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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
 
1.1. Údaje o riešenom území  
 
Riešené územie sa administratívne nachádza v okrese Stará Ľubovňa. Zahŕňa časti 6 
katastrálnych území v 5-tich samosprávnych územiach Prešovského kraja.  
Administratívne vymedzenie riešeného územia Urbanistickej štúdie Stará Ľubovňa - Javorina 

Katastrálne územie  Názov okresu Názov mesta/obce 
Názov Výmera v m2 
Jakubany 41 735 413 1 Jakubany 
Hniezdno 7 226 349 

2 Kolačkov Kolačkov 8 788 494 
3 Lomnička Lomnička 21 277 882 
4 Podolínec Podolínec 589 591 
5 

Stará Ľubovňa 
 
 
 
8 382,7 ha 

Šambron Šambron 4 209 741 
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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. 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. 
Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja preto územie vojenského obvodu 
nerieši a samostatný územný plán vojenského obvodu ministerstvo obrany neobstaralo.  
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. 
  
1.2 Hlavné ciele riešenia 
 
Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie, podľa Zadania na spracovanie Urbanistickej štúdie 
Stará Ľubovňa – Javorina (ďalej len Zadanie) kap. B je navrhnúť možností dlhodobého 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia okresu Stará Ľubovňa patriaceho do 
bývalého Vojenského obvodu Javorina v Levočských vrchoch. 
Špecifické ciele riešenia : 
– zhodnotiť východiskové podklady potrieb v riešenom území - Územný plán veľkého 

územného celku Prešovského kraja (ÚPN VÚC PK) v  znení neskorších zmien a doplnkov, 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR 
PSK), 

– zosúladiť a usporiadať záujmy v území aj vo vzťahu k záujmovému a širšiemu územiu, 
vrátane cezhraničných súvislostí, 
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– určiť opatrenia systémov územnej stability zohľadňujúce požiadavky kladené na jednotlivé 
zložky životného prostredia. 

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). 
Urbanistická štúdia bola spracovaná na základe zhodnotenia krajinnoekologického potenciálu 
územia, tendencií územného rozvoja dotknutých miest a obcí , tendencií starostlivosti o životné 
prostredie a zámerov zástupcov vysťahovaných obcí. 
 
1.3. Údaje o súlade riešenia so zadávacím dokumentom 
 
Obsah a rozsah spracovania urbanistickej štúdie je v súlade so Zadaním na spracovanie 
Urbanistickej štúdie Stará Ľubovňa – Javorina, Prešovský samosprávny kraj (november 2012).   
V kapitole E - Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia je uvedené: „Návrh urbanistickej 
štúdie spracovať bez variantov a alternatív“. S predchádzajúcim súhlasom povereného 
obstarávateľa - Ing. Jaroslava Lizáka je spracovanie variantov alebo alternatív možné, ak ich 
potreba vyplynie z priebehu tvorby návrhu dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného 
využívania riešeného územia. Štúdia neobsahuje varianty ani alternatívy riešenia.   
 

2. ROZBOROVÁ ČASŤ 
 
2.1 Vymedzenie územia a základné charakteristiky 
 
2.1.1 Vymedzenie riešeného a záujmového územia  
 
Riešené územie urbanistickej štúdie predstavuje 8 382,7 ha  a je vymedzené hranicou okresu 
Stará Ľubovňa na území zrušeného – bývalého Vojenského obvodu  (VO) Javorina.  
Záujmové územie je územie obcí (Jakubany, Kolačkov, Lomnička, Podolínec, Šambron), ktorých 
časti katastrov sú v riešenom území bývalého vojenského obvodu Javorina a časti okresov 
Kežmarok, Levoča, Sabinov, na území bývalého vojenského obvodu Javorina.  
 

 

 

Pohľad od chaty Sklenár VO Javorina Zaľubica Pohľad od chaty Sklenár VO Javorina ZaľubicaPohľady 
z bývalého VO Javorina  
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S riešeným a záujmovým územím súvisí širšie územie preukazujúce funkčné a územné vzťahy 
predovšetkým s Poľskou republikou , mestami Lipany, Spišské Podhradie, Levoča, Kežmarok, 
Spišská Belá, Spišská Stará Ves a ďalšími územiami. 
 

 
 
Vstup do bývalého VO Javorina Informačná tabuľa o obci Dvorce  
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2.1.2. Fyzickogeografická charakteristika územia  
 
Reliéf 
Z hľadiska geomorfologického členenia (Miklós a kol., 2002) patrí územie ku Karpatom, k 
provincii Západné Karpaty, subprovincii Vonkajšie Západné Karpaty, Podhôľno – magurskej 
oblasti. V rámci Podhôľno – magurskej oblasti do územia plošne zasahuje geomorfologický 
celok Levočské vrchy tvorený nasledovnými podcelkami - Levočská vysočina, Levočská 
vrchovina (časti Kolačkovský chrbát a Ľubické predhorie) a Levočské planiny (časti Oľšavická 
planina a Levočské úboče). Územie geomorfologického celku Levočské vrchy je zo severnej a 
severovýchodnej časti ohraničené geomorfologickým celkom Spišsko – Šarišské medzihorie 
reprezentovaného podcelkami Ľubovnianska kotlina, Jakubianska brázda a Toryské podolie, z 
juhovýchodnej časti geomorfologickými celkami Bachureň a Branisko, z južnej časti 
geomorfologickým celkom Hornádska kotlina reprezentovaného podcelkami Medvedie chrbty 
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(časť Levočská kotlina a Podhradská kotlina), z juhozápadnej a západnej časti geomorfologickým 
celkom Podtatranská kotlina reprezentovanej podcelkom Popradská kotlina (časti Lomnická 
pahorkatina a Vrbovská pahorkatina) a zo severozápadnej časti geomorfologickým celkom 
Spišská Magura reprezentovanej podcelkom Veterný vrch, časť Ružbašské predhorie. 
Geologický podklad - pôdotvorný substrát 
Pre geologickú stavbu územia je typický flyšový komplex pozostávajúci z vnútrokarpatského 
paleogénu, ktorý buduje i Spišskú Maguru, Podtatranskú i Hornádsku kotlinu, kým na budovaní 
Spišsko – Šarišského medzihoria sa zúčastňuje i úzky pruh bradlového pásma. Dominantné 
postavenie v geologickej stavbe územia má paleogén podtatranskej skupiny, oligócen 
reprezentovaný bielopotockým súvrstvím. Z hľadiska vybraných geodynamických javov sa v 
území vyskytujú svahové poruchy na paleogéne a ojedinelo i intenzívna výmoľová erózia a 
krasové javy. 
Zosuvy 
Takmer všetky zosuvné telesá sú viazané na hutianske a zuberecké súvrstvie podtatranskej 
skupiny paleogénu obsahujúce ílovcové vrstvy, ktorých sklon približne zodpovedá sklonu 
svahov. Najvýraznejšie v území sú kryhové až blokové zosuvy na južných a juhozápadných 
svahoch Čiernej hory (1 090 m.n.m.) nad obcami Tichý Potok a Brezovica. 
Hydrogeologické pomery 
Hydrogeologická charakteristika posudzovaného územia 
Hydrogeologické pomery Levočských vrchov sú odrazom geologicko-tektonických a 
klimatických pomerov. Paleogénne sedimenty pieskovcového bielopotockého súvrstvia sa 
vzhľadom na svoje litologické zloženie vyznačujú najmä puklinovou priepustnosťou. Je viazaná 
na pukliny vzniknuté endogénnymi i exogénnymi silami. Prevažná časť prameňov je viazaná na 
pukliny vzniknuté pôsobením exogénnych síl, v dôsledku ktorých vznikli hrubé sutinové pokryvy 
s dobrými filtračnými vlastnosťami. Za najvýznamnejší zdroj vytvárania podzemnej vody v 
Levočských vrchoch považujeme infiltráciu atmosférických zrážok alebo infiltráciu povrchových 
vôd do horninového prostredia.  
Hydrogeologická rajonizácia 
Územie podľa hydrogeologickej rajonizácie patrí do rajónu P 119 Paleogén Levočských vrchov, 
čiastkového rajónu HD 20 (Šuba et al., 1984). Rajón je hlavnou európskou rozvodnicou 
rozdelený na dva subrajóny, a to: subrajón pieskovcového súvrstvia severozápadnej časti 
Levočských vrchov a subrajón pieskovcového súvrstvia juhovýchodnej časti Levočských vrchov.  
Pôdne pomery 
Najrozšírenejším pôdnym typom (Atlas krajiny SR, 2002) sú podzoly kambizemné a kambizeme. 
Podzoly kambizemné sú rozšírené najmä v centrálnej časti územia. Tento pôdny typ sa vyvinul v 
chladnom a vlhkom klimatickom regióne, kde ročný úhrn zrážok presahuje 800 mm. Sú to pôdy 
so silne kyslou reakciou, výrazným humusovým a eluviálnym horizontom a s B horizontom, kde 
sa akumuluje železo, hliník a humusové látky. Pôdotvorným substrátom sú prevažne kyslé 
horniny. Produkčná schopnosť týchto pôd je znížená až nízka. Obvodovú časť územia tvoria 
kambizeme. 
Povrchové a podzemné vody 
Z hydrografického hľadiska územie Levočských vrchov leží na hlavnom európskom rozvodí. 
Rozvodnica prechádza z priestoru Popradskej kotliny, tam Vrbovskou pahorkatinou smeruje ku 
Gánovciam a odtiaľ cez Hozelec, Švábovce a Jánovce vstupuje do Levočských vrchov. Cez 
Krížový vrch (1 080 m.n.m.) a Škapovú (1 232 m.n.m.) pokračuje úpätím pohoria do Spišsko – 
Šarišského medzihoria na sedlo Pusté Pole (602 m.n.m.) a odtiaľ vystupuje na najvyšší vrchol 
pohoria Čergov Minčol (1 157 m.n.m.). Hlavné európske rozvodie delí územie na južný a 
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severný sklon. Južný odvodňuje Torysa a Hornád do Čierneho mora, severný Poprad do 
Baltského mora.  
Klíma  
Zrážky 
Z hľadiska ročného chodu zrážok v území maximum zrážok pripadá na mesiace júl a júl, 
minimum zrážok spravidla na mesiace február a marec. Z hľadiska priemerných ročných hodnôt 
klimatického ukazovateľa zavlaženia v časovom období rokov 1961 – 1990 (Atlas krajiny 
Slovenskej republiky, 2002), v centrálnej časti Levočských vrchov boli zaznamenané hodnoty 
vyššie uvedeného ukazovateľa od - 400 do - 600 mm (v tomto území sa prejavuje výrazný 
nadbytok zrážok). 
Teploty 
Územie vzhľadom na mimoriadnu rôznorodosť a pestrosť geomorfolologických podmienok 
plošne zasahuje do všetkých klimatických oblastí. Centrálnu časť Levočských vrchov možno na 
základe klimatických charakteristík zaradiť do chladnej oblasti reprezentovanej mierne chladným 
okrskom C1 (klimatické znaky – priemerná júlová teplota > 12 0C až < 16 0C).  
 
2.1.3. Územná charakteristika, prírodný potenciál.  
 
Základné charakteristiky riešeného a záujmového územia 
Obec: Jakubany 
Katastrálne  územie obce Jakubany vrátane územia bývalého VO Javorina a katastrálneho územia 
Hniezdno je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Šambron, Plavnica, Chmeľnica, Nová 
Ľubovňa, Kolačkov a Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a Blažov v okrese Sabinov, Levoča 
v okrese Levoča a Ľubica, Ihlany, Holumnica v okrese Kežmarok. Má podhorský charakter s 
výškovým položením od nadmorskej výšky 580 do 1 016 m.n.m. Stred obce pri kostole sa 
nachádza vo výške 615 m.n.m.. Obcou preteká potok Jakubianka, ktorý vteká do rieky Poprad. 
Kataster obce je v južnej časti Jakubanskej brázdy. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový 
povrch podhorského charakteru. Celková výmera územia obce je 65 709 829 m2. Hustota 
obyvateľstva je 40 obyv/km2. 
Podľa uznesenia   č.  3 z tretieho - mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Jakubany 
konaného dňa 28. 1. 2011 bolo v bode C/1 konštatované, že pôvodné katastrálne územie 
Hniezdno obce Jakubany nikdy historicky neexistovalo a bolo iba umelo vytvorené v roku 1996 
pri odovzdávaní tohto územia pôvodnému vlastníkovi – Obci Hniezdne 
Obec: Kolačkov 
Obec sa nachádza v severnej časti Levočských vrchov pod južnými a východnými 
svahmi Levočskej vrchoviny a severnými svahmi Kolačkovského chrbta v doline potoka 
Kolačkovianka. Katastrálne  územie obce Kolačkov vrátane územia bývalého VO Javorina je 
v dotyku s katastrálnymi územiami obci Jakubany, Lomnička, Nová Ľubovňa, Hniezdne. 
Nadmorská výška v strede obce je 648 m n. m. a v chotári 600 – 1062 m n.m. Členitý, stredne až 
hlboko rezaný povrch chotára tvorí centrálnokarpatský flyš s prevahou pieskovcov. Je tu sírny 
prameň. Väčšina chotára je zalesnená ihličnatým lesom. Prevládajú hnedé lesné pôdy. Celková 
výmera územia obce je 17 419 414 m2. Hustota obyvateľstva je 71 obyv/km2. 
Obec: Lomnička 
Katastrálne územie obce Lomnička vrátane územia bývalého VO Javorina je v dotyku s 
katastrálnymi územiami mesta Podolínec, obci Nižné Ružbachy, Forbasy, Hniezdne, Kolačkov, 
Jakubany v okrese Stará Ľubovňa a Holumnica v okrese Kežmarok. Územie obce Lomnička má 
podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej výšky 590 do 880 m.n.m. Stred obce 
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pri kostole sa nachádza vo výške 617 m.n.m.. Obcou preteká Lomnický potok, ktorý vteká do 
rieky Poprad. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch podhorského charakteru.  
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia v katastrálnom území 
obce Lomnička je podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov výrazne zastúpený plochou 
trvalých trávnych porastov. V území sa rovnomerne prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny, 
kde trvale trávne porasty sú využívané na pasenie a plochy lesnej krajiny.  Celková výmera 
územia obce je 30 845 447 m2 Hustota obyvateľstva je 89 obyv/km2.  
Mesto: Podolínec  
Katastrálne územie mesta Podolínec vrátane územia bývalého VO Javorina je v dotyku s 
katastrálnymi územiami obcí Lomnička, Nižné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Veľký Lipník, 
v okrese Stará Ľubovňa a Toporec, Holumnica v okrese Kežmarok.Mesto Podolínec je obklopené 
výbežkami pomerne vysokých pohorí: Levočské vrchy (Čierna hora 1289 m. n m.) a Spišská 
Magura (Veterný vrch 1101 m. n m.). Nadmorská výška mesta je 572 m. n m. Katastrálne územie 
mesta je veľmi rôznorodé, s prírodným bohatstvom, rôznorodej štruktúry, od trávnatých porastov, 
ornej pôdy, bývalých úžitkových ovocných sadov, po lesné porasty, v členitom teréne s 
množstvom vodných tokov. Celková výmera územia obce je 33 771 058 m2. Hustota 
obyvateľstva je 97 obyv/km2. 
Obec: Šambron 
Katastrálne územie obce Šambron vrátane územia bývalého VO Javorina je v dotyku s 
katastrálnymi územiami obcí Jakubany, Plavnica, Hromoš  v okrese Stará Ľubovňa a Blažov, 
Bajerovce v okrese Sabinov. V obci sa nachádza veľké množstvo lúk, pasienkov, pohorí. Stred 
obce má nadmorskú výšku 672 m n. m., chotár 580 – 1120 m n. m. Členitý, mierne až stredne 
rezaný povrch chotára tvoria flyšové horniny, na severe tzv. šambronské vrstvy. Je tu 
sírouhlíkový prameň Smerďačky. Chotár je prevažne odlesnený, len v severnej a juhozápadnej 
časti sú malé plochy zmiešaného lesa s prevahou smreka. Prevládajú hnedé pôdy. Celková 
výmera územia obce je17 162 542 m2. Hustota obyvateľstva je 24 obyv/km2. 
Súčasná krajinná štruktúra 
Súčasná krajinná štruktúra v Levočských vrchoch je výrazne rozdielna od potenciálnej 
prirodzenej vegetácie v tomto území a je výsledkom dlhodobého historického antropického 
vplyvu. Z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie celé územie Levočských vrchov pokrývajú 
lesy. Rozdielnosť medzi potenciálnou prirodzenou vegetáciou a súčasnou krajinnou štruktúrou 
územia spočíva ani nie tak v súčasnej plošnej rozlohe napr. lesných porastov (tie zaberajú viac 
ako 90 % plošnej výmery VO Javorina), ale predovšetkým v drevinovom zastúpení a vekovej 
skladbe porastov. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného záujmového 
územia bývalého vojenského obvodu Javorina výrazným špecifikom tohto územia je výrazný 
podiel krajinných prvkov s výraznou ekostabilizačnou hodnotou. Z hľadiska zastúpenia 
prírodných prvkov a dôležitosti pri zachovaní ekologickej stability územia najvýznamnejšie lesné 
pozemky zaberajú viac ako 90 % plošnej výmery (90,93 %), trvalé trávne porasty (3,46 %) a 
vodné plochy 0,09 % plochy, čo spolu predstavuje 94,48 % plochy takto vymedzeného územia. 
Veľmi nízke zastúpenie má orná pôda zaberajúca iba 0,86 % plochy. Výrazným pozitívom z 
hľadiska stupňa antropickej záťaže na prírodné prostredie má nepatrné zastúpenie zastavaných 
plôch zaberajúcich iba 0,25 % plochy vymedzeného záujmového územia. Špecifikom takto 
vymedzeného územia i vzhľadom na charakter jeho využívania (vojenský obvod) je relatívne 
vysoký podiel ostatných plôch zaberajúcich 4,39 % plochy tohto územia. 
Zastavané plochy a ostatné plochy predstavujú areály pešej, protitankovej a protilietadlovej 
strelnice s potrebnou vybavenosťou a infraštruktúrou, garážové hospodárstva vozidiel a areál 
tankodromu. Druhé významné plošné sústredenie plôch trvalých trávnych porastov na území VO 
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Javorina je vo východnej časti v údolí rieky Torysa v priestore bývalej obce Blažov. Tieto plochy 
sa ešte v podstatne menšej plošnej výmere ostrovčekovite nachádzajú i na ostatnom území VO a 
to predovšetkým ako vrcholové lúky v najvyšších partiách pohoria Levočské vrchy. 
 
2.2  Rozbor a hodnotenie podmienok rozvoja územia 
 
2.2.1 Ochrana prírodných hodnôt územia     
 
Územie bývalého VO Javorina sa nachádza v Levočských vrchoch na severozápade východného 
Slovenska. Možno ho charakterizovať ako kompaktný komplex súvislých horských lesov 
rozprestierajúcich sa v nadmorskej výške 540 – 1200 m n.m. Územie je zo všetkých strán 
obklopené kotlinami, ktoré sú intenzívne poľnohospodársky využívané. Z hľadiska klimatických 
podmienok toto územie spadá do chladnej až studenej oblasti. Z geobotanického hľadiska 
vrcholové partie územia v nadmorskej výške cca 1200 m n.m. sú prezentované rastlinným 
spoločenstvom (smrekových lesov) – Smrek obyčajný (Pinus abies), Smrekovec opadavý (Larix 
decidua), Borovica obyčajná (Pinus silvestris). 
Riešené a záujmové územie sa nachádza v poľovnej oblasti pre jeleniu zver Levočské pohorie. Z 
jednotlivých druhov poľovnej zveri sú v riešenom a záujmovom území rozšírené jelenia zver, 
srnčia zver, diviak, jariabok, tetrov, hlucháň a z dravcov sú zastúpené medveď, mačka divá, rys a 
vlk. Lov na tetrova, hlucháňa, mačku divú a rysa však v zmysle platnej legislatívy Slovenskej 
republiky nie je povolený. 
Významné krajinné prvky  
V riešenom a záujmovom území sa nenachádzajú žiadne zverníky, bažantnice, chránené rybárske 
oblasti zverofarmy ani chránené poľovné oblasti. Medzi rybochovné toky je zaradené rieka 
Torysa v úseku po bývalú obec Blažov, potok Jakubianka po obec Jakubany, riečka Ľubica po 
hranicu bývalého VO Javorina a Holumnický potok.  
Územia krajinársky hodnotné so zvýšenými požiadavkami ochrany prírody sú dolina Bystrá, 
krajinný priestor Dubina, krajinný priestor Bašov, krajinný priestor Tvarožná, lesné revíry a 
lesíky v kultivovanej poľnohospodárskej krajine (lokality v strednej a juhovýchodnej časti 
záujmového územia). 
Chránené časti prírody a krajiny  
Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry  
Ochranu prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V zmysle 
zákona č. 543/2002 Z.z. sa ochranou prírody a krajiny rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré 
môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad 
krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Ochranou prírody 
sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. Vstupom do Európskej únie Slovensko prijalo európsky 
systém ochrany prírody, čím dochádza k zmene oproti doterajšej koncepcii ochrany prírody, kde 
sa zdôrazňovala najmä ochrana území a zameriava sa na účinnú ochranu biotopov a druhov, pre 
ktoré sa vyhlasujú chránené územia. Ochranu prírody a krajiny rozdeľujeme na ochranu 
všeobecnú a osobitnú, v rámci osobitnej na ochranu územnú, druhovú a ochranu drevín. 
Národná sústava chránených území 
Vo vymedzenom záujmovom území bývalého VO Javorina nie sú vyhlásené resp. sem plošne 
nezasahujú žiadne veľkoplošné chránené územia - národné parky ani chránené krajinné oblasti. 
V území je navrhovaných na vyhlásenie 5 prírodných rezervácií (Čierna hora, Jazierko Vošková, 
Kamienok, Kopa a Trembáčová). 
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Územia NATURA 2000 
NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie, ktorá má 
zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne 
žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a 
prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej 
rôznorodosti v celej Európskej únii. 
- Chránené vtáčie územia (Special Protection Areas - SPAs) 
- Územia európskeho významu (Special Areas of Conservation - SACs) 
V záujmovom území VO Javorina sa nachádza územie európskeho významu Rieka Torysa. 
Rieka Torysa - SKUEV0336 
Stupeň ochrany: 2 
Katastrálne územie: Blažov  
Plošne zahŕňajúce alúvium tejto rieky v úseku medzi bývalou osadou Blažovská dolina a obcou 
Tichý Potok . 
Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Horské vodné toky a 
ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (3230) a druhov európskeho významu: kunka 
žltobruchá (Bombina variegata), vydra riečna (Lutra lutra), netopier obyčajný (Myotis myotis) a 
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). 
V záujmovom území VO Javorina je navrhnuté na vyhlásenie CHVÚ Levočské vrchy 
Ekologicky významné segmenty a ÚSES  
Vo vymedzenom záujmovom území vojenského obvodu Javorina sa nachádzajú resp. sem plošne 
zasahujú 2 nadregionálne biocentrá (Ihla a Tichý Potok) a 2 regionálne biocentrá (Ostrá hora a 
Levočské vrchy), pričom tieto sú prepojené medzi sebou navzájom i s inými biocentrami 
nachádzajúcimi sa mimo takto vymedzené územie prostredníctvom siete 3 nadregionálnych 
biokoridorov (Spišská Magura – Levočské vrchy, rieka Torysa, Kozie chrbty – Levočské vrchy) 
a 4 regionálnych biokoridorov (Divá hora – Zlatý vrch, Levočské vrchy – rieka Poprad, Pieniny – 
Levočské vrchy, Zlatý vrch – Levočský vrch). 
Environmentálne záťaže 
Špecifickým druhom environmentálnej záťaže v bývalom VO Javorina je kontaminácia 
rozsiahleho územia vybuchnutou a nevybuchnutou muníciou. 
 
