
Obec Osturňa 
Obecný úrad, Osturňa č. 153 

059 79  O S T U R Ň A 

 

Návrh 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Osturňa  

č. 1/ 2022 zo dňa   
 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov č. 2/2022  Územného plánu obce Osturňa - 

doplnok  č. 2  k  VZN   č. 1/ 2012   zo dňa 29.2.2012, ktorým bola vyhlásená záväzná časť  ÚPN  

obce Osturňa    
 

Obecné zastupiteľstvo v Osturni , na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb.   v znení neskorších 

predpisov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“) : 
 

ČI. I 

Obecné zastupiteľstvo obce Osturňa vyhlasuje záväznú časť  Zmien a doplnkov  č. 2/2022 

Územného plánu obce Osturňa  , ktorá obsahuje záväzné regulatívy územného rozvoja z hľadiska 

funkčného a priestorového usporiadania územia  v zmysle  Záväznej časti zmien a doplnkov č 2/2022 

ÚPN obce Osturňa ,ktorá tvorí prílohu tohto VZN. 
 

ČI. II 

Dokumentácia schválených Zmien a doplnkov č. 2/2022  Územného plánu obce Osturňa  je uložená 

na: 

- Obecnom úrade v Osturni  

- Stavebnom úrade obce Osturňa  

- Okresnom úrade v Prešove, odbore výstavby a bytovej politiky  

 

 

ČI. III. 

1.Návrh VZN č.  1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN  č. 1/ 2012 obce Osturňa ,ktorým bola 

vyhlásená záväzná časť  Územného plánu obce Osturňa  bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej 

stránke obce Osturňa  na pripomienkovanie dňa       a  zvesený  dňa         . 

2.Obecné zastupiteľstvo v Osturni  sa uznieslo na tomto VZN č. 1/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN obce Osturňa  č.1/2012  ,ktorým bola vyhlásená  záväzná časť  Územného plánu  obce Osturňa 

,uznesením č.   . 

VZN č.  1/2022 , ktorým sa mení a  dopĺňa VZN obce Osturňa  č.1/2012, ktorým bola vyhlásená 

záväzná časť  Územného plánu obce Osturňa  je platné  dňom zverejnenia  a  nadobúda účinnosť 15 

dňom  od jeho vyvesenia na úradnej tabuli a  musí byť vyvesené  na úradnej tabuli obce a internetovej 

stránke obce  na 30 dní.  

3.VZN č.  1/ 2022 , ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN obce Osturňa  č.1/2012, ktorým bola vyhlásená 

záväzná časť  Územného plánu obce Osturňa  bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke 

obce Osturňa  dňa        a zvesené dňa           . 

 

      

                                                                                               Kristína Gregoričková  

                                                                                           Starostka obce      

 

 

 



Vyhodnotenie pripomienok  

dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, dotknutých obcí, správcov verejného 

dopravného a technického vybavenia územia, právnických a fyzických osôb a verejnosti   

k návrhu   Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Osturňa   
Por.č. Organizácia  Pripomienky Vyhodnotenie  

1. Okresný úrad Prešov, odbor 

výstavby a BP  dňa 8.4.2022 

pod č.j. OU-PO-

OVBP1/2022/020147/043298 

Pripomienky k úprave grafickej, textovej 

a záväznej časti  

Sprievodná správa – súhrnný obsah 

dokumentácie upraviť ,časť A . rozčleniť na 

– sprievodnú správu ZaD č.2, zmeny 

v platnej sprievodnej správe ÚPN O, zmeny 

v záväznej ÚPN O. 

Textová časť -  doplniť nad kap. 1 názov „ 

Sprievodná správa ZaD č.2  ÚPN O. 

1.1.Dôvody pre vypracovanie ZaD ÚPN -

opraviť číslo uznesenia o schválení ÚPN O , 

má byť uvedené číslo uzn. 14/2012, doplniť 

ako dôvod obstarania  ZaD č.2 aj 

vypracovanie záväznej časti  ÚPN regiónu, 

zmena zákona o pohrebníctve a cestnom 

zákone, doplniť uznesenie OcZ 

o obstarávaní ZaD č.2. 

