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Návrh na obstaranie 

územnoplánovacích dokumentácií 

Prešovského samosprávneho kraja 

Prešovský samosprávny kraj je podľa § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia 
Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, orgánom územného plánovania a v súlade s § 17 ods. 
1 uvedeného zákona, má povinnosť obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami 
územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie samosprávneho kraja v primeranom 
a hospodárnom rozsahu. 

Zároveň sa podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 302/2001 Z.z. 
o samosprávnych krajoch, pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 
svojich obyvateľov, najmä vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja 
a obstaráva územné plány regiónov. 

1. Návrh na obstaranie nového Územného plánu Prešovského 
samosprávneho kraja  

V súčasnosti platný Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja bol spracovaný 
v októbri 1997 a schválený vládou Slovenskej republiky v roku 1998, ako územný plán regiónu pre 
územie Prešovského kraja s výnimkou vojenských obvodov Javorina a Valaškovce.  

Územný plán vychádza z reálií a koncepcii rozvoja spoločnosti platných pre prvú polovicu 
deväťdesiatych rokov posledného storočia minulého tisícročia. Prebiehajúce spoločenské zmeny si 
vyžiadali jeho viacnásobnú aktualizáciu, ktorá bola obstaraná formou čiastkových zmien a doplnkov 
v rokoch 2002, 2004 a 2009, pri zachovaní základnej koncepcie organizácie územia samosprávneho 
kraja.  

Od doby jeho spracovania však došlo na území Prešovského samosprávneho kraja 
k významným zmenám územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe 
ktorých bola navrhnutá základná koncepcia organizácie územia samosprávneho kraja. 

 Výsledky sčítania obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 potvrdili znižovanie počtu 
obyvateľov v mestách. Zároveň preukázali odlišné rozdelenie populácie medzi mestom a dedinou 
v Prešovskom kraji (asi 50/50 %) a štátmi európskej únie ako celku (asi 80/20 %). 

Platné zásady usmerňovania územného rozvoja nedostatočne plnia svoj  hlavný cieľ, ktorým je 
utvárať  rovnocenné životné podmienky na celom území kraja, čo sa prejavuje najmä pri nedocenení 
dedinského prostredia, tvorbe územných predpokladov na zabezpečenie ekologickej stability územia 
a využívaní princípov trvalo udržateľného rozvoja. 

Mestá samosprávneho kraja v svojich stanoviskách k aktualizácii Koncepcie územného 
rozvoja Slovenska, o ktoré ich požiadal predseda samosprávneho kraja, vyjadrili výhrady k štruktúre 
ciest, polohám a druhom rozvojových osí, hierarchizácii sídiel a nedostatočným medzinárodným 
prepojeniam. 

Hierarchizácia štruktúry osídlenia a uzly aglomerácii kraja tak plne nezohľadňujú záujmy 
našich dedín, miest a celého kraja v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach, najmä vo vzťahu 
k Malopoľskému vojvodstvu, Zakarpatskej oblasti a Banskobystrickému kraju. 

Žiada sa zapracovať  Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, jeho 
protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, výstupy horskej politiky Európskej únie a Zelenú 
knihu o územnej súdržnosti. Je nevyhnutné reagovať tiež na nové cezhraničné investičné aktivity, 
napr. plynovod Eustream z Poľska na Slovensko.  

Platná koncepcia  v nedostatočnej miere zohľadňuje, že Prešovský samosprávny kraj je 
horským, hraničným a zároveň dedinským, vidieckym regiónom. Z pohľadu štátov združených 
v Európskej únii patrí samosprávny kraj ako celok medzi regióny s osobitnými zemepisnými 
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charakteristikami, ktoré čelia špecifickým rozvojovým výzvam. Za také sa v Európskej únii považujú 
najmä horské regióny nad 400 m n. m., v ktorých býva v samosprávnom kraji 40,34 % ľudí (EÚ iba 
10% obyvateľov), a vidiecke regióny, kde žije  v samosprávnom kraji 51,65 % obyvateľov (EÚ iba 
20% obyvateľov). 

