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1. 1. ÚVOD  

1.1.  Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši 
 Hlavným cieľom spracovávanej  územnoplánovacej dokumentácie je: 
 podať návrh na urbanisticko – priestorovú koncepciu riešeného územia v úrovni katastra 

a zastavaného územia s preukázaním širších funkčných, územníckych, technických a 
krajinno – ekologických väzieb 

 podať návrh na stabilizáciu a rozvoj sociálno – ekonomického potenciálu, ochranu a 
umocnenie kultúrno – historického dedičstva v oblasti pamiatok a krajiny 

 komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, 
zosúladenie záujmov a činností ovplyvňujúcich územný rozvoj, životné prostredie, a 
ekologickú stabillitu 

 stanoviť únosné limity a regulatívy územného rozvoja v rámci riešeného územia 
s rešpektovaním zachovania a skvalitnenia stavu životného prostredia a trvalo 
udržateľného rozvoja 

 stanoviť optimálnu veľkosť rozvojových plôch jednotlivých funkcií, ich vzájomné väzby a 
bezkolíznu koexistenciu pre harmonický rozvoj obce pri rešpektovaní jej daností 

Návrhovým rokom pre ÚPN – O Spišský Štiavnik je rok 2020. 

1.2. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce 
Obec Spišský Štiavnik mala spracovanú urbanistickú štúdiu v roku 1991 Okresným útvarom 
územného rozvoja a architektúry Poprad. Urbanistickej štúdii predchádzalo spracovanie 
prieskumov a rozborov Stavoprojektom Košice. Obec v roku 2001  si objednala aktualizáciu 
urbanistickej štúdie s dopracovaním do územného plánu obce.  Aktualizácia ÚPN sa spracovala 
ako nová dokumentácia. 

1.3.  Údaje o súlade riešenia so schváleným zadaním a so súborným stanoviskom 
z prerokovania konceptu: 

Zadanie bolo prerokované  

 na obecnom zastupiteľstve dňa 15.8.2003 
 verejné prerokovanie so štátnou správou dotknutými fyzickými a právnickými 

osobami  sa uskutočnilo dňa 15.8.2003 
 Zadanie bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č 98/2003 dňa 12. 12. 

2003 
Na základe schváleného zadania bol spracovaný koncept v apríli 2004. Po prerokovaní 
konceptu spracovateľka dopracovala návrh ÚPN – O na základe súborného stanoviska ku 
konceptu zo dňa 2.09.2004  
Návrh je v súlade so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu.  
Rekreačné lokality mali byť zdokumentované v M 1 : 5 000, pre lepšiu čitateľnosť sú  
zdokumentované v M 1 : 2 000. 
 

2. Riešenie územného plánu obce 

2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis 
Predmetom riešenia je celé katastrálne územie o rozlohe 1 736 ha v M 1 : 10 000. 
V podrobnosti mierky 1 : 2 000  sa rieši súvislo zastavané územie obce rozšírené o 
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novonavrhované lokality bývania, občianskej a technickej vybavenosti, ktoré sa rozvíja v dvoch 
lokalitách – samotnej obci a jej časti nazvanej Kaštieľ. 

Rekreačná lokalita Dubiny a lesná škôlka sú zdokumentované výrezom v M 1 : 2 000 v hlavnom 
výkrese. 

Širšie vzťahy sú riešené v M 1 : 25 000. 

Obec leží na hornom  toku Hornádu vo Vikartovskej kotline.  Geomorfologicky spadá  riešené 
územie do  Alpsko - Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, 
subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti  

 Severný okraj katastra Fatransko – tatranská oblasť, Kozie chrbty – Dúbrava 
 centrálna časť katastra Fatransko – tatranská oblasť, Hornádska kotlina, Vikartovská 

priekopa 
 južný okraj katastra  Slovenské rudohorie, Spišsko – gemerský kras, Slovenský raj 

2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu 
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou a územnoplánovacími  podkladmi pre riešené 
územie sú: 

 ÚPN - VÚC Prešovského kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne 
záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004, ktorým sa mení 
a dopĺňa  NV SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN-VÚC 
Prešovského kraja 

 ÚSES okresu Poprad 
  

Z ÚPN VÚC Prešovského kraja pre obec Spišský Štiavnik vyplývajú nasledovné záväzné 
regulatívy územného rozvoja: 

 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia 
 podporovať rozvoj priestorov - mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných 

ekonomickou a demografickou depresiou a tento princíp  aplikovať aj pri tvorbe 
subregiónov, 

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

 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja 
územia,  

 v územnoplánovacích dokumentáciach 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, 

 v 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 
 zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach 

v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej 
štruktúry Prešovského kraja, 

 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na 
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-
architektonických daností, 
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 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, 

 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, 

 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, 

 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, 

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

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

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

 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. 

 V oblasti rekreácie a turistiky 
 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: 

 len v hraniciach zastavaného územia vymedzeného v zmysle schváleného územného 
plánu obce,  

 do doby schválenia ÚPN obce sa môžu umiestňovať stavby len v hraniciach 
zastavaného územia ktoré boli premietnuté do odtlačkov  katastrálnych máp, 
 vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s fakultatívnym 

využitím potenciálu atraktívnych priestorov, pri rešpektovaní záujmov ochrany 
prírody a krajiny, 

 zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského  
národného parku, Národného parku Nízkych Tatier, Národného  parku Poloniny, 
Národného parku  Slovenský raj,  Pieninského národného parku a ich ochranných 
pásiem a na území chránených  krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty:  

 zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich 
stredísk cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa 
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bezprostredne viaže na uskutočňovanie rekreačných činností závislých od 
prírodných  daností, 

 návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí zosúlaďovať 
s požiadavkami  ochrany prírody, 

 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, 

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

 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, 

 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, 

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

 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať  územnotechnické podmienky pre 
realizáciu turistických ciest, 

 regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické  centrá 
regiónu:                                                                                                                                     
b)  014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva )                                                                         

 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom 
využití a usporiadaní územia, 

 pri spracovávaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako 
osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny menšieho plošného rozsahu 
rešpektovať také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnosť 
zachovania a skvalitnenia   hodnotných ekosystémov, 

 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, 

 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania  
poľnohospodárskeho pôdneho fondu ohrozeného vodnou eróziou, 

 výstavbu líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry realizovať 
ekologickým prepájaním  nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier, 

 postupne utlmiť  a ukončiť povrchovú ťažbu nerastných surovín v osobitne 
chránených územiach ochrany prírody a krajiny a v územiach navrhovaných do 
území sústavy NATURA 2000 a revitalizovať dobývacie priestory. Plány otvárky a 
dobývania v jestvujúcich kameňolomoch schvaľovať len s vypracovanou projektovou 
dokumentáciou revitalizácie a krajinného zakomponovania dotknutého územia po 
ukončení jeho exploatácie, 

 v oblasti ochrany prírody a krajiny, 
 zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované osobitne chránené územia a územia 

sústavy NATURA 2000 (t.j. chránené vtáčie územia a územia európskeho významu), 
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 pri hospodárskom využívaní chránených území uplatňovať diferencovaný spôsob 
hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia, 
najmä zohľadňovať samoreprodukčnú schopnosť revitalizácie prírodných zdrojov, 

 rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s nulovým 
drevoprodukčným významom nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných 
osobitne chránených územiach s piatym stupňom ochrany, 

 vo všetkých vyhlásených a navrhovaných osobitne chránených územiach s tretím a 
štvrtým stupňom  ochrany prírody a krajiny a v územiach vymedzených biocentier, 
ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod 
vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia   rešpektovať ako jednu z hlavných 
funkcií ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom, 

 rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným 
významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných chránených území 
s druhým stupňom ochrany, 

 rešpektovať v rámci ekologickej siete Slovenskej republiky začlenenie území, 
 medzi ťažiskové územia európskeho významu – územie NP Slovenský raj, územie 

CHKO Vihorlat,  územie Kráľovohoľských Nízkych Tatier, územie Tatranského 
národného parku zahŕňajúce Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianske Tatry, územie 
NP Pieniny, územie NP Poloniny, 

 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému 
ekologickej stability  uplatňovať podmienky stanovené pre 

 hospodárenie v lesoch na území vyhlásených a navrhovaných za osobitne chránené 
zabezpečiť  hospodárenie v lesoch podľa platných predpisov pre lesné ekosystémy 
v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia, 

 ochranu poľnohospodárskj pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách 
podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), 

 prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej 
siete tak, aby bola   maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, 

 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného 
systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, 
znečisťovanie vodných tokov a pod.), 

  Ekostabilizačné opatrenia 
o postupne odstraňovať environmentálne dlhy regiónu, najmä v priestore  

ťažby nerastných surovín v blízkosti chránených území v lokalite lomu ... Hranovnica – 
Dubina 

o zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability pri ďalšom 
využití a usporiadaní územia 

o pri spracovávaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako 
osobitne chránené územia menšieho plošného rozsahu rešpektovať také formy 
obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnosť zachovania a skvalitnenia 
hodnotných systémov 

o podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy 
a revitalizácie krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability 

o podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávňovaním ornej pôdy ohrozenej 
vodnou eróziou 

o uprednostňovať realizáciu ekologicky prijateľných premostení regionálnych 
biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb a prispôsobovať vedenie 
trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov 

 V oblasti dopravy – nič 
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 V oblasti vodného hospodárstva 
 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody  

o využívať v maximálnej miere  existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody 
s cieľom  zvyšovať podiel  zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných 
vodovodov, 

o zvyšovať podiel  využívania úžitkovej vody  pri  celkovej spotrebe vody v priemysle, 
poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie, 

o zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody, 
 chrániť priestory pre líniové stavby  - zdvojenie diaľkovodu v trase Spišské Bystré-Spišský 

Štiavnik s pokračovaním do Spišskej Novej  Vsi, 
 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, 

 na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity, 
 zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi 

smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas 
povodní aj v období sucha, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov 
s cieľom zachytávať povodňové prietoky, 

 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 /. 

 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, 

 vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží, 
 

 

2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

2.3.1  Demografia 
Pri spracovaní návrhu vychádzame z údajov SŠÚ od roku 1920 až po posledné sčítanie, ktoré 
sa uskutočnilo v roku 2001. Obec si zachováva stúpajúci trend obyvateľstva, ktorý bol do roku 
1991 rovnomerný a pohyboval sa na ročnom prírastku cca 13 osôb. Pri sčítaní ľudu, domov a 
bytov v roku 2001 bolo zistených 2019 trvalo žijúcich obyvateľov, čo je oproti roku 1991 nárast 
obyvateľov o 232, t.j. 12,98 % (SR o 1,82%), čo zodpovedá priemernému ročnému nárastu o 
23,2 osôb- Na tomto trende sa významnou mierou podieľa rómske obyvateľstvo. Vzhľadom na 
zmenu sociálnej politiky štátu je predpoklad na mierne spomalenie tohto rastu. 

K roku 2 020 predpokladáme predpokladáme pokračovanie stúpajúceho trendu nárastu 
obyvateľstva, 12%-ný deceniálny demografický rast obce. Z toho vyplýva nasledovný nárast 
počtu obyvateľstva: 

rok 2001 2020 
počet obyvateľov 2019 2400 
 

2.3.2  Ekonomické rozvojové predpoklady obce 
Pracovné príležitosti sa viažu na poľnohospodárstvo, výrobu, obchod, služby, školstvo a 
administratívu. V obci je v produktívnom veku 1146 obyvateľov.  V obci je podľa zistených 
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prieskumov 287  pracovných príležitostí.  Pri zohľadnení pripravovaného predĺženia 
produktívneho veku bude v roku 2020 v obci 1 525 obyvateľov v produktívnom veku. 

Predpokladaný vývoj pracovných príležitostí: 
sektor 
firma 

Počet prac. príležitostí spolu za sektor prac. príležitosti 

súč. stav r. 2020 súč. stav r. 2020 
primárny sektor   65 70 
poľnohospodárske družstvo 50 55 
lesné hospodárstvo 15 15 
sekundárny sektor   52 210 
drevovýroba 2 10 
drobné podnikateľské aktivity 50 200 
terciálny sektor   170 211 
základná škola 25 30 
špeciálna základná škola 12 15 
detský domov 30 30 
odborné učilište internátne 41 41 
materská škola 8 12 
pošta 4 5 
obecný úrad 4 5 
zdravotníctvo  2 
verejné stravovanie 15 20 
komerčná vybavenosť 20 30 
služby 10 20 
fara 1 1 
SPOLU 287  287 501 
Návrh 

 v obci  predpokladáme nárast počtu pracovných príležitostí na 501 z terajších 287, čo 
predstavuje 33 % obyvateľov v produktívnom veku. 

 nárast pracovných príležitostí predpokladáme najmä v drobných podnikateľských 
aktivitách, v obchode, vo výrobných a nevýrobných službách viažúcich sa na  
spracovávanie dreva a cestovný ruch 

 obyvatelia obce aj naďalej budú zamestnaní prevažne v Poprade 

2.4  Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy 
Obec sa nachádza na hornom  toku Hornádu vo Vikartovskej kotline, 6 km na juhovýchod od 
Popradu. Silné ekonomické a správne väzby sú na Poprad. 

Dopravne je obec napojená na celoštátnu sieť komunikácií cestami III. triedy č. 018157 
Hranovnica – Hrabušice a cestou č. 018 158 Kišovce – Spišský Štiavnik.  

Severovýchodne od obce vo vzdialenosti 2,5 km od zastavaného územia vedie železničná trať 
č. 180 Košice – Žilina.  

Katastrálne územie Spišský Štiavnik susedí s  katastrami – Hranovnica, Hôrka, Vydrník 
v okrese Poprad a Betlanovce v okrese Spišská Nová Ves. 

Zastavané územie má prevažne obytnú funkciu, v katastrálnom území obce prevláda funkcia 
výrobná zameraná na poľnohospodárstvo. V katastri obce pôdu obhospodaruje Agrodružstvo  
Spišský Štiavnik a samostatne hospodáriaci roľníci (ďalej SHR). 
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V severnej časti katastra  sa nachádza lokalita prímestskej rekreácie Hranovnická Dubina. 
Južná časť katastra zasahuje do NP Slovenký raj a jeho ochranného pásma. Dobrá dostupnosť 
je do stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji  Vernár,  Podlesok a Kláštorisko.  

Celé územie katastra zasahuje do PHO III. st. vodných zdrojov Hornád – Smižany. 

Vo východnej časti katastra – na rázcestí do Betlanoviec sa nachádza komplex kaštieľa z 13. 
storočia. V kaštieli je stredné odborné učilište.  Ku kaštieľu prináleží historický park s plochami 
parkúru a ihrisko. V domoch pri kaštieli žije cca 60 rómov, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt. 
Svojím pôsobením v okolí kaštieľa znehodnocujú túto inak veľmi atraktívnu časť obce. 
Znehodnocujú nielen budovy, ktoré okupujú, ale aj park  a široké okolie. 

Katastrálne územie v centrálnej časti je odlesnené. Pôvodné lesy sa zachovali iba v južnej časti 
katastra zasahujúcej do územia NP Slovenský  raj a na severnom  okraji katastra v lokalite 
Dúbrava.   

Živočíšna výroba je zastúpená najmä chovom hovädzieho dobytka a ošípaných  na HD na 
východnom okraji zastavaného územia.  

V obci je vybudovaný vodovod, kanalizácia s napojením do funkčnej ČOV a obec je 
plynofikovaná. V obci nie sú dostatočné zdroje pitnej vody. 

Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené prostredníctvom  kmeňového distribučného 
22 kV vonkajšieho vedenia č. 218 Vydrník – Vernár. 

Pri železničnej trati v Dubine sú už vyťažené uránové rudy a stavebný kameň.  

Obec vznikla na mieste starého benediktínskeho kláštora z 10. - 11. storočia. Spomína sa od 
roku 1216, keď územie bolo darované poľským cistreciánom, ktorí tu zriadili opátstvo a potom 
na zákupnom práve si vytvorili panstvo z obcí Spišský Štiavnik, Kravany, Vikartovce, Spišská 
Teplica, Šuňava, Liptovská Teplička, Primovce, Vydrník a Jánovce. Po vypálení kláštora 
Levočanmi v roku 1531 panstvo vlastnili niekoľkí majitelia (Lanský, Thurzovci, Thokolyovci, 
jezuiti a od roku 1776 Spišské biskupstvo). Tunajšia lokalita sa spomína v roku 1246 ako Scink, 
v roku 1294 ako Savnik.   

Spišský Štiavnik je potočnou radovou dedinou so zachovanou zástavbou murovaných domov.  

V katastri obce Spišský Štiavnik sa nachádzajú tieto národné kultúrne pamiatky: 

 rímsko – katolícky kostol Narodenia Panny Márie – gotický zo 14. storočia, v 18. 
storočí zbarokizovaný, upravený v 19. storočí, zapísaný v ÚZPF pod č. 972/0.  Je to 
jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou 
a vstavanou vežou. Fasády sú hladké, veža zakončená barokovou cibuľkou. Okolo 
kostola je zachovaný vysoký kamenný obranný múr s pultovou strieškou.  

 renesančný kaštieľ zo 16. storočia, zapísaný v ÚZPF pod č. 971/0. Nachádza sa na 
mieste stredovekého cisterciánskeho kláštora, ktorý bol renovovaný v roku 1834 
a po požiari v roku 1925 bol rozšírený a adaptovaný podľa návrhu architekta Dušana 
Jurkoviča.   Je to dvojpodlažná budova so štvorcovým pôdorysom a nárožnými 
vežami, zastrešenými cibuľami. Budova má sedlové strechy, fasády s rustikou.   

 pomník venovaný padlým vojakom za 2. svetovej vojny – zapísaný v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu pod číslom 1420/0, 

 
Archeologické náleziská 

 lokalita Kaštieľ juhovýchodne od obce nad ľavým brehom Hornádu . Sídlisko, 
prieskum AU SAV F. Javorský, rok 1979, 1985, 1987, 1988. Zistenie časti múru 
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zaniknutého cisterciálneho kaštieľa – nález črepov a klincov datovaných do 13. – 15. 
storočia 

 Lokalita Sedliská asi 1,5 km severovýchodne od obce. Prieskum AU SAV F. 
Javorský, rok 1981. Nález črepov datovaných do neolitu – doba bronzová a črepov 
z 9. – 10. stor.  