1.3. Vymedzenie riešeného územia ZaD č.2 

ÚPN O – doplniť v prvej vete, že riešené 

územie aj pre ZaD č.2 je vymedzené 

katastrálnou hranicou, v texte kapitoly 

vypustiť  slovo „pamiatkovom“, doplniť text 

ohľadne zrušenia OP cintorína a zmeny OP 

cesty III .triedy. 

1.5. Údaje o použitých podkladoch – do 

podkladov  doplniť aj Zadanie pre ÚPNO, 

ÚPN PSK. 

1.7.Zhodnotenie súladu riešenia ÚPN obce 

s jeho zadaním – vypustiť poslednú vetu. 

 

Zmeny a doplnenie textu jednotlivých 

kapitol sprievodnej správy schváleného 

ÚPN O a následných ZaD  - doporučujeme 

upraviť nadpis v znení „Zmeny a doplnky 

sprievodnej správy platného ÚPN O, 

vypustiť všetky názvy kapitol, ktoré sa 

nemenia, v kap. 2.3. upraviť text ,že VZN 

bolo vyhlásené nie vydané, v kap. 11 

platného ÚPN O je potrebné upraviť 

terminológiu  v súlade s platným cestným 

zákonom. 

 

Záväzná časť ZaD č.2 ÚPN O Osturňa – 

upraviť text v reg. 1.1.8 doplniť „ situovať 

 

 

Akceptované 

a upravené 

v grafickej textovej 

a záväznej časti 

ÚPN v plnom 

rozsahu 

 



stavby s doplnkovou funkciou ...“, v reg. 

12.12.2.1 vypustiť text v zátvorke a upraviť 

ho v súlade s platným cestným zákonom, 

doplniť náložku na schému záväzných častí 

a VPS. 

Do ÚPN O doplniť údaje týkajúce sa 

zosuvných území a radónových rizík. 

 

Výkresová časť -upraviť podkladné 

výkresy, nie je jasné , čo zobrazujú fialové 

plochy. 

V ďalších ZaD ÚPN O je potrebné doplniť 

do záväznej časti  regulatívy pre všetky 

funkčné plochy nachádzajúce sa v riešenom 

území. 

2. Prešovský samosprávny kraj  

Prešov č.j.04773/DUP a ZP- 

2 z 13.4.2022  

Bez pripomienok  Vzaté na vedomie 

3. Okresný úrad Prešov , odbor 

starostlivosti o ŽP 

 

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

4. Podtatranská vodárenská 

spoločnosť a.s.Poprad  

Nevyjadrila sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

5. Podtatranská vodárenská 

prevádzková spoločnosť 

a.s.Poprad  

Nevyjadrila sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

6. Regionálny  úrad verejného 

zdravotníctva Poprad dňa 

22.4.2022 pod č.j. KK 

2334/2/2022/HŽP/DMM 

Súhlasí s návrhom ZaD č.2 ÚPN 

O a zároveň žiada dodržať podmienku , že 

pri farmách živočíšnej výroby je potrebné 

rešpektovať  základnú požiadavku, aby 

farma svojou činnosťou neovplyvňovala 

prostredie a jednotlivé zložky- ovzdušie, 

vodu, pôdu a pohodu bývania, emisiami 

pachovými, prachovými, hlukom, 

obťažujúcim hmyzom, hlodavcami, 

odpadovými látkami a mikroorganizmami. 

Vzaté ne vedomie 

Požiadavka 

doplnená v ZČ 

regulatívom 1.5.5 

7. Obvodný úrad Kežmarok, Súhlasí  za dodržania pripomienky – že pri Akceptované 



odbor krízového riadenia dňa 

31.3.2022 pod č.j. OU-KK- 

OKR- 2022/005715-OO2 

navrhovaní ,umiestňovaní a výstavbe 

stavieb s prevládajúcou funkciou bývania 

a s možnosťou podpivničenia ( rodinné 

domy – p.č. KN C 45,188,388/1, 401/3, 886, 

887,936, 1247) je potrebné uvažovať 

s výberom vhodnosti podzemných alebo 

nadzemných priestorov vyššie uvedených 

stavieb ako jednoduché úkryty budované 

svojpomocne. Pri výbere zohľadniť vývoj 

počtu obyvateľstva( nárast/ pokles) 

a primerane uplatniť ustanovenie § 4 a 12 

vyhlášky. 

