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Záväzná časť zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Osturňa. 
Úprava textu: 

Text záväznej časti územného plánu obce,   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 
 

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

Dopĺňa sa text v regulatíve. 

1.1.2.1  ....ktoré sú vyznačené vo výkresoch 2, 4a, 4b, 7 a sú záväzné.... 
Upravuje sa text v regulatíve. 

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. 

1.5  V oblasti výroby a komerčnej činnosti. 
Dopĺňajú sa regulatívy. 

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. 

1.10  V oblasti technickej infraštruktúry. 
Dopĺňa sa regulatív. 

1.10.8  Výstavba transformačnej stanice TS8 o výkone do 160 kVA s 22kVN elektrickou 
prípojkou. 

1.12.1  Pásma hygienickej ochrany. 
Upravuje sa regulatív. 

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.  
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Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
ZaD č.2 ÚPN-O Osturňa 

 