 Lokalita Rybník I. Prieskum AU SAV F. Javorský. Nález sídliska, pravdepodobne 
dvorec Pavlovec zo 14 – 15 stor.  

 Lokalita Rybník II. Prieskum AU SAV Soják. Východne od Gánovského potoka 
rímske podzemné pamiatky , črepy z 12 – 13 stor.  

 
Návrh  

 v riešenom území navrhujeme vyhľadávať nové zdroje pitnej vody 
 situovať živočíšnu výrobu s hospodárskym dvorom súkromne hospodáriaceho 

roľníka západne od zastavaného územia obce 
 rozšírenie lesnej škôlky a výstavba administratívno – prevádzkovej budovy, na ktoré 

je už spracovaná projektová dokumentácia 
 vylúčenie obývania hospodárskych objektov pri kaštieli, pre havarijný stav asanáciu 

týchto objektov 
 juhovýchodne od kaštieľa medzi ramenami Hornádu areál pre cestovný ruch 
 koridor pre cyklomagistrálu v súbehu s cestou z Betlanoviec do Hranovnice  
 dobudovanie cyklistického chodníka z obce ku kaštieľu  južne od hospodárskeho 

dvora 
 dobudovanie cyklistického chodníka k rekreačnej lokalite Dubina 
 úpravu účelovej cesty k vodojemu na turisticko – cyklistický chodník, s chodníkom 

pokračovať do Betlanoviec 
 na priestory kaštieľa a priľahlého parku spracovať samostatnú štúdiu 

 

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 
Urbanistická koncepcia rozvoja sídla sa odvíja od pôvodnej urbanistickej štruktúry. Výraznou  
kompozičnou osou  v štruktúre sídla je cesta z Hôrky, ktorá sa v centre obce rozvetvuje 
západne do Hranovnice a východne do Betlanoviec. Severne od rozvetvenia cesty z Hôrky je 
kompozičnou osou rieka Hornád. 

Pôvodná urbánna štruktúra obce  je charakterizovaná ako potočná radová dedina. Neskôr sa 
zástavba rozširovala pozdĺž vznikajúcich miestnych komunikácií Rozširovaním obce vznikla 
dedinská ulicová zástavba.  V súčasnosti sa centrálna časť obce prestavuje.  

Staršia zástavba je jednopodlažná, novšia je dvojpodlažná. Bytové  domy sú pri vstupe do obce 
od Popradu a v centre obce pri základnej škole.  

Dominantu v panoráme obce tvorí gotický kostol.  Objekty občianskej vybavenosti  sú situované 
roztrúsene v centre obce. Okrem kostola sú tu situované kultúrny dom, obecný úrad, knižnica, 
materská škola, domov dôchodcov a dom sociálnych služieb a komerčná vybavenosť.  
Základná škola a špeciálna škola s detským domovom sa nachádzajú na vyvýšenine v južnej 
časti obce.  Odborné internátne učilište je situované v kaštieli východne od obce. Športový areál 
sa nachádza v severnej časti obce.  

Výrobná zóna  je situovaná v severovýchodnej časti obce na hospodárskom dvore družstva. 
Bráni v rozvoji obce severovýchodným smerom. 
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Návrh 
 v centrálnej časti obce navrhujeme asanovať staré obytné objekty  a hospodárske 

objekty,  novostavby situovať ďalej od ciest. Ich osadenie by malo byť min. 10 m od 
osi komunikácie  

 občiansku vybavenosť navrhujeme situovať do rozostavaného objektu domu služieb. 
V tomto objekte navrhujeme klub dôchodcov,  domov dôchodcov, priestory pre 
komerčnú vybavenosť, administratívu – obecný úrad, zdravotné stredisko 

 v centre obce medzi Kláštornou ulicou a Hornádom východne od materskej školy  
navrhujeme verejnú zeleň s  ihriskami 

 areál základnej školy a špeciálnej základnej školy navrhujeme rozšíriť východne od 
jestvujúceho areálu 

 materskú školu navrhujeme ponechať bez zmeny a chýbajúce kapacity riešiť novou 
materskou školou situovanou do rómskej osady 

 novú vybavenosť komerčného charakteru (obchod, nevýrobné  služby) navrhujeme 
situovať okrem centra aj rozptýlene v obci.    

 plochy bývania navrhujeme rozvíjať v prelukách a v novonavrhovaných lokalitách v 
náväznosti na jestvujúce zastavané územie: 

 výrobné  a skladové priestory navrhujeme rozvíjať  západne od hospodárskeho 
dvora medzi Lúčnou a Kláštornou ulicou.  

 lesnú výrobu navrhujeme ponechať v terajšom rozsahu, rozšíriť lesnú škôlku a 
doplniť ju o novú administratívno-prevádzkovú budovu podľa spracovanej projektovej 
dokumentácie 

 pre poľnohospodársku výrobu navrhujeme nový hospodársky dvor  západne od 
zastavaného územia obce pri poľnej ceste k rekreačnej lokalite Dubiny 

 kaštieľ navrhujeme rozvíjať v areáli kaštieľa a jeho hospodárskeho zázemia s 
využitím na charitatívne účely – domov dôchodcov, hospic, resp. rekreačné účely  

 v kaštieli navrhujeme asanovať staré hospodárske objekty a nahradiť ich novými 
s doplnkovou funkciou ku kaštieľu, hospodárske objekty v areáli parku navrhujeme 
po dožití asanovať 

 rekreačnú lokalitu Dubiny navrhujeme kapacitne a plošne nerozširovať 
 pre dennú rekreáciu navrhujeme upraviť pešie a cyklistické trasy miestneho 

významu obec – kaštieľ, obec - Dubiná, obec - vodojem s pokračovaním do 
strediska cestovného ruchu Podlesok v Slovenskom raji 

 nové plochy pre cestovný ruch navrhujeme južne od parku kaštieľa medzi ramenami 
Hornádu. V tomto priestore navrhujeme ubytovacie kapacity hotelového, resp.  
penziónového typu.  

 kompostovisko  situovať na starý hospodársky dvor 
 

Priestorové usporiadanie nových lokalít bývania 
 
Lokalita  Za humny 
maximálny počet bytových jednotiek 70 
maximálna podlažnosť 1-2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie 
veľkosť pozemkov 600 - 1000 m2

min. šírka stavebného priestoru 10 m od osi prístupovej komunikácie 
min. šírka uličného priestoru 10  - 12 m 
doporučené využitie vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná 
podmieňujúce regulatívy dostavba kompletnej technickej vybavenosti, zachovať 

ochranné pásma VN vedenia 
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Lokalita  Pred baču 

maximálny počet bytových jednotiek 35 
maximálna podlažnosť 1-2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie 
veľkosť pozemkov min. 600 – 1200 m2

min. šírka stavebného priestoru 10  m od osi prístupovej komunikácie 
min. šírka uličného priestoru 10 - 12 m 
doporučené využitie vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná 
podmieňujúce regulatívy výstavba kompletnej technickej vybavenosti a 

zachovať ochranné pásmo skupinového 
vodovodu 

 
Lokalita Dluhé 

maximálny počet bytových jednotiek 50 
maximálna podlažnosť 1 nadzem. podlažia a obytné podkrovie 
veľkosť pozemkov min.200 m2

min. šírka stavebného priestoru 8 m od osi prístupovej komunikácie 
min. šírka uličného priestoru 10 m 
doporučené využitie vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná 
podmieňujúce regulatívy dostavba kompletnej technickej vybavenosti, 

zachovať ochranné pásma  skupinového 
vodovodu a VN vedenia, resp. preložka VN 
vedenia   

 
Lokalita Pri Hornáde 

maximálny počet bytových jednotiek 14 
maximálna podlažnosť 1-2 nadzem. podlažia a obytné podkrovie 
veľkosť pozemkov min. 600 – 1200 m2

min. šírka stavebného priestoru 10  m od osi prístupovej komunikácie 
min. šírka uličného priestoru 10 - 12 m 
doporučené využitie vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná 
podmieňujúce regulatívy výstavba kompletnej technickej vybavenosti a 

zachovať ochranné pásmo kanalizácie, regulácia 
Hornádu na Q100 roč. vodu 

 
Spolu je v navrhnutých lokalitách 169 rodinných domov, v prelukách 34 rodinných domov. 
 
Z hľadiska funkčného využitia sú v komplexnom urbanistickom návrhu farebne odlíšené 
monofunkčné plochy občianskej vybavenosti, výroby a športu, rekreácie a verejnej zelene. 

Regulácia štruktúry zástavby  (kódové označenie v grafike) 

 zo - otvorená zástavba 
prerušovaná štruktúra zástavby (samostatne stojace domy, dvojdomy) 

 zs - skupinová zástavba 
zástavba podľa osobitných princípov daných obyčajne v zastavovacom pláne konkrétnej lokality 
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Priestorová regulácia zástavby 

 stavebná čiara 
záväzná regulačná čiara určujúca hranicu umiestnenia priečelia stavebného objektu. Kde nie je 
zobrazená, stotožňuje sa s uličnou čiarou 

 uličná čiara 
záväzná regulačná čiara oddeľujúca jednotlivé funkčné celky od uličného priestoru 

 

stavby pre chov drobného zvieratstva  

umiestňovať na pozemkoch rodinných domov, pokiaľ je prevádzka takých stavieb hygienicky 
nezávadná, alebo spĺňajú nasledovné požiadavky: objekty s hygienicky závadnou prevádzkou 
v obytnej zástavbe (stajne, nádrže na tuhé a tekuté   exkrementy) situovať v nasledovnej 
vzdialenosti od objektov rodinných domov: 

 
VDJ = 500 kg živej hmotnosti zvieraťa)         do 1 VDJ (m)                            2 VDJ (m) 
Aa                                           15    20 
Ab          10    15 
Ba         10    15 
Bb        5    10 
Ca      25    30 
Cb       20    25 
 
A - ak objekt určený na bývanie má okno, alebo dvere orientované na objekty chovu 
B - ak objekt určený na bývanie nemá okno, alebo dvere orientované na objekty chovu 
C - hnojisko 
a - medzi objektom chovu a objektom na bývanie je voľné priestranstvo 
b - medzi objektom chovu a objektom na bývanie nie je voľné priestranstvo 
 

Regulačné prvky pri realizácii nových objektov a rekonštrukcii jestvujúcich objektov 
občianskeho vybavenia, výrobných a nevýrobných služieb pri ich situovaní v zastavanom území 
obce sú nasledovné: 

č. 
v gra
f 

zariadenie max. 
podl. 

Koef. 
zastav..
poz. 

Koef. 
podlaž. 
poz. 

zastavan
á plocha 
  m2 

Plocha 
pozemku 
v ha 

1 základná škola,   
špeciálna  základná škola 

3 0,24 0,72 2 490 
 1 250 

1, 57 

2 detský domov 3 0,2 0,6 1 500 1,12 
3 materská škola 2 0,28 0, 56 640 0,23 
4 kultúrny dom 2 0,16 0,32 400 0,16 

 5 obecný úrad 2 0,375 0,75 200 
6 knižnica 2 0, 5 1,0 640 0,12 
7 kostol 1 0,5 1,00 500 0,14 
8 rímskokatolícky farský úrad 1 0,75 0,75 500 0,066 
9 dom dôchodcov a sociálnych služieb 1 0,15 0,15 400 0,26 
10 futbalové ihrisko 1 0,03 0,03 50 1,56 
11 nákupné stredisko, pohostinstvo 2 0,4 0,8 500 0,13 
12 dom služieb 2 0,2 0,4 500 0,24 
13 cintorín, dom smútku 1 0,01 0,01 160 1,75 
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14 hospodársky dvor  1,5 0,1 0,15  1 000 1,18 
15 pohostinstvo 1 0,1 0,1 100 0,1 
16 ČOV 1 0, 5 0,5 450 0,09 
17 regulačná stanica plynu 1 0,1 0,1 10 0,01 
18 výrobné plochy 2 0,38 0,76 2 800 0,73 
19 hospodársky dvor SHR 2 0,38 0,76 2 600 0,68 
20 objekt technického vybavenia 1 0,1 0,1 100 0,1 
21 kaštieľ 2 0,1 0,2 4 500 4,5 
22 zariadenie cestovného ruchu pri kaštieli 2 0,38 0,76 3 000 0,8 
23 lesná škôlka 1 0,05 0,05 140 0,3 
24 administratívna budova pri lesnej škôlke 10 0,2 0,2 100 0,05 

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce  
Funkčná regulácia zástavby 
BV - vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná 
územie slúži pre bývanie v rodinných domoch s doplnkovou hospodárskou funkciou  
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 rodinné domy 
 úžitkovú záhradu a  drobnochov v rámci drobných stavieb 
 zariadenia pre maloobchod, ekologicky nezávadné živnostenské a remeselnícke 

prevádzky slúžiace pre obsluhu tohto územia (kaderníctvo, krajčírstvo a pod) 
 ubytovanie na súkromí 
 detské ihriská, športové plochy 

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 sociálne, kultúrne, administratívne a zdravotné  zariadenia 
 komerčné záhradníctva 
 podmienky prevádzkovania uvedených činností: 
 odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb 
 uvedené činnosti nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, 

zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.) 
zakázané funkčné využívanie plôch: 

 skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej 
produkcie 

 servisy, garáže mechanizmov 
 hygienicky závadná výroba 

  
BD - monofunkčné bytové domy do 3 nadzemných podlaží  
územie slúži výlučne na bývanie v bytových domoch 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 bývanie v bytových domoch s verejnou zeleňou 
 detské ihriská 

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 okrasná a úžitková  záhradka, maloobchod 
 športové plochy 
 ekologicky nezávadné živnostenské a remeselnícke prevádzky slúžiace pre obsluhu 

tohto územia (kaderníctvo, krajčírstvo a pod) 
zakázané funkčné využívanie plôch: 

 drobnochov v rámci drobných stavieb 
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 skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej 
produkcie 

 komerčné záhradníctva 
 servisy, garáže mechanizmov 
 výrobné zariadenia 

 
V -    monofunkčné výrobné plochy  
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 výroba a výrobné služby 
 zber a spracovanie druhotných surovín 

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 občianska vybavenosť 
 skladové hospodárstvo, administratíva 

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 bývanie 

OV - monofunkčné plochy občianskej vybavenosti 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 zdravotné zariadenia, školské zariadenia, kultúrne zariadenia 
 administratíva 
 nevýrobné služby 
 maloobchod, veľkoobchod 
 športové zariadenia  

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 servisy, garáže mechanizmov 
 bývanie, 

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 výroba  

 
plochy verejnej zelene  
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 parková zeleň, zeleň vodných tokov 
 oddychové plochy s lavičkami 

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 detské ihriská, ihriská pre loptové hry 
 chodníky, dopravné ihriská pre deti  

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 výroba  
 bývanie včítane drobných stavieb a garáží 
 občianska vybavenosť mimo obmedzené funkčné využitie 

 
športové plochy pri rómskej osade 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 ihriská 
 polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti a sociálneho  zariadenia 

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 oddychové plochy s lavičkami 

zakázané funkčné využívanie plôch: 
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 výroba  
 bývanie 

 
rekreačné plochy 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 zatrávnené plochy 
 ubytovacie a stravovacie zariadenia 
 oddychové plochy s lavičkami 
 športové plochy  

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 komerčná vybavenosť zameraná na poskytovanie služieb rekreantom – 

občerstvenie, obchod, požičovne športových potrieb, sociálne zariadenia, šatne, 
ubytovacie služby 

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 výroba  
 bývanie 

 
plochy nového hospodárskeho dvora a lesnej škôlky 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 plochy poľnohospodárskej a lesnej výroby  
 plochy komunikácií a odstavné plochy  

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 administratíva  
 objekty pre garážovanie mechanizmov, sklady, údržbu  

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 občianska vybavenosť  
 bývanie 

 
polyfunkčné plochy výroby a poľnohospod. výroby na starom  hospodárskom dvore 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 plochy výroby a  poľnohospodárskej výroby  
 plochy komunikácií a odstavné plochy  

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 administratíva  
 objekty pre garážovanie mechanizmov, sklady, údržbu, živočíšnu výrobu, 

kompostovisko  
zakázané funkčné využívanie plôch: 

 občianska vybavenosť  
 bývanie 

 
plochy kaštieľa 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 školské a kultúrne zariadenia  
 domov dôchodcov 
 hospic 
 charitatívne zariadenia 
 konferenčné priestory 
 rekreácia 
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obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 garáže 

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 výroba 
 bývanie 
 živočíšna výroba 

 
plochy cestovného ruchu pri kaštieli 
prípustné funkčné využívanie plôch:  

 ubytovacie zariadenia hotelového a penziónového typu 
 konferenčné priestory 
 športové plochy 

obmedzené funkčné využívanie plôch: 
 doplnkové služby 
 komerčná vybavenosť 

zakázané funkčné využívanie plôch: 
 výroba 
 bývanie 
 živočíšna výroba 

 
Z hľadiska funkčného využitia sú v komplexnom urbanistickom návrhu farebne odlíšené 
monofunkčné plochy bývania, občianskej vybavenosti, výroby a športu, rekreácie a verejnej 
zelene. 

 

2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby 
a rekreácie 

2.7.1.Bývanie 
V Spišskom Štiavniku bol  k sčítaniu ľudu,  domov  a bytov  v roku  2001 nasledovný stav 
domového fondu:  

                     rodinné domy bytové 
domy 

 

ostatné bytový fond spolu 

domy spolu                 308 9 6 323 
trvale obývané byty 314 55 15 384 
neobývané    byty 59 - - 59 
byty spolu 373 55 15 443 
 
 
V obci je  v súčasnosti 9 bytových  domov  s 55 bytmi.  
 
Je možné konštatovať, že stavebnotechnický  stav obytných domov je relatívne vyhovujúci. 
Obložnosť bytového fondu je  5,25. Táto vysoká obložnosť je ovplyvnená vyššou obložnosťou 
domov obývaných obyvateľmi rómskej národnosti.  

