základnej školy využiť pre komerčné účely (napr.: škola 

v prírode) a dobudovať ihriskami. 
1.8.8 Plocha nevyužívaného objektu pohraničnej polície je navrhovaná ako 

polyfunkčnú funkcia občianskej a rekreačnej vybavenosti (napr.: turistická 
ubytovňa) s funkciou bývania formou bytového domu, resp.: môžu byť tieto 
funkcie riešené ako monofunkčné. 

1.8.9 Každá samostatná plocha občianskej vybavenosti musí mať zaistený prístup z 
verejných komunikácii. 

1.8.10 Na plochách určených na zjazdové lyžovanie je možnosť budovať trvalé vleky 
v nasledovnom rozsahu: lokalita Krolovský vrch- Pivovarský vŕšok-Scob – 3 
trvalé vleky, lokalita Úboč – 2 trvalé vleky, lokalita Fucovky – 1 trvalý vlek. 
Konkrétne umiestnenie vlekov a s nimi súvisiacich zjazdoviek bude realizované 
na základe výsledku ich posúdenia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, pričom musí byť akceptovaná požiadavka na ochranu 
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biotopov kurovitých vtákov, ktoré sa nachádzajú v predmetných lokalitách pod 
spodnou hranicou lesa.   

 
1.9 V oblasti dopravy. 

1.9.1 Cesta III/54002 bude aj v návrhovom období plniť funkciu zbernej komunikácie 
funkčnej triedy B3. Z dôvodu daného šírkového usporiadania uličného priestoru 
a zachovania rázovitosti obce ponechávame aj v návrhovom období kategóriu 
cesty MZ 6,0/40 (red MZ 7,5/40). 

1.9.2 Upraviť lesnú cestu pre peší a cyklistický pohyb, ku hraničnému priechodu 
Osturňa – Lapszanka. Minimálna šírka chodníka je 3,0m. 

1.9.3 Jestvujúcu lesnú komunikáciu prepájajúcu Osturňu s obcou Ždiar, ktorá slúži 
ako cyklotrasa navrhujeme dobudovať v kategórií C 6,5/50 ako účelovú 
prepojovaciu komunikáciu. 

1.9.4 Obslužnú komunikáciu, ktorá je pokračujúcou trasou cesty III. triedy a je 
ukončená pri manipulačnej ploche dreva ponechať v kategórií MOK 5,0/40 (red. 
MOK 6,5/40) a v priestore manipulačnej plochy dreva zrealizovať obratisko pre 
nákladné automobily. 

1.9.5 Sieť ostatných miestnych komunikácií ponechať v pôvodných trasách, radíme 
ich do funkčnej triedy C3 a navrhujeme ich na prestavbu na kategóriu MOK 
3,75/40. V zmysle STN 736110 ide o jednopruhovú obojsmernú komunikáciu 
s krajnicami a výhybňami. 

1.9.6 Na slepo ukončených uliciach navrhujeme zrealizovať obratisko. 
1.9.7 V centrálnej polohe obce pre potreby cintorína, športoviska a občianskej 

vybavenosti zrealizovať sústredenú parkovaciu plochu. 
1.9.8 Dobudovať turistické, cyklistické a lyžiarske trasy, súvisiace s rekreačnou 

funkciou. 
1.9.9 Výpočet a návrh potrieb parkovacích statí pre objekty občianskej a rekreačnej 

vybavenosti obce je potrebné navrhovať v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 
pre stupeň automobilizácie 1:3,5 s redukciami súčiniteľov „k“ – súčiniteľ vplyvu 
stupňa automobilizácie, vplyvu polohy a veľkosti sídla. 

 
1.10 V oblasti technickej infraštruktúry. 

1.10.1 Dostavba verejného vodovodu v obci. 
1.10.2 Výstavba skupinového vodovodu Osturňa – Veľká Franková – Malá Franková. 
1.10.3 Vybudovať verejnú ČOV (resp. MČOV) spolu so splaškovou kanalizáciou. 
1.10.4 Koryto potoka v inundačných územiach upraviť na prietok Q100 ročnej veľkej 

vody. 
1.10.5 Transformačné stanice TS,1-5, osadiť trafostanicou o výkone do 250 (400) kVA 
1.10.6 Vzdušné 22kV vedenie prechádzajúce nad plochami zjazdového lyžovania 

uložiť do podzemného kábla. 
1.10.7 Rekonštruovať jestvujúcu MTS do podzemných káblov. 
1.10.8  Výstavba transformačnej stanice TS8 o výkone do 160 kVA s 22kVN 

elektrickou prípojkou. 
 

1.11 Ďalšie regulatívy zástavby. 
Okrem týchto záväzných regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a stavebná 

prípustnosť územného využitia sa územným plánom v komplexnom urbanistickom návrhu 
určuje: 

1.11.1 územný plán rieši celý kataster čiže stavby a VPS mimo zastavaného územia 
obce môžu byť umiestňované len v súlade s týmto územným plánom podľa 
grafickej časti (hlavný výkres č.2), 

1.11.2 pre potreby protipožiarnej ochrany 
1.11.2.1 zabezpečenie požiarnej vody pre obec v súlade s STN 73 0873, 
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1.11.2.2 prístupové komunikácie na protipožiarny zásah v zmysle požiadaviek 
§ 82 vyhlášky MV SR č.288/2000 Z.z.. 