Pripomienka 

doplnená 

v kap.:18.2 

8. OÚ Kežmarok, odbor 

starostlivosti o ŽP – 

posúdenie vplyv  č.j.OU-KK-

OSŽP -2022/005927-015  

z 9.6.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategický dokument sa nebude 

posudzovať podľa zákona EIA – v procese 

schvaľovania  - dodržať a rešpektovať 

podmienky :  

- SvP š.p. č.j. CS SVP OZ KE 2533/2022 zo 

dňa 8.4.2022. 

-Na ochranu ciest a premávky  na nich 

mimo zastavaného územia obce  

vymedzeného platným ÚPN obce dodržať 

cestné ochranné pásmo v zmysle zákona č. 

135/61 Zb. o pozemných komunikáciách , 

pri navrhovaní lokalít v blízkosti 

pozemných komunikácií je potrebné posúdiť 

nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť 

prípustné pásma hladín hluku  v zmysle 

vyhl. MZ č. 549/2007 Z.z.. Umiestnenie 

lokalít  predovšetkým bývania v pásme 

s prekročenou hladinou hluku sa 

neodporúča. V prípade realizácie takýchto 

lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na 

maximálnu možnú elimináciu negatívnych 

vplyvov dopravy a zaviazať investorov  na 

vykonanie protihlukových opatrení. Voči 

správcovi  komunikácie nebude možné 

uplatňovať požiadavky na realizáciu 

protihlukových opatrení, pretože negatívne 

účinky  vplyvu dopravy sú v čase realizácie 

známe. 

- Pri lokalitách slúžiacich na bývanie  

zabezpečiť  vypracovanie hlukovej štúdie  

vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre 

a zahrnúť jej výsledky do protihlukových 

opatrení stavieb, tak aby bola zabezpečená 

expozícia obyvateľov  a ich prostredia  

hlukom v súlade s prípustnými hodnotami 

ustanovenými vyhl.č. 549/2007 Z.z. 

a vyhl.č. 237/2009 Z.z. 

-Postupovať podľa národnej stratégie  

cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, 

ktorá bola schválená ˇUVSR č.223/2013. 

-Strategický dokument riešiť v súlade 

s ÚPN PSK, rešpektovať ustanovenia jeho 

záväznej časti. 

- Pre zabezpečenie ochrany pamiatkového 

fondu je potrebné postupovať v zmysle 

zákona č. 49/2002 Z.z.. 

- Dodržať podmienku , aby pri farmách 

živočíšnej výroby bola splnená požiadavka, 

Vzaté na vedomie  

 

 

Vzaté na vedomie  

 

Vzaté na vedomie 

bude 

akceptované pri 

príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzaté na vedomie 

bude akceptované  

 pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

Akceptované 

 

 

Akceptované 

 

Akceptované 

 

 

Vzaté na vedomie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpadové hospodárstvo 

č.j.OU-KK- OSZP- 

2022/006990-002z 8.4.2022 

aby farma svojou činnosťou neovplyvňovala 

prostredie a jeho zložky -ovzdušie, vodu, 

pôdu a pohodu bývania emisiami 

pachovými ,prachovými, hlukom 

,obťažujúcim hmyzom, hlodavcami, 

odpadovými látkami a mikroorganizmami. 

 

-Stavebnú činnosť  realizovať v dostatočnej 

vzdialenosti od podmáčaných 

a zamokrených plôch na časti p.č. 473. 

Mokradné spoločenstvá a ich biotopy sú 

predmetom stálej ochrany so zákazom ich 

meliorovania. 

