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A. Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie 

Vytvorenie Vojenského obvodu Javorina odsúhlasila vláda Československej 

republiky na svojej februárovej tajnej schôdzi s účinnosťou od 1. februára 1952. Vojenský 

obvod bol tvorený celým územím obcí Blažov a Ruskinovce, ktoré zo zákona zanikli, 

a časťami územia obcí Tichý potok, Poloma, Krásna Lúka, Bajerovce, Šambron, Jakubany, 

Kolačkov, Lomnička, Podolínec, Holumnica, Jurské, Stotince, Majerka, Ľubické Kúpele, 

Ľubica, Tvarožná, Dvorce, Levoča, Závada, Torysky, Nižné Repaše a Hradisko. Obce boli 

súčasťami okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa.  

Budovy boli zbúrané a obyvatelia vysťahovaní z Ľubických Kúpeľov, Dvoriec a 

zaniknutých obcí Blažov a Ruskinovce. 

Počas trvania existencie vojenského obvodu bolo celé územie administratívne 

zaradené do kežmarského okresu prešovského kraja a rozdelené na päť katastrálnych 

území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková. Vojenský obvod nebol 

súčasťou žiadnej obce ani samosprávneho kraja. Územný plán veľkého územného celku 

Prešovského kraja preto územie vojenského obvodu nerieši a samostatný územný plán 

vojenského obvodu ministerstvo obrany neobstaralo. Starostlivosť o rozsiahle lesné 

komplexy a poľnohospodársku pôdu na území vojenského obvodu vykonávali Vojenské 

lesy a majetky, š.p. Kežmarok. 

Vojenský obvod Javorina zrušila vláda Slovenskej republiky nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 455/2010 z 1. decembra 2010 s účinnosťou od 1. januára 2011. 

Územie vojenského obvodu o výmere 31.638,4 ha bolo prerozdelené a pridelené  6 

obciam okresu Kežmarok, 3 obciam a Mestu Levoča v okrese Levoča, 4 obciam okresu 

Sabinov a 5 obciam okresu Stará Ľubovňa. Vysťahované obce neboli obnovené a ich 

katastrálne územia pripadli do správnych území obcí Ľubica (kat. úz. Ľubické Kúpele), 

Tvarožná (kat. úz. Ruskinovce), Tichý Potok (kat. úz. Blažov) a Mesta Levoča (kat. územie 

Dvorce). Lesnú a poľnohospodársku činnosť vykonávajú okrem VLM Kežmarok, taktiež 

dotknuté samosprávy a podnikateľské subjekty založené reštituentmi. O obnovenie 

svojich vysťahovaných obcí sa dlhodobo snažia Ľubické Kúpele a Ruskinovce. 

Dňom zániku vojenského obvodu bolo celé územie zaradené do Prešovského 

samosprávneho kraja, čím došlo k výraznej zmene územných predpokladov, na základe 

ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia samosprávneho kraja v okolí 

Levočských vrchov, s možným vplyvom na územie Košického samosprávneho kraja 

v okrese Spišská Nová Ves a územie Malopoľského vojvodstva v Poľskej republike. Na 

riešenom území nie sú evidovaní žiadni obyvatelia. 

Špecifickým účelom použitia urbanistickej štúdie je územnoplánovací podklad pre 

pripravovaný Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK), resp. 

aktualizáciu Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja (ÚPN VÚC PK). 
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B. Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie 

Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je návrh možností dlhodobého 

priestorového usporiadania a funkčného využívania územia okresu Sabinov patriaceho do 

bývalého Vojenského obvodu Javorina v Levočských vrchoch. 

Návrh je potrebné spracovať na podklade zhodnotenia krajinnoekologického 

potenciálu územia, tendencií územného rozvoja dotknutých obcí a miest, tendencií 

starostlivosti o životné prostredie a zámerov zástupcov vysťahovaných obcí. 

C. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej 
dokumentácie 

Územnoplánovacia dokumentácia na úrovni regiónu, vojenského obvodu alebo 

obce na riešenom území nebola spracovaná.  

Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, v platnom znení je 

potrebné rešpektovať v celom rozsahu jeho záväznej časti a zamerať sa najmä na 

nasledujúce: 

 podporiť obnovenie sídiel na území Vojenského obvodu Javorina, mimo budúcich 

ochranných pásiem vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý potok - bod 1.14.6 

záväznej časti, 

 považovať Levočské vrchy, Ľubické predhorie, Stredný Spiš, Ľubovniansku 

vrchovinu a Bachureň za hlavné rekreačné krajinné celky - 2.1, 

 podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj 

v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom 

medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno-poznávací 

turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus, ekoturizmus 

a agroturizmus) – 2.6, 

 vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších 

obcí budovaním  rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania 

vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v ich záujmových územiach – 2.11, 

 po zrušení VO Javorina počítať s priestorom pre funkčné využitie územia s 

prevládajúcou funkciou cestovného ruchu a turizmu, v súlade s prírodoochrannými 

hodnotami a funkciami územia, pri zohľadnení pôvodných funkcií územia so 

zvláštnym zreteľom na zachovanie prírodných hodnôt územia, pri rešpektovaní 

navrhovaných ochranných pásiem veľkokapacitných vodných zdrojov Tichý Potok 

a Jakubany – 2.14, 

 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky 

pre realizáciu turistických ciest na regionálnej úrovni najmä cyklotrasy a pešie 

turistické chodníky prepájajúce významné turistické  centrá regiónu, ako 007 

Podtatranská cyklomagistrála, 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva ), 

Toryská magistrála – 2.16.3.3,  

 pri umiestňovaní investícií (rozvojových plôch) prioritne využívať zastavané územia 

obcí alebo plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície 

umiestňovať prioritne do tzv. hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, 

rešpektovať prírodné a historické danosti územia – 4.1. 
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 obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného 

spôsobu retencie vôd – 4.3.7,   

 zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny, postupne 

zabezpečovať právnu ochranu pripravovaných návrhov území európskeho 

významu a navrhovaných území európskeho významu za účelom ich začlenenia do 

sústavy NATURA 2000 a zabezpečiť právnu ochranu navrhovaných chránených 

vtáčích území ako súčasti sústavy NATURA 2000 – 4.9.1, 

 chránené územia národnej siete a územia sústavy Natura 2000 prednostne 

využívať na letnú poznávaciu turistiku a v naviazanosti na terénne danosti územia 

v prípustnej miere i pre zimné športy a letné vodné športy – 4.9.9, 

 zabezpečiť ochranu záujmových území veľkokapacitných vodných zdrojov Tichý 

Potok, Jakubany – 6.1.2,  

 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej 

polycentrickej sústavy  mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú 

sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov – 8.1.2, 

 diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme 

trvalej    udržateľnosti malé a stredné podnikanie – 8.1.3, 

 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach 

hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej 

stability – 8.3.2, 

 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom 

zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou – 

8.3.6. 
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D. Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie urbanistickej štúdie predstavuje 6 204,7 ha  a je vymedzené hranicou 

okresu Sabinov na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina. 

Administratívne sa nachádza v okrese Sabinov. Zahŕňa časti 5 katastrálnych území v 4 

samosprávnych územiach Prešovského kraja (pozri tabuľka nižšie).  

Administratívne vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Sabinov - Javorina 

 Názov okresu Názov mesta/obce Katastrálne územie 

Názov Výmera v m2 

1 Sabinov 

 

 

 

6 204,7 ha 

Bajerovce Bajerovce 4 244 785 

2 Krásna Lúka Krásna Lúka 702 410 

3 Poloma Poloma 2 875 674 

4 Tichý potok Tichý potok 8 127 710 

Blažov 46 096 341 

 

Z hľadiska geomorfologického členenia (Mazúr E., Lukniš M., 1986) je územie 

vojenského obvodu súčasťou celku Levočské vrchy, patriaceho do Podhôľno-magurskej 

oblasti a subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty. Levočské vrchy ležia v  západnej časti 

subprovincie, na hranici s Vnútornými Západnými Karpatmi. Z hľadiska typu reliéfu patrí 

územie medzi silne členité pahorkatiny, vrchoviny, až veľmi silne členité nižšie hornatiny. 

Dotknuté územie urbanistickej štúdie je vymedzené  hranicou bývalého vojenského 

obvodu a okresným mestom Sabinov. 

E. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia 

Návrh urbanistickej štúdie spracovať bez variantov a alternatív. S predchádzajúcim 

súhlasom povereného obstarávateľa je spracovanie variantov alebo alternatív možné, ak 

ich potreba vyplynie z priebehu tvorby návrhu dlhodobého priestorového usporiadania 

a funkčného využívania riešeného územia. 

F. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie 

V dokumente považujeme za potrebné definovať rozhodujúce hospodárske sektory 

a ich vzájomný pomer pri vytváraní hospodárskej základne riešeného územia. Spracovať 

základné demografické údaje a prognózy, s odhadom počtu pracovných miest, a navrhnúť 

urbanizáciu územia primeranú potrebám prioritných hospodárskych sektorov 

a demografickej prognóze. Zároveň navrhnúť dlhodobo platné princípy rozvoja územia 

a podmienky na ďalšie odvetvové plánovacie dokumenty a postupy. Nemenej dôležité je 

vytvorenie podmienok opätovnej urbanizácie vysťahovaných obcí.  