Pre ďalšie programové obdobie je orgánmi európskej únie presadzovaná koncepcia územnej 
súdržnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť ladný rozvoj rôznych typov európskej krajiny tak, aby z ich 
predností mohli obyvatelia pre svoje potreby vyťažiť maximum. Prešovský samosprávny kraj má 2 
veľké mestá nad 50 000 obyvateľov, 13 menších miest do 50 000 obyvateľov a 6 miest s menej ako 
5 000 obyvateľmi. Obyvatelia malých a stredných miest žijú v blízkosti dedinských oblastí, čo je 
žiaduca a efektívna forma urbanizácie, najmä z pohľadu šetrenia zdrojov, ktorá zároveň umožňuje 
vyhnúť sa  nehospodárnosti veľkých aglomerácii a vysokých úrovní spotreby energií a záberu pôdy 
typických pre nekontrolovateľné rozrastanie  miest.  

Väčšina hospodárskych činností je zabezpečovaná v mestách. Potrebné je však zabezpečiť 
vyrovnaný a udržateľný rozvoj dedinských území (oblastí). To predpokladá vyhýbanie sa nadmernej 
koncentrácii rastu mestských aglomerácii. Z tohto pohľadu je riziková najmä neriadená urbanizácia 
súmestí (aglomerácii) Prešov – Košice, Svit – Poprad – Kežmarok - Spišská Belá – Podolínec - Stará 
Ľubovňa v údolí rieky Poprad a Lipany – Sabinov – Prešov v údolí rieky Torysa, ktoré môžu viesť 
k trvalo neudržateľnému ekonomickému rozvoju, vrátane neudržateľného cestovného ruchu. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného nepovažujeme pri ďalšom postupe v územnom plánovaní 
Prešovského samosprávneho kraja aktualizáciu platného Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja z roku 1998 formou zmien a doplnkov za dostatočnú a odporúčame zastupiteľstvu 
Prešovského samosprávneho kraja obstaranie nového Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja (ÚPN PSK). 

Výhradné právo obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu regiónov, medzi ktoré patrí aj 
územný plán samosprávneho kraja, priznáva samosprávnym krajom § 18 ods. 2 stavebného zákona, 
pričom podľa § 19 uvedeného zákona náklady spojené s obstarávaním uhrádza orgán územného 
plánovania, ktorý ju obstaráva. 
 
 

V súlade s bodom č. 1 uznesenia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 347/2012 
z 19.6.2012, a jeho zmeny prijatej uznesením 391/2012 z 28.8.2012, bola v rámci Regionálneho 
operačného programu, opatrenie 4.1d neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty, kód výzvy ROP-
4.1d-2012/01, predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na I. etapu procesu obstarávania 
Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, t.j. po spracovanie a dodanie konceptu riešenia, 
vo výške 252.700,- eur, pričom oprávnené výdavky I. etapy boli navrhované v hodnote 266.000,- eur.  

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program 
rozhodnutím č. 230/2013/SO/RO-003 z 9.9.2013 schválil nenávratný finančný príspevok č. 
NFP22140120894 na projekt: „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja – I. etapa“ vo výške 
najviac 252.700,- eur, pričom oprávnené výdavky sú schválené v hodnote 266.000,- eur. V súčasnom 
období sa pripravuje zmluva o poskytnutí príspevku. 

Schválený nenávratný finančný príspevok pokrýva 95% finančných nákladov I. etapy procesu 
obstarávania nového ÚPN PSK a 5 %, t.j. do 13.300,- eur predstavuje spolufinancovanie projektu zo 
zdrojov samosprávneho kraja, ktoré bolo schválené v bode č. 2 uvedeného uznesenia zastupiteľstva 
samosprávneho kraja. 

Zostávajúce náklady na zabezpečenie spracovania návrhu a čistopisu územného plánu budú 
hradené z vlastných prostriedkov samosprávneho kraja a ich výška bude známa po zabezpečení 
spracovateľa územného plánu regiónu za použitia všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní. 

Začiatok obstarávania predpokladáme v októbri 2013,  pričom I. etapa obstarávania, 
spolufinancovaná z fondov Európskej únie, bude ukončená do konca programového obdobia 2007-
2014, s využitím pravidla pre dočerpanie prostriedkov z európskych fondov (N+2, resp. N+3).  