 

 

 

 

 

 

 

Bez pripomienok 

bude akceptované 

pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

Vzaté na vedomie 

bude akceptované 

pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

 

 

 

 

Vzaté na vedomie  

9. Okresný úrad v Kežmarku  , 

odbor pozemkový a lesný  

 

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

10. Okresný úrad Prešov, odbor 

opravných prostriedkov dňa 

10.5.2022 pod č.j. OU-PO-

00P6-2022/027056 

Súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy 

na nepoľnohospodársky účel- zabezpečiť 

aby realizácia navrhovaného investičného 

zámeru nespôsobila zhoršenie prirodzených 

vlastností poľnohospodárskej pôdy, pri 

realizácii navrhovaných zámerov na 

odsúhlasených lokalitách dodržiavať zásady 

ochrany PP pri nepoľnohospodárskom 

využívaní  vyplývajúce z ustanovenia § 12 

zákona. Vyznačiť stabilné hranice budúceho 

staveniska v teréne podľa GP. Nesťažovať 

obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy 

nevhodným situovaním stavby ,jej delením, 

drobením alebo vytváraním častí 

nevhodných na obhospodarovanie 

poľnohospodárskymi mechanizmami. 

Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP 

odňatú podľa § 17 zákona až do realizácie 

stavby, najmä pred zaburinením pozemku 

a porastom samonáletu drevín. Zabezpečiť 

opatrenia prispievajúce k znižovaniu 

kontaminácie PP najmä v dotyku dopravnej 

siete a poľnohospodárskej pôdy.  

Vzaté na vedomie 

bude akceptované 

pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

11. OR HaZZ  

Kežmarok  

 

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  



predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

12. VSD a.s.  

Košice  

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

13. Slovak Telecom a.s. , 

Bratislava 

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

14. KPÚ Prešov na prerokovaní 

dňa 7.4.2022 

Bez pripomienok   Vzaté na vedomie  

15. SPP  a.s. Bratislava , 

15.3.2022  pod č.j. 

016/03/2022/DPSMK  

Obec nie je plynofikovaná , ani sa 

s plynofikáciou neuvažuje  

Vzaté na vedomie 

16. Úrad pre správu 

nehnuteľného majetku a 

výstavbu MO SR, Správa 

nehnuteľného majetku. a  

      výstavby Košice 

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

17. Slovenský vodohospodársky 

podnik  š.p. Košice  OZ 

PDaP Poprad  

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

18. Okresný úrad Kežmarok, 

odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií  

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky     

19. Správa a údržba ciest 

Prešovského samosprávneho 

kraja Prešov dňa 12.4.2022 

pod č.j. SUCPSK-

SL/0145/2022-001  

Vyvolanou stavebnou činnosťou v riešenej 

lokalite,  nesmie dôjsť k zhoršeniu 

súčasných stavebnotechnických parametrov  

a odvodňovacích pomerov  cesty III. Triedy 

č. III/3109. Stavebnú činnosť , pri ktorej 

dôjde k zásahom do cestného telesa tejto 

Vzaté na vedomie 

bude akceptované 

pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 



cesty je možné povoliť len so súhlasom 

príslušného cestného správneho orgánu. 

Žiadame rešpektovať súčasné trasovanie 

tejto cesty. 

 

Dopravné napojenie plôch určených na 

rozvoj, výstavbu a rekreáciu riešiť 

paralelnými obslužnými komunikáciami 

s minimálnym počtom napojení na cestu III. 

Triedy č. III/3109. , podľa platných 

technických noriem. 

 

Podľa možnosti neplánovať trasy IS do 

ochranného pásma cesty III. Triedy č. 

III/3109. 

 

Pri plánovaní cyklochodníkov a cyklotrás 

prednostne tieto  umiestňovať v dostatočnej 

vzdialenosti od vesty III/3109 z dôvodu 

bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, 

najlepšie ich  umiestňovať mimo hlavný 

dopravný priestor. V prípade súbehu 

cyklochodníkov a chodníkov pre peších 

v dopravne zaťaženom území, realizovať ich 

ako výškovo oddelené s oddeleným 

dopravným režimom. 