2.2.2 Ochrana kultúrnohistorických hodnôt  
 
V záujmovom a širšom území sú evidované:  
Kultúrne pamiatky 
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri národných kultúrnych pamiatok (ďalej 
ÚZPF): 
Pamiatkové rezervácie: 
Mestská pamiatková rezervácia Podolínec 
Mestská pamiatková rezervácia Kežmarok  (Unesco) 
Mestská pamiatková rezervácia Levoča (Unesco) 
Pamiatkové zóny: 
Pamiatková zóna Stará Ľubovňa 
Pamiatková zóna Hniezdne 
 
V ÚZPF sú evidované národné kultúrne pamiatky (ďalej NKP) rozdelené podľa počtu 
v jednotlivých okresoch v katastroch týchto obcí: 
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Okres Stará Ľubovňa 
Obce s jednou NKP: Čirč, Ďurková, Forbasy, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, Kolačkov, Kyjov, 
Legnava, Lomnička, Malý Lipník, Starina, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľká Lesná, 
Veľký Lipník 
Obce s dvoma NKP:, Jarabina, Kremná, Lesnica, Litmanová, Nová Ľubovňa, Plaveč 
Obce s tromi NKP: Haligovce, Kamienka, Lacková 
Obce s piatimi NKP: Nižné Ružbachy, Plavnica 
Obec so šiestimi NKP: Jakubany  
Obec so siedmimi NKP: Sulín 
Obec s jedenástimi NKP: Vyšné Ružbachy 
Obec so 62 NKP: Hniezdne  
Obec so 61 NKP: Podolínec 
Mesto Stará Ľubovňa: 32 NKP 
Kaplnky a kalvárie: Podolínec 
Drevené kostolíky a zvonice: Hraničné 
Ľudové domy a usadlosti: Haligovce, Jakubany, Jarabina, Kremná, Lacková, Lesnica, Litmanová, 
Plavnica, Stará Ľubovňa, Sulín, Vyšné Ružbachy 
Židovské synagógy a cintoríny: Stará Ľubovňa 
Kaštiele, kúrie a parky: Jakubany, Nižné Ružbachy 
Hrady a múry: Plaveč, Podolínec, Stará Ľubovňa 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Hniezdne, Podolínec, Stará 
Ľubovňa, Vyšné Ružbachy 
Pomníky a pamätné miesta: Nižné Ružbachy 
Pamiatky vedy a techniky: Čirč, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa 
Prícestné plastiky a kríže: Hniezdne, Kamienka, Kyjov, Nižné Ružbachy 
Okres Kežmarok 
Obce s jednou NKP: Abrahámovce, Jurské, Malý Slavkov, Reľov, Stráne pod Tatrami, Veľká 
Franková, Vojňany, Červený Kláštor, Matiašovce 
Obce s dvoma NKP: Lendak, Podhorany, Slovenská Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, 
Stará Lesná, Výborná, Žakovce, Krížová Ves  
Obce s tromi NKP: Bušovce, Holumnica, Ihľany, , Tvarožná, Vlková 
Obce so štyrmi NKP: Toporec, Vrbov 
Obce so šiestimi NKP: Huncovce, Veľká Lomnica 
Obce s dvanástimi NKP: Ľubica 
Mesto Spišská Belá: 26 NKP 
Obec Osturňa: 129 NKP 
Mesto Kežmarok: 243 NKP 
Kaplnky a kalvárie: Huncovce, Spišské Hanušovce 
Drevené kostolíky a zvonice: Kežmarok 
Kláštory: Červený Kláštor 
Ľudové domy a usadlosti: Osturňa 
Židovské synagógy a cintoríny: Huncovce, Kežmarok, Spišská Belá 
Kaštiele, kúrie a parky: Bušovce, Holumnica, Huncovce, Krížová Ves, Slovenská Ves, Spišská 
Belá – Strážky, Toporec, Veľká Lomnica, Vlková 
Hrady a múry: Holumnica, Kežmarok 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Kežmarok, Ľubica, Spišská Belá 
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Pomníky, hroby a pamätné miesta: Ihľany, Kežmarok, Lendak, Ľubica, Spišská Belá, Spišská 
Stará Ves, Veľká Lomnica 
Pamiatky vedy a techniky: Huncovce, Kežmarok, Veľká Franková 
Okres Levoča 
Obce s jednou NKP: Harakovce, Jablonov, Kurimany, Nemešany, Ordzovany, Klčov 
Obce s dvoma NKP: Brutovce, Dravce, Granč-Petrovce, Poľanovce, Pongrácovce, Bijacovce, 
Spišský Štvrtok 
Obce so štyrmi NKP: Spišský Hrhov 
Obce s deviatimi NKP: Oľšavica 
Obce so sedemnástimi NKP:  
Obec Torysky: 22 NKP 
Obec Vyšné Repaše: 24 NKP 
Obec Nižné Repaše: 31 NKP 
Obec Spišské Podhradie: 107 NKP 
Mesto Levoča: 332 NKP 
Kaplnky, kalvárie a kláštory: Spišské Podhradie, Pongrácovce, Torysky, Spišský Štvrtok 
Drevené kostolíky a zvonice: Spišské Podhradie – Katúň 
Ľudové domy a usadlosti: Bijacovce, Nižné Repaše, Oľšavica, Spišské Podhradie, Torysky, 
Vyšné Repaše, Závada pri Levoči  
Židovské synagógy a cintoríny: Spišské Podhradie, Levoča 
Kaštiele, kúrie a parky: Granč-Petrovce, Bijacovce, Spišský Hrhov, Spišské Podhradie 
Hrady, múry a opevnenie: Levoča, Spišské Podhradie, Ordzovany  
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Levoča, Spišské Podhradie 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Brutovce, Levoča, Spišský Hrhov 
Pamiatky vedy a techniky: Spišské Podhradie, Dravce, Levoča, Vyšné Repaše, Korytné, 
Poľanovce 
Pamiatkovo chránené hrady a zrúcaniny hradov: 
Holumnica, Kežmarok, Brezovica, Kamenica, Plaveč, Stará Ľubovňa,  
NKP -  Stredoveké nástenné maľby – patria medzi najznámejšie, nie sú to všetky nachádzajúce 
sa na území Prešovského kraja. 
Kostol Všechsvätých Bijacovce  okres: Levoča 
Kostol sv. Alžbety Dravce                               okres: Levoča 
Kostol sv. Jakuba Levoča    okres: Levoča 
Kostol sv. Ladislava Levoča  okres: Levoča 
Kostol Nanebovzatia Pani Márie Podolinec    okres: Stará Ľubovňa 
Kostol sv. Kataríny Veľká Lomnica  okres: Kežmarok 
Skanzen:  
Múzeum ľudovej architektúry v Starej Ľubovni 
Kultúrnohistorické hodnoty v záujmovom území obcí (Jakubany, Kolačkov, Lomnička, 
Podolínec, Šambron) ktorých časti katastrov sú v riešenom území bývalého vojenského obvodu 
Javorina 
Obec: Jakubany  
Historický vývoj osídlenia  
Prvé zmienky o obci sú zo 14. storočia. Obec Jakubany založili ako hromadnú cestnú dedinu na 
území Ľubovnianskeho panstva, ktoré dal župan Filip Drugeth roku 1322 na osídlenie Štefanovi, 
synovi Petra z Lomničky. Ten ju osídlil Slovákmi a Nemcami. Obec sa spomína od roku 1408. 
Roku 1497 tu dedičný richtár Peter osídlil Valachov a v rokoch 1412–1772 bola obec v zálohe 
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Poľska. V rokoch 1760–1870 tunajšia vysoká pec a hámre spracúvali železnú rudu ťaženú 
v okolí. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pastierstvom. Roku 1822 sa poddaní 
vzbúrili proti robotám. Obec mala vtedy 393 domov a 2864 obyvateľov. V 19. storočí sa mnoho 
obyvateľov vysťahovalo. Bola súčasťou Spišskej župy.   
Archeologické náleziská    
V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky sú evidované 
archeologické lokality: 
– intravilán obce – osídlenie z obdobia stredoveku a novoveku, 
– pri juhozápadnom a juhovýchodnom okraji obce (poloha Príslop a Záhumienok) priebeh 

stredovekej cesty, 
– poloha Chabznák – priebeh stredovekej cesty do Kežmarku, 
– zaniknuté železiarske huty z 19 storočia v polohe Pod pálenicou (Vysokú pec dal v 60. 

rokoch 18. storočia postaviť barón Gartenberg.  Najprv tu boli dúchačky a hámre, v roku 
1776 tu už bola postavená vysoká pec. Od roku 1820 patrí železiareň v Jakubanoch banským 
podnikateľom na Spiši Adolfovi a Andreasovi Probstnerovcom. Táto vysoká pec je 
umiestnená asi 1,5 km na juh od obce Jakubany, pri potoku Jakubianka. Niektoré údaje 
vravia o dvoch vysokých peciach, z ktorých jedna bola rozobraná. Pec je vysoká cca 9 m, 
pôdorys má rozmer 6 x 5 m. Je to dvojplášťová pec s otvormi pre prívod vzduchu. Pec sa 
napĺňala rudou zhora, k tomu bola prispôsobená aj poloha stavby, keďže vrch pece je 
v úrovní cesty. Dobre možno sledovať aj úpravu rieky Jakubianky, pre prívod vody k peci, 
na pohon dúchadiel. Vysoká pec pracovala do roku 1870, ročne sa vyrábalo približne 560 ton 
surového železa. Zo siedmich zachovaných drevouhoľných vysokých pecí u nás (Bretka, 
Červeňany, Jakubany, Podbiel, Nižná Slaná, Vlachovo a Tri Vody) je jakubanská pec 
najstaršia). 

Kultúrne pamiatky   
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok 
(ÚZPF) sú evidované: 
– Grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla – č. ÚZPF – 888/0 – postavený v rokoch 1904-

1911 v historizujúcej secesnej architektúre na pôdoryse gréckeho kríža, renovovaný v roku 
1937 s mohutnou vežou, ktorá je v hornej časti oktogonálna. 

– Kúria – č. ÚZPF – 887/0 – jednopodlažná trojkrídlová klasicistická budova pochádzajúca 
z polovice 19. Storočia. 

– Dom ľudový – zrubový – č. ÚZPF – 1915/0, parcelné číslo 545. 
– Dom ľudový – zrubový – č. ÚZPF – 1916/0, parcelné číslo 543. 
– Dom ľudový – zrubový – č. ÚZPF – 1917/0, parcelné číslo 571. 
– Dom ľudový s areálom – č. ÚZPF – 1918/1-3 – kultúrna pamiatka pozostávajúca z troch 

pamiatkových objektov:   
– dom ľudový I.  – zrubový – č. ÚZPF – 1918/1, parcelné číslo 726, 
– dom ľudový II.  – zrubový – č. ÚZPF – 1918/2, parcelné číslo 719, 
– dom ľudový III.  – zrubový – č. ÚZPF – 1918/3, parcelné číslo 725. 
– Gréckokatolícky kostol sv. Petra a Pavla apoštola , ktorý je dominantou obce – postavený na 

pôdoryse gréckeho kríža v rokoch 1904–1911 podľa plánov J. Bobulu ml. v historizujúcej 
secesnej architektúre, inšpirovanej byzantskými a románskymi stavbami, ktorý bol 
renovovaný v roku 1937. Nad štvorcom kríženia má na pendantívoch veľkú kupolu, ktorá je 
v exteriéri zdôraznená vencom trojhranných atikových štítov.  
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Obec: Kolačkov 
Historický vývoj osídlenia  
Prvé zmienky o obci sú z konca 13. storočia na území, ktoré dal v roku 1293 Ondrej III. spišskej 
kapitule. Obec je doložená z roku 1361 ako Kolach, neskôr ako Kalach (1390), Kollacz (1431), 
Kolaszko (1773), Koláčkow (1808); maďarsky Kolacskó, Kalács; nemecky Klotsch. 
Poľnohospodárska, pastierska a drevorubačská obec bola známa výrobou dreveného náradia 
a súkna. V roku 1787 mala 72 domov a 502 obyvateľov, v roku 1828 mala 127 domov a 923 
obyvateľov. V 19. storočí tu bol v prevádzke menší hámor. Kolačkov bola poľnohospodárskou, 
pastierskou a drevorubačskou obcou, bola tiež známa výrobou dreveného náradia a súkna. 
Archeologické náleziská    
V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky nie je evidovaná 
archeologická lokalita na riešenom území obce Kolačkov. 
Kultúrne pamiatky   
– Kostol sv. Michala archanjela, (rímsko-kat.) pôvodne gotický, postavený okolo r. 1300, 

prestavaný a klasicisticky upravený po r. 1787, jednoloďový s obdĺžnikovým presbytériom. 
Na západnej strane je pôvodný gotický portál s kamenným ostením zo 14. st. Klasicisticky 
upravená veža má zvonicovú prilbu s malou kupolkou. Na jednom z oporných stĺpov 
je neskororenesančný epitaf s erbami z r. 1612. Hlavný oltár z 2. tretiny 17. 
st., ranobarokový, obnovený a doplnený novšími sochami. 

– Bočný oltár sv. Anny - pseudogotický, v strede neskorogotická skupina Metercie a dve 
maľované krídla s postavami sv. Jána Krstiteľa a sv. Michala na vnútornej strane a sv. 
Róchusa a sv. Šebastiána na vonkajšej strane zo zač. 16. st. 

– Kazateľnica - klasicistická, z konca 18. st. 
– Krstiteľnica so skupinou krstu Krista, z 18. st. Obraz P. Márie - z r. 1716. 
– Náhrobná doska zemana Kolačkovského na južnej strane kostola, renesančná, z r. 1634, 

mramorová s erbom a nápisom. 
– Monštrancia - baroková, z 1. pol. 18. st., pozlátené striebro. 
– Kalich - barokový, z 1. pol. 18. st., pozlátené striebro. 
– Zvon - klasicistický, z r. 1808. 

Obec: Lomnička  
Historický vývoj osídlenia  
Obec Lomnička bola založená ako potočná radová dedina. Obec sa spomína v roku 1294 ako 
Parva Lompnicha, neskôr ako Kuslomnicha (1329), Miskalomnic (1511), Malá Lomnica, 
Lomnička (1808); maďarsky Kislomnic; nemecky Kleinlomnitz. Obec založili v 13. storočí 
Görgeyovci. Obec zostala ich majetkom.  
Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Koncom 18. storočia tu bolo plátennícke 
bielidlo. V roku 1787 mala obec 114 domov a 492 obyvateľov, v roku 1828 mala 161 domov 
a 1160 obyvateľov. 
Za I. ČSR boli obyvatelia roľníci a nádenníci. Koncom roka 1944 obyvatelia nemeckej 
národnosti odišli do Nemecka. Obec sa postupne zaľudnila obyvateľmi z okolitých obcí.  
Časť obyvateľstva pracovala v Štátnych lesoch v Podolínci, časť ako stavební robotníci.  
Archeologické náleziská  
V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky je evidovaná jedna 
archeologická lokalita na riešenom území obce Lomnička. Jedná sa o historické jadro obce - 
územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (prvá 
písomná zmienka o obci k roku 1294). Nie je možné však vylúčiť predpoklad výskytu 
neznámych archeologických objektov a nálezov aj mimo známych archeologických lokalít 
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a preto je potrebné pri stavebnej činnosti na území obce oznámiť takýto nález Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov.  
Kultúrne pamiatky         
Na území obce Lomnička sa Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok  nachádza:  
– Rímsko-katolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, ranogotický z rokov okolo 1300, 

klasicisticky upravený v 19. storočí;  
– socha Madony gotická asi z roku 1430 a iné gotické sochy, plastika Ukrižovaného 

pravdepodobne od Majstra Pavla z Levoče.  
– Pamätný dom Terézie Vansovej (Terézia Vansová 1857 - 1942 – spisovateľka, pôsobila tu 

v rokoch 1875-82).  
Mesto: Podolínec 
Historický vývoj osídlenia  
Mesto je starého pôvodu. Obec je doložená z roku 1244 ako Podolin, neskôr ako Podolincz 
(1256), Podolinum (1337), Podolinecz, Podolinyecz (1412); maďarsky Podolin, Podolinc; 
nemecky Pudlein. Už v roku 1235 riešil pápež spor o podolínsky desiatok medzi ostrihomským 
arcibiskupom a krakovským biskupom. V 2. polovici 13. storočia sa mesto dostalo do sféry 
poľského vplyvu. Kunigunda, manželka krakovského a sandomierskeho vojvodu Boleslava, ho 
dala v rokoch 1272 – 79 dedičnému richtárovi Henrichovi. V roku 1285 Podolínec vyplienili 
Tatári. Kunigunda v roku 1289 obnovila Henrichovi richtárstvo. Mestské výsady podľa 
magdeburského práva, míľové právo a právo na skladu udelil Podolíncu v roku 1292 český kráľ 
a krakovský vojvoda Václav II. V roku 1391 sa mesto vykúpilo z područia šoltýsov, v roku 1412 
ho kráľ Žigmund pojal medzi slobodné kráľovské mestá. Pôvodne malo v erbe P. Máriu, od 15. 
storočia iba P v štíte. Podolínec bol koncom 13. storočia opevnený hradbami. V 14. storočí mal 
vyvinutú administratívu a vlastnú pečať. Hrad postavený začiatkom 15. storočia sa stal centrom 
Podolínskeho panstva, ktorý tvorili: mestský majer, Nižné a Vyšné Ružbachy, Lacková, Forbasy. 
Mesto bolo v rokoch 1412 – 1772 v zálohu Poľska. V 16. – 18. storočí bolo rušným obchodným 
a remeselníckym centrom. Významné boli hrnčiarske, kováčske, kožušnícke, obuvnícke 
a tkáčske dielne. V roku 1642 tu založili kláštor piaristov. V rokoch 1774 – 1876 Podolínec patril 
do Provincie XVI. spišských miest. Koncom 18. storočia Jozef II. dosídlil mesto nemeckými 
osadníkmi. Remeselná výroba od začiatku 19. storočia upadala. V roku 1828 malo mesto 2140 
obyvateľov, z nich v remesle iba 1,2 %. Od roku 1920 bola v obci vojenská posádka. Obyvatelia 
pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch, patriacich do roku 1945 grófovi Zámojskému. 
Z remesiel bola zastúpená hlavne kožušnícka výroba a tkáčstvo. V 30. rokoch bolo intenzívne 
protiexekučné hnutie maloroľníkov. V obci bola píla. V roku 1969 bola dobudovaná železnica 
Orlov – Podolínec. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Starej Ľubovni, 
Svite, Poprade a Kežmarku. 
Archeologické náleziská  
Evidované archeologické nálezy:  

– Historické jadro mesta – územie s evidovanými archeologickými nálezmi z obdobia 
stredoveku až novoveku (písomná zmienka o obci k roku 1235)  

– Areál kostola sv. Anny – ranogotická sakrálna stavba s cintorínom (a s prameňom „živej 
vody“ v murovanom objekte  