Bilancia bytového fondu, ako i potreba bytovej výstavby bude prepočítaná na základe: 
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 využiteľnosti existujúceho bytového fondu v návrhovom období ÚPN a výsledkov  
prieskumov     vykonaných v roku 2002 

 zabezpečenia bytov pre očakávané prírastky obyvateľov  
 zníženia obložnosti bytov, ktorý by sa mal blížiť k 3,00 ob./1 byt. jednotku 

 

Neobývané domy navrhneme podľa kvality nosnej konštrukcie na asanačnú prestavbu a na 
rekonštrukciu. Neobývané domy navrhneme na asanačnú prestavbu s navrátením do bytového 
fondu, resp. na  podnikanie  

K návrhovému roku 2020 uvažujeme s výstavbou:  

169 nových bytových jednotiek v rodinných domoch v nových lokalitách bývania a 34 RD 
v prelukách, okrem bytových jednotiek postavených ako náhrada za starý bytový fond. Spolu 
s využiteľným jestvujúcim bytovým fondom 439 b.j. to predstavuje 642 bytových jednotiek. 
V bytových domoch je v súčasnosti 55  bytových jednotiek, k  návrhovému roku 2020 
neuvažujeme s výstavbou nových bytových jednotiek. 
ukazovateľ r. 2 001 r.2 020 
počet obyvateľov               2 019 2 400 
počet trvale obýv. bytov 384 642 
osoby /byt 5,25 3,7 
 
 
Návrh byt. fondu.podľa členenia na byt. domy, rodinné domy a ostatný bytový fond 
  počet bytov 

súčasný stav 
úbytok bytového 
fondu asanáciou 
a zmenou 
funkcie 

navrhované 
byty k roku 
2020 

spolu bytový fond 
k roku 2020 

v rodinných domoch 314  203 517 
v bytových domoch 55   55 
Ostatné 15   15 
v neobývaných rod. domoch 59 59 55 55 
Spolu 443 59 258 642 
 

2.7.2.Občianske vybavenie 

2.7.2.1.  Školstvo  
Základná škola 
Školu so 16 vyučovacími triedami v súčasnosti navštevuje 300 žiakov.  

Podlažná plocha objektu školy je 2 320 m2,  plocha areálu školy je 11 900 m2.  V areáli 
základnej školy je aj špeciálna základná škola a detský domov. 

V areáli školy sú vybudované vonkajšie ihriská. Základná škola má vodu z obecného vodovodu, 
odkanalizovaná je do obecnej kanalizácie a je plynofikovaná.  Jedáleň je spoločná pre 
menované školské zariadenia, kapacitne postačuje. V  školskom areáli sú tri ihriská, ktoré 
kapacitne postačujú, je však potrebná ich rekonštrukcia.   Rekonštrukciu si vyžadujú aj 
komunikácie v školskom areáli.  

Areál školy je spoločný pre obe základné školy. 
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Špeciálna základná škola 
Nachádza sa v podnájme v priestoroch  základnej školy a materskej školy. Na výuku  sa  
používajú    3  učebne  základnej   školy  a   jedna   učebňa   materskej  školy. Školu navštevuje 
87 mentálne postihnutých žiakov. Pre nedostatok priestorov sa v škole vyučuje na 2 smeny.  

Pre špeciálnu základnú školu je vypracovaná projektová dokumentácia  na pozemku areálu 
základnej školy. V navrhovanej prístavbe špeciálnej základnej školy by okrem učební mala byť 
aj spoločná telocvičňa pre obe základné školy.  

Návrh 
 pre 2 400 obyvateľov je potrebná kapacita základnej školy 370 žiackych miest. 
 v základnej škole predpokladáme ponechať kapacitu 300 žiackych miest, zvyšných 70 

miest bude vykrytých z kapacity špeciálnej základnej školy  
 pre 300 žiakov je potrebná podlažná plocha  školy 2 490  m2,  plocha pozemku 10 500  

m2 

 kapacita základnej školy bude k výhľadovému obdobiu nepostačujúca, potrebné bude 
riešiť prístavbu telocvične 

 pre 150 žiakov špeciálnej základnej školy (70 žiakov z obce a 80 žiakov z detského 
domova)  je potrebná podlažná plocha  školy 1 250 m2,  plocha pozemku 5 200 m2 

 pre špeciálnu základnú školu navrhujeme podľa spracovanej projektovej dokumentácie 
prístavbu so zastavanou plochou 1 400  m2, s podlažnou plochou 2 800 m2, v objekte 
bude aj telocvičňa pre obe základné školy 

 deficit plochy areálu základnej a špeciálnej základnej školy navrhujeme zväčšením 
o plochu 3 800  m2 

 
Detský domov 
Nachádza sa v areáli základnej školy. V domove je 76 žiakov zaradených do 5 výchovných 
skupín. Plocha areálu detského domova je 10 500 2 490  m2. Z piatich pavilónov detského 
domova sú tri určené na ubytovanie a výchovu detí. jeden pavilón je vyhradený administratíve a 
jeden pavilón pre technickú činnosť – prádelňu, kotolňu a pod.  Pavilóny sú v zlom 
stavebnotechnickom stave.  

Návrh 
 pavilóny detského domova navrhujeme rekonštruovať 

 
Materská škola 
Materská škola je v staršom účelovom objekte. Objekt je v schátralom stavebnotechnickom 
stave,  nie je plynofikovaný, ani napojený na verejný vodovod a kanalizáciu.  

V súčasnosti navštevuje materskú školu 48  žiakov, kapacita materskej školy je 75 žiakov, 
z toho kapacita 50 žiakov je v súčasnosti využívaná pre materskú školu a jedna trieda 
s kapacitou 25 žiakov pre špeciálnu základnú školu. Podlažná plocha objektu  je 650 m2,  
plocha pozemku je  2 300 m2. Materská škola má vodu zo spoločnej studne s Jednotou.  

Stredná trieda je využívaná pre vyučovanie žiakov špeciálnej základnej školy. Táto trieda bude 
po zvýšení počtu žiakov materskej školy využívaná pre potreby materskej školy.  

V materskej škole je jedáleň, výhľadovo sa uvažuje  s dovážaním stravy z detského domova, 
alebo z pohostinstva. 

Návrh 
pre 2 400 obyvateľov je potrebná kapacita materskej školy 96 žiackych miest s podlažnou 
plochou 1 150  m2 a plochou pozemku 3 360 m2 
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 jestvujúci objekt materskej školy navrhujeme ponechať s  kapacitou 54 žiakov a objekt 
rekonštruovať 

 v rómskej osade navrhujeme výstavbu novej materskej školy pre 60 žiakov s podlažnou 
plochou 720 m2 a plochou pozemku 2 100 m2                                                                                                                                         

 
Kaštieľ Spišský Štiavnik 
V súčasnosti je v kaštieli internátne odborné učilište. V škole sa učia žiaci v odbore záhradník, 
opravár poľnohospodárskych strojov a murár, dievčatá v odbore služby a domáce práce.  

Odborné učilište poskytuje žiakom aj ubytovanie. V priľahlom parku je futbalové a volejbalové 
ihrisko, obe v schátralom stave.  

V záhrade je sklenník v schátralom stave, vykurované tuhým palivom. V sklenníku sú  aj 
učebne pre odbor záhradník.    

Zariadenie má vlastnú studňu, odkanalizované je do septikov. Objekt je plynofikovaný. 

Návrh 
 park navrhujeme revitalizovať s obnovením  jazierok v miestach bývalých rybníkov 
 areál kaštieľa navrhujeme  zásobovať pitnou vodou z verejného vodovodu 
 všetky zariadenia kaštieľa navrhujeme plynofikovať 
 odkanalizovanie areálu navrhujeme do Hornádu cez vlastnú ČOV   
 kaštieľ navrhujeme využiť  na kultúrne zariadenie, domov dôchodcov, hospic, 

charitatívne zariadenia,  konferenčné a rekreačné účely.      
 ubytovacie kapacity navrhujeme riešiť v nových objektoch južne od kaštieľa 

2.7.2.2  Kultúra  
Kultúrny dom 
Sála kultúrneho domu  má kapacitu 200 stoličiek. Úžitková plocha kultúrneho domu je 270 m2. 
Celková plocha pozemku obecného úradu a kultúrneho domu je 1 620 m2. 

Návrh 
 pre 2 400 obyvateľov je potrebná kapacita kultúrneho domu 140 stoličiek. s podlažnou 

plochou 220 m2.  
 kultúrny dom bude kapacitne vyhovovať aj k návrhovému obdobiu 

 
Knižnica 
Knižnica je situovaná v samostatnom objekte. Podlažná plocha knižnice je 360 m2 . Plocha 
pozemku knižnice je 1 200 m2. V objekte sú aj ďalšie administratívne priestoty, celková 
zastavaná plocha objektu je 640 m2 a celková podlažná plocha objektu je 1 280 m2.  

Návrh 
 priestory knižnice navrhujeme premiestniť do základnej  školy, objekt knižnice 

rekonštruovať a využiť na sociálne účely – klub dôchodcov, domov dôchodcov 
 

Polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti a sociálnych služieb 
Objekt situovať do navrhovaného športového areálu  pri rómskej osade. V objekte je možné 
umiestniť materskú školu, sociálne zariadenia, služby a inú vybavenosť.  

2.7.2.3  Cirkevné objekty 
Kostol 
V obci je rímsko-katolícky kostol vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave. 

Fara  
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Fara je vo vyhovujúcom stavebnotechnickom stave.  

  

2.7.2.4 Zdravotníctvo a sociálne zariadenia 
Zdravotné stredisko  
Zdravotné stredisko  sa v obci nenachádza. Ordinácia lekára je v objekte knižnice. Predpokladá 
sa aj naďalej využívať služby zdravotných zariadení v Poprade.  

Dom dôchodcov a sociálnych služieb 
Objekt je vo vyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Kapacita zariadenia je 50 osôb, z toho 
polovici je poskytované aj ubytovanie v domove dôchodcov. 

Návrh 

 priestory  ordinácie navrhujeme ponechať v objekte knižnice, po dostavbe objektu 
služieb je možné ich premiestniť do tejto novostavby.  

 
 plochy pre sociálne zariadenie navrhujeme v terajšom objekte knižnice po rekonštrukcii 

objektu. V sociálnom zariadení navrhujeme domov dôchodcov a klubové priestory pre 
dôchodcov.   

 

2.7.2.5  Miestna správa a administratíva 
Obecný úrad  
V objekte obecného úradu je na prízemí pošta a na poschodí sú priestory obecného úradu. 
Zastavaná plocha objektu obecného úradu je 200 m2, podlažná plocha obecného úradu je 220 
m2.  Celková plocha pozemku obecného úradu a kultúrneho domu je 1620 m2. 

Návrh 
 priestory  obecného úradu navrhujeme rekonštruovať 
 v objekte navrhujeme ponechať administratívne priestory, resp. služby 
 priestory obecného úradu presťahovať do rozostavaného objektu domu služieb, kde sa 

zabezpečí bezbariérový prístup  
 
Pošta 
Poštový úrad sa nachádza v objekte obecného úradu vo vyhovujúcich priestoroch. Podlažná 
plocha pošty je 80 m2.  Priestory pošty budú vyhovovať aj k návrhovému obdobiu. 

Návrh 
 poštu navrhujeme ponechať v terajšom objekte 

 
Požiarna zbrojnica  
Je v objekte obecného úradu. Objekt je vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave. Podlažná 
plocha požiarnej zbrojnice je 100 m2. Objekt požiarnej zbrojnice vyhovuje 

2.7.2.6  Cintorín a miesta posledného odpočinku 
Cintorín je situovaný v južnej časti obce. Súčasná plocha 1,25 ha. Na cintoríne je novostavba 
domu smútku so zastavanou plochou 160 m2.   

Návrh 
 cintorín navrhujeme rozšíriť o plochu 0,5 ha o urnový háj 



ÚZEMNÝ PLÁN  OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK  ČISTOPIS    
  

 

 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA                              Strana 22 zo 66 

2.7.2.7  Maloobchodné zariadenia a veľkoobchod 
V obci sú celkom 4 maloobchodné zariadenia s celkovou podlažnou plochou  300 m2.   

Obchody sú zriadené v  účelovom objekte Jednoty a v rodinných  domoch.  Sortiment predajní 
je orientovaný na potraviny zmiešaný tovar a mäso. Veľkoobchodné zariadenia sa v obci 
nenachádzajú. 

Návrh 
 maloobchodné zariadenia základného potravinárskeho sortimentu navrhujeme riešiť 

formou rozptýlených objektov  po celej obci.  

2.7.2.8  Služby 
V súčasnosti v obci sú nevýrobné služby zastúpené kaderníctvom.  Výrobné služby sú 
zastúpené  opravovňou áut, sklenárstvom a stolárskou dielňou. Ubytovacie služby sa v obci 
poskytujú na súkromí. 

V obci sú 2 pohostinstvá s kapacitou 100 stoličiek. 

 
Návrh 

 nevýrobné služby (holičstvo, kaderníctvo, stravovacie zariadenia) a hygienicky 
nezávadné výrobné služby (krajčírstvo, oprava obuvi a spotrebného tovaru a elektroniky, 
sklenárstvo, stolárstvo)  navrhujeme situovať do objektov rodinných domov  
s polyfunkčným využitím, resp. účelovo rekonštruovaných na tieto aktivity.  

 výrobné služby a výkup druhotných surovín navrhujeme situovať do navrhovanej 
výrobnej zóny v priestore medzi ihrisko a hospodársky dvor PD Hornád 

 ubytovanie poskytovať v polyfunkčných rodinných domoch 

2.7.2.9  Telovýchova a šport 
Futbalový štadión 
Ihrisko s tribúnou sa nachádza v severnej časti obce.  Plocha ihriska  je 9 000 m2, hracia plocha  
je  5 200 m2. V areáli futbalového ihriska je aj volejbalové ihrisko. V južnej časti areálu sú 
disponibilné plochy pre ďalšie športové  ihriská.  

Návrh 
 voľné plochy južne od futbalového  ihriska využiť na zriadenie tenisového ihriska a 

viacúčelového ihriska pre loptové hry 
 športové plochy pre rómsku osadu navrhujeme východne od rómskej osady 
 detské ihriská a ihriská pre loptové hry v nových lokalitách bývania budú riešené v ÚPN 

zóny jednotlivých lokalít a na ploche navrhovanej verejnej zelene v centre obce 
 

2.7.2.10  Štruktúra a kapacita občianskej vybavenosti 
K návrhovému roku 2020 je potrebné uvažovať  s nasledovnou štruktúrou a kapacitou 
občianskej vybavenosti:  
občianska 
vybavenosť 

terajšia kapacita 
(stav) 

navrhovaná kapacita 
         (potreba) 

poznámka 

základná škola  300 žiakov 
2 320 m2 podl. pl. 
10 500 m2 pl. poz. 

300 žiakov 
2490  m2 podl. pl. 
10 500 m2 pl. poz. 

objekt kapacitne nevyhovuje, 
potrebná rekonštrukcia, 
navrh. telocvičňu v prístavbe 
školy 

Špeciálna základná 90 žiakov 150 žiakov potrebnú kapacitu školy vykryť  
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škola  - m2 podl. pl. 
1 400 m2 pl. poz. 

1 250 m2 podl. pl. 
5 200  m2 pl. poz.  

novými učebňami v prístavbe 
školy, areál školy rozšíriť o 
3 800 m2 pl. poz 

Odborné učilište 
internátne 

75 žiakov  objekt navrhujeme po 
rekonštrukcii a vysťahovaní 
terajšej školy a rómskych 
obyvateľov na iné funkčné 
využitie 

materská škola 75 žiakov 
650  m2 podl. pl. 
2 300 m2 pl. poz. 

54 žiakov 
560  m2 podl. pl. 
1 890 m2 pl. poz. 

navrhujeme  rekonštrukciu 
objektu 

materská škola 
v rómskej osade 

- 60 žiakov 
720  m2 podl. pl. 
2 100 m2 pl. poz. 

navrhujeme novú materskú 
školu 

kultúrny dom 
kultúrna sála 
 

200 stoličiek 
270  m2 podl. pl. 
1 620 m2 pl. poz. 

140 stoličiek 
220  m2 podl. pl. 
1 620 m2 pl. poz. 

priestory vyhovujú 

Polyfunkčný objekt 
občianskej 
vybavenosti a 
sociálnych služieb 

 300 m2 podl. pl. V športovom areáli při rómskej 
osade.  

rímokatolícky kostol 370 m2 podl. pl. 370 m2 podl. pl vyhovuje 
obecný úrad  220 m2 podl. pl. 300 m2 podl. pl. priestory nebudú vyhovovať, 

OcÚ presťahovať do 
rozostavaného domu služieb, 
objekt  rekonštruovať, využiť na 
administratívu, služby 

knižnica 360 m2 podl. pl. 360 m2 podl. pl. objekt  rekonštruovať, knižnicu 
ponechať v objekte, alebo ju 
umiestniť do inej obecnej 
budovy 

zdravotníctvo - 60 m2 podl. pl ordináciu ponechať v objekte 
knižnice, resp. premiestniť do 
rozostavaného domu služieb 

požiarna zbrojnica 100 m2 podl. pl 100 m2 podl. pl vyhovuje 
cintorín 1,25 ha 1,75 ha plochu cintorína rozšíriť o 

urnový háj s plochou 0,5 ha 
dom smútku 160 m2 podl. pl. 160 m2 podl. pl. novostavba - vyhovuje 
šport - šport. areál 0,9  ha futb ihr. 0,9  ha futb ihr. vyhovuje, areál doplniť o ďalšie 

ihriská, športové plochy riešiť 
v rómskej osade, v centre obce  
a v navrhovaných obytných 
lokalitách  

pošta 80 m2 podl. pl. 80 m2 podl. pl. priestory pošty vyhovujú 
komerčná 
vybavenosť 

300 m2 podl. pl. 300 m2 podl. pl. vyhovujú  

stravovacie 
zariadenia 

300 m2 podl. pl. 
100 stoličiek 

300 m2 podl. pl. 
100 stoličiek 

objekt si vyžaduje rekonštrukciu 

ubytovanie   120 lôžok v areáli cestovného ruchu južne 
od areálu kaštieľa 

služby 200 m2 podl. pl. 350 m2 podl. pl. služby poskytovať  v objekte 
rozostavaného domu služieb, 
v obj.  RD a OV, výr.služby vo 
výr. areálech 

sociálne zariadenia 360 m2 podl. pl. 720 m2 podl. pl.  súčasnosti je v prevádzke 
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50 stoličiek, 25lôžok domov dôchodcov  a sociálnych 
služieb  
ďalšie služby poskytovať 
v terajšom objekte knižnice, 
resp. v novostavbe 

cestovný ruch - 8 000 m2 podl. pl. juhovýchodne od kaštieľa 

2.7.3.Výroba  

2.7.3.1 Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, výrobné služby a stavebníctvo   
Priemyselná výroba  v obci je zastúpená iba drevárskou dielňou.  