Navrhujeme v texte záväznej časti ZaD č. 2 

ÚPN obce pozmeniť označenie v ňom 

uvedených ciest podľa v súčasnosti platného 

označenia jednotlivých ciest.  

konania  

 

 

Vzaté na vedomie 

bude akceptované 

pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

Vzaté na vedomie 

bude akceptované 

pri príprave 

dokumentácií pre 

územné a stavebné 

konania  

 

 

 

 

 

 

Akceptované 

v regulatíve 1.9.1 

 

20.  Hydromeliorácie š.p. 

Bratislava  dňa 23.3.2022 pod 

č.j. 1600-2/120/2022 

 V riešených lokalitách neevidujeme žiadne 

hydromelioračné zariadenia v našej správe. 

Vzaté na vedomie  

21. Slovenský pozemkový fond 

Bratislava  31.3.2022 pod č. 

j. SPFS81453/2022/750-002  

Bez pripomienok  Vzaté na vedomie  

22, Slovenský vodohospodársky 

podnik  š.p. Košice  dňa 

8.4.2022 pod č.j. CS SVP OZ 

KE 2533/2022/2 

a konzultačný záznam zo dňa 

14.7.2022 k lokalite 936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hľadiska  záujmov vodohospodárskeho 

rozvoja a vodohospodárskych koncepcií  

oznámenie o spravovaní vodných tokov. 

Osturniansky potok je vodohospodársky 

významným vodným tokom. 

Lokalita 38-  upozorňujeme, že  pri 

prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie 

časti parcely , preto hospodársku budovu 

situovať , v čo najväčšej vzdialenosti od 

vodného toku , prípadne zabezpečiť 

individuálnu protipovodňovú ochranu 

predmetnej stavby. 

Lokalita 45 - upozorňujeme, že  pri 

prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie 

časti parcely, preto výstavbu rodinného 

domu  situovať , v čo najväčšej vzdialenosti 

od vodného toku , prípadne zabezpečiť 

individuálnu protipovodňovú ochranu 

predmetnej stavby . 

Lokalita 164 - upozorňujeme, že  pri 

Doplnené 

kap.:12.3.1 

 

 

 

Doplnené 

kap.:12.3.2 
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prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie 

časti parcely. Z uvedeného dôvodu žiadame 

situovať  výstavbu drevenice  čo najbližšie 

k uličnej čiare a zabezpečiť jej individuálnu 

protipovodňovú ochranu. Na základe 

terénnej obhliadky  konštatujeme, že sa 

jedná o zapracovanie skutkového stavu do 

ZaD č. 2 , pričom stavba je vyvýšená 

a situovaná k uličnej čiare. 

Lokalita 401/3- upozorňujeme, že  pri 

prietoku Q 100 môže dôjsť k zaplavenie 

časti parcely , žiadame zabezpečiť 

individuálnu protipovodňovú ochranu 

predmetnej stavby . 

Lokalita 936 – je  veľký predpoklad 

zaplavenia  lokality  pri búrkových 

udalostiach a prietoku Q 100. S výstavbou 

v tejto lokalite preto nesúhlasíme. 

Lokalita 1247 -lokalita môže byť počas 

povodňových prietokov Q 100. Žiadame 

zabezpečiť individuálnu protipovodňovú 

ochranu stavby drevenice. 

 

-Pri akejkoľvek výstavbe v blízkosti 

vodných tokov v obci žiadame rešpektovať 

prirodzené záplavové územie vodných tokov 

a rešpektovať obmedzenia využitia územia v 

zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o 

ochrane pred povodňami v znení neskorších 

predpisov. 

-Pri akejkoľvek výstavbe v blízkosti 

vodných tokov  požadujeme v zmysle § 49 

zákona č, 364/2004 Z.z. o vodách  v znení 

neskorších predpisov ponechať  voľný 

nezastavaný manipulačný pás min. 5 m od 

brehovej čiary drobných vodných tokov 

a min 10 m od brehovej čiary 

vodohospodársky významných  vodných 

tokov.  