Ojedinelé a bližšie nelokalizované nálezy:  
– Poloha Wenberg, ľavý breh Popradu južne od kóty 561,0 - nálezy železnej trosky a 

novovekých kachlíc  
– Poloha „Zadné rovné“ - nálezy stredovekej až novovekej keramiky  
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– Poloha „Nad pílou“ - nálezy pravekej štiepanej industrie  
– Poloha „Slnečný vrch“, kóta 680 - nálezy pravekej štiepanej industrie zo staršej doby 

kamennej  
– Poloha „Pod kopcom“ - nálezy pravekej štiepanej industrie 

Kultúrne pamiatky  
V katastrálnom území sa nachádzajú vzácne a unikátne historické a archeologické pamiatky. 
Výnimočným urbanistickým súborom historicky zachovalej komplexnej mestskej štruktúry, je 
pamiatková rezervácia v meste Podolínec, vyhlásená r. 1991. Stredoveký charakter goticko-
renesančného mesta ostal zachovaný až dodnes. Krajský pamiatkový úrad v Prešove spracoval v 
roku 2010 „Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec“,. Ide o ojedinelo 
zachovanú štruktúru mesta, nielen jeho centrálneho priestoru ale i jednotlivých architektúr, 
predovšetkým:  

– Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie, 12-13. stor. s cennými nástennými maľbami z 13. 
storočia,  

– kostol sv. Anny z 13. storočia  
– renesančnou zvonicou zo 17. storočia  
– Kláštor Piaristov zo 17. storočia  
– Mestské opevnenie z 13. – 14. storočia  
– Radnica- Ratuš prestavaná z architektúry mestského hradu  
– Meštianske domy podľa zoznamu,17. Storočie 
– Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, 18. Storočie so zachovanou pôvodnou dlažbou z 

riečnych valúnov na vedľajších mestských komunikáciách a so zachovalou štruktúrou 
hospodárskych stavieb z kameňa na vedľajších  

– mestských komunikáciách 
Obec: Šambron 
Historický vývoj osídlenia  
Obec Šambron založili na zákupnom (nemeckom) práve po roku 1366. Je doložená z roku 1411 
ako Fekethekuth, neskôr Swarczbron (1470), Sambron (1773), Šambron (1927), maďarsky 
Feketekút, nemecky Schınbrunn. Patrila pánom z Brezovice. 
Listina z roku 1411 dokladuje kúpu obce Čierny Prameň (villa Fekethekwth) šľachticom 
Henrichom, vnukom Rikolfa, spolumajiteľa brezovického panstva. Obec možno zaradiť v 
minulosti k stredne veľkým šarišským obciam. 
Koncom 15. alebo v 1. polovici 16. storočia tu postavili pravoslávny chrám. Obec bola totiž 
dosídlená rusínskym obyvateľstvom. V roku 1872 bol chrám miestnymi gréckokatolíkmi 
prebudovaný v neobarokovom a neoklasicistickom slohu. Chrám bol zasvätený Panne Márii 
Ochrankyni. 
Správu obce už od stredoveku vykonával richtár s 1 - 2 prísažnými. Koncom 18. storočia mala 
obec k dispozícii vlastné pečatidlo na overovanie dokumentov. Jeho odtlačky sa zachovali na 
dokumentoch ešte v 2. polovici 19. storočia. V pečatnom poli sa nachádza koč stojaci na pažiti. 
Keď si v roku 1868 musela dať obec vyhotoviť pečatidlo s čisto maďarským textom, motív koča 
sa objavil znovu, koč však bol umiestnený na ceste, pod ktorou boli ešte dve preložené vetvičky. 
Toto pečatidlo sa zachovalo do súčasnosti v múzeu v Prešove. 
V roku 1427 mala obec 16 port, v roku 1787 mala 60 domov a 485 obyvateľov, v roku 1828 mala 
119 domov a 878 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácami v lesoch, 
obchodom s obilím a dobytkom, chovom oviec a dobytka, garbiarstvom, kožušníctvom. S prácou 
s drevom súviselo kolárstvo a stolárstvo, zhotovovanie šindľa. Za I. ČSR ostali obyvatelia pri 
tradičných zamestnaniach. 
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Od r. 1900 do r. 1930 poklesol počet obyvateľstva v dôsledku silného vysťahovalectva. Od r. 
1943 obec bola prechodnou základňou partizánskych skupín, ktoré operovali v oblasti obce. Pri 
prechode frontu v roku 1945 bola obec vypálená (23.1.1945).  
Archeologické náleziská  
V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky nie je evidovaná 
archeologická lokalita na riešenom území obce Šambron. 
Kultúrne pamiatky 
Najdôležitejšou kultúrno-historickou pamiatkou v obci je gréckokatolícky jednoloďový chrám 
Panny Márie Ochrankyne z roku 1872 (pred tým pravoslávny). Je postavený 
v romantickom historizujúcom slohu s novorománskymi prvkami. Hlavný oltár s ikonostasom je 
nový.  Bočný oltár je pseudobarokový, z čias stavby kostola. Obraz Kladenie do hrobu je z konca 
18. st. Kalich z mliečneho skla s maľovanými obrazmi sv. Petra a Pavla apošt. z r. 1636 je v 
zbierkach Šarišského múzea v Bardejove 
V záujmovom území  bolo pôvodné osídlenie asanované. Pred asanáciou sa v tomto území 
nachádzali v Ľubických kúpeľoch - katolícky kostol sv. Bartolomeja, v Ruskinovciach - 
rímskokatolícky ranogotický Kostol svätej Agnesy z konca 13. storočia a evanjelický kostol 
z konca 19. storočia, kríže, kaplnky, cintorín a Immaculata - Nepoškvrnená, v Dvorciach - 
katolícky a luteránsky kostol a v Blažove - gréckokatolícky kostol.  
V riešenom území sa evidované kultúrnohistorické hodnoty nenachádzajú. 
 
2.2.3.  Základné demografické, sociálne a ekonomické východiská podmieňujúce rozvoj 

územia  
 
Základné demografické údaje  
Porovnanie riešeného územia v rámci územnosprávneho členenia  

                                                                                       Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky  

V riešenom území nie sú evidovaní žiadni obyvatelia.  
 
 
Demografické údaje v obciach, ktorých katastre zasahujú do riešeného územia.  
 
Obec: Jakubany 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1996 2001 2011 
Počet   
obyvateľov 

2634 2755 1911 1946 1974 2218 2176 2290 2415 2646 

 Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky k 31.12.2011  

Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1890 mal demografický vývoj 
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1910 bol zaznamenaný značný pokles počtu 
obyvateľov. V roku 1970 počet obyvateľstva stúpol. Od roku 1991 až do roku 2011 sledujeme 
nárast obyvateľstva.  Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bol k 31.12.2011 v obci 

Názov územia 
Počet 
obcí 

Rozsah 
územia v km2  

Počet 
obyvateľov  

Hustota 
obyv./km2 

Počet obcí so 
štatútom mesta 

VO Javorina – časť okresu Stará 
Ľubovňa  

5 83,83 - - - 

Okres: Stará Ľubovňa 44 707,90 53 034 75 2 
Kraj:  Prešovský 666 8 973,90 814 527 90 23 
Slovenská republika 2 891 49 036,10 5 404 322 110 138 
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Jakubany celkový prírastok obyvateľstva  za sledovaný rok 11, z toho  muži 2 a ženy 9.  
K 31.12.2011 mala obec Jakubany 2646 trvale bývajúcich obyvateľov,  1331 mužov a 1315 žien, 
z toho 25,1% v predproduktívnom veku, 58,1% v produktívnom veku a 16,8% v 
poproduktívnom veku. Obyvateľstvo v obci Jakubany z hľadiska národnostného zloženia je 
väčšinovo slovenskej národnosti s prítomným rómskym etnikom.   
 
Obec: Kolačkov 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1996 2001 2011 
Počet  
obyvateľov 

755 690 570 561 687 696 884 962 1026 1243 

 Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky k 31.12.2011  

Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1930 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu. V roku 1948 počet obyvateľstva stúpol. Od tohto roku až do 
roku 2011 mal  demografický vývoj obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. Podľa Štatistického úradu 
Slovenskej republiky bol k 31.12.2011 v obci Kolačkov celkový prírastok obyvateľstva  za 
sledovaný rok 13, z toho  muži 8 a ženy 5.  K 31.12.2011 mala obec Kolačkov 1243 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  653 mužov a 590 žien, z toho 31%   v predproduktívnom veku, 56,8% 
v produktívnom veku a 12,2% v poproduktívnom veku. Obyvateľstvo v obci Kolačkov z 
hľadiska národnostného zloženia je väčšinovo slovenskej národnosti.   
 
Obec: Lomnička 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1996 2001 2011 
Počet  
obyvateľov 

1016 824 701 767 508 689 972 1223 1516 2754 

 Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky k 31.12.2011  

Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu. V roku 1930 počet obyvateľstva stúpol. V roku 1948 
zaznamenávame ďalší pokles a od roku 1970 až do roku 2011 mal  demografický vývoj 
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bol 
k 31.12.2011 v obci Lomnička celkový prírastok obyvateľstva  za sledovaný rok spolu 95, z toho  
muži 48 a ženy 47.  K 31.12.2011 mala obec Lomnička 2754 trvale bývajúcich obyvateľov,  1401 
mužov a 1353 žien, z toho 50,0%   v predproduktívnom veku, 47,1% v produktívnom veku 
a 2,9% v poproduktívnom veku. Obyvateľstvo v obci Lomnička z hľadiska národnostného 
zloženia je väčšinovo rómskej národnosti.   
Mesto: Podolínec 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1996 2001 2011 
Počet  
obyvateľov 1659 1634 1503 2510 1601 2259 2908 3172 3173 3271 

 Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky k 31.12.2011  

Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu. V roku 1930 bol zaznamenaný značný nárast počtu 
obyvateľov. Od tohto roku až do roku 1948 mal demografický vývoj obyvateľstva klesajúcu 
tendenciu. Od roku 1948 až do roku 2011 sledujeme nárast obyvateľstva. Podľa Štatistického 
úradu Slovenskej republiky bol k 31.12.2011 v meste Podolínec celkový úbytok obyvateľstva  za 
sledovaný rok spolu 1, z toho  muži 5 a ženy -6. K 31.12.2011 malo mesto Podolínec 3271 trvale 
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bývajúcich obyvateľov,  1654 mužov a 1617 žien, z toho 19,7%   v predproduktívnom veku, 
64,2% v produktívnom veku a 16,1% v poproduktívnom veku. Obyvateľstvo v meste Podolínec z 
hľadiska národnostného zloženia je väčšinovo slovenskej národnosti.   
 
Obec: Šambron 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
Rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 1996 2001 2011 
Počet  
obyvateľov 

1062 1048 846 744 374 670 484 468 437 413 

 Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky k 31.12.2011  

Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1930 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu. V roku 1948 bol zaznamenaný značný pokles počtu 
obyvateľov. V roku1970 sledujeme nárast obyvateľstva. Od roku 1991 až do roku 2011 mal 
demografický vývoj obyvateľstva klesajúcu tendenciu. Podľa Štatistického úradu Slovenskej 
republiky bol k 31.12.2011 v obci Šambron celkový prírastok obyvateľstva  za sledovaný rok 
spolu 1, z toho  muži 3 a ženy -2.  K 31.12.2011 mala obec Šambron 413 trvale bývajúcich 
obyvateľov,  198 mužov a 215 žien, z toho 11,4% v predproduktívnom veku, 57,6% 
v produktívnom veku a 31% v poproduktívnom veku. Obyvateľstvo v obci Šambron z hľadiska 
národnostného zloženia je väčšinovo slovenskej národnosti.   
Pri prognóze vývoja počtu obyvateľov sa vychádza z doterajšieho celkového pohybu 
obyvateľstva a využitím exponenciálnej funkcie, ktorá vychádza z teoretických úvah o stabilnej 
populácii.  
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov v obciach/z toho v riešenom území 
Obec/mesto 2015 2020 2025 2035 

Jakubany 2749/0 2886/0 3030/0 3442/0 
Kolačkov 1323/0 1423/0 1523/0 1723/0 
Lomnička 2850/0 3425/0 4030/0 5268/0 
Podolínec 3311/0 3361/0 3411/0 3511/0 
Šambron 421/0 431/0 441/0 461/0 

 
Občianska vybavenosť, sociálna, kultúrna a športová infraštruktúra v meste Stará 
Ľubovňa (k 31.12.2011): 
Školstvo - Materské škôlky (MŠ na Vsetínskej ul, MŠ na Tatranskej ul, MŠ Za vodou, MŠ na 
Štúrovej ul), Základné školy (Komenského ul., Levočská ul., Podsadek, Štúrova, Za vodou + MŠ 
2 triedy), špeciálna základná škola, Stredné školy (Gymnázium T. Vansovej, Obchodná akadémia 
Jarmočná, SOŠ technická Levočská ul., SOŠ Jarmočná ul., Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, 
Odborné učilište internátne pre mentálne a telesne postihnutú mládež). Vybrané služby - 
Predajne potravinárskeho tovaru, Pohostinské odbytové strediska, Predajne nepotravinárskeho 
tovaru,  Predajňa pohonných látok, Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, 
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá, Hotel (motel, botel), Penzión *** až *, 
Turistická ubytovňa **, *, Kemping **** až *, Komerčná poisťovňa, Komerčná banka. 
Zdravotníctvo - Lekárne a výdajne liekov, Samostatné ambulancie praktického lekára pre 
dospelých, Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, Samostatné ambulancie 
praktického lekára stomatológa, Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa, 
Sociálna starostlivosť - Domov pre seniorov, Domov sociálnych služieb Šport  - Kúpalisko 
umelé alebo prírodné, Telocvičňa, Ihrisko pre futbal (okrem školských) Kultúra  Knižnica, 
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Videopožičovňa a DVD požičovňa,  Kino stále, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej 
Ľubovni,  Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni.      
 
Občianska vybavenosť, sociálna, kultúrna a športová infraštruktúra v obciach, ktorých 
katastre zasahujú do riešeného územia (k 31.12.2011): 
 
Obec: Jakubany 
Školstvo - Základná škola, Materská škola, Vybrané služby - Predajňa potravinárskeho tovaru, 
Pohostinské odbytové stredisko, Predajňa nepotravinárskeho tovaru, Šport  - Telocvičňa, Ihrisko 
pre futbal (okrem školských), Kultúra  - Knižnica 
Obec: Kolačkov 
Školstvo - Základná škola, Materská škola, Vybrané služby - Predajňa potravinárskeho tovaru, 
Pohostinské odbytové stredisko, Šport – Telocvičňa, Ihrisko pre futbal (okrem školských), 
Kultúra  - Knižnica 
Obec: Lomnička 
Školstvo Základná škola, Materská škola, Vybrané služby - Predajňa potravinárskeho tovaru, 
Šport - Telocvičňa, Ihrisko pre futbal (okrem školských) 
Mesto: Podolínec 
Školstvo - Základná škola, Materská škola, Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa 
Hofbauera, Stredné odborné učilište sv. Klementa Hofbauera, Vybrané služby - Pohostinské 
odbytové stredisko, Predajňa nepotravinárskeho tovaru, Predajňa pohonných látok, Zariadenie 
pre údržbu a opravu motorových vozidiel, Komerčná poisťovňa, Komerčná banka, 
Zdravotníctvo - Lekárne a výdajne liekov, Samostatné ambulancie praktického lekára pre 
dospelých, Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti a dorast, Šport – Telocvičňa,  
Ihrisko pre futbal (okrem školských), Kultúra -  Knižnica 
Obec: Šambron 
Školstvo Materská škola,  Vybrané služby -  Predajňa potravinárskeho tovaru, Šport  - Ihrisko 
pre futbal (okrem školských), Kultúra  – Knižnica 
 
V záujmovom území existovala obec Dvorce a stredisko zimných športov Javorinka, 
 
Hospodárska základňa (podľa ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien a doplnkov) 
Rozhodujúci podiel hospodárskej základne v okrese Stará Ľubovňa je v meste Stará Ľubovňa, 
kde sa nachádzajú výroba a skladové hospodárstvo, výrobné a nevýrobné služby (Skrutkáreň-
Exim, a.s., MKEM, s.r.o., Liehovar  GAS família s.r.o., Stavebný podnik  Pienstav, a.s.,  
Podtatranská vodárenská spoločnosť, Autoservis, OSC a ďalšie). V meste Podolínec pôsobia 
predovšetkým HIRSCH POROZELL, s.r.o. (POLYFORM) - výroba polystyrénov, PILEX 
SLOVAKIA, spracovanie a predaj dreva, LINTEL s.r.o. spracovanie dreva, Bushlion s.r.o., 
Podolínec. V obci Kolačkov pôsobí firma OS Kolačkov, s.r.o., - výroba nealkoholických 
nápojov, produkcia minerálnych vôd a iných fľašových vôd. 
V riešenom území sa nenachádza hospodárska základňa žiadneho druhu. V záujmovom území 
v meste Podolínec a obci Lomnička sú vyčlenené plochy pre priemyselné zóny a parky.  
Nerastné suroviny (podľa ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien a doplnkov) 
Okres Stará Ľubovňa - Chránené ložiskové územie; dobývací priestor; prieskumné územie. 
Podľa Banského úradu Spišská Nová Ves sú evidované územia (Chránené ložiskové územie - 
Stará Ľubovňa – Marmon - červené krinoidové kryšt. vápence - VSK MINERAL s.r.o. Košice,  
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Dobývacie priestory - Stará Ľubovňa I. - červ. krinoidové kryšt. vápence - VSK MINERAL, 
s.r.o. Košice 
V k.ú. mesta je evidované ložisko nevyhradeného nerastu 4003 - Vengliská - štrkopiesky a piesky 
spoločnosti AGRODRUŽSTVO Jarabina v likvidácii. Na hranici katastrálneho územia mesta 
Podolínec sa nachádza vyhradené ložisko nerastných surovín – stavebný kameň, VSL 
Kameňolomy a Štrkopiesky Š.p. Spišská Nová Ves. Ložisko je neťažené, bez určeného 
chráneného ložiskového územia. Ťažba je zastavená.  
Riešené i záujmové územie sa nachádza v určenom prieskumnom území P 23/12 (Š GÚDŠ 
Bratislava – k 31. 12. 2012)  
Poľnohospodárstvo 
Mesto Stará Ľubovňa - súkromne hospodáriacimi roľníkmi (SHR), PD Poľana Jarabina, PD Nová 
Ľubovňa – rastlinná a živočíšna výroba, TIS, v.o.s. - Ovocinárstvo a zeleninárstvo, Platonika - 
špeciálne plodíny. Podolínec – PP Tomak s.r.o..  Jakubany – PD Nová Ľubovňa.  Kolačkov - 
SHR a PP CLARIN, s.r.o.,  Lomnička - PP TOMAK s.r.o..  Šambron – SHR, AGROKARPATY 
– liečivé byliny 
V riešenom území sa nenachádza poľnohospodárska výroba žiadneho druhu.  
Lesné hospodárstvo 
Dominantný podiel na výmere lesných porastov majú hospodárske lesy, lesy ochranné a 
osobitného určenia. Mesto Stará Ľubovňa - Zamagurské lesy š.p. LZ Podolinec, LS Stará 
Ľubovňa, Vojenské lesy a majetky Kežmarok, Spoločenstvo urbarnikov obce Stará Ľubovňa, 
Ekos s.r.o. a Gemika s.r.o..  Podolínec Mestské lesy Podolínec. Jakubany - Píla.  Kolačkov - 
Zemiansko – urbárske družstvo Sihla,  Šambron - Urbárska spoločnosť Šambron 
V riešenom a záujmovom území - lesné pozemky vo vlastníctve súkromných vlastníkov, 
urbárskych spoločností,  lesných spoločenstiev, pozemkových spoločenstiev a poľovníckych 
združení tvoria cca 50% územia a v majetku štátu cca 50% územia. 
V riešenom území sa nenachádzajú zariadenia ekonomických a hospodárskych aktivít (okrem 
lesného hospodárstva). 
Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Stará Ľubovňa 
Zámery  na vybudovanie  zariadení na zhodnocovanie BRO v okrese Stará Ľubovňa -  Malé 
obecné kompostárne do 10 t/rok, Ľubovnianske združenie Stará Ľubovňa (30 obcí - BRO), 
kompostáreň 2 000 t/rok, EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa. Skládka odpadov: Stará Ľubovňa, 
Skalka – Vabec III.kazeta, NNO, Ekos spol. s.r.o. 
V záujmovom území sa nachádza v Podolínci zariadenie na zhodnocovanie odpadov -  
POLYFORM spol. s r.o. (R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastu  070213, 150102, 
170203, 200139).  
V riešenom území sa nenachádzajú evidované zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie 
odpadov. Územie je kontaminované pôvodnou činnosťou užívateľov VO Javorina 
 
2.2.4 Doprava a technické vybavenie (podľa ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien 
a doplnkov) 
 
Doprava 
Širšie dopravné súvislosti riešeného územia 
Okresné mesto Stará Ľubovňa tvorí prirodzené centrum regiónu na križovatke významných 
dopravných ťahov. 
Medzinárodné železničné trate (ako diaľkové spoje európskeho významu) 
-  sever - juh: hran. PR/SR - Plaveč - Prešov - Košice - Čaňa - hranica SR/MR 
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Dopravné  siete SR celoštátnej úrovne 
      -  cestná komunikácia v prihraničnom ČR/SR/PR západovýchodne orientovanom cestnom 

koridore celoštátneho významu  na území krajov Žilina a Prešov v línii Spišská Stará Ves – 
Stará Ľubovňa – Bardejov – Svidník – Stropkov - Medzilaborce – Palota – PR (Radoszyce), 

- cestná komunikácia Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – PR 
(Piwniczna). 