Návrh 
 pre výrobu sú vyčlenené nové priestory s celkovou plochou 1,73 ha medzi hospodárskym 

dvorom  a futbalovým štadiónom, v  ochrannom pásme hospodárskeho dvora. V tomto 
areáli je už vydané stavebné povolenie na stolársku dielňu s plochou pozemku 0,18 ha 
a zastavanou plochou 520 m2 . V ochrannom pásme VN vedenia je plocha pozemku 
s rozlohou 0,47 ha bez možnosti výstavby 

  v areáli hospodárskeho dvora navrhujeme  výrobné prevádzky a živočíšnu výrobu 

2.7.3.2 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
 
V riešenom území sa nachádzajú tieto bonitované pôdno - ekologické jednotky: 

0806042 – 80603 – 5 
Nivné pôdy stredne ťažké s praznivým vodným režimom , nekarbonátové, na rovine, stredne 
skeletovité, stredne hlboké  pôdy 

0811002 – 81102 – 6 
Nivné pôdy glejové stredne ťažké (lokálne i ľahké), na rovine,  bez skeletu, hlboké pôdy 

0811042 – 81103 – 6 
Nivné pôdy glejové stredne ťažké (lokálne i ľahké), na rovine, stredne skeletovité, stredne 
hlboké  pôdy 

0814062 – 81401 – 7 
Nivné pôdy stredne ťažké až ľahké, plytké,  na rovine, stredne až siilne skeletovité, plytké pôdy  

0829002 – 82901 – 5 
Lužné pôdy stredne ťažké až ťažké na sprašových a svahových lužných glejových hlinách, na 
rovine,  bez skeletu, hlboké pôdy 

0911002 – 91102 – 7 
Nivné pôdy glejové stredne ťažké (lokálne i ľahké), na rovine,  bez skeletu, hlboké pôdy 

0911042 – 91102 – 7 
Nivné pôdy glejové stredne ťažké (lokálne i ľahké), na rovine, stredne skeletovité, stredne 
hlboké  pôdy, 

0914065 – 91401 – 7 
Nivné pôdy stredne ťažké až ľahké, plytké,  na rovine, stredne až siilne skeletovité, plytké pôdy 

0929002 – 92901 – 6 
Lužné pôdy stredne ťažké až ťažké na sprašových a svahových lužných glejových hlinách, na 
rovine,  bez skeletu, hlboké pôdy 
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0929005 – 92901 – 6 
Lužné pôdy stredne ťažké až ťažké na sprašových a svahových lužných glejových hlinách, na 
rovine,  bez skeletu, hlboké pôdy 

0929303 – 92901 – 6 
Lužné pôdy stredne ťažké až ťažké na sprašových a svahových lužných glejových hlinách, na 
miernom svahu, so severnou expozíciou, bez skeletu, hlboké pôdy 

0929032 – 92901 – 6 
Lužné pôdy stredne ťažké na sprašových a svahových lužných glejových hlinách, na rovine bez, 
alebo s možnosťou prejavu plošnej vodnej erózie, slabo skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0963442 – 96304 –7 
Hnedé pôdy na minerálne bohatých zvetralinách  flyša, stredne ťažké, na strednom svahu  
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,  

0969012 – 96901 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na rovine, slabo skeletovité, hlboké 
pôdy 

0969212 – 96901 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na rovine, slabo skeletovité, hlboké 
pôdy 

0969232 – 96901 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé ogleejné na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu s južnou, 
východnou a západnou expozíciou, slabo skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0969242 – 96902 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu s južnou, 
východnou a západnou expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0969332 – 96901 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu so severnou 
expozíciou, slabo skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0969342 – 96902 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na miernom svahu so severnou 
expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0969442 – 96904 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu  s južnou, 
východnou a západnou expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy,  

0969532 – 96905 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu so severnou 
expozíciou, slabo skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0969542 – 96906 – 8  
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu so severnou 
expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0969545 – 96906 – 8 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé oglejené na flyši, stredne ťažké, na strednom svahu so severnou 
expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0971032 – 97101 – 7 
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Hnedé pôdy oglejené, kyslé na svahových hlinách , stredne ťažké až ťažké, na rovine, slabo 
skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0971212 – 97101 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé na svahových hlinách , stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, slabo skeletovité, hlboké pôdy 

0971215 – 97101 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé na svahových hlinách , stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, slabo skeletovité, hlboké pôdy 

0971235 – 97101 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé na svahových hlinách , stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, slabo skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0971242 – 97102 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé na svahových hlinách , stredne ťažké až ťažké na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0971315 – 97101 – 7 
Hnedé pôdy oglejené, kyslé na svahových hlinách , stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu 
so severnou expozíciou, slabo skeletovité, hlboké pôdy 

0972212 – 97201 – 9 
Hnedé pôdy glejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6 – 0,8 m na rôznych substrátoch, 
stredne ťažké až ťažké 

0972215 – 97201 – 9 
Hnedé pôdy glejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6 – 0,8 m na rôznych substrátoch, 
stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu s južnou, východnou a západnou expozíciou, slabo 
skeletovité, hlboké pôdy 

0972233 – 97201 – 9 
Hnedé pôdy glejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6 – 0,8 m na rôznych substrátoch, 
stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu s južnou, východnou a západnou expozíciou, slabo 
skeletovité, stredne hlboké pôdy 

0972332 – 97202 –7 
Hnedé pôdy glejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6 – 0,8 m na rôznych substrátoch, 
stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu so severnou expozíciou, slabo skeletovité, stredne 
hlboké pôdy 

0972412 – 97201 – 9 
Hnedé pôdy glejové s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6 – 0,8 m na rôznych substrátoch, 
stredne ťažké až ťažké, na strednom svahu s južnou, východnou a západnou expozíciou, slabo 
skeletovité, hlboké pôdy 

0975543 – 97505 – 8 
Hnedé pôdy v komplexe so stredne hlbokými až plytkými rendzinami, hnedé pôdy prevládajú, 
stredne ťažké až ťažké, na strednom svahu so severnou expozíciou, stredne skeletovité, 
stredne hlboké pôdy 

0978362 – 97801 – 9 
Hnedé pôdy na flyši,  stredne ťažké až ťažké, na miernom svahu so severnou expozíciou, 
stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

0978562 – 97801 – 9 
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Hnedé pôdy na flyši,  stredne ťažké až ťažké, na strednom svahu so severnou expozíciou, 
stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

0979261 – 97901 –8 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch,  stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

0979262 – 97101 – 7 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch,  stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

0979265 – 97901 – 8 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch,  stredne ťažké až ľahké, na miernom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

0979461 – 97901 – 8 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch,  stredne ťažké až ľahké, na strednom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

 
0979465 – 97901 – 8 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch,  stredne ťažké až ľahké, na strednom svahu 
s južnou, východnou a západnou expozíciou, stredne až silne skeletovité, plytké pôdy 

0982682 – 98219 – 9 
Hnedé pôdy na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, na výraznom svahu 
s rôznou expozíciou, stredne až silne skeletovité, rôzne hlboké pôdy 

0982782 – 98218 – 9 
Hnedé pôdy na flyši, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, na výraznom svahu so 
severnou expozíciou, stredne až silne skeletovité, rôzne hlboké pôdy 

0983672 – 98301 – 9 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, na 
výraznom svahu s rôznou expozíciou, bez skeletu až slabo skeletovité, rôzne hlboké pôdy 

0983675 – 98301 – 9 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, na 
výraznom svahu s rôznou expozíciou, bez skeletu až slabo skeletovité, rôzne hlboké pôdy 

0983685 – 98301 – 9 
Hnedé pôdy na rozličných iných substrátoch, na výrazných svahoch, stredne ťažké až ťažké, na 
výraznom svahu s rôznou expozíciou, stredne až silne skeletovité, rôzne hlboké pôdy 

V katastrálnom území Spišský Štiavnik je pôda zaradení do skupiny BPEJ 5., 6, 7, 8 a 9..  
Poľnohospodársku pôdu v extraviláne obce obhospodaruje Agrodružstvo Spišský Štiavnik a 
súkromne hospodáriaci roľníci (SHR). 

 
Rastlinná výroba  
Celková plocha poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Spišský Štiavnik je 949,6254 ha. Z toho orná 
pôda zaberá plochu 728, 5306 ha  a  TTP 221,0948 ha.  

V katastri obce sa nachádzajú odvodnené plochy. Tieto sú vyznačené vo výkrese širších 
vzťahov. Lúky a pasienky sú situované najmä na sklonitostne extrémnejších polohách. Ostatné 
plochy  sa nachádzajú v extrémnejších polohách. 
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Rastlinná výroba je zameraná hlavne na pestovanie obilnín, (pšenica ozimná, pšenica jarná, 
jačmeň jarný, trikitale, ovos),  repky olejnej,  zemiakov, jednoročné a viacročné krmoviny.  

Vlastníkom  pozemkov  v užívaní Agrodružstva Spišský  Štiavnik a SHR sú súkromné osoby, 
cirkev a Urbariát v Spišskom Štiavniku. 

 
Živočíšna výroba 
je zameraná na chov hovädzieho dobytka. Živočíšna výroba v rámci areálu hospodárskeho 
dvora  je situovaná v južnej časti dvora v priamom dotyku s obytnou zástavbou v obci.  Okrem  
ustajňovacích  objektov sú v areáli hospodárskeho dvora výrobné prevádzky, sklady a  dielne.  

V areáli hospodárskeho dvora sa postupne kapacitným znižovaním poľnohospodárskej výroby 
vyčleňujú  priestory  pre výrobu. 

Pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora je určené Územným rozhodnutím č. ÚPaSP 
2175/88 – MO Okresného úradu v Poprade zo dňa 20. 12. 1988. Ochranné pásmo 
hospodárskeho dvora je vyznačené vo výkresoch č. 2,3,4 a 5.  

Postupným etablovaním výrobných prevádzok a zmenou využitia stavieb navrhujeme 
pristúpiť k prehodnoteniu hraní ochranného pásma hospodárskeho dvora 
 

Lesné hospodárstvo 
Lesy v katastrálnom území obce Spišský Štiavnik obhospodárujú 

 Urbárske pozemkové spoločenstvo  majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku 
 Štátne lesy OZ Prešov 
 Lesná správa Poprad 
 Pozemkové spoločenstvo Dubiná Švábovce  
 Pro POPULO Poprad 

 
Urbárske pozemkové spoločenstvo  majiteľov lesov a pôdy v Spišskom Štiavniku je vlastníkom  
    238,99 ha hospodárskeho lesa  
               2,20 ha ochranného       lesa 
spolu:    241,19 ha lesných kultúr 
 
Do výmery lesa patrí lesná škôlka na pestovanie sadeníc vo výmere 0,29 ha. Táto škôlka 
zaisťuje sadenice na výsadbu lesných kultúr. Pestujú sa sadenice smreka obecného,  jedle, 
borovice, smrekovca, javora a buka. Priemerná ročná produkcia výsadby schopných sadeníc je 
cca 70 000 kusov. Lesná škôlka má celkovú výmeru 1,5 ha. Vedľa lesnej škôlky je nová 
administratívno prevádzková budova pre činnosti súvisiace s činnosťou škôlky a lesnou 
prevádzkou. Lesná škôlka sa nachádza v lesnom komplexe južne od obce, západne od 
vodojemu, v grafickej časti je vyznačená vo výkrese č. 1.  

Do katastra obce patria aj lesy, ktorých  užívateľom sú Štátne lesy OZ Prešov, Lesná správa 
Poprad. Výmera tohto lesa je 14,61 ha. Vlastníkom tejto výmery sú súkromní občania obce 
Spišský Štiavnik. Táto plocha nebola doteraz prevzatá od ŠL z toho dôvodu, že nie je ukončená 
ROEP a nie sú vysporiadaní dedičia.  

Celkom Štátne lesy OZ Prešov obhospodarujú 159,36 ha lesov, cirkevné lesy sú na ploche 78 
ha a súkromní vlastníci majú 75 ha lesa. Lesy zaberajú v katastrálnom území Spišský Štiavnik 
spolu plochu  553,55 ha. 

Lesné plochy urbariátu sú na poľovnícke účely prenajaté nasledovne: 

 Poľovnícke združenie Smrekovica so sídlom v Hranovnici vo výmere 189,40 ha 
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 Poľovnícke združenie Dubina Poprad vo výmere 49,59 ha.  
Návrh 

 živočíšnu výrobu navrhujeme ponechať, resp. zvyšovať v areáli terajšieho 
hospodárskeho dvora družstva 

 lesné  porasty navrhujeme ponechať v súčasnom rozsahu.  Hospodárenie v lesoch riadiť 
Lesným hospodárskym plánom spracovaným v roku 2 000 Lesoprojektom Košice.  

 navrhujeme nový hospodársky dvor súkromne hospodáriaceho roľníka západne od 
zastavaného územia obce. Hospodársky dvor bude sprístupnený účelovou 
komunikáciou vedúcou k rekreačnej lokalite Dubiny. Areál HD  bude limitovaný v rozvoji 
ochrannými pásmami VTL plynovodu a VN vedenia.  

2.7.4.Rekreácia 
V severnej časti katastra sa nachádza chatová lokalita v priestore Kozie Chrbty – Dubina. Ide o 
krajinársky vysoko hodnotné územie, prepojené s obcou peším chodníkom, využívaným 
obyvateľmi obce ako vychádzková trasa.  

Južná časť katastra zasahuje  do Národného parku Slovenský raj. Dobrá dostupnosť je do 
stredísk cestovného ruchu v Slovenskom raji – Vernár, Podlesok a Kláštorisko.  

Z obce vedie vychádzková trasa východným smerom ku kaštieľu. 

Samotná obec v minulosti nemala rekreačný charakter, ale v posledných rokoch sa rozbehlo 
poskytovanie ubytovacích služieb na súkromí.  Pre každodennú rekreáciu  sú využívané 
záhradky,  blízke lúky a lesy  v katastri obce. 

Návrh  
 lesy v katastri obce mimo územie NP Slovenský raj  využívať ako lesopark. Účelové 

cesty udržiavať  
 vybudovať turistický chodník k vodojemu s upravením odpočinkového priestoru pre 

krátkodobú rekreáciu obyvateľstva na lúke pri vodojeme. Upraviť tu trávnatú plochu pre 
loptové hry,  ohnisko s prístreškom. Tento odpočinkový priestor  prepojiť   turistickým 
chodníkom po účelových komunikáciách a chodníkoch s Betlanovcami 

 poskytovanie služieb pasantným návštevníkom je komerčnou záležitosťou a v obci sú 
tieto služby poskytované v pohostinských zariadeniach 

 z obce vybudovať cykloturistický chodník do Betliara. Pri kaplnke upraviť odpočinkový 
priestor so sedením, detským ihriskom 

 pre pasantných návštevníkov obce vybudovať záchytné parkovisko pri kaštieli a pri 
športovom areáli pri vstupe do obce od Popradu. V týchto lokalitách v rámci služieb 
zriadiť požičovne bicyklov, resp. aj požičiavanie koní, možnosť zviesť sa na kočoch 
ťahaných koňmi a podobné aktivity  

 pri rekreačnej lokalite Dubina upraviť zatrávnené ihrisko pre loptové hry, ohnisko  
 rekreačnú lokalitu Dubina plošne ani kapacitne nerozširovať 
 na území NP Slovenský raj je okrem vyhradených  areálov povolený pohyb iba po 

turistických chodníkoch. V katastrálnom území Spišského  Štiavnika na území NP nie je 
vyhradený areál a nevedú tade ani turistické chodníky 

 katastrom obce navrhujeme viesť spišskú  cyklomagistrálu v trase cesty III. triedy 
 južne od kaštieľa s priľahlým historickým parkom medzi ramenami Hornádu vedľa  

územia európskeho významu navrhujeme plochu pre cestovný ruch s riešením 
ubytovacích zariadení  hotelového, alebo penziónového typu s kapacitou 50 lôžok 
s doplnkovými službami, športoviskami. Na rekreačnú plochu bude potrebné 
vypracovať podrobnú urbanistickú štúdiu. Pri návrhu rekreačnej lokality sa nemá 
zasahovať do toku v priľahlej časti  k rekreačnej ploche. Na toku je potrebné vykonať 
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protipovodňové opatrenia, ktoré  negatívne neovplyvnia tok a priľahlý brehový porast. 
Pri toku je potrebné zachovať charakteristický vzhľad  krajiny, preto objekty v rekreačnej 
lokalite musia byť riešené tvarovo a výškovo  tak, aby nezasahovali do dominantného 
postavenia kaštieľa  pri vnímaní tohto územia zo strany návštevníkov NP Slovenský raj 

 

2.8  Vymedzenie zastavaného územia obce 
Zastavané územie obce v zmysle zákona č. 237/2000Z.z. je vymedzené hranicami zastavaného 
územia v zmysle NV SR č. 152/1996 Z.z., ktoré sú rozšírené o nové lokality bývania, rekreácie 
a občianskeho vybavenia nasledovne: 