1.11.3 regulácia potokov prechádzajúcich zastavaným územím, 
1.11.4 odpadové hospodárstvo sa bude riadiť POH obce. 
 

1.12 Ochranné pásma. 
Ochranné pásma s funkčným obmedzením využitia územia v zmysle príslušných 

zákonných ustanovení: 
 

1.12.1 Pásma hygienickej ochrany. 
1.12.1.1 oplotené PHO okolo vodojemu, 
1.12.1.2 PHO cintorína je 50 m. Vzdialenosť objektov živočíšnej výroby od 

chránených objektov (bývanie, rekreácia...) 
VDJ = 500 kg živej hmotnosti zvieraťa 
 Do 5 VDJ (m) 5-15 VDJ (m) 

Aa 15 20 

Ab 10 15 

Ba 10 15 

Bb 5 10 

Ca 25 30 

Cb 20 25 

A – ak objekt určený na bývanie má okno, alebo dvere orientované na objekty chovu 
B – ak objekt určený na bývanie nemá okno, alebo dvere orientované na objekty chovu 
C – hnojisko 

a – medzi objektom chovu a objektom na bývanie je voľné priestranstvo 
b - medzi objektom chovu a objektom na bývanie nie je voľné priestranstvo 

Poznámka: Prepočet kapacitnej hodnoty veľkej dobytčej jednotky (VDJ) na kusy (ks) 
hospodárskych zvierat je zdokumentovaný v smernej textovej časti ZaD č.2, kapitola 9.1.. 

1.12.1.3 V ochrannom pásme PRĽA vzdialenosti uvedené v regulatíve 1.12.1.2 zvýšiť 
minimálne o 25 m. 

 
1.12.2 Ochranné pásma komunikácií. 

1.12.2.1 ochranné pásmo cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia 
(v extraviláne) 20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle 
Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 
Zb., 

 
1.12.3 Ochranné pásma vodného toku a zariadení technickej infraštruktúry. 

Okolo potokov pretekajúcich k.ú. územím obce: 

 3 m obojstranne široký nezastavaný manipulačný pás pozdĺž upraveného 
toku, 

 10 m obojstranne pozdĺž neupraveného toku. 
1.12.3.1 Ochranné pásma (v zmysle Energetického zákona) na ochranu 

elektroenergetických zariadení (viď grafická časť),  

 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v lesných priesekoch 7m, 

 ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 
kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu. 
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je 
zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou 
presahujúcou 3 m.  

 trafostanice – 10 m 
1.12.3.2 ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov 

verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických 
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komunikáciách č. 610/2003 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení 
technického vybavenia 

1.12.3.3 ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od 
pôdorysného okraja potrubia  

1.12.3.4 ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov 
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 

 
1.13 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na asanáciu a chránené časti 

krajiny. 
V zmysle § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

č.55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť 
pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného 
technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného 
prostredia. V riešenom území sú vymedzené plochy pre verejnoprospešné stavby v zmysle 
zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia. 

Plochy verejnoprospešných stavieb sú určené pre verejnú zeleň, dopravu, technickú 
infraštruktúru a regulácia potoka. 
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2. Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb: 
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov riešenia Územného plánu obce 

Osturňa, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územia a zabezpečovať 
územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastniť podľa § 108 zákona č. 50/1976 – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov sú: 
 

2.1 Verejná zeleň, ochranná zeleň a stavby na ochranu životného prostredia. 
1. cintorín. 

 
2.2 Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejného charakteru. 

2. cesta III. triedy s obratiskom a nikami pre autobusové zástavky a verejné obslužné 
komunikácie, 

3. peší a cyklistický chodník, ku hraničnému prechodu Osturňa – Lapszanka  
s minimálnou šírkou 3 m, 

4. parkovisko, 
5. účelová prepojovacia komunikácia Osturňa - Ždiar v kategórií C 6,5/50, 
6. cyklotrasy a turistické trasy. 

 
2.3 Vybrané zariadenia verejnej technickej vybavenosti. 

7. vodovod, 
8. skupinový vodovod Osturňa – Veľká Franková – Malá Franková, 
9. ČOV, 
10. kanalizácia, 
11. elektrifikácia, 
12. telekomunikácie, 
13. úprava a regulácia vodných tokov, poldre a vodné nádrže. 

 
2.4  Verejné stavby občianskej vybavenosti. 

14. pôvodná osturňanská usadlosť. 
 
Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky líniové vedenia verejnej technickej 

vybavenosti (vodovod, kanalizácia, rozvody elektriky a telekomunikácií), vrátane k ním 
príslušných zariadení tak, ako sú uvedené v návrhu verejného technického vybavenia (výkresy 
č. 5). 

 

 