Dopravné  siete SR nadregionálnej úrovne 
  Železničné trate: 
- Poprad – Plaveč 
 
Cestná doprava 
Dopravné zariadenia cestnej dopravy 
Komunikačný systém riešeného územia je dopravne napojený na významné cestné ťahy okresu 
Stará Ľubovňa a to cesty č.: I/77 a I/68. 
-  I/67, I/77Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – PR, ako súčasť 

ciest celoštátnej úrovne. 
Základná komunikačná sieť  
Okres Stará Ľubovňa 
Okres má charakteristickú východo - západnú dopravnú os cesty I/77, ktorá je zaradená v úseku 
(Poprad ) Spišská Belá – Stará Ľubovňa do siete cestných komunikácií celoštátnej úrovne.  
V severojužnom smere sú to cesty:   
- I/68 Prešov - Sabinov - Ľubotín ako cestná komunikácia celoštátnej úrovne, 
- II/543 Lysá n. Dunajcom – Červený  - Kláštor – Hniezdne ako významná turistická trasa    

Zamaguria a súčasť   cestnej komunikácie v prihraničnom ČR/SR/PR  západovýchodne 
orientovanom cestnom koridore celoštátneho významu  na území krajov Žilina a Prešov 
v línii Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Bardejov – Svidník – Medzilaborce – Palota – PR 
(Radoszyce) - alternatívny  koridor pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana ). 

Tieto cesty sa radiálne koncentrujú v okresnom sídle. Cesta I/77 má charakteristické tri úseky :  
-úsek Podolínec - Stará Ľubovňa (napojenie na I/68) v kategórii C 11,5/80,60 vyžaduje preložky 

v sídlach Podolínec, Nižné Ružbachy a Hniezdne. Trasy upresnia nižšie stupne územných 
plánov týchto sídiel,  

-úsek Stará Ľubovňa - Ľubotín je spoločný s cestou I/68, postupne sa homogenizuje do kategórie 
C 11,5/80 s požiadavkou na odstránenie najzávažnejších dopravných závad,  t. j. obchvat 
obce Plavnica, most cez rieku Poprad v Starej Ľubovni, 

-úsek Ľubotín - Čirč - Obručné - smer Bardejov, súčasť  cestnej komunikácie v prihraničnom 
ČR/SR/PR  západovýchodne orientovanom cestnom koridore celoštátneho významu  na 
území krajov Žilina a Prešov v línii Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Bardejov – Svidník 
– Medzilaborce – Palota – PR,  cesta v súčasnosti spĺňa medziokresnú dopravnú funkciu 
severnej častí východného Slovenska, ktorá v dôsledku hospodárskej stagnácie v tejto časti 
kraja má veľmi nízke dopravné zaťaženie. Dnešnú minimálnu kategóriu  C 7,5 odporúčame 
postupne homogenizovať do kategórie  C 11,5/80 

- cesta I/68 na úseku Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom - štátna hranica PR je pokračovaním 
cesty celoštátneho významu I/77 Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa, má horský 
charakter s ťažkými dopravno-technickými podmienkami. Požadovaná je úprava cesty na 
kategóriu C 11,5/70. 

 úsek cesty I/68 Ľubotín - Pusté Pole - smer Prešov sa postupne homogenizuje v kategórii C 
11,5/80 s odstránením dopravných závad, s obchvatom obce Plavnica,  
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- cesta II/543 v úseku Hniezdne (I/77) - Kamienka - Červený Kláštor. Komunikácia vyžaduje 
rekonštrukciu na kategóriu C 9,5/60 s vylúčením priebežnej dopravy sídlami Kamienka 
a Červený Kláštor, podľa možnosti aj sídlom Veľký Lipník ako alternatívny  koridor pre tzv. 
Karpatskú cestu  resp. Via Montana                                                                      

- cesty III. triedy číslo 54332, 54336 a 54112 v trase Plavnica - Malý Lipník - Sulín - 
Medzibrodie – Kače - Mníšek nad Popradom tvoria významnú turisticko-rekreačnú a 
hospodársku trasu s obsluhou úzkeho prihraničného pásma rieky Poprad. Výrazne rozvinutá 
turisticko rekreačná zóna na poľskej strane vyžaduje protiváhu aj na slovenskej strane. Cesta 
sa požaduje v minimálnej kategórii C 7,5/60 a jej prepojenie na I/68 v úseku Sulín-Kremná 
v kategórii C 7,5/60. 

Pred vytvorením Vojenského obvodu Javorina bolo jeho územie napojené na celoštátnu cestnú 
sieť prostredníctvom týchto ciest II. a III. Triedy - II/533 Levoča - Ľubica - Kežmarok, (spájala 
historicky aj v súčasnosti spája významné správne a ekonomické centrá Levoču a Kežmarok), 
III/533002 Levočská Dolina - Torysky - N. Repaše - Tichý potok, III/018163 - 11-536 - Tvarožná 
- 11-533, III/5338- 11-533-Many-1-77. Cestnú sieť VO Javorina dopĺňa relatívne hustá sieť 
spevnených a nespevnených účelových ciest ako aj spevnených plôch vojenských výcvikových 
areálov. 
Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu a hraničné priechody  
Vstupom SR do Schengenského priestoru prestala 21.12.2007 kontrola hraničnej polície na 
všetkých dovtedy kontrolovaných hraničných priechodoch s Poľskou republikou. Namiesto 
pojmu "cestný hraničný priechod" sa používa nový pojem "cestná komunikácia pretínajúca štátnu 
hranicu". Na letiskách bola hraničná kontrola ukončená 30.4.2008.  
Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu  s Poľskou republikou 
Okres Stará Ľubovňa 

-  Plaveč-Muszyna 
  súčasný stav: železničný, osobná doprava a nákladná doprava bez 

obmedzenia tovarového styku, 
  návrh : železničný, osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia 

tovarového styku, 
-  Mníšek nad Popradom-Piwniczna 
  súčasný stav : cestný na ceste I/68, osobná doprava, nákladná doprava 

v súčasnosti vylúčená, 
  návrh : cestný na ceste I/68, osobná doprava, nákladná doprava do 7,5 t 

celkovej hmotnosti, bez TIR,    
-  Lesnica-Sczawnica 
  súčasný stav : turistický peší, bicykle, 
  návrh : turistický, peší, bicykle,  
- Čirč-Leluchów 
  súčasný stav : cestný pri ceste I/77, osobná doprava,  nákladná doprava 

do 7,5 t  celkovej hmotnosti,  
  návrh: medzinárodný VŠS, cestný pri ceste I/77, osobná doprava,  

nákladná doprava do 7,5 t    celkovej   hmotnosti, 
-  Legnava-Milik 

súčasný stav: prístup po nespevnenej poľnej ceste, bez premostenia 
rieky  Poprad – nefunkčný, 
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návrh: cestný na ceste III/54332 , nový cestný most cez rieku Poprad, 
osobná doprava, nákladná doprava do 7,5 t celkovej  hmotnosti, 
prihraničný styk. 

-  Sulín-Źegiestów 
súčasný stav: nezriadený, 

  návrh: malý pohraničný styk, príjazd po ceste III/54336, lávka pre 
peších cez rieku Poprad, parkovisko, peší, bicykle, 

-  Malý Lipník – Andrzejówka 
  súčasný stav: prechod neexistuje, 
                 návrh: MPS, prístup po poľnej ceste, lávka pre peších cez rieku Poprad, 

peší a bicykle. 
- Litmanová- Jaworky - peši, bicykle 
- Stráňany- Jaworky - peši, lyže, 
- Veľký Lipník-Szlachtowa - peši, bicykle, lyže. 

 
Železničná doprava 
Železničné stanice I. kategórie - Plaveč (v dostupnej vzdialenosti - Poprad -Tatry, Prešov).  
Železničné trate  - Pobaltský multimodálny koridor, kategória AGC prvá, AGTC C-30/1, hr. 
Poľsko - Plaveč - Prešov - Kysak - Košice - hr. Maďarsko. Uvažovaná modernizácia trate Kysak 
- Prešov - Plaveč – Muszyna, celoštátne: Kysak – Prešov – Plaveč – hr. SR/PR regionálne: 
Poprad – Studený Potok – Tatr.Lomnica/Plaveč, lokálne: Spišská Nová Ves – Levoča. 
V riešenom území sa železničná doprava nenachádza. V záujmovom území sa nachádza 
v Podolínci a v Starej Ľubovni. 
Letecká doprava 
Medzinárodné verejné letisko -  letisko Poprad. 
Cyklistická doprava 
V intenciách projektu „Európske cyklistické  trasy“ (spracovala Európska cyklistická federácia) 
je uvažované s jestvujúcimi a pripravovanými diaľkovými cyklotrasami ako nadriadeným 
systémom tohto druhu dopravy - 007 Podtatranská cyklomagistrála, 014 Spišská cyklomagistrála 
(severná vetva ), Toryská cyklomagistrála. 
 
Technické vybavenie 
Vodné hospodárstvo 
Zásobovanie pitnou vodou 
Okres Stará Ľubovňa je so zásobovanosťou 66,91 % pod priemerom kraja. Takmer polovica 
dodávanej vody ide do okresného mesta a cca 53 % do 29 obcí, ktoré majú vodovod. Na 
vodárenskú sústavu nie je napojené žiadne sídlo. Rozhodujúcim je SKV Stará Ľubovňa, ktorý 
odoberá vodu z povrchového zdroja Jakubianka a tiež zo zdrojov podzemnej vody náplavov 
Popradu v Hniezdnom, Chmeľnici, Plavnici a Plavči. Sedem vodovodov je v správe OcÚ. 
Zdroje podzemnej vody 
Územie Prešovského kraja je chudobné na kvalitné podzemné vody. Najväčšie zásoby 
podzemných vôd sú zdokumentované v kvartérnych náplavoch hornej Torysy. Relatívne 
významné zdroje podzemnej vody sa vyskytujú aj v nálavách, v niektorých ďalších oblastiach 
ako sú: Stará Ľubovňa (Hniezdne, Mníšek nad Popradom), nad Bardejovom (Topľa), Stropkov - 
Sitníky (Ondava) a v okrese Humenné (Belá nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou).  
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Prehľad o využívaných zdrojoch vody pre vybrané SKV  
Okres Názov SKV ID Názov lokality Povodie Výdatnosť l.s-1 Typ 

S.Ľub. – Hniezdne Poprad 12,0 st 
S.Ľub. – Chmelnica Poprad 12,0 st 
Plaveč vrty HP Poprad 4,3 st 
Jakubianka Poprad 80,0 pov.odb. 

Stará Ľubovňa 11 

spolu   108,3  

SL 

Plaveč 12 Plaveč vrty HP Poprad 8,5 st 
SL Podolínec 13 Lomnický potok Poprad 9,0 pov.odb. 
Zdroje pitnej vody pre vybrané SKV – výhľad 
Okres Názov SKV ID Názov lokality Povodie Výdatnosť l.s-1 Typ 

Stará Ľubovňa 9 Forbasy,Plavnica, 
Jakubany,vrty 

Poprad 40,0 st 

Plaveč 10 vrty v Plavči Poprad 15,0 st 
Podolínec 11 vrt HP-1 Poprad 9,0 st 
Stropkov - 
Breznica 

12 Sitníky, Krušinec vrty Ondava 28,3 st 
SL 

  napojenie na VVS    
 
Obce Jakubany, Kolačkov, Lomnička, mesto Podolínec a Šambron majú vybudovaný verejný 
vodovod.  
Obce Jakubany, Kolačkov a mesto Podolínec majú vybudovanú kanalizačnú sieť pripojenú na 
ČOV. V obciach Lomnička a Šambron je návrhovaný rozvoj kanalizácií a ČOV 
Zásobovanie elektrickou energiou 
Jestvujúce vzdušné vedenia 110 kV - SPIŠSKÁ NOVÁ VES – STARÁ ĽUBOVŇA, 2x110 (č. 
vedenia 6421) SPIŠSKÁ NOVÁ VES –LIPANY–PLAVEČ–ST.  ĽUBOVŇA 2x110 (č. vedenia 
6422-6424-6423) KEŽMAROK – STARÁ ĽUBOVŇA110 (č. vedenia 6410) 
Zásobovanie zemným plynom 
Územie Prešovského kraja je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej plynárenskej 
sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa. Na tento 
medzištátny plynovod je napojený vysokotlaký plynovod DN 500/300, PN 4,0 MPa v trasách 
Haniska pri Košiciach – Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba, Rakovec – Strážske – 
Humenné – Snina.  
Mesto Stará Ľubovňa je od r. 1985 plynofikované a odberatelia sú zásobovaní zemným plynom 
naftovým z rozvodnej STL alebo NTL siete. Na hore uvedený zdroj zemného plynu naftového je 
napojený distribučný vysokotlaký (VTL) plynovod Gánovce - Stará Ľubovňa DN 300, PN 4,0 
MPa. 
V obciach Jakubany, Kolačkov, Šambron a meste Podolínec sa nachádza rozvodná sieť plynu. 
Obnoviteľné zdroje energie 
Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie je potrebné chápať komplexne. Z tohto dôvodu je 
potrebné dodržiavať určité štandardy - pri ich využívaní je potrebné rešpektovať 
krajinnoekologické a environmentálne limity. Prioritou je stanoviť určité pravidla vzťahu medzi 
využívaním obnoviteľných zdrojov energie a ochranou prírody a krajiny tak, aby nebola ani jedna 
z týchto oblasti diskriminovaná. 
Vodná energia 
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Na Slovensku máme dnes vybudovaných už viac ako 250 malých vodných elektrární (MVE). Ich 
výstavba ako jedného (z hľadiska produkcie emisií) z najčistejších zdrojov energie má 
predovšetkým regionálny, resp. lokálny význam. Príklady z praxe dokazujú, že realizáciou 
stavieb charakteru MVE vznikajú negatívne vplyvy predovšetkým na faunu ako aj čiastočné 
narušenie kvality vody v toku, scenérie a estetických hodnôt krajiny. 
 
Prehľad o lokalitách MVE  
Okres – lokalita Lokalita Vodný tok Inštalovaný  výkon (kW) 

Jakubany Jakubianka 22,5 
N. Ľubovňa Jakubianka 24,0 
N. Ružbachy II. Rieka 15,0 
Čirč Poprad 110,0 

Stará Ľubovňa 

Sulín Poprad 960,0 
 
2.2.5. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu veľkého 
územného celku Prešovského kraja v znení neskorších zmien a  doplnkov (viď Príloha č. 1) 
 
Územnoplánovacia dokumentácia Prešovského samosprávneho kraja definuje záväzne regulatívy 
funkčného a priestorového usporiadania územia Prešovského samosprávneho kraja. Riešenie 
Urbanistickej štúdie Stará Ľubovňa – Javorina zohľadňuje väzby vyplývajúce z ÚPN VÚC PK 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Priemet záväzných častí Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v v znení 
neskorších zmien a doplnkov súvisiacich s riešeným a záujmovým územím je v prílohe č. 1. 
 

3. NÁVRHOVÁ ČASŤ 
 
3.1  Opis a zdôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie 

riešenia 
 
Základná urbanistická koncepcia riešenia zohľadňuje Koncepciu územného rozvoja Slovenska 
KURS 2001 v znení neskorších zmien a doplnkov, ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien 
a doplnkov - Záväzná časť, ako aj štrukturovanie cieľov vo väzbe na polohu Slovenska v 
európskom regióne. Prioritou je zhodnotenie potenciálu riešeného územia s návrhom jeho 
využitia predovšetkým pre turizmus a CR, v nadväznosti na danosti a možnosti záujmového 
územia a súčasného krajinnoekologického potenciálu (podľa Zhodnotenia krajinnoekologického 
potenciálu územia Vojenského obvodu Javorina pre navrhovanú optimalizáciu využívania po 
zrušení Vojenského obvodu Javorina, 2. etapa - krajinno-ekologické analýzy, interpretácie a 
hodnotenie územia, - SAŽP Banská Bystrica, 12/2006). 
Riešenie zohľadňuje limity v území, predovšetkým environmentálne záťaže z predchádzajúcej 
činnosti v riešenom území, ochranné pásmo (OP) navrhovaného vodohospodárskeho diela 
Jakubany, v záujmovom území  OP vodohospodárskeho diela Tichý Potok, svahové pohyby, 
prieskumné územie, navrhované chránené vtáčie územie, ochranné pásma vodných zdrojov, 
kompaktné komplexy lesov so zníženou možnosťou využitia pre turizmus a CR. Návrh 
dopravného vybavenia zohľadnil jestvujúce účelové lesné cestné siete. Využíva morfologické 
a morfometrické danosti reliéfu pre  umiestňovanie jednotlivých aktivít. Z dôvodu malej 
disponibility riešeného územia je prevažujúca časť návrhu situovaná do záujmového územia a to 
tak, aby boli v plnom rozsahu využité nadväznosti na nadriadené územné a funkčné systémy. 
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3.2 Koncepcia tvorby sídelnej štruktúry  
 
Návrh sídelnej štruktúry bývalého VO Javorina vychádza z Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska KURS 2001 znení neskorších zmien a doplnkov a ÚPN VÚC PK v znení neskorších 
zmien a doplnkov. V plnom rozsahu zohľadňuje dostupné centrá nadregionálneho významu - Stará 
Ľubovňa, Kežmarok a Levoča, centrá regionálneho významu – Spišské Podhradie, Spišská Belá, 
Lipany a centrá subregionálneho významu Spišská Stará Ves, Podolínec. Keďže riešené 
a záujmové územie sa nachádza v staroľubovnianskom ťažisku osídlenia (tretia úroveň, druhá 
skupina) a Popradsko-spišskonovoveskom ťažisku osídlenia (druhá úroveň), koncepcia sídelnej 
štruktúry dotvára svojimi aktivitami túto hierarchiu.    
Severojužná rozvojová os riešeného a záujmového územia vytvorená pôvodnou 
„Probstnerovou“ cestou, nadväzuje v severnej polohe na ľubovniansko-bardejovskú 
rozvojovú os: Stará Ľubovňa – Bardejov a kežmarsko-ľubovniansku rozvojovú os: Poprad – 
Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará   Ves  (rozvojové osi tretieho stupňa) a v južnej 
polohe na žilinsko-podtatranskú rozvojovú os: Žilina – Martin – Poprad – Prešov (rozvojová os 
prvého stupňa). 
Východozápadná rozvojová os riešeného a záujmového územia je vytvorená prepojením 
toryskej a ľubickej doliny, nadväzuje vo východnej polohe na sabinovskú rozvojovú os: 
Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč (rozvojová os tretieho stupňa) a v západnej polohe na 
kežmarsko – ľubovniansku rozvojovú os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará 
Ves, (rozvojová os tretieho stupňa) 
Sídelná štruktúra sídiel vidieckeho typu o veľkosti do 5000 obyvateľov (Jakubany, Kolačkov, 
Lomnička, Podolínec, Šambron) a suburbárne pásmo mesta Stará Ľubovňa dotvára navrhovanú 
koncepciu riešeného a záujmového územia. Zároveň riešenie podporuje ekonomickú aktivitu 
a konkurencieschopnosť obcí, a to umiestnením stravovacích, ubytovacích služieb, služieb 
pasantom pre rekreáciu na hranici riešeného územia, so zvýraznením priestoru medzi Jakubanami 
a Novoľubovnianskymi kúpeľami. 
 
 
 
3.3  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 

 
Priestorové usporiadanie územia premieta zásady urbanistickej koncepcie širšieho, záujmového 
a riešeného územia. Prioritou je posilnenie funkcie I. sektora a podporenie rozvoja funkcie III 
sektora (predovšetkým služieb v rekreácii a cestovnom ruchu), s vylúčením II. sektora, čo 
zároveň predpokladá optimálne zosúladenie navrhovaných aktivít s cykloturistickými a turistickými 
trasami vo väzbe na regionálne a medzinárodné dopravné prepojenia  s celoročným využitím. 
Funkčné využívanie územia zohľadňuje jeho danosti a disponibilné možnosti s hlavným zameraním 
na turizmus a CR, ako rekreačný priestor nadregionálneho významu, III. Krajinného a funkčného 
typu, s navrhovanou dennou návštevnosťou 7500 návštevníkov, čo je zdokumentované v ÚPN VÚC 
PK v znení neskorších zmien a doplnkov. Zároveň vytvára doplňujúcu funkciu pre ťažiská osídlenia 



STARÁ ĽUBOVŇA – JAVORINA  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA 31

– mestá Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča a Lipany a priamo súvisiace obce (v riešenom území – 
obcí Jakubany, Kolačkov, Lomnička, Šambron a mesta Podolínec).  
Najvýznamnejším rozvojovým priestorom, pre navrhované funkčné využitie je územie medzi 
Jakubanmi, Novoľubovnianskymi kúpeľami a hranicou bývalého VO Javorina.  
 