Hranice zastavaného územia sú vymedzené plochami určenými na zastavanie v zmysle 
územného plánu obce. 
Navrhovaná hranica zastavaného územia na severe ide hranicou zastavaného územia k 1. 1. 
1990 (A) po vonkajšej strane prístupovej komunikácie k hospodárskemu dvoru družstva,  ďalej 
pokračuje touto hranicou okolo družstva, križuje Hornád, zo severu ohraničuje zástavbu 
rodinných domov na Hlavnej ulici, kde na východnom konci zástavby pokračuje po poľnú cestu 
vedúcu z Hlavnej ulice k vedľajšiemu ramenu Hornádu. Tam sa láme a po vonkajšej strane 
poľnej cesty smeruje južným smerom k Hlavnej ulici, kde pokračuje hranicou zastavaného 
územia k 1. 1. 1990 južným smerom po východnej strane obytnej zástavby.  Opäť sa odpája od 
pôvodnej hranice, pokračujúc južným smerom okolo objektu technického vybavenia (B), lomí sa 
okolo nej západným smerom južnou, západnou a opäť južnou hranicou  navrhovanej lokality 
rodinných domov Pred baču,   po východnú hranicu navrhovanej plochy na rozšírenie areálu 
základnej školy, kde sa láme južným smerom a obchádza navrhovaný areál z východu a juhu 
(D) po pôvodný areál základnej školy, kde sa napája na hranicu zastavaného územia k 1. 1. 
1990 a tou pokračuje západným smerom  križujúc poľnú cestu idúcu západne od areálu školy a 
pokračuje  po rómsku osadu, kde sa odkláňa južným smerom obchádzajúc  osadu z východnej, 
(E) južnej a západnej strany a pokračuje západnou stranou komunikácie po cestu  do 
Hranovnice, kde sa láme východným smerom a tam sa napája na  hranicu zastavaného územia 
k 1. 1. 1990.  Touto pokračuje severným smerom po západnej hranici cintorína, a pokračuje 
západnou a (F) severnou stranou navrhovaného rozšírenia cintorína a opäť  sa napája na  
hranicu zastavaného územia k 1. 1. 1990,  od ktorej sa odkláňa, aby zo západu a severu obišla 
navrhované parkovisko a opäť hranicou zastavaného územia k 1. 1. 1990. pokračuje po 
západnej hranici navrhovanej lokality rodinných domov Pri Hornáde. Sleduje západnú stranu 
navrhovanej prístupovej komunikácie severným smerom po Hornád, kde sa láme západným 
smerom a ide južnou stranou Hornádu. Na konci jestvujúcej zástavby sa láme, križuje Hornád 
a pokračuje západnou hranicou zastavaného územia severným smerom po koniec navrhovanej 
lokality rodinných domov Za humny. Na jej severnej hranici (G) sa  láme východným smerom 
sledujúc severnú stranu tejto lokality po jestvujúcu zástavbu, kde sa opäť napája na hranicu 
zastavaného územia k 1. 1. 1990 a obchádzajúc jestvujúce rodinné domy pri Priečnej ulici  zo 
západu a severu a križujúc Priečnu ulicu sa vracia na vonkajšiu stranu prístupovej komunikácie 
k hospodárskemu dvoru družstva (A).  
V lokalite kaštieľa je hranica zastavaného územia totožná s hranicou zastavaného územia k 1. 
1. 1990 (H) a do zastavaného územia navrhujeme začleniť aj areál cestovného ruchu južne od 
parku kaštieľa medzi ramenami Hornádu (J). 

2.9 Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov 

1.1.1 Ochranné pásma a obmedzenia v rozvoji obce 
 pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora podľa nižšie citovaného rozhodnutia 



ÚZEMNÝ PLÁN  OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK  ČISTOPIS    
  

 

 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA                              Strana 31 zo 66 

 ochranné pásmo vodných zdrojov 3.st. „Priamy odber vody z Hornádu v profile Smižany“, 
ktoré je na území celého katastra  

 ochranné pásmo NP Slovenský raj (viď grafickú časť) 
 ochranné pásmo ČOV 100 m 

ochranné pásmo elektrických vedení je pri napätí  
od 1 do 35 kV vrátane  
pre vodiče bez izolácie  10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m 
pre zavesené káblové vedenie 1 m 
od 35 do 110 kV vrátane  15 m  
od 110 do 220 kV vrátane  20 m  
od 220 do 400 kV vrátane  25 m  
nad 400 kV 35 m. 
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 do 110 kV 
vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu 
ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je  
1 m pri  napätí do 110 kV vrátane od krajného vodiča na každú stranu 
3 m pri  napätí nad 110 kV 

 ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia  
 s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 

vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice od 
konštrukcie transformovne 

 s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením, alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na 
výmenu technologických zariadení. 

bezpečnostné pásmo plynovodov je nasledovné: 
10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa   prevádzkovaných na 
voľnom priestranstve a na nezastavanom území 
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa  do 4 MPa a s menovitou 
svetlosťou do 350 mm 
50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa  do 4 MPa a s menovitou 
svetlosťou nad 350 mm 
50 m pri plynovodoch s tlakom nad  4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 
mm 
100 m pri plynovodoch s tlakom nad  4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 
mm 
150 m pri plynovodoch s tlakom nad  4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 
mm 
300 m pri plynovodoch s tlakom nad  4 MPa a s menovitou svetlosťou nad  
500 mm 
50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch  

 ochranné pásmo plynovodov je nasledovné: 
 4 m pre  plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 
 8 m pre  plynovod s menovitou svetlosťou od 201  do 500 mm 
 12 m pre  plynovod s menovitou svetlosťou od 501  do 700 mm 
 50 m pre  plynovod s menovitou svetlosťou  nad  700 mm 

1 m  pre plynovod,   ktorým sa rozvádza plyn na  zastavanom území obce  
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa 

 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, zariadenia protikoróznej ochrany 
apod.) 



ÚZEMNÝ PLÁN  OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK  ČISTOPIS    
  

 

 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA                              Strana 32 zo 66 

 pásmo hygienickej ochrany cintorínov 50 m 
 pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 1,5 m do priemeru 500 mm 

vodorovnej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 
 pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 2,5 m nad priemer 500 mm 

vodorovnej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 
 ochranné pásmo ciest III. tr.  20  m od osi vozovky mimo zastavané územie 
 elekronické a komunikačné káble0,5 – 1m 
 odvodnenia 
 z prevádzky letiska v Poprade vyplývajú požiadavky v zmysle §30 zákona č. 143/1998 Z.z. 

o civilnom letectve  v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých je potrebný súhlas 
Leteckého úradu  SR na stavby: 

  8.1.28.1. vysoké 100 m a viac nad okolitú krajinu  
  8.1.28.2. stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných 

alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu 
  8.1.28.3. zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov 

a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov , vedenia 
VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice 

  8.1.28.4. zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na 
generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné 
svetelné zdroje 

 
 
Ochranné pásmo vodných zdrojov 3.st. „Priamy odber vody z Hornádu v profile Smižany“ bolo 
vyhlásené rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia – oddelenie štátnej vodnej 
správy a ochrany ovzdušia Košice č. ŽP – 43/1994 VN, zo dňa 20. 12. 1994. 

Z uvedeného rozhodnutia pre kataster obce vyplývajú tieto obmedzenia pre rozvoj obce: 

 zákaz budovania veľkovýkrmní ošípaných a koncentrovaného chovu HD a oviec 
 objekty chovov hospodárskych zvierat vybaviť nepriepustným hnojiskom  
 zákaz budovať bezpodstieľkové ustajnenia hospodárskych zvierat 
 zákaz používať hnojovicu a močovku na pozemkoch so sklonom nad 7O do vzdialenosti 100 

m od toku 
 zákaz používania kompostov vyrobených na základe  odpadov a kalov z ČOV 
 zákaz skladovania priemyselných hnojív v inundačnom území a príbrežnom pásme 
 zákaz budovania podzemných skladov ropných látok, budovanie ostatných skladov 

ropných látok iba so súhlasom vodoochranného orgánu 
 zákaz využívať pozemky so sklonom nad 15O  ako ornú pôdu 
 orná pôda musí byť vzdialená od vodného toku min. 10 m, medzi ornou pôdou a tokom 

musí byť drnový fond, ktorý nesmie byť hnojený 
 pozemky so sklonom nad 15O  zaradiť do kategórie TTP 
 výstavbu výrobných a  prevádzkových objektov možno povoliť  len na základe 

predchádzajúceho súhlasu vodohospodárskeho objektu, pričom sklady látok škodiacich 
vodám musia byť zabezpečené nepriepustnou úpravou proti úniku týchto látok do 
povrchových, alebo podzemných vôd alebo do prostredia s týmito vodami spojeného 

 
Pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora je určené Územným rozhodnutím č. ÚPaSP 
2175/88 – MO Okresného úradu v Poprade zo dňa 20. 12. 1988. Z uvedeného rozhodnutia 
vyplývajú nasledovné obmedzenia: 

 zakazuje sa akákoľvek nová výstavba bytov a ubytovní (výnimka sa udelila na vtedajší dom 
služieb, terajší kláštor) 



ÚZEMNÝ PLÁN  OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK  ČISTOPIS    
  

 

 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA                              Strana 33 zo 66 

 zakazuje sa výstavba rekreačných zariadení 
 zakazuje sa výstavba občianskej vybavenosti 
 rozvoj HD uskutočňovať severovýchodným smerom 
 po obvode HD od obytnej zástavby vysadiť štvormetrový pás izolačnej zelene 

 
Postupným etablovaním výrobných prevádzok a zmenou využitia stavieb navrhujeme 
pristúpiť k prehodnoteniu hraní ochranného pásma hospodárskeho dvora  

2.9.2. Chránené územia podľa osobitných predpisov 
Riešené územie sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nachádza 
čiastočne na území Národného parku Slovenský raj (3. stupeň ochrany), na území ochranného 
pásma NP Slovenský raj (2. stupeň ochrany) a na zvyšku riešeného územia platí 1. stupeň 
územnej ochrany. Nenachádzajú sa tu vyhlásené maloplošné chránené územia. V k.ú. sú však 
vyhláškou KÚ v Prešove č. 1/1997 vyhlásené chránené objekty – chránené stromy.    
Ochranným pásmom je územie okolo chráneného stromu v plošnom priemere ich koruny 
zväčšeného o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu. 

2.9.3.  Kultúrne pamiatky a archeologické náleziská 
kultúrne pamiatky 

 kostol Narodenia Panny Márie – zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod 
číslom 972/0, gotický zo 14. storočia, v 18. storočí zbarokizovaný, upravený v 19. storočí. 
Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou 
a vstavanou vežou. Fasády sú hladké, veža zakončená barokovou cibuľkou. Okolo kostola 
je zachovaný vysoký kamenný obranný múr s pultovou strieškou. V roku 2001 bola 
ukončená prístavba kaplnky a sakristie.    

 renesančný kaštieľ – zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 
971/0, zo 16. storočia na mieste stredovekého cisterciánskeho kláštora, ktorý bol 
renovovaný v roku 1834 a po požiari v roku 1925 bol rozšírený a adaptovaný podľa návrhu 
architekta Dušana Jurkoviča.   Je to dvojpodlažná budova so štvorcovým pôdorysom 
a nárožnými vežami, zastrešenými cibuľami. Budova má sedlové strechy a fasády 
s rustikou 

 park v Spišskom Štiavniku má charakter parku prírodno – krajinárskeho. Komplex parku 
ako krajinotvorného prvku je viditeľný už zďaleka z každej prístupovej cesty k objektu. Tvorí 
kompaktný dominantný prvok.  Nachádza sa v ňom aj hospodárska časť, čo vyplýva 
z histórie vzniku kaštieľa a vývoja parku.  Park je od areálu kaštieľa oddelený štátnou 
cestou Spišský Štiavnik – Spišský Štvrtok. Táto cesta tvorí S a V hranicu parku. J hranica  
parku je ohraničená Gánovským potokom a priekopou, ktorá ústi do Hornádu. Dlhodobá 
neodborná údržba a macošský vzťah užívateľov k parku veľmi poznamenali jeho stav. 
Vidieť je to na jeho zanedbanosti porastov a budov nachádzajúcich sa v objekte parku 
a kaštieľa. Je to neudržiavaný park, ktorý potrebuje rekonštrukciu – zdravotný výrub, 
úpravu cestnej siete, úpravu zachovalých alejí a obnovenie vodného systému s jazierkami. 
Park je navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu  pamiatkového fondu. 

 pomník padlým vojakom za 2. svetovej vojny – zapísaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu pod číslom 1420/0 

 
archeologické náleziská  

Na území katastra obce Spišský Štiavnik je hustá sieť archeologických lokalít, ktoré sú 
datované do neolitu, doby bronzovej, rímskej, stredoveku a novoveku v polohách Sedliská, Nad 
rybníkom, Rybník I.,  II. a iné. Mnohé z lokalít majú nadregionálny význam, iné sú kľúčovými pre 
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historický vývoj obce Spišský Štiavnik. Pri stavebnej činnosti môže dôjsť k ich porušeniu, resp. 
porušeniu dosiaľ neznámych archeologických objektov a nálezísk.  V zmysle § 37 
pamiatkového zákona pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa 
predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné vykonať 
záchranný výskum. O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad  
SR Bratislava. 

Návrh 
 stavebné činnosti, dotýkajúce sa národnej kultúrnej pamiatky  musia prebiehať v súlade so 

Zákonom 49/2002 Z.z.. o ochrane pamiatkového fondu a s ním súvisiacimi právnymi 
predpismi. Akákoľvek stavebná činnosť na území tejto národnej kultúrnej pamiatky je 
možná v zmysle § 32 pamiatkového zákona len na základe rozhodnutia Krajského 
pamiatkového úradu. V územnom konaní, v stavebnom konaní v konaní o povolení zmeny 
stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby a v konaní o ohlásení udržiavacích prác 
rozhoduje stavebný úrad v zmysle § 11 pamiatkového zákona až po predchádzajúcom 
súhlase Krajského pamiatkového úradu Prešov.   

 akúkoľvek stavebnú, či inú hospodársku činnosť na polohách vyššie uvedených  
evidovaných archeologických lokalít zapísaných v ÚZPF a evidovaných archeologických 
lokalít je potrebné vopred odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Prešov. Krajský 
pamiatkový úrad v zmysle § 41 pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným 
úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a 
stavebnom konaní.  

 akékoľvek archeologické objekty a nálezy  mimo vymedzené lokality je stavebník povinný 
v zmysle § 40, odsek 2 a 3 pamiatkového zákona a  § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
zákona č. 49/2002 Z.z. písomne oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove 
priamo, alebo  prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca, alebo 
osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý 
pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky 
krajským pamiatkovým úradom, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, 
najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským 
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 
záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a 
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a 
z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.  

 obec si môže zaviesť v zmysle § 14 pamiatkového zákona evidenciu pamätihodností obce 
 park pri kaštieli v Spišskom Štiavniku navrhujeme obnoviť, pri obnove parku dodržať všetky 

podmienky a postupy uvedené v zámere obnovy pamiatky (spracované Krajským 
strediskom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove v roku 1981) a zásadách 
pamiatkovej úpravy. V parku obnoviť pôvodnú sieť chodníkov s alejami, odpočinkovými 
plochami a vodnými   plochami.  Stavebné objekty v parku sú určené na dožitie a 
nenavrhujeme ich obnovu.   

2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami 

2.10.1. Záujmy obrany štátu 

V katastrálnom území obce Spišský Štiavnik sa nenachádzajú žiadne priestory vyžadujúce 
riešenie záujmov obrany štátu  
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2.10.2. Protipožiarna ochrana a záchranná služba 

Požiarnu ochranu a záchrannú službu zabezpečuje Hasičský a záchranný zbor Bardejov.  
Odber požiarnej vody je v prípade potreby z Tople, z miestnych potokov a z verejného 
vodovodu.  Pri riešení územného plánu obce boli požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb 
riešené primerane podrobnosti riešenia ÚPN v zmysle ustanovení § 40 a vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z.  V obci je sklad 
požiarnej techniky.  Požiarna ochrana sa riadi príslušným STN 73 0802, 73 0833 a 73 0837. 

Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi objektmi 
uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o  všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.   

Požiarna voda 

Obyvateľstvo 

Podľa STN 920400, tab. 2, položka 2 (Nevýrobné stavby s plochou 120 – 1 000 m2 a výrobné 
stavby jednopodlažné do 500 m2 plochy) je potreba požiarnej vody 12,0 l.s-1.  Podľa čl. 3.2. 
uvedenej normy zdroje vody na hasenie požiaru musia byť schopné trvalo zabezpečovať 
potrebu vody na hasenie požiarov min. počas 30 minút. Celková zásoba požiarnej vody je 12,0 
l.s-1 .30 min. = 21 600 l (21,6 m3). Podrobnejšie riešenie, napr. lokalizácia hydrantov je 
predmetom podrobnejších stupňov ÚPD. 

2.10.3. Ochrana územia proti veľkým vodám 

Z hľadiska ochrany pred povodňami navrhujeme úpravu vodných tokov (viď kapitola 2.12.2.3.)   
Pri využívaní území pozdĺž vodných tokov  je potrebné dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 
184/2002 Z.z. a 364/2004 Z.z. o vodách a 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami.  

V zmysle § 49 zákona NR SR čís. 364/2004  Z.z. o vodách môže správca vodného toku pri 
výkone jeho správy alebo správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky, 
ktorými sú v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky 
významnom toku Hornád pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 
5 m od brehovej čiary. Pre navrhovanú úpravu Hornádu na Q100 v celom zastavanom území 
obce a v navrhovanej lokalite pre cestovný ruch južne od Kaštieľa medzi ramenami Hornádu 
navrhujeme  ponechať územnú rezervu pozdĺž oboch brehov neupravenej časti Hornádu min. 
15,0 m. Pozdĺž brehov upravenej časti Hornádu a Gánovského potoka navrhujeme  ponechať 
manipulačný pás min. 6,0 m. 

Navrhujeme  úpravu korýt potokov v zastavanom území obce na Q100 ročnú vodu, bez zmeny 
polohy koryta iba s jeho prípadným prehĺbením,  alebo rozšírením  a vegetačným spevnením 
brehov bez  navyšovania  brehov, ktoré bráni vtoku povrchových vôd do toku. 