Schvaľovanie nového Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja predpokladáme na prelome rokov 2016/2017.  
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2. Návrh na obstaranie doplnku a zmeny platného Územného plánu 
veľkého územného celku Prešovského kraja na území bývalého 
Vojenského obvodu Javorina 

 
Platný Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, schválený uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 268/1998 zo 7. apríla 1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením 
vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z.z., v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
679/2002 Z.z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2003 Z.z., všeobecne záväzného 
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004 a všeobecne záväzného nariadenia 
Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009, účinného od 6. decembra 2009, má riešené územie 
totožné s územným obvodom Prešovského kraja, s výnimkou území Vojenského obvodu Javorina 
a Vojenského obvodu Valaškovce, pretože územia vojenských obvodov podľa § 2 ods. 3 zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 
republiky, v znení neskorších predpisov nie sú súčasťou vyššieho územného celku.  

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 Ľubické Kúpele, Ruskinovce, Blažov a Dvorce 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. úz. 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. 

Zánikom vojenského obvodu sa celé jeho územie stalo od 01. januára 2011 súčasťou 
územného obvodu Prešovského samosprávneho kraja, čo výrazne mení koncepciu organizácie územia 
samosprávneho kraja navrhnutú platným územným plánom kraja v okolí Levočských vrchov, 
s možným vplyvom na územie Košického samosprávneho kraja v okrese Spišská Nová Ves a územie 
Malopoľského vojvodstva v Poľskej republike. Na riešenom území nie sú evidovaní žiadni obyvatelia. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného konštatujeme, že zrušením vojenského obvodu sa zmenili 
územno-technické predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie časti 
území okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa platného ÚPN VÚC PK a podľa § 30 
ods. 1 stavebného zákona má orgán územného plánovania povinnosť obstarať zmenu alebo doplnok 
platnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Odporúčame preto zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja obstaranie doplnku 
platného  Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja (ÚPN PSK), vrátane 
nevyhnutných zmien na dotknutých územiach okresov Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa. 

Administratívne sa navrhované riešené územie doplnku ÚPN VÚC Prešovského kraja 
nachádza v okresoch Kežmarok, Levoča, Sabinov a Stará Ľubovňa a zahŕňa časti 25 katastrálnych 
území v 19 samosprávnych územiach Prešovského kraja (pozri tabuľka nižšie).  

Náklady na zabezpečenie spracovania doplnku platného územného plánu regiónu budú 
hradené z vlastných prostriedkov samosprávneho kraja a ich výška bude známa po zabezpečení 
spracovateľa za použitia všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní. 

Začiatok obstarávania doplnku predpokladáme v októbri 2013 a schvaľovanie zastupiteľstvom 
samosprávneho kraja predpokladáme na prelome rokov 2014/2015. 
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Administratívne vymedzenie riešeného územia doplnku a zmeny ÚPN VÚC Prešovského kraja  

na území bývalého Vojenského obvodu Javorina 

 Názov okresu Názov mesta/obce Katastrálne územie 
Názov Výmera v m2 

1 Kežmarok 
 

 

 

 

 

 

 

10 681,9 ha 

Holumnica Holumnica 7 836 512 
2 Hradisko Hradisko 730 921 
3 Ihlany Majerka 7 394 328 

Stotince 11 467 549 
4 Jurské Jurské 3 535 681 
5 Ľubica Ľubica 32 763 875 

Ľubické Kúpele 17 362 671 
6 Tvarožná Tvarožná 7 766 007 

Ruskinovce 17 961 353 
 
1 Levoča 

 

 

 

 

6 369,1 ha 

Levoča Levoča 40 281 019 
Závada 3 207 194 
Dvorce 7 237 303 

2 Nižné Repaše Nižné Repaše 1 748 364 
3 Torysky Torysky 10 732 694 
4 Vyšné Repaše Vyšné Repaše 484 554 
 
1 Sabinov 

 

 

 

6 204,7 ha 

Bajerovce Bajerovce 4 244 785 
2 Krásna Lúka Krásna Lúka 702 410 
3 Poloma Poloma 2 875 674 
4 Tichý potok Tichý potok 8 127 710 

Blažov 46 096 341 
 
1 Stará Ľubovňa 

 

 

 

 

8 382,7 ha 

Jakubany Jakubany 41 735 413 
Hniezdno 7 226 349 

2 Kolačkov Kolačkov 8 788 494 
3 Lomnička Lomnička 21 277 882 
4 Podolínec Podolínec 589 591 
5 Šambron Šambron 4 209 741 
 4 okresy 19 obcí  25 katastrálnych území 31 638,4 ha 

 

 
 

  
 