3.4 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

 
Riešené územie 
Ochranné pásmo odberu povrchovej vody pre pitné účely vodárenského toku Jakubianka (v 
zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. v úseku rkm 10,00 – 21,10) na základe  rozhodnutia 
ONV OPLVH Stará Ľubovňa č. 478/1983-Vod/Sm zo dňa 14.9.1983. 
Pásmo hygienickej ochrany (PHO) pripravovanej vodárenskej nádrže Jakubany - I. stupňa okolo 
pripravovanej vodárenskej nádrže vo vzdialenosti minimálne 100 m od maximálnej hladiny vody v 
nádrži a do 300 m od konca maximálneho vzdutia smerom proti toku Jakubianky, II. stupňa 
vnútorného, v šírke 25 - 30 m po oboch stranách toku Jakubianky a všetkých jej prítokov, II. 
stupňa vonkajšieho, celé povodie pramennej oblasti Jakubianky a jej horného toku, vrátane 
prítokov, po hranicu rozvodnice Derežová a Javor. 
Záujmové územie  
PHO zdrojov pitnej vody II. stupňa v Levočskej doline (zdroje Peklisko a Smrdiace mláky). 
Pásma hygienickej ochrany pripravovanej vodárenskej nádrže Tichý potok- I. stupňa okolo 
pripravovanej vodárenskej nádrže vo vzdialenosti minimálne 100 m od maximálnej hladiny vody v 
nádrži a do 300 m od konca maximálneho vzdutia smerom proti toku Torysy, II. stupňa 
vnútorného, ktorý zahŕňa systém príbrežných pásov v šírke 25 - 30 m po oboch stranách toku 
Torysy a všetkých jej prítokov po Blažov, II. stupňa vonkajšieho, ktorý zahŕňa plochu celého 
povodia pramennej oblasti Torysy a jej horného toku, vrátane prítokov, po hranicu rozvodnice 
Škapová a Javorinka  
Riešené, záujmové a širšie územie 
Ochranné pásma cestnej a železničnej dopravy - v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení 
neskorších predpisov,  
Ochranné pásma leteckej dopravy - zmysle zákona číslo 143/1998 Z. z. o civilnom letectve 
v znení neskorších predpisov (letecký zákon). 
Ochranné pásma energetiky - v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike   
Ochranné pásma pre plynovody  v zmysle zákona číslo 656/2004 Z. z.  
Ochranné pásmo telekomunikačných káblov podľa zákona číslo 610/2003 Z. z:   
Ochranné pásmo vodných tokov v zmysle zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách 
Iné obmedzenia v riešenom, záujmovom a širšom území 
CHVU Levočské vrchy 
Prieskumné územie 
Svahové pohyby - zosuvné územia 
Kontaminované územie po predchádzajúcej činnosti (ostatné a nebezpečné odpady)  
Nedostupnosť a nevyužiteľnosť časti území (Zamínované plochy, Nevybuchnutá munícia) 
Archeologické lokality 
 
3.5 Koncepcia ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného 

systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení 
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Druhová ochrana 
Druhová ochrana je zabezpečovaná okrem zákona č. 543/2002 Z. z. aj zákonom č. 15/2005 Z. z. 
o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín reguláciou obchodu a nimi a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. „CITES“), vyhláškou 24/2003 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, vyhláškou MŽP SR č. 110/2005, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín reguláciou obchodu a nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnymi 
predpismi Európskeho spoločenstva, ktoré implementujú dohovor CITES – nariadenie Rady (ES) 
č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení 
neskorších zmien a doplnkov a súvisiace nariadenia č. 1808/2001 a č. 349/2003 v znení 
neskorších zmien a doplnkov. V národnej sústave chránených území bolo vyhlásených niekoľko 
území s predmetom ochrany druhov napr. CHA Plavečské štrkoviská (ochrana biotopu bobra 
vodného),. Ochrana avifauny je primárne predmetom vyhlasovania chránených vtáčích území. 
Druhy európskeho významu sú tiež predmetom ochrany území zaradených medzi územia 
európskeho významu (ÚEV). Najvýraznejšie sa na zmene genofondu pôvodných druhov rastlín a 
živočíchov prejavuje fragmentácia a zmeny biotopov. K negatívnym faktorom, ktoré ich 
ovplyvňujú, patrí aj rozširovanie nepôvodných druhov organizmov. Osobitne nebezpečnými sú 
invázne druhy. Početnosť a rozšírenie živočíchov výrazne ovplyvňujú barierové prvky v krajine, 
ako sú napr. pozemné komunikácie (najmä cestná sieť) a nadzemné elektrické vedenia. V 
súčasnosti nie je doriešený účinný systém budovania migračných koridorov živočíchov 
križujúcich existujúcu cestnú sieť (podchody, nadchody a pod.) a iných preventívnych 
technických opatrení (oplotenie, migračné zábrany a pod.) ako vyvolaných investícií pri 
výstavbe. Potrebná je zmena technických noriem pre elektrovody, s nadmerným úhynom vtákov, 
predovšetkým dravcov. Ochrana najohrozenejších druhov rastlín a živočíchov sa realizuje na 
základe opatrení stanovených v programoch záchrany. Tieto boli zatiaľ vypracované pre 26 
vybraných kriticky ohrozených a ohrozených druhov rastlín a 13 vybraných kriticky ohrozených 
a ohrozených druhov živočíchov. Základným problémom pri realizácii schválených programov 
záchrany je nedostatok finančných prostriedkov. 
Ochrana biotopov európskeho a národného významu 
V rámci plôch, ktoré v súčasnosti plnia ekostabilizačnú funkciu sa z hľadiska záujmov ochrany 
prírody a krajiny venuje špecifická ochrana i biotopom európskeho a národného významu, 
ktorých zoznam je vymedzený vo Vyhláške MŽP SR č.24/2003 Z. z. Činnosti, ktorými sa môžu 
biotopy európskeho alebo biotopy národného významu poškodiť alebo zničiť, sú regulované 
zákonom č.543/2002 Z. z. Táto regulácia spočíva v tom, že orgán ochrany prírody vydáva na 
činnosti, ktorými sa môžu tieto biotopy poškodiť alebo zničiť rozhodnutie formou súhlasu, v 
ktorom orgán ochrany prírody za poškodenie alebo zničenie biotopu ukladá vykonať 
revitalizačné opatrenia alebo zaplatiť náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého 
biotopu. (§ 6 zákona č.543/2002 Z. z.). O vydanie súhlasu je povinný požiadať každý, kto 
zamýšľa zasiahnuť do biotopu takou činnosťou, ktorá by mohla biotop poškodiť alebo zničiť.  
Možnosti revitalizácie územia 
Revitalizácia nerizikových priestorov bude zabezpečená štandardnými postupmi pre 
dekontamináciu zameranú na odstránenie ropných látok z pôdy a premiestnenie substrátov z 
najkontaminovanejších plôch na skládky III. Triedy mimo riešeného a záujmového územia. 
Predpokladom revitalizácie je zníženie rizika pyrotechnickými prácami. Nasledovať bude 
odstránenie makroskopických zbytkov munície v najexponovanejších priestoroch. Stanoví sa 
postup dlhodobého monitoringu a spôsob odberu vzoriek v riešenom území. Odberom vzoriek 
pôdy a vegetatívnych orgánov rastlinstva a drevín s následným rozborom chemického zloženia na 
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očakávané kontaminanty sa stanoví interpoláciou charakter a rozsah znečistenia. Obdobne je 
potrebné stanoviť profily na vodných tokov pre pravidelný – monitorovací odber vzoriek. Z 
fauny sa môžu odchytiť drobné zemné hlodavce a z vodných tokov odloviť vybrané druhy rýb, 
kde rozborom tkanív, najmä tukových vrstiev je možné zistiť prienik kontaminantov do 
potravných pyramíd. 
Navrhované opatrenia na dekontamináciu územia od nevybuchnutej munície 
Sektor s vysokým predpokladom nevybuchnutej munície plošne zahŕňa dopadové plochy strelníc. 
Pri pyrotechnickej sanácii je potrebné vykonať v prvom poradí obhliadku priestoru a jeho 
vyčistenie na povrchu. V druhom poradí je nevyhnutné vykonať pyrotechnickú sanáciu do hĺbky 
60 – 70 cm z dôvodu ťaženia lesného porastu alebo výsadby lesa, kde sa uvažuje s pracovnou 
hĺbkou 30 – 50 cm. V prípade orby sa predpokladá hĺbka do 40 – 50 cm. Sektor so stredným 
predpokladom výskytu nevybuchnutej munície plošne zahŕňa predovšetkým priestory, v ktorých 
sa nachádzali poľné sklady munície a parky techniky, t. j. priestory, kde je možné predpokladať, 
že s muníciou bolo manipulované. Jedná sa o priestory, ktoré sú prístupné, nie sú veľmi zarastené 
drevinami a trávnatým porastom a nachádzajú sa na pevnom podloží a spevnených plochách. V 
týchto priestoroch je potrebné vykonať čiastočnú sanáciu do hĺbky minimálne 10 – 20 cm. 
Spravidla ide o muníciu do týchto priestorov donesenú resp. zakopanú. Je len malý predpoklad, 
že táto munícia bola uvedená v činnosť výstrelom alebo iniciovaná inou činnosťou. Nálezy sa 
predpokladajú v bývalých ubytovacích priestoroch a ostatných územiach VO Javorina mimo už 
charakterizovaných území. V týchto priestoroch je potrebné vykonať vizuálnu kontrolu a pri 
nájdení munície postupovať ako pri sektore so stredným predpokladom výskytu munície. 
 
3.6  Návrh koncepcie verejného dopravného vybavenia a sietí technickej 

infraštruktúry 
 
Návrh koncepcie verejného dopravného vybavenia riešeného a záujmového územia nadväzuje na 
nadradenú dopravnú sieť. V severnej i východnej polohe na cestu- I/68 Prešov - Sabinov – 
Ľubotín – Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom – PR ako cestná komunikácia celoštátnej 
úrovne, v západnej polohe na I/67, I/77Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad 
Popradom – PR a v južnej polohe na cestu I/18 Žilina - Poprad - Prešov a diaľnicu D1.Pri 
rozmiestňovaní jednotlivých aktrivít boli akceptované jestvujúce spevnené a nespevnené 
komunikácie, v súčastnosti  nespĺňajúce normatívne požiadavky. V riešenom území sa 
nachádzala cesta II/533 Ľubica – Levoča – Spišská Nová Ves, ktorej pomenovanie ostalo iba 
v úseku Levoča – Spišská Nová Ves. V súčasnosti sa v tomto území nenachádzajú cesty žiadnej 
triedy, len účelové komunikácie. 
 
Dopravné napojenie  obcí na riešené územie, tvoriace hlavné nástupy: 
Holumnica - účelová komunikácia končí v riešenom území 
Podolínec – účelovou komunikáciou, kde končí v riešenom území 
III/5418 Podolínec – Lomnička – hranica bývalého VO, ďalej pokračuje ako účelová 
komunikácia s prepojením do Kežmarku 
III/54341 Nová Ľubovňa – Kolačkov, ďalej pokračuje ako účelová komunikácia, údolím 
Kolačkovského potoka pod Čiernu horu    
III/54340 Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa – Jakubany – hranica bývalého VO, ďalej pokračuje 
ako účelová komunikácia s prepojením do Levoče (bývalá Probstnerova cesta) 
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III/5334 Plavnica – Šambron – hranica bývalého VO, ďalej pokračuje ako účelová komunikácia 
a končí v riešenom území 
Komunikácie v riešenom území nadväzujú na komunikácie v záujmovom území, s možnosťou  
obnovenia cesty II/533,  Kežmarok - Zaľubica – Ruskinovce – Levočská dolina, prepojenia St. 
Ľubovňa - Jakubany – Václavák  - Tichý Potok, Václavák – Levočská dolina, Václavák – Lubica,  
 
Parkovanie 
Plochy statickej dopravy sú vytvorené formou záchytných parkovísk so základným vybavením 
v meste Podolínec, obci Jakubany, pri nástupoch do riešeného územia v obciach Kolačkov, 
Jakubany a Šambron. 
Ďalšie parkoviská sú navrhované v riešenom území v lokalite Pod pálenicou - zaniknuté 
železiarske huty z 19 storočia (k. ú. Jakubany), pod Pieskovým vrchom (k. ú. Jakubany), pod 
Čiernou horou (k. ú. Lomnička) 
 
Netradičné druhy dopravy 
Pripúšťajú len ekologickú dopravu, ktorá nezaťažuje životné prostredie a je v súlade s 
požiadavkami ochrany vodných zdrojov v riešenom území - konské povozy a bričky pre letnú 
sezónu, kone so saňami pre zimnú sezónu.  
V lokalite Čierna hora je ako atrakcia navrhovaná lanovka na navrhovanú rozhľadňu.  
 
Návrh turistických a cykloturistických trás je uvedený v kapitole 3.7.  
Navrhované aktivity v riešenom území budú využívať aj existujúce a navrhované siete 
technickej infraštruktúry  obcí. Prevažne budú riešené lokálnym spôsobom (vlastné vodné 
zdroje, kontajnerové WC, využitie obnoviteľných zdrojov energie). V záujmovom území 
riešených katastrov okresu Stará Ľubovňa je predpoklad napojenia na existujúce a navrhované 
siete technickej infraštruktúry obcí. 
 
3.7  Návrh rozvoja rekreácie 
 
Návrh rozvoja rekreácie a cestovného ruchu (CR) v riešenom, záujmovom a  širšom území je 
riešený v nadväznosti na ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien a doplnkov, Národný program 
rozvoja cestovného ruchu v SR a Regionalizáciu cestovného ruchu v Slovenskej republike.  
Hlavnými a vedľajšími rozvojovými osami cestovného ruchu sú:  
 
Východozápadná hlavná rozvojová os (tzv. „Karpatská cesta“) - prebieha severnou časťou 
Prešovského kraja, organicky a funkčne nadväzuje na Karpatský oblúk s pokračovaním cez 
Ukrajinu a Rumunsko smerom na Balkán a do dunajskej delty. V západnej časti začína na hranici 
s Poľskom a prechádza cez Spišskú Starú Ves, Starú Ľubovňu, Bardejov, Svidník, Medzilaborce, 
Ulič a pokračuje na Ukrajinu.  
 
Severojužná hlavná rozvojová  os  - začína v Poprade s pokračovaním cez Kežmarok, Spišskú 
Belú do Starej Ľubovne, kde sa napája na „Karpatskú cestu“. 
 
Podtatranská vedľajšia rozvojová os - sa v Spišskej Belej odpája od Severojužnej hlavnej 
rozvojovej osi do priestoru Javorina, Podspády a Poľsko.  
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Šarišsko-Podtatranská vedľajšia rozvojová os - začína v Prešove s priebehom cez Sabinov, 
Lipany s napojením na Východozápadnú hlavnú os („Karpatskú cestu“) v Ľubotíne a Plavči. 
Ďalej pokračuje v hlavnej osi do Starej Ľubovne, kde sa odkloní v smere na Mníšek n/P a Poľsko.  
 
Územie sa nachádza v tatranskom, spišskom a šarišskom regióne. 
 
Tatranský región - okresy Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.  
Významné lokality - mestského typu: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, miesta s kultúrnymi 
pamiatkami: Kežmarok, Poprad, Červený Kláštor, Spišská Belá –  Strážky, Veľká Lomnica, 
Osturňa, Batizovce, Švábovce, Betlanovce, Ždiar, Podolínec, Stará Ľubovňa, Hniezdne, kúpeľné 
miesta (klimatické kúpele): Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy, termálne kúpaliská: Vrbov, Vyšné 
Ružbachy, Poprad, rekreačné územia: Západné Tatry, Vysoké Tatry, Spišská Magura, Pieniny, 
Ľubovnianske vrchy, Kozie chrbty, Levočské vrchy, útvary cestovného ruchu: Podbanské, 
Tatranská Štrba, Štrbské pleso vrátane bežeckého areálu Smokovce, Tatranská Lomnica, Stará 
Lesná, vysokohorské chaty, Javorina, Ždiar (Strednica a Bachledová dolina), Jezersko, Červený 
Kláštor, Novoľubovnianske kúpele, Lopušná dolina, Vernár, Liptovská Teplička,  
 
Spišský región – okres Levoča 
Významné lokality - mestského typu: Levoča, miesta s kultúrnymi pamiatkami - pamiatky 
UNESCO (Spišské Podhradie, Spišská Kapitula), Levoča, Bijacovce, Dravce, rekreačné územia: 
Levočské vrchy, Branisko,  
 
Šarišský región - okresy Bardejov, Prešov, Sabinov a Svidník 
Významné lokality - mestského typu: Prešov, Bardejov, miesta s kultúrnymi pamiatkami: 
Bardejov (pamiatky UNESCO, múzeum v prírode), súbor drevených kostolíkov východného 
obradu, Dukla, Svidník, Sabinov, Prešov, hrady Kapušany, Veľký Šariš, Dubnické opálové bane, 
kúpeľné miesta: Bardejov, rekreačné územia: Nízke Beskydy, Ondavská vrchovina, Šarišská 
vrchovina, Slánske vrchy, Čergov, útvary cestovného ruchu – Lipovec - Šindliar, Dubovica - 
Žliabky, Renčišov -Búče, Drienica –Lysá, Regetovka, Sigord, Šarbov, Solivar, 
V rámci tatranského, spišského a šarišského regiónu sú hlavnými rekreačnými krajinnými 
celkami  RKC Vysoké Tatry, RKC Belianske Tatry,  RKC Spišská Magura, RKC Ľubické 
predhorie,  RKC Pieniny. RKC Ľubovnianska vrchovina, RKC Stredný Spiš a Levočské vrchy 
a časť RKC Bachureň – Branisko a RKC Čergov 
 
Súčasný stav a možnosti rozvoja rekreačných priestorov 

Rekreačný priestor, rekreačný 
útvar 

Výz 
nam1) 

Krajinný a 
funkčný 
typ2) 

Rozloha (ha) 
Denná 
návštevnosť 
v hlavnej sezóne Okres 

Obec, 
katastrálne 
územie 

Názov   Súčasná Návrh Súčasná Návrh 

Haligovce Haligovce NR III. 60 60 1 000 1 000 
Lesnica Lesnica M III. 130 130 200 200 
Vyšné 
Ružbachy 

Vyšné 
Ružbachy 

M II. 400 450 1 000 1 200 

Stará 
Ľubovňa 

Nová Ľubovňa Novoľubovnian
ske kúpele 

NR II. 140 300 700 1 000 
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Nižné 
Ružbachy 

Ružbašská 
Míľava 

NR II. 170 170 600 800 

Mníšek 
n/Popradom 

Mníšek 
n/Popradom 

R II. 40 80 50 100 

Andrejovka Andrejovka NR II. 20 25 100 300 
Levoča Závada Závada R III. 25 40 500 1 000 

Drienica 
Olejníkov 
 

Drienica - Lysá NR III. 1 500 1 500 2 000 4 000 
 

Dubovica 
Rožkovany 
 

Dubovica - 
Žliabky 

NR III. 110 110 1 000 1 500 
 

 
Sabinov 
 

Renčišov 
Lipovce 
 

Renčišov-Buče NR III. 140 140 500 1 000 
 

Červený 
Kláštor 
Lechnica 

Červený 
Kláštor 

M II., III. 137 137 3 000 3 500 

Jezersko 
Spišské 
Hanušovce 

 
Jezersko 

 
NR 

 
III. 

 
512 512 

 
2 000 

 
2 500 

Stará Lesná Stará Lesná M III. 85 85 500 600 
Vrbov Vrbov NR II. 67 70 2 500 4 000 
Osturňa Osturňa R II. 100 100 200 600 

Kežmarok 

Mlynčeky Mlynčeky NR II. 50 70 682 1 000 
Poznámka : Kapacity uvádzané v návrhu sú smerné, podrobné riešenie predpokladajú ÚPN obcí, resp. špeciálne štúdie pre rekreačný priestor. 