Z hľadiska záujmov vojenskej správy nie sú v záujmovej oblasti žiadne objekty, ani zariadenia.  
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2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny  
Riešené územie sa podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nachádza 
čiastočne na území Národného parku Slovenský raj (3. stupeň ochrany), na území ochranného 
pásma NP Slovenský raj (2. stupeň ochrany) a na zvyšku riešeného územia platí 1. stupeň 
územnej ochrany. Nenachádzajú sa tu vyhlásené maloplošné chránené územia. V k.ú. sú však 
vyhláškou KÚ v Prešove č. 1/1997 vyhlásené dva chránené objekty – chránené stromy. 

Súbežne s ÚP obce bol v katastri obce Spišský Štiavnik vypracovávaný a pripravený na 
prerokovanie Návrh územia európskeho významu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a na základe 
smernice RE č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín. Po schválení vládou územie získalo predbežnú legislatívnu ochranu.  

2.11.1 Prírodné podmienky 
Klimatické podmienky 
Kataster obce podľa čs. klimatickej klasifikácie spadá do klimatickej oblasti chladnej, vlhkej.     
Teplota v januári je - 4 až -6 OC,  teplota vo vegetačnom období je 12 až 13O C. Suma teplôt 10 
OC a viac je 2000 - 1800.7 
Priemerný úhrn ročných zrážok je 605 mm. Priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období je 
410 mm.  Priemerná ročná teplota vzduchu je 5,9 OC. 
V oblasti prevláda dažďovo-snehový typ režimu odtoku.  Ku akumulácii dochádza v mesiacoch 
december, január, vysoká vodnatosť povrchových tokov je od februára do apríla.  Najvyšší 
mesačný priemerný prietok majú potoky v marci a apríli, najnižší v septembri. Výrazné je 
zvýšenie vodnosti potokov koncom jesene a začiatkom zimy.  

2.11.2 Geologická charakteristika územia 
Geomorfologické jednotky 
Geomorfologicky spadá  riešené územie do  Alpsko - Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, 
provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasti  

severný okraj katastra Fatransko – tatranská oblasť, Kozie chrbty – Dúbrava 
centrálna časť katastra Fatransko – tatranská oblasť, Hornádska kotlina, Vikartovská priekopa 
južný okraj katastra  Slovenské rudohorie, Spišsko – gemerský kras, Slovenský raj 
Katastrálne územie je charakterizované v severnom a južnom okraji katastra morfoštruktúrnym 
reliéfom príkrovovo-vrásových štruktúr so slabým až stredným uplatnením litológie 
morfoskulptúrnym reliéfom fluviálna rezaná hornatina, v centrálnej časti katastra 
morfoštruktúrnym reliéfom na polygenetických reliéfoch slabospevnených až sypkých štruktúr 
so slabým uplatnením litológie morfoskulptúrnym reliéfom proluviálno – fluviálna pahorkatina 

Geologická stavba podložia 

 Prevažná časť katastra náleží do rozsiahlej oblasti karpatského flyša, zastúpeného 
ílovcovým a pieskovcovým súvrstvím, ktoré sú charakteristické striedaním týchto 
vrstiev v rôznom pomere zastúpenia. 

 V severnom a južnom okraji katastra sú štvrtohorné horniny spodného triasu – 
pestré pieskovce, bridlice a arkózy. 

 
Ložiskové pomery 
V katastri obce sa nachádza  

 ložisko nevyhradeného nerastu – tehliarske hliny sa nachádza severne od kaštieľa. 
Ložisko je súčasťou pozemku. 
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 vyťažené ložisko stavebného kameňa je na severnej hranici katastra pri ceste do 
Popradu  

 
Hydrogeologické pomery 
Povrchové vody 

 územie patrí do povodia Hornádu a Bodrogu.  
 kataster je zamokrený  v dôsledku kombinácie vysokého úhrnu atmosferických 

zrážok a nepriepustným podložím a nevhodnou konfiguráciou terénu.  Vplyv zrážok 
sa umocňuje v období jarného topenia snehu, príp. prívalových dažďov, keď je 
pôdny profil presýtený a prebytočná voda stagnuje v údolných polohách, prípadne 
pomaly odteká po povrchu.  

2.11.3 Fytogeografické členenie 
Podľa Futáka et al., 1980 patrí katastrálne územie obce Spišský Štiavnik do 
oblasti Západokarpatskej flóry (CARPATICUM OCCIDENTLE) 
obvodu predkarpatskej flóry  (PRAECARPATICUM) 
okresu Slovenský raj 

2.11.4  Živočíšne regióny 
Zoogeograficky patrí katastrálne územie Spišský Štiavnik (podľa  Atlasu SSR, Čepelák: 
Živočíšne regióny) do 

 provincie KARPATY 
 oblasti Západných Karpát   
 vonkajší  obvod 

 podtatranský okrsok (severovýchodný cíp kat. územia) 
 provincie KARPATY 
 oblasti Západných Karpát   
 vnútorný obvod 

 centrálny okrsok 
 rudohorský  (východný okraj kat. územia) 

 provincie KARPATY 
 oblasti Západných Karpát   
 vnútorný obvod 

 centrálny okrsok 
 nízkotatranský (prevažná časť kat. územia) 

2.11.5  Súčasná krajinná štruktúra 
Krajinársky možno riešené územie rozdeliť do dvoch celkov.  

Južný cíp katastra zasahujúci do územia Slovenského raja patrí do hornatinovej a vysočinovej 
krajiny s primárnou skladbou drevín.   

Podľa Geobotanickej mapy ČSSR (Michalko et al., 1986) sa v riešenom území vyskytovali: 

 dubovo-hrabové lesy lipové (Tilio-Carpinenion betuli) 
 dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy (Quercion pubescenti-

petraeae p.p.) 
 lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae) 
 jedľové a jedľovo-smrekové lesy (Abietion, Vaccinio-Abietion p.p.)  
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Dlhodobé využívanie územia človekom   má za následok zmenu vegetačného krytu v porovnaní 
s potenciálnou vegetáciou. Nelesná vegetácia - lúky, pasienky, polia sú výsledkom antropickej 
činnosti. Jednotlivé fytocenózy sa vyvíjali  postupne a tvoria náhradné spoločenstvá namiesto 
pôvodných lesných  spoločenstiev.  

 Väčšia časť záujmového  územia je poľnohospodársky využívaná, tvorí ju kultúrna 
krajina. Menšie percento predstavujú lúky a pasienky, mokradná vegetácia,  kroviny, 
brehové porasty, lesné porasty, parková zeleň a ruderálna vegetácia. Súčasný typ 
vegetácie môžeme charakterizovať ako intenzívne poľnohospodársky  využívanú krajinu  
s lúčno-pasienkovými spoločenstvami.   

 
1.Polia 

 Polia vznikli rozoraním lúk a pasienok za účelom pestovania poľnohospodárskych 
plodín. Pestujú sa tu obilniny, krmoviny, trvalé trávne porasty. V minulosti viac, v 
súčasnosti menej, bolo uplatňované ošetrovanie pestovaných kultúr chemickými 
prípravkami a hnojenie priemyselnými hnojivami. V okolí polí a poľných ciest sa 
vyskytuje burinná vegetácia. 

 Poľnohospodárska pôda je v miestach s odstránenou stromovou a krovinnou zeleňou 
náchylná na vodnú eróziu.  

 
 

2. Lúky a pasienky  
 Lúky a pasienky – prirodzené, extenzívne využívané 
 Prirodzené extenzívne typy lúk a pasienkov tvoria spoločenstvá, ktoré na základe 

floristického zloženia a ekologických podmienok patria do zväzu Cynosurion cristati R. 
Tx. 1947, do podzväzu Polygalo-Cynosurenion Jurko 1974, zväzov  Arrhenatherion 
elatioris Koch 1926 a Alopecurion pratensis Pass. 1964. Z nich sa najčastejšie vyskytujú 
asociácie Anthoxantho-Agrostietum tenuis Sill. 1933, Arrhenatheretum elatioris Braun 
1915 a Festuco-Cynosuretum cristati R. Tx. in Bukker 1942 typicum R. Tx. in in Bukker 
1942. Tieto lúky a pasienky sa využívajú kosením. Ich druhové zloženie  udávajú trávy 
ako napríklad tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum), psinček tenučký (Agrostis 
capillaris), reznačka laločnatá (Dactylis glomerata), traslica prostredná (Briza media), 
kostrava lúčna a červená (Festuca pratenis, F. rubra), lipnica lúčna (Poa pratensis), 
hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus), ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius), 
psiarka lúčna (Alopecurus pratensis). Z kvitnúcich druhov je to najmä margaréta  biela 
(Leucanthemum vulgare), iskerník prudký (Ranunculus acris), horčinka obyčajná 
(Polygala vulgaris), veronika obyčajná (Veronica chamaedrys), prvosienka vyššia 
(Primula elatior), rebríček obyčajný (Achillea millefolium), rasca lúčna (Carum carvi), 
zvonček konáristý (Campanula patula) a iné. Tieto biotopy je potrebné naďalej 
obhospodarovať klasickým spôsobom, t.j. kosením.    

 
 Lúky a pasienky – degradované, intenzívne využívané     
 Lúky a pasienky, ktoré boli rekultivované alebo meliorované, sú intenzívne 

obhospodarované  a patria k intenzívnym alebo degradovaným typom lúk. Floristicky sú 
menej bohaté, majú trávovitý charakter. Najčastejšie sa vyskytuje psinček tenučký 
(Agrostis capillaris),  kostrava lúčna a červená  (Festuca pratensis, F. rubra), reznačka 
laločnatá (Dactylis glomerata), skorocel kopijovitý a prostredný (Plantago lanceolata, P. 
media), lipkavec mäkký (Galium mollugo), nevädzovec frygický (Centaurea phrygia) a 
iné druhy.  Tento typ lúk zaberá vysoké percento v rámci katastra. 

 
3. Mokradná vegetácia 
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  Na vlhkejších stanovištiach na lúkach a pasienkoch, v okolí tokov a ich ramien, v 
terénnych zníženinách a v jamách po vyťažení  sa vyskytuje  mokradná vegetácia. 
Najčastejšie sú to fytocenózy  patriace do zväzu Calthion R. Tx. 1937 em. Bal. Tul. 
1978, asociácie   Junco-Deschampsietum caespitosae Španiková 1982 a Scirpetum 
sylvatici Raski 1931. Najčastejšími druhmi vyskytujúcimi sa v týchto spoločenstvách sú 
škripina lesná (Scirpus sylvaticus), túžobník brestový (Filipendula ulmaria), záružlie 
močiarne (Caltha palustris), mäta dlholistá (Mentha longifolia), druhy sitín (Juncus 
effusus, J. conglomeratus, J. inflexus), ostrice (Carex canescens, C. pallescens, C, 
flava, C. echinata, C. davalliana, C. nigra, C. paniculata),  vstavačovec májový 
(Dactylorhiza majalis), nezábudka močiarna (Myosotis palustris), jesienka obyčajná 
(Colchicum autumnale), bahnička močiarna (Eleocharis palustris).    Tieto lúky a 
pasienky sa nachádzajú  v západnej časti katastra vľavo od toku Hornádu, východne od 
obce po oboch stranách toku Hornád a jeho ramien, v oblasti Gánovského potoka, ale 
tvoria aj menšie enklávy alebo už iba pásy medzi poľnohospodársky využívanou pôdou. 
V severnej časti katastra jamy po vyťažení vedľa poľnej cesty osídľuje pálka (Typha 
latifolia), druhy sitín (Juncus conglomeratus, J. inflexus) a po okraji vŕby (Salix 
purpuraea, S. fragilis).  Terénne depresie a umelo vytvorené malé  plochy sú biotopom 
pre žaburinku menšiu (Lemna minor), ktorá  vytvára druhovo chudobné spoločenstvo 
asociácie Lemnetum minoris Th. Muller et Gors. 1960. Na území sa vyskytuje 
zriedkavejšie na plochách vo východnej časti katastra.    

 
4. Kroviny  
Kroviny majú na riešenom území malé zastúpenie. Na plochách, ktoré sú intenzívne využívané 
bola zeleň úplne zlikvidovaná a v súčasnosti sa vyskytuje veľmi zriedkavo. Kroviny sú 
zachovalé  na medziach v severnej časti, kde v líniách oddelujú pásy lúk a pasienkov alebo 
plynule prechádzajú k lesu a tvoria jeho okrajový lem. Tvorené sú najmä tŕnkou (Prunus 
spinosa), hlohom (Crataegus monogyna), lieskou   (Corylus avellana), vŕbou rakytovou (Salix 
caprea), bršlenom európskym (Euonymus europaea), ružou  šípovou (Rosa canina), kalinou 
obyčajnou (Viburnum opulus), z drevín dubom zimným (Quercus petraea), jabloňou planou 
(Malus sylvestris), hrabom obyčajným (Carpinus betulus), čremchou obyčajnou (Padus avium). 
V bylinnom podraste sa vyskytuje zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), pamajorán 
obyčajný (Origanum vulgare), nátržník strieborný (Potentilla argentea), kručinka farbiarska 
(Genista tinctoria), mliečnik chvojkový (Euphorbia cyparissias). Sukcesia krovín je badateľná na 
lúkach a pasienkoch v súčasnosti nevyužívaných, ktoré zarastajú tŕnkami (Prunus spinosa), 
ružami (Rosa canina) a hlohom (Crataegus monogyna) ako napríklad v západnej časti katastra.  

 
5. Brehové porasty, fragmenty lužných lesov 
Lužné lesy podhorské a horské pokrývali údolné nivy tokov a ich ramien pretekajúcich územím. 
V súčasnosti sa zachovali iba brehové porasty, ktoré   lemujú tieto toky a vyznačujú sa  
čiastočnou zachovalosťou a pôvodnosťou. Tvorené sú porastami jelše sivej a vŕb  asociácie 
Alnetum incanae Ludi 1921, ktoré patria do horských lužných lesov zväzu Alno-Padion Knapp. 
ex Medwecka in W. Matuszkiewicz et Borowik 1957. V stromovom poschodí dominuje jelša sivá 
(Alnus incana) a vŕby (Salix fragilis, S. alba),  čremcha obyčajná  (Padus avium). Z krovín sú to 
prevažne vŕby (Salix purpuraea, Salix caprea), lieska (Corylus avellana, baza čierna (Sambucus 
nigra), kalina obyčajná (Viburnum opulus).  Na niektorých plochách v okolí tokov  sa ešte 
zachovali fragmenty lužných lesov. Dreviny a kroviny majú podobné zastúpenie, synúzia bylín 
je veľmi bohatá podobne ako aj u brehových porastov.   Vyskytuje sa tu kozonoha hostcová 
(Aegopodium podagraria), krkoška chlpatá  a voňavá (Chaerophyllum hirsutum, Ch. 
aromaticum), kuklík potočný (Geum rivale), veternica hájna a iskerníkovitá (Anemone 
nemorosa, A. ranunculoides), zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), pŕhľava dvojdomá 
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(Urtica dioica), cesnačka lekárska (Alliaria petiolata).  Tieto brehové porasty patria k 
najhodnotnejším biotopom v území. Okrem vysokej botanickej hodnoty, majú veľký význam z 
hľadiska krajinárskeho a estetického. 

V intraviláne obce sú vyrúbané v dôsledku úpravy koryta toku. Chýbajú však aj na iných 
miestach tokov, najmä Hornádu. Vyrúbavané sú najmä rómskym obyvateľsvom, ale aj pri 
vytváraní prechodov na poľné cesty. V dôsledku výrubov dochádza k zmenám v spevnení 
brehov, k vodnej erózii, vymielaniu a rozšírovaniu koryta , čo má dôsledok aj na ubúdanie 
využívaných parciel (poniže  Poľnohospodárskeho družstva).         

6. Lesné porasty 
V súčasnosti sa lesy nachádzajú iba v  v severnej  a južnej  časti katastra. Lesné porasty v 
severnej časti majú lesostepný charakter. Tvorené sú listnatými drevinami, najmä dubom 
zimným (Quercus petraea),   bukom  lesným (Fagus sylvatica), hrabom obyčajným (Carpinus 
betulus), brestom horským  (Ulmus montana),   primiešaná je borovica lesná (Pinus sylvestris) a 
smrek (Picea abies).  V bylinnom podraste sa vyskytujú lipnica hájna (Poa nemoralis), smlz 
trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea), mrvica peristá (Brachypodium pinnatum), ostrica 
horská (Carex montana),  zanoväť čerňajúca (Lembotropis nigricans), lipkavec Schultesov 
(Galium schultesii)a iné druhy.  V lesných porastoch sú prieseky po vyrúbaní, ktoré v súčasnosti 
osídľujú rúbaniskové druhy rastlín.  

V južnej časti katastra sa vyskytujú ihličnaté lesy tvorené  najmä jedľou (Abies alba) a smrekom 
(Picea abies).  Bylinný podrast  nie je taký bohatý. Vyskytuje sa tu kyslička obyčajná (Oxalis 
acetosella), tôňovka dvojlistá (Maianthemum bifolium), chlpaňa hájna (Luzula luzuloides), 
kopytník európsky (Asarum europaeum). V južnej časti katastra sa vyskytujú lesy osobitného 
určenia s  vodohospodárskou funkciou.  

V severnej časti katastra sa vyskytujú lesy osobitného určenia s pôdoochranárskou  funkciou.  

V lesoch, podobne ako aj u brehových porastov, sme zaznamenali  výrub  stromov  rómskym 
obyvateľstvom.       