Návrh urbanistickej štúdie bude obsahovať: 

1. širšie väzby na priľahlé obce a okresné mesto,  

2. rozbor a hodnotenie podmienok rozvoja územia, 

3. návrh možností dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania 

územia; pri miere podrobnosti vychádzať zo základného určenia urbanistickej 

štúdie ako podkladu pre spracovanie územného plánu regiónu, 
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4. odporúčanú mieru zastúpenia jednotlivých sektorov národného hospodárstva 

(prvovýroba, druhovýroba, služby, veda a technika),  

5. základnú organizáciu územia; zamerať sa najmä na: 

o definovanie vhodnej štruktúry novej urbanizácie, 

o funkčné využívanie území, 

o dopravnú infraštruktúru, najmä automobilovú (II., III. trieda) a rekreačnú 

(cykloturistické trasy, turistické magistrály a chodníky a pod.), 

o hľadanie územných možností obnovy osídlenia Blažova. 

Pri spracovávaní návrhu urbanistickej štúdie rešpektovať:  

1. záväznú časť platného Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 

kraja, 

2. návrhy vodárenských nádrží Tichý Potok a Jakubany, 

3. návrh chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy, 

Pri spracovaní urbanistickej štúdie využiť: 

 Digitálne mapové diela ZM 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000; pre väčšie 

mierky odporúčame využiť voľne dostupné mapové servery.  

 Zhodnotenie krajinnoekologického potenciálu územia Vojenského obvodu 

Javorina pre navrhovanú optimalizáciu využívania po zrušení VO k 31.12.2006 

– dopracovanie, SAŽP Prešov, december 2007. 

 Nariadenie vlády o zrušení VO Javorina. 

 ÚPN VÚC Prešovského kraja, v platnom znení. 

 Návrh chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. 

 Návrhy vodárenských nádrží Tichý Potok a Jakubany. 

G. Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej časti a 
grafickej časti urbanistickej štúdie 

Dokumentáciu urbanistickej štúdie členiť na textovú časť a grafickú časť. Textová 

časť urbanistickej štúdie bude obsahovať vlastné riešenie územia a doplňujúce údaje.  

Riešenie bude obsahovať najmä: 

a. hlavné ciele, 

b. vymedzenie riešeného územia,  

c. rozbor a hodnotenie podmienok rozvoja územia, 

d. opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia,  

e. väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu veľkého 

územného celku Prešovského kraja v platnom znení,  

f. základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce 

rozvoj územia,  

g. koncepciu tvorby sídelnej štruktúry,  

h. návrh priestorového usporiadania územia a návrh zásad jeho funkčného 

využitia, vymedzenie významných rozvojových priestorov, prípadne území 

špeciálnych záujmov a občianskeho vybavenia regionálneho a nadregionálneho 

významu,  

i. vymedzenie ochranných pásiem a chránených území,  
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j. koncepciu ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému 

ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení,  

k. návrh koncepcie verejného dopravného vybavenia,  

l. návrh rozvoja rekreácie. 

V doplňujúcich údajoch uvádzať číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné 

údaje a ich zdroj, ak ich nie je účelné uvádzať v texte. 

Grafická časť urbanistickej štúdie bude obsahovať výkres širších vzťahov v mierke 

1 : 50 000 a výkres možností dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia v mierke  1 : 25 000. Po dohode s povereným obstarávateľom je 

možné  grafickú časť rozšíriť, najmä o výkres koncepcie verejného dopravného vybavenia 

v mierke 1 : 25 000 a výkres ochrany prírody a krajiny, vrátane prvkov územného 

systému ekologickej stability v mierke 1 : 25 000.  

Urbanistickú štúdiu spracovať a dodať v 3 papierových vyhotoveniach a digitálne 

na 3 CD. Textovú časť vo formátoch doc, pdf. Grafickú časť po jednotlivých 

georeferencovaných vrstvách (S-JTSK) v dwg/dgn/dxf/shp a jpg/jpeg s polohovými 

súbormi. Pre účely zverejnenia, celú dokumentáciu vo formáte pdf (verzie 1.3 až 1.5). 

Textové pdf podľa výnosu MF SR č. 312/2012 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy; t.j. čitateľné, označiteľné a kopírovateľné, manuálne vyhľadávateľné 

používateľom a spracovateľné inými systémami. 

 