 
Navrhované a uvažované rekreačné priestory 

Rekreačný priestor, rekreačný 
útvar Rozloha ( ha) 

Denná 
návštevnosť 
v hlavnej sezóne Okres 

Obec, 
katastrálne 
územie 

Názov 

Výz 
nam 

Krajinný a 
funkčný 
typ 

Súčasná Návrh  Súčasná Návrh 
Kežmarok Spišská Belá Šarpanec NR III. 0 65  2000 
Stará 
Ľubovňa 

Veľký Sulín, 
Malý Sulín 

Sulín NR II. 0 1000 0 1000 

Levoča Levoča Levočská dolina NR II., III. 0 1000 0 10000 
Kežmarok 
Stará 
Ľubovňa, 
Levoča, 
Sabinov 

(v súčasnosti 
vojenský 
obvod 
Javorina ) 

Javorina NR III 0 5000 0 7500 

Stará 
Ľubovňa 

Hniezdne Údolie mládeže R III 0 50 0 600 

Stará 
Ľubovňa 

Hromoš* Kovaľov vrch NR II 0 5 0 500 

Stará 
Ľubovňa 

Nová Ľubovňa 
Jakubany, 
Hromoš, 
Kolačkov, 
Chmelnica,  
Šambron, 
Plavnica 

Mikroregión 
Ľubovnianka 

NR II., III 80 1000 700 5500 
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Kežmarok Lendak Tajchy R III 5 20 50 350 

Kežmarok Veľká 
Lomnica 

Brezový kopec, 
Nové Losy 

R III     

Vysvetlivky: M   - medzinárodný, NR – nadregionálny, R    - regionálny, I.   - nížinný, pre kúpanie a vodné športy, II.  - podhorský, pre 
rekreáciu a vodné   športy, III. - horský, pre rekreáciu,  turistiku a zimné športy 

 
Riešenie využíva potenciál turizmu a CR (podľa ÚPN VÚC PK v znení neskorších zmien 
a doplnkov) a to predovšetkým: 
v okrese Stará Ľubovňa - atraktivít pohorí Spišská Magura, Ľubovnianska vrchovina 
a Levočské vrchy, kúpeľov Vyšné Ružbachy,  Novoľubovnianskych kúpeľoch, kde sú zdroje 
minerálnych vôd, lyžiarskeho strediska v Litmanovej, prielomové údolie rieky Poprad tvoriace 
štátnu hranicu s Poľskou republikou, PIENAP-u s napojením na Pieninski park narodowy 
v Poľsku, splavovanie rieky Poprad v úseku od Spišskej Belej po štátnu hranicu s Poľskom, s 
možnosťou využitia okružných cykloturistických trás údolím rieky Poprad po oboch stranách 
štátnej hranice v úseku Milik – Andrzejówka – Žegiestów – Sulín - Malý Lipník – Legnava a 
Sulín ( alt. Legnava) – Malý Lipník – Plavnica – Plaveč – Orlov – Andrejovka - Čirč - Leluchów 
- Muszyna - Milik ( alt. Žegiestów) a priechodov pre malý pohraničný styk Sulín - Źegiestów a 
Legnava - Milik a Čirč - Leluchów. 
v okrese Kežmarok - hraničnej rieky Dunajec, potenciál stredísk turizmu podhoria Východných 
Tatier a Zamaguria hrebeňa a územia Pieninského národného parku, termálneho kúpaliska v obci 
Vrbov, s možnosťou využitia pešej lávky cez rieku Dunajec pre okružnú Pieninskú cyklistickú 
cestu v trase Spišská Stará Ves - Červený Kláštor – Haligovce - Veľký Lipník – Lesnica – 
Sczawnica – Krościenko – Krośnica – Sromowce Wyžne – Sromowce Nižne, Červený Kláštor – 
obec Majere – mesto Spišská Stará Ves – obec Lysá nad Dunajcom – vodné dielo Czorsztyn.  
v okrese Levoča – atraktivít v podhorí Levočských vrchov, lokality Levočská dolina, Braniska, 
lokality Spišského hradu a okolia (MPR Spišské Podhradie,, MPR Spišská kapitula, NKP Spišský 
hrad, NKP kostolík v obci Žehra) zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO, NPR Dreveník a NPR Sivá Brada  
v okrese Sabinov atraktivít v pohorí Čergov. rekreačný priestor Drienica – Lysá, v pohorí 
Bachureň, rekreačné priestory Dubovica – Žliabky a Renčišov – Búče, mesto Sabinov so svojou 
pamiatkovou zónou, chalupárstvo v obci Olejníkov – Majdan, kaštieľ s lesoparkom v Šarišských 
Dravciach, viacúčelová vodná nádrž v Jakubovanoch, mesta Lipany s termálnou podzemnou 
vodou z novoobjaveného vrtu.  
Návrh rozvoja rekreácie a CR je podmienený danosťami potenciálu riešeného územia pri 
zachovaní ekologickej stability a trvalo udržateľného rozvoja.  
Rozhodujúca časť navrhovaných funkcií je situovaná v záujmovom území v priestore medzi 
obcami Jakubany, Šambron a Novoľubovnianskymi kúpeľami, na hranici bývalého VO Javorina. 
Nadväzuje na už vybudované ubytovacie, stravovacie a rekreačné kapacity v 
Novoľubovnianskych kúpeľoch. Sú tu navrhnuté celoročné aktivity (adrenalínové športy – lanové 
dráhy, lezecké steny, hipoturistika, jazda na koňoch, konských a psích záprahoch, hipoterapia, 
ubytovanie, stravovanie, služby), letné aktivity (turistika, cykloturistika, aktivity pre deti), zimné 
aktivity (bežkovanie, zjazdové lyžovanie, sánkovanie, boby, skijöring – jazda na lyžiach za 
koňom alebo motocyklom, Biatlon). 
Riešené územie 
V riešenom území, v doline Jakubianky je navrhované sprístupnenie jaskyne, v polohe Pod 
pálenicou v priestore zaniknutých železiarskych hút z 19 storočia zriadenie informačných 
panelov o tejto technickej pamiatke, parkovanie so základným vybavením (WC). V prípade 
výstavby navrhovanej vodárenskej nádrže Jakubany je potrebné uvažovať s umiestnením týchto 
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aktivít mimo ochranného pásma I. stupňa vodárenskej nádrže (min. 100 m od hladiny). Týmto 
údolím je navrhovaná regionálna cyklotrasa tzv. „Probstnerova cesta“, ktorou sa v minulosti 
vozila železná ruda zo Spiša do vysokej pece v Jakubanoch. Táto trasa vedie z Jakuban údolím 
Jakubianky, cez Piesočný vrch (1155 m n. m. ), Javorinu, okolo pamätníka SNP – Brinky – 
Levočská dolina – Levoča  
Lokálna cyklotrasa a turistická trasa sú navrhované z Kolačkova údolím Kolačkovského potoka, 
popod Repisko (1250 m n. m.), cez Banisko na Čiernu horu. 
V sedle medzi Piesočným vrchom a vrchom Jankovec je navrhovaný oddychový areál pre 
cyklistov a turistov, parkovisko  s ohniskom, altánkom, WC, informačnými panelmi o tzv. 
„ufologickej studni“.  
Na vrchole Čiernej hory (1289 m n. m.) je navrhnutá výstavba rozhľadne s lanovkou (s využitím 
aj pre adrenalínové športy), informačné tabule prameniska Jakubianky, smerovník k svetovým 
metropolám, stravovanie, hygienické zariadenie altánky s ohniskami, parkovisko, aktivity pre 
deti. Týmto priestorom prechádza regionálna cyklotrasa Vyšné Ružbachy – Nižné Ružbachy – 
Sedlo (941 m.n.m.) – Rysová (1059 m n.m.) – sedlo pod Čiernou horou – Derežová (1213 m 
n.m.) – Javor (1206 m.n.m.) 
Záujmové územie 
V záujmovom území prechádza predpokladaná medzinárodná cyklotrasa Eurovelo č. 11 - 
Hranica PR – Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa – Novoľubovnianske kúpele – Šambron – 
Bajerovce – Krásna Lúka – Šarišské Dravce – Torysa – Krivany – Lipany – Sabinov – Prešov - ... 
– hranica MR 
Riešenie Urbanistickej štúdie navrhuje zmenu tejto trasy pre využitie historického 
a krajinného potenciálu a to v trase Stará Ľubovňa – Hniezdne – Nižné Ružbachy – Podolínec 
– Spišská Belá – Kežmarok (UNESCO) – Zaľubica – Ruskinovce – Dvorce – Levočská Dolina – 
Levoča (UNESCO) – Spišský Hrhov – Klčov – Nemešany – Spišské Podhradie (UNESCO) – 
Spišský hrad – Bijacovce – Nižný Slavkov – Brezovica – Torysa, kde sa napája na pôvodnú 
trasu. 
Navrhované regionálne a lokálne turistické trasy  
Regionálne  
Lipany – Dubovica – Renčišov – Buče – Lipovce – Šindliar – Nad Bučom – Partia,  
Vyšné Ružbachy – Zbojnícky stôl (1020 m n.m.) – Kobylia hlava (958 m n.m.) – Haligovce – 
jaskyňa Aksamitka, 
Lokálne 
Stará Ľubovňa – Podsadok – Modriny – Jarabinská tiesňava – Jarabina 
Okruh okolo Novoľubovnianskych kúpeľov 
Nová Ľubovňa – Novoľubovnianske kúpele 
Podolínec – Panské lúky – Vyšné Ružbachy – Suchá hora  – Grúň (1039 m n.m.) 
Lyžiarske trasy (zima, leto) využívajú turistické a cykloturistické trasy v území 
V obci Kolačkov je navrhnuté rozšírenie ubytovacích a stravovacích kapacít, Múzeum geológie, 
petrografie a geotermálnej energie, informačne panely, rozšírenie parkovacích kapacít, výstavba 
rekreačných chát.  
V obci Jakubany je navrhnuté rozšírenie ubytovacích a stravovacích kapacít, informačné 
centrum, zvýšené parkovacie kapacity, výstavba rekreačných chát.  
V obci Šambron  je navrhnuté rozšírenie ubytovacích a stravovacích kapacít, múzeum 
historických artefaktov VO Javorina, informačne panely, rozšírenie parkovacích kapacít, 
výstavba rekreačných chát.  



STARÁ ĽUBOVŇA – JAVORINA  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA 39

V Novoľubovnianskych kúpeľoch je navrhnuté informačné centrum o celom priestore bývalého 
VO Javorina, výstavba rekreačných chát, aktivity pre deti (ihriská, rozprávkový les...) 
V rámci záujmového územia sú odporúčané ďalšie aktivity v území bývalého VO Javorina.  
V terajšom priestore strelnice PVO je návrh na zriadenie vojenského múzea - expozície, 
k. u. Dvorce, vojenské múzeum ČSLA Poprad, ubytovanie v rámci vojenských objektov, 
rozhľadne na Krížovom vrchu , využitie Chaty Gehuľa - na dôležitej križovatke ciest na hrebeni 
1033 m n.m. (v sedle pod vrcholom GEHUĽA) obnoviť Ľubické kúpele a Ruskinovce – formou 
rodinných domov, chalúp, chát s prípadnou funkciou kúpeľov, zriadenie obelisku rozvodia Baltu 
a Černomoria - hydrologická zaujímavosť, tankodromu pre civilných návštevníkov, strelnice pre 
ručné zbrane, areál biatlonu, rybníky, informačné tabule pri prameniskách riek Torysa a Ľubica 
V riešenom a záujmovom území sú odporúčané doplnkové aktivity v oblasti agroturistiky 
(ovčiarstvo, salaše s možným sezónnym ubytovaním, chov kôz a mladého dobytka, chov rýb pre 
rekreačné a športové účely)  
 
Odporúčané fakultatívne aktivity CR  -  širšie územie v okrese Stará Ľubovňa: 
- Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovniansky hrad - Ľubovnianske múzeum, Skanzen, Stredoveký 

vojenský tábor, Dom ľubovnianskeho mešťana 
- Drevený kostolík z Matysovej - Národná kultúrna pamiatka 
- Nestville Park Hniezdne - expozícia tradičných remesiel a liehovarníctva 
- Vyšné Ružbachy - pešia turistika, bežecké lyžovanie, wellness, lyžiarske stredisko 
- Kúpele Vyšné Ružbachy - letné kúpalisko Izabela, travertínové jazierko Kráter, minerálne 

pramene, wellness, hipoterapia, kongresová turistika 
- Hora Zvir - pútnické miesto zjavenia Panny Márie 
- Litmanová - lyžiarske stredisko, pešia turistika, bežecké lyžovanie 
- Lesnica - pešia turistika, cykloturistika, beachvolleyball, tenis, bežecké lyžovanie 
- Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka - prírodný minerálny siričitý prameň, kongresová 

turistika, 
- Červený Kláštor - rafty, plte, pešia turistika, cykloturistika, bežecké lyžovanie 
- Medzinárodné sochárske sympózium - kultúrna pamiatka 
 

4. ODPORÚČANIA 
 
- Vytvoriť podmienky pre zriadenie  Oblastnej organizácie cestovného ruchu Levočské vrchy, 

resp. účasť v jestvujúcich Oblastných organizáciách cestovného ruchu (Severný Spiš – 
Pieniny, Tatry – Spiš – Pieniny) nachádzajúcich sa v širšom území, 

- Posilniť funkciu I. sektora (predovšetkým poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
a podporovať rozvoj funkcie III sektora (predovšetkým služby v rekreácii a cestovnom 
ruchu), s vylúčením II. Sektora (predovšetkým spracovateľský priemysel), 

- Chrániť prírodný a kultúrny potenciál v rámci trvaloudržateľného rozvoja, 
- Zabezpečiť organizačný a logistický rámec pre rozvoj marketingových aktivít,  
- Realizovať opatrenia na odstránenie environmentálnych záťaží v území za účelom realizácie 

navrhovaných aktivít, 
- Zabezpečiť podrobnejšiu dokumentáciu pre jednotlivé funkčné plochy navrhovaných aktivít, 
- Vytvoriť podmienky pre vytvorenie genofondového územia na chov karpatského jeleňa 

v spoločnom revíri a poľovnícky cestovný ruch založený na love karpatského jeleňa 
v jednotlivých častiach spoločného revíru v záujmovom území, 



STARÁ ĽUBOVŇA – JAVORINA  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA 40

- Zamerať sa na skvalitňovanie a modernizáciu už existujúcich služieb, 
- Preferencia stredísk a zariadení cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou a podpora 

rozširovania ponuky v sezónnych strediskách, 
- Ďalšie rozvojové plochy v rámci obcí (bytová výstavba, cestovný ruch) riešiť prioritne v 

nadväznosti na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanizované celky, rešpektovať 
prírodné a historické danosti územia obce, v areáloch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a 
vnútroareálovú zeleň, 

- Ozdravné opatrenia zamerať na výrazné zlepšenie ekologickej a sociálnej hodnoty lesov v 
oblasti výrazne poškodenými imisiami ako aj podpora trvale udržateľného hospodárenia a 
zachovanie ekologickej stability lesov, 

- Použiť urbanistickú štúdiu Stará Ľubovňa – Javorina ako jeden z iniciačných podkladov pre 
spracovanie nového územného plánu Prešovského regionu, resp. ako podklad pre Zmeny 
a doplnky ÚPN VÚC PK, 

 

5.   POUŽITÉ PODKLADY A LITERATÚRA  
 
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) – 2001 v znení neskorších zmien 

a doplnkov, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 461 zo 16. novembra 2011, ktorým sa 
vyhlasujú  zmeny  a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 

- Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike 
(MDRR SR) 

- Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli 
schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien 
a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 589/2009 dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 
06.12.2009 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,  2010-2015 
bol schválený zastupiteľstvom PSK uznesením č. 378/2008 zo dňa 1.júla 2008. 

- Zhodnotenie krajinnoekologickeho potenciálu územia Vojenského obvodu Javorina pre 
navrhovanú optimalizáciu využívania po zrušení VO (31.12.2006), 2. etapa - krajinno-
ekologické analýzy, interpretácie a hodnotenie územia, (SAŽP Banská Bystrica) 

- Územný plán mesta Stará Ľubovňa  
- Územný plán mesta Podolínec  
- Územný plán obce Jakubany  
- Územný plán obce Nová Ľubovňa  
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 455/2010 1. Decembra 2010 o zrušení Vojenského 

obvodu Javorina 
- Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a 

trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 2003 
- Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo 

udržateľnom rozvoji Karpát, Kyjev, Ukrajina, 2003 
- RÁMCOVÝ DOHOVOR o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, príloha 

k oznámeniu č. 111/2006, Kyjev, Ukrajina, 2006 
- Encyklopédia miest a obcí Slovensky, Banská Bystrica, 2005 
- Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1918 – 1938, Stará Ľubovňa, 2012 
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- Okres Stará Ľubovňa v rokoch 1939 – 1945, Stará Ľubovňa, 2012 
- Hnuteľné pamiatky, zapísané v štátnom zozname hnuteľných pamiatok Východoslovenského 

kraja, Stará Ľubovňa 1966 
- Pamiatky (hnuteľné) Východoslovensého kraja v štátnych zoznamoch II. Prešov, 1969 
- Sedem storočí hradov Ľubovňa a Dunajec, Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa , 2011 
- Šlachtické rody na hrade Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa , 2012 
- Brožúra - Kežmarok, 2002 
- Kúpele, pramene a aquaparky, Šanzi Prešov, 2011 
- Pamiatky Unesco, Šanzi Prešov, 2011 
- Northern Spiš – Pieniny, Stará Ľubovňa 2009 
- 10 tipov na cyklovýlet po pohraničí Prešovského kraja a Malopoľského vojvodstva, PSK 

Prešov 
- Zoznam peších trás v Levočských vrchoch a okolí (KST) 
- Rastrový ekvivalent topografickej mapy v mierke 1 : 25 000, 1 : 50 000 © Topografický ústav 

Banská Bystrica, 2004 
- Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 

republiky, január 2013 
- Mapové podklady cestnej siete ÚSCD Bratislava 1971 a SSC Bratislava 2006.  
- Internetová stránka www. cyklo.hiking.sk 
- Internetová stránka www. visitpieniny.sk 
- Internetová stránka www. visitspis.sk 
- Internetová stránka www. statistics.sk 
- Internetová stránka http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2011/jedinecny-

lexikon-cyklotras.html 
- Internetová stránka http://www.arr.sk/file/projekty_file98. pdf sk 
- Internetová stránka www. rzlevoca.sk 
- Internetová stránka www. cross-countryle.sk 
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Príloha č. 1 
 
Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí Územného plánu veľkého 
územného celku Prešovského kraja v znení neskorších zmien a  doplnkov 
 
Územnoplánovacia dokumentácia Prešovského samosprávneho kraja definuje záväzne regulatívy funkčného a priestorového 
usporiadania územia Prešovského samosprávneho kraja. Urbanistická štúdia Stará Ľubovňa – Javorina rieši územie v súlade s 
Územným plánom VÚC Prešovského kraja. 
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli schválené Zastupiteľstvom PSK 
uznesením č. 588/2009 dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2009 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 589/2009 dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009 
I.   Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

Pri riadení využitia a usporiadania územia Prešovského kraja treba dodržať tieto záväzné zásady a regulatívy, ktoré 
nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 1033 z 31. októbra 2001: 

(súvisiace so širším záujmovým a riešeným územím) 
       1            V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia 

1.1         v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí  a dobudovania multimodálnych koridorov, 
1.1.1      vytvorením severo-južného koridoru Poľská republika (PR) – Plaveč / Vyšný Komárnik / – Prešov – Košice – 

Maďarská republika (MR), 
1.1.2      rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto  koridorov v 

smere sever – juh a západ – východ, 
1.1.3      formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej siete ťažísk  osídlenia 

a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry 
sledovať naviazanie na Slovenskú a celoeurópsku  polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru, 
prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov,  

1.1.5.     sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest a 
aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti subregionálnych celkov, 

1.1.6       formovať sídelnú štruktúru  prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia 
jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, sídelných centier, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

1.1.7       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, 

1.2.1       podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry, 
1.2.1.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa: 
1.2.1.1.1žilinsko-podtatranskú rozvojovú os: Žilina – Martin – Poprad – Prešov, 
1.2.1.3   podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa: 
1.2.1.3.1 kežmarsko-ľubovniansku rozvojovú os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará   Ves, 
1.2.1.3.2 sabinovskú rozvojovú os: Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč, 
1.2.1.3.3 ľubovniansko-bardejovskú rozvojovú os: Stará Ľubovňa – Bardejov, 
1.2.2      zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu 

sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu  a rovnocennosť rozvojových podmienok 
ostatného územia Slovenskej republiky, 

1.3         ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia 
1.3.4      podporovať ako ťažiská osídlenia, tretej úrovne druhej skupiny / miestneho významu/:  
1.3.4.3   staroľubovnianske ťažisko osídlenia, 
1.3.5      formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať vnútroregionálne 

sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia, 
1.3.6      podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej   komplexnosti so  

zohľadnením ich regionálnych súvislostí,  
        1.3.7      podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia,  pri využívaní  

špecifických daností a podmienok jednotlivých území,  
 1.3.8      podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá 

hospodárskych, obslužných a  sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a 
to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier: 

       1.3.8.4   druhej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu:  Kežmarok, Vranov nad Topľou, 
       1.3.8.5   tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Levoča, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, 
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       1.3.8.7   centier štvrtej skupiny:  Lipany, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Svit, 
       1.3.8.8   centier piatej skupiny: Giraltovce, Hanušovce nad Topľou,  Podolínec,  Spišská St. Ves, Veľký Šariš, 

1.4        vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-
ekonomického rozvoja, 

1.5        podporovať rozvoj priestorov - mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných ekonomickou a 
demografickou depresiou a tento princíp  aplikovať aj pri tvorbe subregiónov, 

1.6        vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre 
stavby environmentálnej infraštruktúry   regionálneho a nadregionálneho významu, 

1.7        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, 

1.8        chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja  územia,                
1.9        v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území národných parkov, v ich 

ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000,  
posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva       v prípade ohrozenia, 
v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 
1.14.1 zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v nadväznosti na definované 

centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja, 
1.14.2 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov 

mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností, 
1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu  

verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke 
priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak 
skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života, 

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji  jednotlivých 
činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov činností na krajinné a životné 
prostredie vidieckeho priestoru, 

1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a  historicky 
utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká 
jednotlivých regiónov, 

1.14.6 podporiť obnovenie sídiel na území vojenského obvodu / VO / Javorina po jeho zrušení v priestore mimo budúcich 
ochranných  pásiem vodohospodárskych diel Jakubany a Tichý Potok, do doby zrušenia vojenského obvodu 
plánovanou výstavbou, resp. ďalšími aktivitami, nezasahovať  ani iným spôsobom neobmedzovať zabezpečovanie 
úloh obrany štátu v tomto vojenskom obvode,                

1.15       v oblasti sociálnej infraštruktúry 
1.15.1 v oblasti školstva 
1.15.1.1 vytvoriť územnotechnické podmienky pre zabezpečovanie  spolupráce školského systému a zamestnávateľov tak, 

aby rozsah a štruktúra vzdelávania  zodpovedala vzdelanostným požiadavkám pracovných miest, 
1.15.1.2 vytvárať územno – technické predpoklady pre rovnocennú dostupnosť siete stredných a vysokých škôl  a ich 

zariadení na území kraja, s osobitným zreteľom na územie vzdialené od ťažísk osídlenia, 
1.15.1.3 pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry 

územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl, 
1.15.1.4 vytvárať územno – technické predpoklady na vznik a posilnenie detašovaných pracovísk univerzít  a vysokých škôl 

v ťažiskách osídlenia nadregionálneho a regionálneho významu, 
1.15.1.5 vytvoriť územno – technické predpoklady pre lokalizáciu inštitúcií celoživotného vzdelávania v  nadväznosti na už 

existujúce a fungujúce školy a špecializované vzdelávacie zariadenia a podporovať vznik nových inštitúcií, napr. 
ľudových univerzít, centier dištančného a virtuálneho vzdelávania a pod. i formou prehĺbenia spolupráce firiem, 
podnikov a živnostníkov s inštitúciami celoživotného vzdelávania, 

1.15.1.6 vytvárať územno – technické predpoklady pre umiestňovanie zariadení k realizácii rekvalifikačných  programov na 
zabezpečenie prepojenia medzi požiadavkami trhu a kvalifikačnou štruktúrou evidovaných nezamestnaných a 
rekvalifikačné programy na uľahčenie začlenenia do pracovného života absolventov škôl, mladistvých a dlhodobo 
nezamestnaných. 