7. Parková zeleň 
Vegetácia tohto typu sa vyskytuje v parku pri kaštieli vo V časti katastra. Z drevín sa tu 
vyskytuje jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), brest horský (Umus montana), hrab obyčajný 
(Carpinus betulus), javor horský a mliečny (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), breza 
previsnutá (Betula pendula), dub zimný (Quercus  petraea), pagaštan konský (Aesculus 
hippocastanum), čremcha obyčajná (Padus avium), smrek obyčajný (Picea abies), borovica 
lesná (Pinus sykvestris), topoľ osikový (Populus tremula).   Z krovín najmä  baza čierna 
(Sambucus nigra), lieska obyčajná (Corylus avellana), kalina obyčajná (Viburnum opulus), 
zemolez obyčajný (Lonicera nigra). Veľmi bohatý je bylinný podrast, a to najmä jarný aspekt. 
Vyskytuje sa tu zádušník brečtanovitý (Glechoma hederacea), cesnačka lekárska (Alliaria 
petiolata), cesnak medvedí (Allium ursinum), veternica hájna a iskerníkovitá (Anemone 
nemorosa a A. ranunculoides), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), lipkavec 
obyčajný (Galium aparine), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), chmeľ obyčajný (Humulus 
lupulus), blyskáč jarný (Ficaria verna), hviezdica veľkokvetá (Stellaria nemorum), kostihoj 
hľuznatý (Symhytum tuberosum) krkoška voňavá a chlpatá (Chaerophyllum aromaticum, Ch. 
hirsutum). Zaznamenané bolo veľmi dobre zmladzovanie drevín. 

Park si vyžaduje vypracovanie samostatnej štúdie. Pôvodný zámer vybudovania prírodovedno-
krajinárskeho parku je potrebné znovu oživiť, realizovať inventarizáciu drevín, ich zdravotný 
stav a navrhnúť menežment a jeho využitie. V parku sme zaevidovali výrub drevín, zanášanie 
tuhého odpadu, výskyt ruderálnych a inváznych  druhov . 

 8. Ruderálna  vegetácia 
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 V dôsledku hospodárskej a antropogénnej činnosti sa v území šíria ruderálne a 
synantrópne  druhy. Ruderálna vegetácia sa vyskytuje najmä na miestach okolo ciest, 
na bývalých skládkach, na smetiskách, na miestach, ktoré sú zavážané materiálom pri 
budovaní domov, na plochách okolo Poľnohospodárskeho družstva, v okolí rómskej 
osady, ale aj na plochách intenzívne spásaných. Najrozšírenejšími druhmi sú vratič 
obyčajný (Tanacetum vulgare), palina pravá (Artemisia vulgaris), mrlík biely a mrlík tuhý 
(Chenopodium album, Ch. viridis), žltnica máloúborová (Galinsoga parviflora), pŕhľava 
dvojdomá a pŕhľava malá (Urtica dioica, U. urens), pichliač roľný (Cirsium arvense).   
Pozornosť bude potrebné venovať aj inváznym druhom, ktoré sa veľmi rýchlo šíria.           

  
 Osobitnú skupinu vegetácie tvoria kultúrne rastliny, ovocné a okrasné stromy a dreviny.  

Lesné porasty s pôvodnou štruktúrou sa zachovali najmä v severnej časti katastra – Dubiny a 
v juhozápadnej časti katastra  

Poľnohospodárska pôda je v miestach s odstránenou stromovou a krovinnou zeleňou náchylná 
na vodnú eróziu. 

2.11.5 Obytný typ krajiny 
Riešená obec má vidiecky charakter, čo znamená, že staršie stavby sú riešené formou 
hospodárskych usadlostí - s kôlňou, drevárňou, záhradou. Pri novšej zástavbe sú objekty bez 
hospodárskych priestorov. 

V  južnej, východnej a západnej  časti je sídlo ohraničené ornou pôdou.  Na severe obytný typ 
krajiny prechádza v les.  

2.11.6 Databanka živočíchov 
vybraté z: Hájek, 1998:  Fauna, in: Roth, P. et al.,  1998: Dejiny obce Hranovnica, OÚ 
Hranovnica  

Na lúkach a poliach sme zaznamenali škovránka poľného (Alauda arvensis), straku obyčajnú 
(Pica pica) a strakoša obyčajného (Lanius collurio). Z hmyzožravcov sú bežné druhy krt 
obyčajný (Talpa europaea) a jež východoeurópsky (Erinaceus concolor). Vo vodných tokoch sa 
vyskytujú niektoré druhy rýb ako napríklad pstruh potočný (Salmo trutta m. fario). Z 
obojživelníkov je to kunka žltobruchá (Bombina variegata), salamandra škvrnitá (Salamandra 
salamandra), skokan hnedý (Rana temporaria), ropucha obyčajná (Bufo bufo).      

V presvetlených prevažne ihličnatých lesoch a na rúbaniskách sa vyskytuje jašterica živorodá 
(Lacerta vivipara), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), slepúch lámavý (Anquis fragilis) a 
vretenica obyčajná (Vipera berus). Z druhov vtákov tu hniezdi krivonos obyčajný (Loxia 
curvirostra), králik zlatohlavý (Regulus regulus), tesár čierny (Dryocopus martius). Z dravých 
vtákov je to myšiak hôrny (Buteo buteo), jastrab veľký Accipiter gentilis), jastrab krahulec 
(Accipiter nisus) . Z ostatných druhov vtákov je to najmä pinka obyčajná (Fringilla coelebs), 
červienka obyčajná (Erithacus rubecula), penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) sýkorka uhliarka 
(Parus ater), sýkorka čiernohlavá (Parus  montanus), sýkorka chochlatá (Parus cristatus),  
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes), ľaptuška hôrna (Anthus trivialis), brhlík obyčajný 
(Sitta europaea), drozd čierny (Turdus merula), drozd plavý (Turdus philomelos), sojka 
obyčajná (Garrulus glandarius), kukučka obyčajná (Cuculus canorus) a ďalšie. V lesoch  sa 
vyskytuje kuna hôrna (Martes martes), líška obyčajná (Vulpes vulpes), jeleň obyčajný (Cervus 
elaphus), sviňa divá (Sus scrofa), srnec hôrny (Capreolus capreolus) 
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2.11.7 Koeficient ekologickej stability 
Klasifikácia územia a jeho ekologické hodnoy predstavuje diferenciáciu územia podľa 
vybraných kritérií. Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom 
podľa vzťahu:    

  Pop.ESop+PZA.ESZA + PTT.ESTT + PLE.ESLE + PVO.ESVO+ PZP.ESZP +POSP.ESOSP  
SES= --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CPKÚ 

 
kde POP  -  plocha ornej pôdy v katastrálnom území = 742,14 ha 
ESOP -  ekologický stupeň ornej pôdy (priemerná hodnota je 0,77) 
PZA   -  plocha záhrad = 61 ha 
ESZA -  ekologický stupeň záhrad (3,0) 
POS   -  plocha ovocných sadov = 0 ha 
ES OS -  ekologický stupeň ovocných sadov  (4,0) 
PTT    -  plocha trvalých trávnatých porastov = 231,73 ha 
ESTT  - ekologický stupeň trvalých trávnatých porastov (4,0) 
PLE    - plocha lesov =  573,55  ha 
ESLE  - ekologická stabilita lesa (5,0) 
PVO   - plocha vodných plôch 15,6 ha 
ESVO - ekologický stupeň vodných plôch (4,0) 
PZP   - plocha zastavaného územia  = 21,8 ha 
ESZP - ekologický stupeň zastavaného územia (1,0) 
POSP - ostatná plocha =  90,18 ha 
ESOSP- ekologický stupeň ostatných plôch (0,50) 
CPKÚ -celková plocha katastrálneho územia = 1736 ha 
SES -  stupeň ekologickej stability 
SES = 2,7 
 
Na základe tejto klasifikácie sme získali priemernú hodnotu stupňa ekologickej stability za celé 
katastrálne územie. Táto hodnota vyjadruje kvalitatívnu mieru ekologickej stability. Hodnota 
stupňa ekologickej stability 2,7 nám vyjadruje, že územie Spišského Štiavnika má plochy 
ekologicky stredne stabilné. 

2.11.8 Územia európskeho významu 
V riešenom území bolo Správou NP Slovenský raj vytypované územie európskeho významu  
„Horný tok Hornádu“ (kód SKVU 0290) – alúvium Hornádu s priľahlými brehovými porastmi a 
prírodovedne hodnotnými aluviálnymi lúkami, ktoré sú prirodzeným biotopom viacerých 
európsky významných druhov živočíchov (Lutra lutra, Eudontomyzon danfordi, Cottus gobio, 
Bombina variegata). Územie je s predbežnou ochranou schválené na základe Uznesenia vlády 
SR č. 239/2004 zo dňa 17. 3. 2004. V katastrálnom území sa táto ochrana vzťahuje na 
pozemky s parc. Číslom 12250010, 12990000, 12300000, 12380000, 12400020, 13390000, 
13520000, 13860010, 14380020, 16620000, 41990010, 41990020, 42000000, 42010010, 
42070010, 42220000, 42270000, 42280000, 42290000, 42330010, 43500010, 43510000, 
6250010, 6250020, 6260010, 6260040, 6260050. Vlastníkmi uvedených pozemkov sú 
Agrodružstvo Sp. Štiavnik, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie a SVP š..p. OZ 
Povodie Bodrogu a  Hornádu. Celková výmera  pozemkov zaradených do územia SKUEV 0290 
horný tok Hornádu na katastrálnom území Spišského Štiavnika je   377 992 m2. 

Toto územie je zaradené do „Národného zoznamu“. Národný zoznam s uvedením konkrétnych 
údajov o jednotlivých územiach európskeho významu sa ustanovuje všeobecne záväzným 
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právnym predpisom, ktorý vydáva ministerstvo životného prostredia SR. Územie európskeho 
významu uvedené v takomto Národnom zozname sa považuje za chránené územie vyhlásené 
podľa zákona NR SR č. 543/2003 Z.z.   

V grafickej časti je územie „Horný tok Hornádu“ vyznačený vo výkrese ochrany prírody a tvorby 
krajiny – výkres č. 7. 

2.11.9 Priemet regionálneho ÚSES  
Spracovávaná kostra  lokálneho  ÚSES Spišský Štiavnik  sa odvíja od ÚSES-u okresu Poprad. 
Základné poznatky z R - ÚSES-u boli doplnené a upresnené terénnym prieskumom. Z prvkov R 
- ÚSES-u sa do riešeného územia premietli nasledovné:  

 nadregionálne biocentrum Slovenský raj 
nachádza sa v geomorfologickej jednotke Spišsko – gemerský kras. Jadro nadregionálneho 
biocentra je tvorené prírodnou rezerváciou Tri kopce. Ide o kompaktné lesné komplexy 
s vrcholovými a svahovými lúkami so vzácnymi druhmi. 

 regionálne biocentrum  Breziny 
nachádza sa v geomorfologickej jednotke Kozie chrbty. Ide o xerotermné spoločenstvá. 

 genofondovo významnou lokalitou v katastri obce  je  Krajinný priestor Dubina, kde sa  
nachádzajú tu lesy osobitného určenia. 

2.11.10 Kostra miestneho ÚSES Spišský Štiavnik 
 
Miestne biocentrá a genofondové plochy 
Genofondové plochy: 

1. lúčne a pasienkové spoločenstvá, na niektorých miestach mezofilnejšieho charakteru. Ich 
druhové zloženie za zachovalo vďaka pravidelnému ohospodarovaniu.  Ohrozenosť: 
zmena spôsobu obhospodarovania alebo využívania na iné účely. 

2. teplomilnejšia vegetácia 
3. lúčne a pasienkové spoločenstvá, na niektorých miestach mezofilnejšieho charakteru 

pravidelne kosené. Ohrozenosť: zmena spôsobu obhospodarovania alebo zmena 
využívania na iné účely. Na ich zachovanie je potrebné naďalej pokračovať v súčasnom 
spôsobe obhospodárovania, t.j. minimálne raz ročne kosiť, prípadne spásať. 

4. enkláva horskej  jelšiny,  ktorú lemujú mokraďné spoločenstvá  a ktorá prechádza do 
fragmentu lužného lesa po ľavom toku rieky Hornád. Ohrozenosť: výrub drevín, zmena 
vodného režimu, vymielanie vodného toku.  Pre zachovanie je potrebné ponechať bez 
zásahu.   

5. fragment lužného lesa po oboch stranách toku rieky Hnilec. Zachovalé fytocenózy 
horských lužných lesov zväzu  Alno-Padion. Ohrozenosť: výrub drevín, zmena vodného 
režimu, vymielanie vodného toku. Pre zachovanie: ponechať bez zásahu 

6. mezofilná lúka, z JZ strany ju  lemujú porasty vŕb a jelší. Ohrozenosť: zmena spôsobu 
obhospodarovania, výrub drevín. Pre zachovanie: minimálne raz ročne kosiť, porasty vŕb a 
jelší nechať bez zásahu 

7. mezofilná lúka v intenzívne obhospodárovanej krajine. Ohrozenosť: zmena spôsobu 
obhospodarovania, zmena vodného režimu, priosievanie krmovín. Pre zachovanie:  
minimálne raz ročne kosiť, zabrániť prípadnému  odvodneniu 

8. parková zeleň v okolí kaštieľa. Ohrozenosť: výrub stromov, šírenie inváznych a 
ruderálnych druhov. Pre zachovanie: doporučujeme samostatnú štúdiu, v ktorej bude 
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spracovaný  zdravotný stav stromov, ich ošetrenie, ale aj navrhnuté sadovnícke zásah, 
úpravy a využitie parku 

9. fragmenty lužného lesa vyskytujúceho sa na terase  medzi  štátnou cestou a vľavo od toku 
rieky Hornád. Zachovalé porasty lužných lesov zväzu Alno-Padion. Ohrozenosť: výrub 
drevín, zanášanie smetím, šírenie inváznych druhov. Pre zachovanie: vyčistiť od tuhého 
odpadu, ponechať bez zásahu 

 
Lokálne biocentrá 

 Lokálne biocentrum Dubiny 
 Biocentrum zahŕňa krajinný priestor Dubiny a genofondové plochy 3,4 a 5 
 Lokálne biocentrum Park pri kaštieli  
 Biocentrum zahŕňa genofondové plochy 8 

 
Lokálne biokoridory 

 Gánovský potok   
 je funkčný, nenarušený vodný biokoridor, ktorý sleduje vodný tok Gánovského potoka. 

Predstavuje zachovalé brehové porasty vŕb a jelše. Významný pre zachovanie a šírenie 
vodných a pri vode žijúcich živočíchov. Významný aj z krajinárskeho hľadiska. 
Ohrozenosť: výrub stromov. Pre zachovanie: ponechať bez zásahu 

 
Hornád - územie európskeho významu  „Horný tok Hornádu“ SKUEV 02090, viď. bod 2.11.8 

 je funkčný, hydrický biokoridor. Sleduje vodný tok Hornádu a jeho ramien so 
zachovalými brehovými porastmi, ktoré na niektorých miestach prechádzajú plynulo do 
rôznych šírok. Brehové porasty chýbajú na niektorých miestach, ale narušené sú aj   v 
intraviláne, kde je tok  upravovaný, regulovaný a  brehové porasty chýbajú. Dôležitý pre 
šírenie a výmenu genetických informácií živočíchov, najmä vodných stavovcov. Má 
veľký význam aj z krajinárskeho hľadiska. Jedná sa o jeden z veľmi významných 
priestorov z hľadiska územného systému ekologickej stability. Ohrozenosť: výrub 
brehových porastov, šírenie inváznych druhov, zanášanie tuhým  odpadom. Pre 
zachovanie: vyčistiť od tuhého odpadu, ponechať bez zásahu. Floristika brehových 
porastov bola zhodnotená v kap. Štruktúra súčasnej krajiny-4. Brehové porasty .  

 
Chránené stromy a ich ochranné pásma 

• V katastrálnom území Spišského Štiavnika sa nachádzajú 2 exempláre chránených 
stromov v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z.z., vyhlásených Radou ONV č. 1258/11. 7. 
1975 v Poprade a všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Prešove č. 1/25. 6. 1997. Okolo 
stromov je ochranné pásmo 2. stupňa. Ochranným pásmom je územie okolo 
chráneného stromu v plošnom priemere ich koruny zväčšeného o jeden a pol metra, 
najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu.  

Ide o cca 200 ročné bresty horské (Ulmus glabra)s obvodom 380 a 316 cm, výškou 25 a 
26 m, priemerom koruny 18 a 15 m (21 a 20 m ochranné pásmo). Stromy sa nachádzajú 
pri štátnej ceste od kaštieľa k železničnej trati. Vlastníkom stromov je štát. 