-Odvádzanie splaškových odpadových vôd 

požadujeme riešiť prostredníctvom verejnej 

kanalizácie .V prípadoch ,kde nie je možné  

napojenie na verejnú kanalizáciu je nutné 

zabezpečiť akumuláciu produkovaných 

splaškových vôd z jednotlivých objektov  vo 

vodotesných žumpách a zneškodňovanie 

žumpových vôd riešiť v súlade 

s ustanovením §  ods. 3 zákona č. 364/2004 

Z.z. v znení neskorších predpisov vývozom 

do ČOV a kapacitnými a technologickými 

možnosťami pre príjem týchto vôd. 

-Z hľadiska ochrany vodných pomerov 
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a konzultačný záznam zo dňa 

14.7.2022 k lokalite 936 

 

 

žiadame navrhnúť opatrenia na zdržanie 

povrchového odtoku dažďových vôd zo 

spevnených plôch  v prípade nových lokalít  

určených na zástavbu  na pozemku 

stavebníka tak, aby nedochádzalo 

k zhoršovaniu odtokových pomerov. 

- Pri návrhu odvádzania vôd z povrchového 

odtoku upozorňujeme, že je potrebné 

dodržať podmienky vodného zákona , ktorý 

vyžaduje zachytávanie plávajúcich látok 

u vôd z povrchového odtoku pred ich 

vypustením do povrchových vôd, resp. 

vybudovanie zariadení na zachytávanie 

znečisťujúcich látok pri vypúšťaní vôd 

z povrchového odtoku, ktoré ich môžu 

obsahovať. Bližšie požiadavky na 

vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 

stanovuje § 9 NV SR č.269/2010 Z.z. 

- Žiadame aktualizovať textovú aj záväznú 

časť ZaD č. 2 , nakoľko  komplexná textová 

časť nie je sprístupnená a v textovej časti sú 

len odvolávky na to, že predmetné kapitoly 

ostávajú bez zmeny, príp. žiadame 

sprístupniť túto dokumentáciu. 

 

 

 

V prípade záujmu o výstavbu v uvedenej 

lokalite, napriek neodporučeniu SVP je 

potrebné investorom zabezpečiť : 

-vypracovanie hladinového režimu pre Q100 

ročnej vody odborne spôsobilou osobou 

v dostatočne dlhom reprezentatívnom úseku 

toku , 

- na základe výsledkov hladinového režimu 

v projekte navrhnúť opatrenia na 

zabezpečenie individuálnej protipovodňovej 

ochrany stavebného objektu ,ktoré nezhoršia 

celkové odtokové pomery v dotknutej 

lokalite, 

-objekt rekreačnej chaty realizovať bez 

podpivničenia, 

-definovanie lokality na výstavbu rekreačnej 

chaty, ktorá nebude slúžiť na trvalé bývanie. 

 

Regulatív 1.6.8. 

 

 

 

 

 

Akceptované ZČ 

Regulatív 1.6.9. 
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Akceptované  

Podmienky pre 

prípravu výstavby 

budú zohľadnené 

v dokumentácii pre 

územné a stavebné 

konania   

 

 

 

23. Pienap ŠOPSR Červený 

Kláštor  

Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

24.. Regionálna  veterinárna 

a potravinová správa Poprad 

Nevyjadrila sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 



neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

25.  Obec Tatranská Javorina  Nevyjadrila sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

26.  Obec Ždiar  Nevyjadrila sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

27.  Obec Malá Franková  Nevyjadrila sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

28. Obec Veľká Franková  Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

29. Gmina Lapše Nižné  Nevyjadril sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

30. Verejnosť, občania , 

právnické a fyzické osoby 

pôsobiace na území obce  

Nevyjadrili sa v zákonnej lehote  V súlade s § 22 

ods.5 zák.č. 50/76 

Zb. v znení 

neskorších 

predpisov  

predpokladá sa, že 

nemá pripomienky 

 

 

 

Vyhodnotila   11.8.2022                                                                                                        Ing. Eva Kelbelová  

 