1.15.2 v oblasti zdravotníctva 
1.15.2.1 vytvárať územno – technické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú efektívnu dostupnosť   zariadeniami 

ambulantnej a ústavnej starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu závažných 
ochorení, 

1.15.2.2 vytvárať územno – technické predpoklady na dobudovanie liečebných zariadení v kúpeľných miestach, 
1.15.2.3 vytvárať územno – technické predpoklady na budovanie zariadení paliatívnej starostlivosti a zariadení 

starostlivosti o dlhodobo  chorých,                
1.15.2.4 vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území, 
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1.15.2.5 vytvárať územno – technické podmienky k podpore  malého a stredného podnikania v oblasti zdravotníctva a to 
najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier. 

1.15.3 v oblasti sociálnych služieb, 
1.15.3.1 vytvárať územno – technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej starostlivosti sociálnych služieb 

paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým  zdravotným postihnutím, 
1.15.3.2 v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vytvárať územno – technické 

predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov v dôchodkovom veku  s preferovaním zariadení 
rodinného a penziónového typu, 

1.15.3.3 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb, 
1.15.3.4 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení, umožňujúcich zamestnanie  

zdravotne postihnutých občanov, 
1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení na vzdelávanie Rómov a rozvoj 

rómskej kultúry, 
1.15.3.6 vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu technickej  infraštrúry 

marginalizovaných  skupín obyvateľstva, 
1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity 

rómskeho etnika, 
1.16       v oblasti kultúry a umenia, 
1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, hospodársko-sociálne 

a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, 
ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské 
tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území), 

1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky  pre podporou  kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti  
existujúcej infraštruktúry  kultúrnych  služieb obyvateľstvu, 

1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky  pre podporou  zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru 
identickú pre subregióny, 

1.17       v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva 
1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené pamiatkové 

územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma ), pamätihodnosti a súbory navrhované na 
vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok,  

1.17.2 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského charakteru a rôzne formy 
vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky, a to 
aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana pamiatok, 

1.17.3 zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok, vybraných typických remeselníckych a priemyselných 
objektov, 

1.17.4 vytvárať podmienky na ochranu a obnovu historických objektov vo voľnej krajine ( hrady, zámky, zrúcaniny, 
areály kalvárií a pod.) ako historických dokumentov a výrazných kompozičných prvkov v krajinnom obraze, 

1.17.5 využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ďalšie využívanie ochranným podmienkam pre 
jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie, 

1.17.6 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti stredného 
a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína, 

1.17.7 osobitnú pozornosť venovať územiam zapísaným do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO,                

1.17.8 stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych pamiatok a dbať na 
trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, 
ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote, 

1.17.9 venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj  predpokladaných archeologických nálezísk, 
pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR, 

1.17.10 zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných oblastí, v pripravovaných 
chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe usmerňovať rozvoj sídelných štruktúr vo väzbe na 
zachovaný historický urbanizmus a s ohľadom na prostredie jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Pri 
rekonštrukciách rešpektovať tradičnú architektúru a z hľadiska krajinotvorby limitovať štruktúru zástavby a 
výškové zónovanie hmôt. 

 
2             V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky 
2.1 považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busov, Čergov, 

Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Ľubické  predhorie, Ľubovniansku vrchovina, Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske 
vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty, Vysoké Tatry,  Stredný Spiš,  Vihorlat,                 

2.2 považovať za priestory spoločného záujmu pri zabezpečovaní ich rozvoja rekreačné priestory v prihraničnej oblasti 
s Poľskou republikou a Ukrajinou, 

2.3 v obciach nachádzajúcich sa na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného 
parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj a Pieninského národného parku sa môžu umiestňovať stavby: 
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2.3.1 len v hraniciach zastavaného územia vymedzeného v zmysle schváleného územného plánu obce,  
2.3.2 do doby schválenia ÚPN obce sa môžu umiestňovať stavby len v hraniciach zastavaného územia k 1.1.1990, ktoré 

boli premietnuté do odtlačkov  katastrálnych máp,                
2.4 vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s fakultatívnym využitím potenciálu atraktívnych 

priestorov, pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a krajiny, 
2.6          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), 

2.7 zachovať plochy na uskutočňovanie vrcholových športových podujatí za podmienok rešpektovania osobitne 
chránených časti prírody v Kežmarku, Lučivnej, Poprade, Spišskej Teplici, vo Svite, v Štrbe a v jej miestnych 
častiach Tatranská Štrba a Štrbské Pleso, v meste Vysoké Tatry,  v jeho mestských častiach Starý Smokovec 
a Tatranská Lomnica, ktoré sú v schválených ÚPN obcí, 

2.8         uprednostňovať  budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na rozvoj turistiky a 
rekreácie, 

2.10       usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou územného rozvoja 
Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 

2.11 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, 

2.12 vytvárať územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby   rozvoja cestovného 
ruchu, 

2.13         vytvoriť podmienky pre zapojenie významných prvkov kultúrneho a historického dedičstva kraja do kultúrno – 
poznávacieho turizmu,                

2.14        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,                

2.15        vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav / s prevládajúcou 
rekreačnou  funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou, 

2.16         v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať  územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest, 
2.16.1 na úrovni  medzinárodných súvislostí , 
2.16.1.1 cestné severo–južné prepojenie prešovským regiónom od severských a pobaltských  štátov smerom  na Balkán :                                                                                                                   

                  - hranica  PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár – hranica Košického 
                    kraja, 

2.16.1.3  železničné severojužné prepojenie:                                                                                              
               - hranica PR – Čirč – v smere Poprad  a v smere Prešov – hranica Košického kraja, 
2.16.1.4 medzinárodné cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce významné turistické  centrá v Európe 

prechádzajúce Prešovským samosprávnym krajom. 
2.16.2 na nadregionálnej úrovni, 
2.16.2.1 cestné koridory:                                                                                                                             

- Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné - Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou, 
2.16.2.2 nadregionálne cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce Prešovský región s významnými  
turistickými centrami na Slovensku, 

2.16.3    na regionálnej úrovni, 
       -  hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Stará Ľubovňa – (  Mníšek nad Popradom –Stará Ľubovňa     Lipany – 

Sabinov – Prešov ),  
 -  hranica PR - Čirč  – Lipany – Sabinov – Prešov,                                                                                                                                                                        

           -  hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Spišská Stará Ves – Spišská Belá – Kežmarok -  (Poprad - 
Vernár ) – Levoča – ( Prešov ) - hranica Košického kraja, 

2.16.3.2  železničné trate:                                                                                                                                              
               -  Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa,                                                                                                

       2.16.3.3  regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické  centrá   regiónu:    
a) 007 Podtatranská cyklomagistrála 
b)  014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva)                                                                                            
g)   Toryská magistrála                                                                                          

 
3           V oblasti  kúpeľníctva 
3.1 dobudovať a modernizovať kúpele medzinárodného a celoštátneho významu - Bardejovské kúpele,    mesto 

Vysoké Tatry a Vyšné Ružbachy, 
3.2 vytvárať podmienky pre využívanie zariadení kúpeľnej starostlivosti aj pre voľný cestovný      ruch. 
3.3 striktne zachovať súčasnú funkciu jestvujúcich zariadení v zdravotníckych zariadeniach   kúpeľnej starostlivosti a 

v odborných liečebných ústavoch s možnosťou zvýšenia lôžkových kapacít, 
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3.4 vytvárať podmienky pre oživenie  pôvodných – bývalých kúpeľov a areálov,               
3.5          rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých a minerálnych zdrojov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia 
podľa zákona o prírodných liečivých vodách,  prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 
minerálnych vodách. 

 
4        Ekostabilizačné opatrenia 
4.1        pri  umiestňovaní investícií /rozvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí  alebo    plochy 

v náväznosti na zastavané územia  a   stavebné investície  umiestňovať prioritne do tzv. hnedých plôch. Nevytvárať 
nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obcí.                    

    4.2          postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia regiónov, najmä: 
       4.2.2       podtatranskej oblasti, 
       4.2.4       oblasti ťažby nerastných surovín v blízkosti chránených území, 

    4.3          zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití 
              a usporiadaní územia, 
4.3.5 znižovaním produkcie odpadov a zabezpečením postupnej sanácie a rekultivácie priestorov bývalých a súčasných 

skládok  odpadov a odkalísk   priemyselných odpadov, 
4.3.6 preferovaním  extenzívneho  hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých plochách  (TTP)   s cieľom  

ochrany cenných ekosystémov,                              
4.3.7 obmedziť zastavanie  inundačných území   pre ich zachovanie ako prirodzeného  spôsobu  retencie vôd,    
4.5         pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov 
               v poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, 
               prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej 
               stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín, 
4.6     podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu ohrozeného 

vodnou eróziou,   
 4.8         postupne utlmiť  a ukončiť povrchovú ťažbu nerastných surovín v osobitne chránených územiach ochrany prírody a 

krajiny a v územiach sústavy NATURA 2000 a revitalizovať dobývacie priestory, po ukončení  ich exploatácie 
s akcentom  ich  krajinárskeho zakomponovania  do okolitého prírodného prostredia, 

4.9        v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, 
4.9.1 zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny,  postupne  zabezpečovať právnu ochranu  

pripravovaných návrhov území európskeho významu a navrhovaných území európskeho významu  za účelom ich 
začlenenia do sústavy  NATURA 2000 a zabezpečiť právnu ochranu   navrhovaných chránených vtáčích území ako 
súčasti sústavy NATURA 2000,   

4.9.2 pri hospodárskom využívaní chránených území uplatňovať diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať 
biologické a integrované metódy ochrany územia, najmä zohľadňovať samoreprodukčnú schopnosť revitalizácie 
prírodných zdrojov, 

4.9.3 rešpektovať prioritnú ekologickú funkciu lesov s nulovým drevoprodukčným významom v chránených územiach s 
 5. stupňom ochrany a v existujúcich a navrhovaných zónach A,  rešpektovať ako jednu z hlavných funkcií 
ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom v ostatných chránených územiach a zónach,                

4.9.7 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability  uplatňovať:                
4.9.7.1 hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav  

časti krajiny, v chránených územiach najmä  v kategóriách ochranných lesov a lesov osobitného určenia,                
4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a 

zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), a hospodárením zabezpečiť priaznivý stav 
biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav  časti krajiny,                 

4.9.7.3 prispôsobenie trasovania dopravnej a inej  technickej infraštruktúry ochrane  prvkov ekologickej siete tak, aby bola 
maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v prípade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto  
infraštruktúry do územia biocentra umiestniť ju  prioritne do okrajových častí biocentra,                  

4.9.7.4 eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie 
priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.), systémovými opatreniami, 

4.9.7.5    realizovanie  ekologického  prepojenia, dopravnou a inou technickou  infraštruktúrou, rozčlenených biocentier 
a biokoridorov,                

       4.9.7.6    zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov,   
4.9.7.7   minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a biokoridorov 

provincionálneho, biosferického, nadregionálneho a regionálneho významu  mimo zastavaných území  obce 
a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými  regulatívmi  bodu 4., 

4.9.8 chrániť mokrade spĺňajúce kritériá Ramsarskej konvencie pre zapísanie do Zoznamu    mokradí  medzinárodného 
významu, chrániť aj mokrade regionálneho významu, zamedziť poškodzovaniu a likvidácii mokradí lokálneho 
významu,  podporovať obnovu zaniknutých a vytváranie nových mokradí, 

4.9.9      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,               
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4.9.10    neumiestňovať stavby  do chránených území s najvyšším stupňom ochrany, do existujúcich  a navrhovaných A zón, 
okrem odôvodnených  prípadov nevyhnutných  verejnoprospešných  stavieb súvisiacich s manažmentom  územia ,  
v súlade so všetkými regulatívmi  bodu 4.,  

4.9.11    nevytvárať nové dobývacie priestory v chránených územiach s  3. až 5. stupňom ochrany a v územiach patriacich do 
sústavy NATURA 2000,  

4.9.12    zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia, 
4.9.13    pri umiestňovaní objektov, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami a odpadmi,  rešpektovať platné právne 

predpisy a požiadavky vyplývajúce z medzinárodne záväzných dohovorov, smerníc a záväzkov Slovenskej 
republiky. 

        5           V oblasti dopravy 

5.1         v oblasti nadradeného dopravného vybavenia, 
5.1.1      stabilizovať základné zónovanie Slovenskej republiky v priestoroch, 
5.1.1.2   rešpektovať prioritné postavenie intermodálnej infraštruktúry a sietí TINA a TEM                
5.1.2      rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov (hlavne sieť TINA),  
5.1.2.1.1 koridor a priestory mimoúrovňových krížení a križovatiek, diaľničných privádzačov      a komunikačných pripojení 

pre trasu diaľnice D1 na území kraja, 
5.1.2.1.2 letisko pre medzinárodnú dopravu v Poprade  a jeho rozvojové potreby, 
5.1.4      rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách doplnkových koridorov   TINA, 
5.1.4.1   železničná trať TINA - prepojenie multimodálneho koridoru č. IX s Poľskom v línii hranica PR –  Plaveč – Prešov – 

hranica Košického kraja, 
5.1.6      rešpektovať hlavné dopravné siete v rámci medzinárodnej turistickej dopravy – cestné komunikácie, 
5.1.6.1   východná severo-južná trasa hranica PR – Podspády –  Spišská      Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár – hranica 

Košického kraja s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy nad 7,5t  v úseku Tatranská Javorina - Podspády – 
Spišská Belá,               

5.1.7 rešpektovať dopravné siete  v rámci celoštátnej úrovne – cestné komunikácie, 
5.1.7.1 hranica PR – Spišská Stará  Ves – Stará Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov – Svidník, 
5.1.7.3 Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – hranica PR, 
5.1.7.4 Ľubotín – Sabinov – Prešov, 
5.1.8   rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate, 
5.1.8.1 Poprad – Plaveč, 
5.1.11 odporovať doplnkové postavenie dopravnej infraštruktúry vedľajšieho medzinárodného, celoštátneho   a 

nadregionálneho významu, ktorá spolu s intermodálnou infraštruktúrou a sieťami TINA vytvára nadradenú 
dopravnú sústavu, 

5.3         chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov 
dotknutými sídlami na: 

5.3.1.6    juhovýchodný obchvat mesta Levoča v zmysle ÚPN mesta,  
5.3.3      ceste  I/68, 
5.3.3.5 v úseku Mníšek n. Popradom (hr. PR) - Stará Ľubovňa-Ľubotín -Lipany (obchvat centra) a  s obchvatmi obcí 

Plavnica a Kamenica,                
5.3.4   ceste I/67, 
5.3.4.1 v úseku Poprad - Matejovce - Spišská Belá s územnou rezervou na štvorpruhovú cestu kategórie C-22,5/80, 

s obchvatmi sídiel Matejovce, Veľká Lomnica, Huncovce,  Kežmarok, Spišská Belá, (v náväznosti na cestu I/77  
s obchvatom obce Bušovce),                

5.3.4.2 v úseku Spišská Belá – Tatranská Javorina s vylúčením nákladnej dopravy nad 7,5 t  z hraničných priechodov 
Tatranská  Javorina a Podspády  (alternatívna trasa pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana),  

5.3.5 ceste I/77, 
5.3.5.1 v úseku Spišská Belá - Podolínec - Stará Ľubovňa s územnou rezervou na obchvaty  sídiel Bušovce (v spoločnej 

trase s obchvatom mesta Spišská Belá), Podolínec, Nižné Ružbachy a Hniezdne,                
5.3.5.2 v úseku Ľubotín - Obručné - Bardejov - Nižná Polianka s územnou rezervou sídiel  Tarnov, Rokytov, Mokroluh, 

Lenartov,  Maľcov, Gerlachov a Bardejov (juhozápadný obchvat  centra),               
5.3.14    ceste II/536 Kežmarok - Jánovce s územnou rezervou na obchvaty sídiel Ľubica, Vrbov, Vlková 
a Kežmarok, 

5.3.16 cestu II/542 Spišská Belá - Slovenská Ves - Spišská Stará Ves  s územnou rezervou na obchvaty sídiel Slovenská 
Ves a Spišská Stará Ves, (alternatívna trasa pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana),               

5.3.17 ceste II/543 s územnou rezervou na obchvaty sídiel Červený Kláštor, Kamienka a Veľký Lipník,   (alternatívna 
trasa pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana),               

5.3.18 ceste II/533 v úseku križovatka D1 Levoča - Spišská Nová Ves  s územnou rezervou  na súbežnú novú cestu  II. 
triedy s funkciou napojenia dvoch okresných sídiel na diaľnicu D1 a mesto Levoča cez diaľničný privádzač  
križovatka D1 Levoča - Levoča I/18, a provizórne napojenie pôvodnej trasy II/533 do diaľničnej križovatky 
Levoča,               
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5.3.29 ceste III/5439 Sabinov - Ražňany - Jarovnice - Hermanovce - Bertotovce s územnou rezervou na  jej úpravu na 
cestu II. triedy s obchvatmi sídiel Ražňany, Jarovnice, Hermanovce s prioritnou funkciou cestného prepojenia 
koridoru cesty I/68 v línií  Prešov – Sabinov –Lipany a sídiel situovaných v hornotoryskej doline na cestu I/18 a 
diaľnicu D1(križovatka Fričovce), s napojením na preložku I/68 v priestore Sabinov – Orkucany - juh,                

5.3.42 nová cesta -  juhovýchodné prepojenie Stará Ľubovňa I/68 – Jakubany – cesta III. triedy III/54340 v kategórii C 
7,5/60 

5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie, 
5.3.44 v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení, 
5.3.44.1 chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia, 
5.3.44.2  vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy, 
5.3.44.3  podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných a turistických trás, 
5.4.       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: 
5.4.1      cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu  s neobmedzenou osobnou a obmedzenou nákladnou dopravou:     
                c) Lysá nad Dunajcom - Niedzica, cestný, na ceste II/543, do 7,5 t.,                                                  
                d) Červený Kláštor - Sromowce Nižne, lávka na rieke Dunajec, peší, bicykle,        
                i) Plaveč - Muszyna, železničný, osobná a nákladná doprava,                                                                      
  j) Mníšek nad Popradom - Piwniczna, cestný, na ceste I/68, do 7,5 t.,                                                  
                l) Čirč - Leluchów, cestný, na ceste I/77, do 7,5 t.,  
5.4.1.2   pešie a cyklistické komunikácie pretínajúce štátnu hranicu, turistické a pre prihraničný styk     

a) Červený Kláštor-Sromowce Nižne, peši, bicykle, 
b) Lesnica-Sczawnica, peši, bicykle, 
c) Malý Lipník – Andrzejowka, výstavba lávky, peší, bicykle, 
g) Litmanová-Jaworky, peší, bicykle, 
h) Stráňany-Jaworky, peší, lyže, 
i)  Veľký Lipník-Szlachtowa, peší, bicykle, lyže, 

5.6        zabezpečiť územnú rezervu na  modernizáciu železničných tratí: 
5.6.2 modernizáciu a zdvojkoľajnenie severo-južného magistrálneho  ťahu kategórie I.b v úseku s hranica PR - Plaveč - 

Prešov –  hranica Košický kraj / Kysak / na rýchlosť 120 – 160 km/h vrátane železničného tunela Obišovce (KSK) 
– Ličartovce (PSK) a pre preložku trate mimo mesta Prešov po roku 2015 podľa ÚPN mesta Prešov,               

5.6.6 pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou: 
5.6.6.3 Poprad-Plaveč- (Muszyna) so smerovými úpravami na rýchlosť 80km/h a pripojený úsek Veľká Lomnica - 

Tatranská Lomnica,    
5.7         chrániť priestory  na dobudovanie a ochranné pásma letísk,                
5.7.1 verejné letisko pre medzinárodnú dopravu Poprad – Tatry s funkciou zberného letiska pre letiská   Bratislava 

a Košice a pre medzinárodné letecké terminály Viedeň, Praha a Budapešť,                
5.7.5       heliport pre leteckú záchrannú službu  (LZS) pri NsP Poprad,  
5.7.6       pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, Kurov,   Zborov, Kurima, 

Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Sitníky, 
Vranov-Čemerné. 

 
6        V oblasti vodného hospodárstva  
6.1         v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody, 
6.1.1 chrániť a využívať  existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom  zvyšovať podiel  zásobovaných 

obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,                
6.1.2 zabezpečiť ochranu záujmových území veľkokapacitných vodných zdrojov (VVZ) Tichý Potok,  Lukov, Jakubany, 

Nižná Jablonka, Adidovce, Hanušovce nad Topľou,                
6.1.3 zvyšovať podiel  využívania úžitkovej vody  pri  celkovej spotrebe vody v priemysle, poľnohospodárstve, 

vybavenosti a pri spotrebe na bývanie, 
6.1.4 zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody, 
6.1.5 od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie dažďových vôd 

a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd, presadzovať technické riešenia na aspoň čiastočné, resp. sezónne 
zadržanie týchto vôd v riešených lokalitách pre zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia,                

6.1.6      podporovať výstavbu vodovodov v oblastiach s environmentálnymi záťažami ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva,  
       6.2          chrániť priestory  na líniové stavby, 

6.2.3.26 rezervovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné a skupinové vodovody v  ostatných obciach 
Prešovského kraja napojené na verejné zdroje, 

6.2.3.27 zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na pitné   účely na  celom 
území, 

6.2.3.28 riadiť nové vodné zdroje pre obce odľahlé od hlavných trás vodárenských sústav (vodovodných rozvodných 
potrubí), 

6.2.3.29 rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo     zdrojov obcí, 



STARÁ ĽUBOVŇA – JAVORINA  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA 49

6.2.3.24 skupinový vodovod Červený Kláštor-Majere-Lechnica,  rozšírenie vodných zdrojov Majere,                     
6.3       rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie) 
6.3.1 pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne realizovať kanalizačné 

siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych 
a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne 
obce, 

6.3.2   zabezpečiť  kvalitu  vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek stanovených súčasne platným 
nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z.                   

6.3.3   zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných vodovodov, 
6.3.4   v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných kanalizačných sústav a 

čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov pre pripojených užívateľov, 
6.4 rezervovať priestory na vybudovanie  kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV ),                   
6.4.1   realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí, 
6.4.4       intenzifikovať a modernizovať zariadenia na  čistenie odpadových vôd  pre technologické        prevádzky priemyslu 

a poľnohospodárstva, 
6.5 vodné toky, meliorácie, nádrže 
6.5.1   na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky s protipovodňovými 

opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami, 
6.5.2   na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity, 
6.5.3   s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu nových kanalizácií a 

čistiarní odpadových vôd a rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a rekonštrukciu existujúcich 
kanalizačných sietí,                

6.5.4   zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii 
vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu 
poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky, 

6.5.5   zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané protipovodňové opatrenia 
s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a  ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, 
ochranné hrádze a poldre /. 

6.5.6   venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba budovať 
prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu, 

6.5.7   vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, 
6.5.8   v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos, 
6.5.9   vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu detailného odvodnenia, 
6.5.10   rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpacie stanice a rozvody závlahovej vody, 
6.5.11   maloplošnými a veľkoplošnými závlahovými stavbami zvýšiť podiel zavlažovaných pozemkov,  
6.5.14   vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží, 
6.5.15   podporovať rekonštrukcie obnoviteľných energetických zdrojov, resp. výstavbu malých vodných elektrárni, 
6.5.16   rešpektovať ochranné pásmo budúcich vodných a vodárenských nádrží,     
6.5.17   vybudované účelové vodné nádrže pre poľnohospodárske a závlahové účely  využívať aj na rekreačné účely,                
6.5.18 vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle zákona  o ochrane pred 

povodňami,                              
6.5.19 vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a podporovať obnovenie 

zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia a využitia dažďovej vody z povrchového odtoku zo 
spevnených plôch novej zástavby priamo na mieste, prípadne vhodný spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby 
odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola 
zhoršená kvalita vody v recipiente, 

6.5.20 pri výhľadovej vodnej nádrži Levoča rešpektovať rekreačný areál Levočská Dolina   (nadregionálneho až 
medzinárodného významu) vymedzený územným plánom mesta Levoča, 

7            V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie 

     7.1         za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné distribučné a   prepojovacie  VTL a STL  
plynovody, 

7.1.2 za účelom rozvoja plošnej plynofikácie  vybudovať významné stredotlaké rozvody plynu /STL/ : 
Kremná – Hraničné – Mníšek nad Popradom – Sulín,  

     7.2         v oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie 
7.2.8      rezervovať územie pre výstavbu novej elektrickej stanice Poprad III pri Veľkej Lomnici 

                     a rezervovať koridor pre nové napájacie vedenia: dvojité 1l0kV vedenie od Gánovciach a dvojité 110kV vedenie od 
Ľubice, 

7.2.9      rezervovať územie pre výstavbu novej elektrickej stanice Šariš pri obci Chmiňany 
                      a rezervovať koridor pre nové napájacie vedenia: dvojité 1l0kV vedenie od Hrabkova a dvojité  110kV vedenie z el. 

stanice Lipany, 
7.2       v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov, 
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7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní  vychádzať z 
ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-
historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých 
subregiónov.                

7.3.4       neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:                
       7.3.4.1    v územiach s 3., 4.  a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a v navrhovaných a vyhlásených  územiach sústavy  

NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach a v  hrebeňových častiach pohorí, 
   7.3.4.2    v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni,   

       7.3.4.3    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), 

       7.3.4.4    v okolí turistických centier regionálneho a nadregionálneho významu vo vzdialenosti min. 1000 m, 
       7.3.4.5    v krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne exponovaných lokalitách, 
       7.3.4.6    v ochranných pásmach určených  príslušnou legislatívou okolo diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a  II. triedy, 
       7.3.4.7    v ucelených lesných komplexoch, 

7.3.4.8   v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, 
       7.3.4.9    vo vyhlásených tichých oblastiach v otvorenej krajine, 
       7.3.4.10  v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení, v priestoroch prevádzkového využívania rádiových 

leteckých pozemných zariadení, 
       7.3.4.11  v priestoroch určených na plnenie úloh rezortu obrany, 
       7.3.4.12  v ochranných pásmach 1. stupňa a 2. stupňa vodárenských zdrojov, v kúpeľných miestach a v  kúpeľných územiach, 

v klimatických kúpeľoch, v aquaparkoch, v ochranných  pásmach   minerálnych a liečivých vôd a prírodných 
liečivých zdrojov 1. stupňa a 2. stupňa.   

       7.3.5       neumiestňovať pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a energetických rastlín biomasy:  
       7.3.5.1    na územiach so  4.  a 5. stupňom ochrany,  
       7.3.5.2    v navrhovaných a vyhlásených  územiach európskeho významu  sústavy  NATURA 2000, 
       7.3.5.3    na územiach národných parkov,       

7.4         v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry 
7.4.1 vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja skvalitňovaním 

infraštruktúry informačných systémov.   
7.4.2 z dôvodov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov je potrebné, aby investori 

konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia o stanovisko 
operátorov jednotlivých pevných a mobilných telekomunikačných sieti o existencií jestvujúcich podzemných 
telekomunikačných vedení. 

        8           V oblasti hospodárstva   

8.1         v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
8.1.1 koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj 
regiónov, 

8.1.2 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy  mestského 
osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov, 

8.1.3 diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej    udržateľnosti malé a 
stredné podnikanie, 

8.1.4 zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov, 
8.1.5 vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou, 
8.1.6      pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a rozvojové  koncepcie 

existujúcich prevádzok,             
8.1.7      vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na senzitívne výroby,      
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8.2       v oblasti priemyslu a stavebníctva 
8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v 

súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so 
zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov  a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny, 

8.2.2 chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 1. – 3. kategórie pre zriadenie priemyselných zón a  priemyselných 
parkov,                  

8.2.3 chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 4. kategórie pre zriaďovanie priemyselných zón a priemyselných 
parkov v potenciálne  vhodných lokalitách podľa územnotechnických  a územnoplánovacích podkladov do 
potvrdenia ich opodstatnenosti v územných plánoch obcí,                

8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu využitie existujúcich priemyselných areálov a areálov bývalých 
hospodárskych dvorov (hnedé plochy) pre účely zriadenia priemyselných zón a  priemyselných parkov na  základe 
zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov,                

8.2.5 chrániť priestory  ložísk vyhradených nerastov,  určené dobývacie priestory a evidované chránené ložiskové 
územia, 

8.2.6 podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti podporujúce rozvoj 
vidieka, 

8.3       v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
8.3.1 podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na základe    

rôznorodosti produkčného  potenciálu územia a klimatických podmienok, 
8.3.2 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach 

začlenených do územného systému ekologickej stability, 
8.3.3 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci riešenia projektov 

pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín 
v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 

8.3.5 neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať  pôvodné   
(domáce) druhy drevín, 

8.3.6 podporovať extenzívne leso-pasienkarske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske 
a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,  

8.3.7 podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín z produkcie 
poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou silou, s cieľom znížiť hospodársku 
depresiu najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany prírody, 

8.4        v oblasti odpadového hospodárstva 
8.4.1 nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, 

Prešovského kraja a jeho okresov,                 
8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť separovaného  zberu 

a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,                
8.4.3 riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich   technickým  

podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne skládky, 
8.4.4 vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie,  
8.4.5   zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva na vyhovujúcich zariadeniach, 

spĺňajúcich určené emisné limity a odstupové vzdialenosti zariadenia od trvalo obývaných objektov a iných 
verejných stavieb, v súlade s OTN ŽP 2 111:99, príloha E,               

8.4.6 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých environmentálnych záťaží, 
8.4.7 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej   

stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody, 
8.4.8 zabezpečiť na území kraja plochy pre havarijnú skládku na zneškodnenie biologického a iného odpadu    pri 

výskyte živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod., resp. zabezpečiť zneškodnenie týchto odpadov podľa 
kategórie odpadu na existujúcich skládkach, ktoré majú povolenie na zneškodnenie odpadov príslušnej kategórie,   

8.4.9 podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a zneškodňovanie 
odpadov v obciach,                

8.4.10 implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich zhodnotenie, 
8.4.11 vytvárať podmienky pre spaľovanie odpadov vrátane odpadov živočíšneho pôvodu.  

 

 

 

 

II.       Verejnoprospešné stavby 
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      Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

      1             V oblasti dopravy 

      1.1          diaľnica D1 a  jej mimoúrovňové kríženia a križovatky na území kraja, diaľničné privádzače,               
      1.2          stavby nadradenej  cestnej siete pre 

   1.2.1      medzinárodný cestný ťah  E 50 v trase cesty I/18 Žilina - Poprad - Prešov a v trase cesty  I / 68    v úseku Prešov - 
Košice,  

1.2.4      cesta I/18  
c)    juhovýchodný obchvat mesta  Levoča v zmysle ÚPN mesta Levoča 

1.2.6      cesta I/68 
               b)  v úseku Lipany- Šarišské Michaľany v samostatnej novej trase v kategórii C 11,5/80 súbežnej     s pôvodnou 

trasou a s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v križovatkách Milpoš, Pečovská Nová Ves, Sabinov-sever, 
Drienica, Sabinov–Jakubovany a Šarišské Michaľany, a v úseku Šarišské Michaľany – Prešov v kategórií C 
22,5/80, 

c)    v úseku Lipany - hranica s Poľskou republikou s obchvatmi obce Plavnica a Kamenica,        
1.2.7      cesta I/67 
               a)   v úseku Poprad - Matejovce - Spišská Belá s územnou rezervou na súbežnú štvorpruhovú cestu C-22,5/80  

s obchvatmi sídiel  Matejovce, Veľká Lomnica,  Huncovce, Kežmarok a Spišská Belá v kategórii C 11,5/80, 
v náväznosti na preložku cesty I/77 s obchvatom obce Bušovce,        

1.2.8      cesta I/77 
a)  v úseku Spišská Belá - Podolinec - Stará Ľubovňa -   s územnou rezervou na obchvaty sídiel Bušovce, 

(v spoločnej trase s obchvatom mesta Spišská Belá), Podolinec, Nižné Ružbachy a Hniezdne, v kategórii C 
11,5/80,70, 

b)  v úseku Ľubotín - Obručné - Bardejov - Nižná Polianka  s územnou rezervou pre obchvaty  sídiel Tarnov, 
Rokytov,  Mokroluh, Lenartov, Maľcov, Gerlachov a Bardejov (juhozápadný obchvat centra), Bardejov – 
Dlhá Lúka, Zborov, Smilno, Nižná Polianka v kategórii C 11,5/80, 

1.2.17    cesta II/536 v úseku Kežmarok – Jánovce, rekonštrukcia na kategóriu C 9,5/80 a obchvaty obcí Ľubica, Vrbov, 
Vlková, Kežmarok,                 

1.2.19    cestu II/542  Spišská Belá – Slovenská Ves – Spišská Stará Ves, rekonštrukcia na kategóriu C      9,5/80, 60, 
obchvaty obcí Slovenská Ves, Spišská Stará Ves,            

1.2.20    cestu II/543 v úseku Lysá nad Dunajcom – Červený Kláštor, rekonštrukcia na kategóriu C 11,5/80,  s obchvatom 
obce Červený Kláštor, a v úseku Červený Kláštor – Hniezdne, rekonštrukcia na kategóriu C 9,5/60 a aj obchvaty 
obcí Kamienka, Veľký Lipník,  

1.2.21   preložka cesty  II/533 v úseku križovatka D1 Levoča – Spišská Nová Ves v kategórii C  11,5/80, vrátane 
provizórneho napojenia pôvodnej cesty II/ 533 do križovatky D1 Levoča,           

1.2.33    cesta III/5439 Sabinov - Ražňany - Jarovnice - Hermanovce - Bertotovce s územnou rezervou na úpravu na cestu II. 
triedy s funkciou cestného prepojenia koridoru cesty I/68 v línií  Prešov – Sabinov –Lipany a sídiel situovaných 
v hornotoryskej doline na cestu I/18 a diaľnicu D1 (križovatka Fričovce), s napojením na preložku I/68 v priestore 
Sabinov – Orkucany – juh a s obchvatmi obcí Ražňany, Jarovnice, Hermanovce, 

   1.2.38    modernizácia a zdvojkoľajnenie severo - južného magistrálneho ťahu železničnej trate kategórie I.b na rýchlosť 120 
km/h v úseku hranica s PR - Plaveč - Prešov - Kysak vrátane železničného tunela Obišovce (KSK) – Ličartovce 
(PSK) a  preložky trate mimo mesta Prešov a obce Haniska po roku 2015, v zmysle ÚPN mesta Prešov,               

1.2.42    železničné trate a úseky III. kategórie s výhľadovou elektrifikáciou, 
3.  Poprad – Plaveč so smerovými úpravami na rýchlosť 80 km/h a prípojný úsek Veľká Lomnica –  Tatranská 

Lomnica,          
1.2.51    prepojenie I/68 / Stará Ľubovňa / - Jakubany cesta III/ 54340 v kategórii C 7,5/60,                  
1.2.52    cestné prepojenie obcí  Sulín-Kremná v kategórii C 7,5/60, 

        1.3        stavby pre rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných komunikácií pretínajúcich štátnu   hranicu:              
                  1.3.1      bez kontroly  vnútri schengenského priestoru na úseku hranice s Poľskom a to:    

1.3.1.1   cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu  s neobmedzenou osobnou a obmedzenou nákladnou dopravou   
                    c) Lysá nad Dunajcom - Niedzica, cestný, na ceste II/543, do 7,5 t.,                                                 
                    d) Červený Kláštor - Sromowce Nižne, lávka na rieke Dunajec, peší, bicykle,        

i) Plaveč - Muszyna, železničný, osobná a nákladná doprava,                                                                 

j) Mníšek nad Popradom - Piwniczna, cestný, na ceste I/68, do 7,5 t.,                                                  

k) Čirč - Leluchów, cestný, na ceste I/77, do 7,5 t.,  

1.3.1.3 pešie a cyklistické komunikácie pretínajúce štátnu hranicu  turistické a pre prihraničný styk   
                  a) Červený Kláštor-Sromowce Nižne, peši, bicykle, 

b) Lesnica-Sczawnica, peši, bicykle, 
c) Malý Lipník – Andrzejowka, výstavba lávky, peší, bicykle, 
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g) Litmanová-Jaworky, peší, bicykle, 
h) Stráňany-Jaworky, peší, lyže, 
i) Veľký Lipník-Szlachtowa, peší, bicykle, lyže, 

1.5         stavby pre leteckú dopravu 
1.3.2 dostavba a modernizácia budov, predĺženie a rozšírenie  existujúcej vzletovej a pristávacej  dráhy medzinárodného 

verejného letiska v Poprade,              
1.5.5      heliport pre leteckú záchrannú službu  (LZS) pri NsP Poprad,               
1.5.6      dostavba a vybavenie letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, 

Kurov,   Zborov, Kurima, Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, 
Kamienka, Kolonica, Sitníky, Vranov-Čemerné. 

           2            V oblasti vodného hospodárstva 

2.1        pre navrhované  veľkokapacitné vodné zdroje – povrchové zdroje a ich ochranné pásma 
2.1.1      zdroj vody Tichý Potok (okres Kežmarok), 
2.1.3      zdroj vody Jakubany (okres Stará Ľubovňa), 
2.2         prevod vody Poprad - Torysa (kategória C) na trase Poprad - Kučmanovský potok - Torysa, 
2.2.1      stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží, 
2.2.1.1   stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta, 
2.2.1.2   poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku, 
2.3         v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy 
2.3.15 z Prešovského skupinového vodovodu s využitím podzemných zdrojov hornej Torysy a odberu v Tichom Potoku 

prívod v trase Sabinov – Ražňany, odbočku do Úzovského Šalgova, Ražňan a Jarovníc, odbočku do Úzovských 
Peklian, Jarovníc a Hermanoviec a odbočku z Lipian do Ďačova a Dubovice, 

2.3.16 prívod z vodárenskej nádrže Jakubany do Starej Ľubovne, a jej okolitých obcí, odbočky z prívodu Spišského 
skupinového vodovodu z vodojemu Hrabušice Spišského Štvrtka – Draviec – Levoča – Klčov – Spišsky Hrušov, 
prívod Poprad – Kežmarok, odbočku Veľká Lomnica – Stará Lesná – Vysoké Tatry, z Prešovského skupinového 
vodovodu,   

 c)  a vodovody Brezovička, Vysoká, Oľšov, Ďačov, Kamenica, Jakubova Voľa, Drienica,  Ražňany, Uzovský 
Šalgov, Jarovnica, Uzovské Pekľany, Ostrovany, Dulová Ves, Ruská Nová Ves, Drienovská Nová Ves-Kendice  a 
Drienov  v rámci programu „Čistá Torysa“,    prepojenie vodovodu Krivany-Torysa-Šarišské Dravce-Bajerovce,    
skupinový vodovod Červený Kláštor-Majere-Lechnica, rozšírenie vodných zdrojov Majere,                

 samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na verejné zdroje,    samostatné 
a skupinové vodovody v ostatných obciach  s využitím lokálnych zdrojov, 

2.4.42  stavby na ochranu a revitalizáciu zdrojov minerálnych liečivých vôd a minerálnych stolových  vôd ako aj  ich 
ochranné pásma,    

2.5         stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpad vôd, v obciach Prešovského kraja,         
2.7         dobudovanie Belianskeho skupinového vodovodu Výborna – Vojňany –  Podhorany - Toporec   – Bušovce – 

Spišská Bela – Krížová Ves s napojením rómskych osád.  
2.8         stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží, 
2.9        stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta, 
2.10        poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku, 
2.11        stavby viacúčelových vodných plôch,  
2.12        stavby závlah a zariadení pre závlahy, 
2.13       požiarne nádrže v obciach. 

3            V oblasti zásobovania  plynom  a energiami, 

3.1.2      Za účelom rozvoja plošnej plynofikácie sa navrhuje vybudovať významné stredotlaké rozvody plynu / STL /:                                                                                                                            
   10. Kremná – Hraničné – Mníšek nad Popradom – Sulín,                                                                                    
   Stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie 
3.2.8      stavba  novej elektrickej stanice Poprad III pri Veľkej Lomnici a  nového napájacieho vedenia: 
                      2x 1l0kV od Gánoviec a 2x 110kV vedenia od Ľubice, 

4            V oblasti hospodárstva a priemyslu 

4.2         stavby pre využívanie ložísk vyhradených nerastov. 

5            V oblasti telekomunikácií 

5.1         stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a ich  ochranné  pásma. 
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6            V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva  

6.3         stavby civilnej ochrany obyvateľstva, 
6.3.1      zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia, 
6.3.2      zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia. 

7            V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva 

7.1         stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky, pamiatky a ich okolie 
zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace s pamiatkovo chránenými 
historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu, 

                       7.2         stavby technických pamiatok a historické dopravné stavby, ktoré sú vyhlásené za NKP, 
7.3         stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít. 

8            V oblasti poľnohospodárstva  

8.2          stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a  zavlažovanie s využitím    pre  rekreáciu a 
turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu. 

9            V oblasti životného prostredia 

9.1         stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, priehrádzky, poldre a  
viacúčelové vodné nádrže, 

9.2         stavby na účely monitorovania stavu životného prostredia. 

10          V oblasti odpadového hospodárstva 

 10.3   stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie, recykláciu odpadov   a materiálového 
a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov, 

 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva 
k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 