2.11.11  Negatívne javy a stresové faktory 
V riešenom území sme zistili nasledovné negatívne javy a stresové faktory: 

 erózia pôdy najmä na veľkých honoch a na svahoch 
 cestná doprava predstavuje líniovú bariéru  
 živelná ťažba  brehových porastov 
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 erózia pôdy (napr, evidentná v lesných porastoch nad poľnou cestou v severnej časti 
k.ú. pod lokalitou Dubiny 

 zruderalizované plochy v oblasti hospodárskeho dvora 
 zanášanie komunálneho odpadu do potokov, do fragmentov lužných lesov, ale aj do 

bezprostredného okolia obydlí (rómska časť) 
 výrub brehových porastov ale aj ostatných  drevín v okolí (park, les) 
 vymielanie  a rozširovanie koryta toku Hornádu vplyvom výrubu brehových porastov 
 rúbaniská v časti Dubiny 

2.11.12 Návrh opatrení a náhradná výsadba 
V riešenom území navrhujeme: 

V zastavanom území navrhujeme: 
 fragmenty lužného lesa vyskytujúce sa v zastavanom území obce: vyčistiť od tuhého 

odpadu, ponechať bez zásahu 
 odstrániť staré ekologické záťaže v území, čierne skládky odpadu 
 ošetriť prestarnuté stromy (jaseň štíhly, čremcha obyčajná, vŕby) 
 po obvode hospodárskeho dvora v smere od obytnej zástavby vysadiť 4 m široký pás 

trojetážovej izolačnej zelene 
 na rekreačnú plochu vedľa  územia európskeho významu a kaštieľa s priľahlým 

historickým parkom bude potrebné vypracovať podrobnú urbanistickú štúdiu. Pri návrhu 
rekreačnej lokality sa nemá zasahovať do toku v priľahlej časti  k rekreačnej ploche. Na 
toku je potrebné vykonať protipovodňové opatrenia, ktoré  negatívne neovplyvnia tok 
a priľahlý brehový porast. Pri toku je potrebné zachovať charakteristický vzhľad  krajiny, 
preto objekty v rekreačnej lokalite musia byť riešené tvarovo a výškovo  tak, aby 
nezasahovali do dominantného postavenia kaštieľa  pri vnímaní tohto územia zo strany 
návštevníkov NP Slovenský raj 

 
V katastrálnom území navrhujeme: 
 doplniť brehové porasty na  plochách navrhovaných lokálnych biokoridorov  prirodzeným 

náletom. Ide  najmä o plochy vedľa potokov  - viď výkres ochrany prírody a tvorby krajiny 
 rastlinné spoločenstvá  v lokálnom biocentre 1 aspoň raz ročne kosiť, prípadne spásať  
 veľké hony ornej pôdy rozparcelovať na menšie, orbu  robiť zásadne po vrstevniciach 
 realizovať len nevyhnutný výrub stromov v brehových porastoch miestnych potokov a to 

na základe súhlasu príslušnej štátnej správy ochrany prírody 
 doplniť  výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizácie 

krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability 
 doplniť výsadbu zelene okolo cintorína 
 na výsadbu využívať druhy  u nás pôvodné (lipa, javor, breza, ruže..),  vyčistiť a  

vypratať nánosy piesku a odpadov z intravilánu, ale aj v rámci celého katastra 
 pri spracovávaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako 

osobitne chránené územia menšieho plošného rozsahu rešpektovať také formy 
obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia funkčnosť zachovania a skvalitnenia 
hodnotných systémov 

 podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy zatrávňovaním ornej 
pôdy ohrozenej vodnou eróziou 

 uprednostňovať realizáciu ekologicky prijateľných premostení regionálnych biokoridorov 
a biocentier pri výstavbe líniových stavieb a prispôsobovať vedenie trás dopravnej 
a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov 
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 postupne odstraňovať environmentálne dlhy obce, najmä v priestore   ťažby nerastných 
surovín v lokalite lomu Hranovnica – Dubina revitalizáciou uvedeného priestoru, na ktorú 
je potrebné spracovať samostatný projekt 

 
Povolené aktivity v biocentrách a biokoridoroch 
 na rekreáciu využívať lesy v katastri obce okrem lesov na území NP Slovenský raj a 

plochy pri vodných tokoch a v parku pri kaštieli 
 
 

Plochy pre náhradnú  výsadbu  sú navrhnuté nasledovne: 
 na ploche navrhovanej verejnej zelene v centre obce pri  pamätníku a za materskou 

školou  
 na ploche navrhovaného rozšírenia  cintorína 
 v  areáloch základnej  a jestvujúcej materskej školy 

 

2.12. Návrh verejného dopravného a technického   vybavenia 

2.12.1  Doprava a dopravné zariadenia 

2.12.1.1  Nadradená cestná sieť 
Zastavané územie obce Spišský Štiavnik je na celoštátnu nadradenú cestnú sieť napojené 
prostredníctvom ciest III. triedy, ktoré sa v centrálnej časti obce úrovňovo križujú.  
Ide o cesty :  

 III/018157 so smerom Hranovnica-Spišský Štiavnik-Betlanovce, ktorá sa východne od 
Hranovnice napája na cestu I/67 so smerom Poprad – Rimavská Sobota 

 III/018158 so smerom Spišský Štiavnik-Hôrka, ktorá sa v Hôrke napája cestou 
III/018156 na cestu I/18 so smerom Košice-Prešov-Poprad, ktorá je zaradená do cestnej 
siete medzinárodného významu s označením E 50   

 
Cesty III. triedy sú vybudované kategórie C 7,5/60 a na týchto komunikáciách nie sú známe 
údaje o intenzite dopravy, nakoľko v Celoštátnom profilovom sčítaní neboli na týchto cestách 
určené profily sčítacích úsekov. 
Základná komunikačná sieť riešeného územia : 
Základnú komunikačnú kostru zastavaného územia obce tvoria trasy ciest III. triedy, ktoré v obci 
plnia funkciu zberných komunikácií funkčnej triedy B-2 a sú vybudované kategórie MO 8/40 so 
šírkou vozovky 6,0m s krajnicami. Pozdĺž týchto komunikácií sú vo dvoch úsekoch v centrálnej 
polohe obce vybudované jednostranné pešie chodníky šírky 1,5m, na ktoré nemajú náväznosť 
ostatné zrealizované pešie chodníky v obci. Odvodnenie komunikácií je riešené otvorenými 
odvodňovacími rigolmi so zaústením do Hornádu. 
Križovatka ciest III. triedy v centrálnej polohe obce pri kostole je riešený kruhovou križovatkou s 
vnútorným polomerom cca  2.5 m.  Tento polomer  je nepostačujúci na otočenie väčších 
motorových vozidiel (kamiónov a autobusov), preto  tieto chodia zadnými kolesami po 
ostrovčeku. Križovatka nevyhovuje technickým podmienkam projektovania okružných 
križovatiek na cestných a miestnych komunikáciách TP 04/2004 s účinnosťou od 1.11.2004. 
Návrh  

 prestavať zberné komunikácie na kategóriu MZ 9/50, so šírkou vozovky 8,0m, nakoľko 
po cestách III. triedy premávajú linky SAD 
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 obojstranne pozdĺž ciest III. triedy navrhujeme vybudovať obojstranné pešie chodníky so 
šírkou chodníka min. 1,5m 

 prestavba križovatky na jednoduchý tvar križovatky T so samostatným ľavým 
odbočovacím pruhom a parametrami zakružovacích oblúkov v zmysle STN 73 6110. 
Týmto riešením dôjde ku záberu časti parčíka a vytvorí sa dostatočný rozptylový priestor 
pre peších pred kostolom (návrh križovatky je potrebné spracovať na zameranom 
mapovom podklade v príslušnej mierke)   

2.12.1.2  Obslužné a prístupové komunikácie 
Sieť ostatných miestnych komunikácií je vybudovaný systémom kolmých napojení na cesty III. 
triedy so slepým ukončením. Komunikácie plnia funkciu obslužných a prístupových komunikácií 
funkčnej triedy C-2,C-3. Komunikácie sú vybudované so šírkou vozovky 5,0-5,5 m s krajnicami 
s dobrou kvalitou povrchu. Sú vybudované bez chodníkov a čiastočne sú  odvodnené 
otvorenými odvodňovacími rigolmi. Jednostranný peší chodník šírky 1,5m je vybudovaný na 
ulici Slnečnej pri ZŠ, ale iba v úseku pred bytovými domami. 

Návrh 

 uličný priestor vo väčšine exitujúcich trás miestnych komunikácií (mimo rómskej osady) 
je dostatočnej šírky a umožňuje prestavbu komunikácií na navrhovanú kategóriu MO 
6/40 (red.MO 8/40) s jednostranným vedením peších chodníkov šírky min.1,5m. Cesty 
dlhšie ako 100 m je navrhujeme ukončiť obratiskom.  

 v rómskej osade pre tesnú zastavanosť navrhujeme vybudovať komunikácie 
jednopruhové obojsmerné s krajnicami a výhybňami po 100 m kategórie MOK 4/30, so 
šírkou vozovky 3,0m 

 na ulici Pri obecnom úrade navrhujeme medzi hrádzou Hornádu a obytnou zástavbou 
jednosmernú komunikáciu MO 5/40 s prepojením na Mlynskú ulicu  

 pre nové lokality rodinných domov navrhujeme vybudovať sieť obslužných 
a prístupových komunikácií kategórie MO 6/40 (red. MO 8/40) s jednostranným peším 
chodníkom min. šírky 1,5m, s uličným priestorom min.10 – 12m 

 komunikácie lokality rodinných domov Za Humny sú navrhované pravouhlým systémom 
s napojením v jednom napojovacom bode na cestu III. triedy – Priečna ulica, s návrhom 
zaokruhovania s ulicami Kvetná, Mlynská 

 komunikácie navrhovanej novej lokality rodinných domov Pred Baču sú dopravne 
napojené na základnú cestnú sieť obce vo dvoch napojovacích bodoch ulicami Slnečná 
a Na Harby. Ulicu Na Harby navrhujeme prestavať na kategóriu MO 6/40 
s dobudovaním časti Slnečnej ulice s prestavbou križovatky v úseku Na Harby 

 k lokalite Pri Hornáde navrhujeme zrealizovať jednosmernú komunikáciu MO 5/40 
s minimálnym rozšírením existujúcej šírky hrádze Hornádu na sprístupnenie 
navrhovanej zástavby rodinných domov a parkoviska pre cintorín s prepojením tejto 
komunikácie na cestu III. triedy – Priečnu ulicu. Od cintorína po cestu III. triedy – 
Priečnu ulicu navrhujeme  realizovať komunikáciu  v  kategórii MO 6/40 
 

2.12.1.3 Komunikácie pešie a cyklistické  
V obci sú vybudované tieto trasy peších chodníkov : 

 pozdĺž cesty III. triedy jednostranný peší chodník šírky 1,5m– Priečna ulica v úseku 
medzi ulicami Mlynárska – Kvetná 

 obojstranný peší chodník šírky 1,0m na Priečnej ulici na mostnom telese ponad rieku 
Hornád 

 jednostranný peší chodník v novej zástavbe IBV pri ZŠ na Slnečnej ulici     
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 pešia lávka cez rieku Hornád s náväznosťou peších chodníkov ku nákupnému stredisku 
Jednota, OÚ a popri MŠ ku rozostavanému objektu služieb 

 cyklistické komunikácie sa v obci nenachádzajú 
Návrh 

 obojstranne vybudovať pešie chodníky pozdĺž ciest III. triedy min. šírky 1,5m 
s prepojením jednotlivých zastávok SAD s objektmi občianskej vybavenosti a služieb  

 povrchovo upraviť a spevniť pešiu trasu vedúcu pozdĺž areálu HD družstva ku kaštieľu  
 pozdĺž ostatných obslužných a prístupových komunikácií v existujúcej a navrhovanej 

zástavbe navrhujeme vybudovať jednostranné pešie chodníky min. šírky 1,5m   
 cyklistické chodníky navrhujeme od obce – pokračovanie ulice Pri obecnom úrade 

k rekreačnej lokalite Dubiny, z obce  pokračovanie Kláštornej ulice ku kaštieľu. 
 spišskú cyklomagistrálu viesť v koridore ciest III. triedy Hranovnica – Betlanovce  

2.12.1.4  Statická doprava 
V centrálnej polohe obce Spišský Štiavnik sú sústredené objekty občianskej vybavenosti: 
obecný úrad, nákupné stredisko Jednoty, kultúrny dom, reštaurácia, MŠ, kostol, ktoré nemajú 
vybudované samostatné parkovacie státia. Na tento účel sa využívajú rozšírené vyasfaltované 
plochy, pozdĺž ciest III. triedy a miestnych komunikácií. Tieto plochy majú nedostatočné šírkové 
parametre podľa ukazovateľov STN 73 6056 - o spôsobe parkovania motorových vozidiel.    

Návrh parkovacích a odstavných plôch v zmysle ukazovateľov STN 73 6110, pre stupeň 
automobilizácie 1: 3,5 
druh vybavenosti kapacita na 1 státie merná jednotka potreba návrh 
1    základná škola 300 žiakov 45 žiak+uč. 7 v areáli ZŠ 7v areáli ZŠ 
3    kaštieľ  100 miest 4 25 25 
4    kultúrny dom 140 stolič. 4 sedadlá 35 20 
5    obecný úrad  220 m2 30 m2 7 7 
7    kostol 100 sedadiel 4 sedadlá 25 10 
10  futbalové ihrisko  250 návšt. 10 návštev. 25 25 
11  nákupné stredisko.  160 m2 20 m2 8 8 
11  reštaurácia 80 stol.  5 stol.  16 16 
12  objekt služieb 220 m2 20 m2 30 30 
13  cintorín  1,75 ha 700 m2 25 25 
14  HD  55 zam 7 zamest. 8 v areáli 
18  hygien.nezáv.výrob  210 zam. 7 zamest. 30 v areáli 

 

Pre obyvateľov rodinných domov  sa samostatné parkovacie a garážové státia nenavrhujú, tie 
sa budujú individuálne podľa potreby na vlastnom pozemku.  

Pre potreby štyroch bytových domov pri areáli ZŠ s počtom 25 b.j. je vybudovaných 19 
garážových boxov. Navrhujeme postupne podľa potreby dostavať garážové rady do počtu pre 
každú bytovú jednotku 1 garážový box. 

Pre potreby troch bytových domov (18 b.j.) pri futbalovom ihrisku nie sú vybudované parkovacie 
státia. Garážové boxy sa budujú individuálne podľa potreby v zadných častiach parciel a ide 
väčšinou o neestetické dočasné drevené stavby. Pre vhodnosť umiestnenia sústredených 
trvalých garážových stavieb je potrebné spracovať komplexné riešenie vnútroblokových 
priestorov (garážovanie, komunikácie, plochy zelene a oddychu...)      

 Pri návrhu nových podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného využitia už 
existujúcich objektov je potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy 
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v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 na vlastnom pozemku. Takto sa zabráni 
parkovaniu vozidiel na verejných komunikáciách. 

2.12.1.5  Osobná autobusová a železničná doprava 
Železničná doprava  
Severnou časťou katastrálneho územia obce Spišský Štiavnik prechádza elektrifikovaná 
železničná trať č. 180 Košice - Štrba - Žilina. Na tejto trase je v Spišskom Štiavniku zriadená 
stanica, bez predaja cestovných lístkov, tie sa zakupujú vo vlaku. Na stanici zastavuje 7 vlakov 
za deň. Na železničnú stanicu prichádza za priemerný pracovný deň 25 + 4 žiacke spoje SAD. 

Autobusová doprava 
Obec Spišský Štiavnik je na autobusovú dopravu SAD napojená dvoma prímestskými linkami 
SAD, ktoré premávajú po zberných komunikáciách obce : 

706401 so smerom Svit-Poprad-Spišský Štiavnik-Vydrník    16 spojov + 2 žiacke                   

706402 so smerom Svit-Poprad-Spišský Štiavnik-Hranovnica   12 spojov + 2 žiacke 

Obec Spišský Štiavnik je za priemerný pracovný deň obsluhovaná 28 + 4 žiackymi spojmi SAD 
v oboch smeroch. V návrhu ponechávame umiestnenie zastávok v pôvodných polohách, 
navrhujeme však zriadiť samostatné zastavovacie pruhy mimo jazdných pruhov ciest III. triedy. 
Ide o tieto zastávky: Spišský Štiavnik, železničná stanica, kaštieľ, č.d.225, kostol, PD. Na 
zastávke pri č.d. 225 nie je možné v súčasnosti zriadiť samostatný zastavovací pruh vzhľadom 
na stiesnenosť uličného priestoru. Postupnou prestavbou je potrebné uvoľniť uličný priestor pre 
tento účel. Umiestnenie tejto zastávky do inej polohy nemá opodstatnenie, z dôvodu pešej 
dostupnosti z časti Pred Baču a blízkosti ďalšej zastávky „kostol“. 

Návrh. 
 navrhujeme modernizáciu hlavného tranzitného ťahu Žilina – Poprad – Košice na 

rýchlosť 120 – 160k m/h. V pripravovanej  projektovej dokumentácii sa uvažuje 
s preložením železničnej  stanice z k.ú. obce Sp. Štiavnik do k.ú. obce Hôrka 

 zastávky navrhujeme vybaviť prístreškami pre cestujúcich a zhromažďovacím 
priestorom pre zvýšenie kultúry cestovania 

 ponechať umiestnenie zastávok v pôvodných polohách a doplniť novú autobusovú 
zastávku v smere na Hranovnicu nad cintorínom 

 

2.12.1.6  Dopravné ochranné pásma, hluk od automobilovej dopravy   
Základné cestné ochranné pásmo pre cesty III. triedy je 20 m od osi komunikácie 
v extravilánových úsekoch, podľa vyhlášky FMD č.35 z roku 1984. 

Ochranné pásmo železnice je 60 m od osi koľaje. 

Líniovým zdrojom hluku od automobilovej dopravy sú prieťahy ciest III. triedy, ktoré vedú 
zastavaným územím obce. Na týchto komunikáciách nebolo urobené sčítanie intenzity dopravy, 
ktoré je východzím podkladom pre výpočet hluku od automobilovej dopravy. Z tohto dôvodu 
hluková situácia nie je súčasťou ÚPN. Vzhľadom na skutočnosť, že cesty III. triedy sú 
nástupnými komunikáciami do oblasti Slovenského raja je potrebné zahrnúť profily týchto 
komunikácií do celoštátneho profilového sčítania intenzity dopravy v roku 2010. 
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2.12.2 Vodné  hospodárstvo  

2.12.2.1  Zásobovanie vodou 
V Spišskom Štiavniku je vybudovaný gravitačný vodovod od roku 1997. Projektovaným zdrojom 
vody boli dva vrty s výdatnosťou 1,7 l/s. V súčasnosti  je funkčný len jeden vrt s nedostatočnou 
výdatnosťou. Voda z tohto vrtu ide výtlačným potrubím PVC  dl. 461 m do vodojemu 1 x 250 m3 
s kótou  dna 624 m n.m. a max. hladiny 627,5 m n.m. Z vodojemu vychádza zásobovací rád 
PVC 225/13,6 dl. 1697 m k dolnému koncu obce, kde napája rozvodnú sieť v obci. Rozvodná 
sieť v obci je z potrubia PVC jednotného prierezu 110/6,7 mm. Nedostatočnú výdatnosť vrtov 
dopĺňa studňa v rómskej osade, ktorá je vybavená čerpadlom a chlórovaním. 

Rad C navrhovaný ku kaštieľu, zatiaľ nerealizovaný bude  z PVC profilu 110/9,7 dl. 1 222 m. 
Kaštieľ je zásobovaný pitnou vodou z vlastnej studne, ktorá kapacitne postačuje.  

V celej obci je vybudovaný verejný vodovod. Na potrubí sú v každej ulici osadené protipožiarne 
hydranty zemného typu.  
Ročný odber v obci 1999 2000 2001 2003 
Fakturovaná pitná voda v m3 17 575 18 665 20 008 21 856 
z toho obyvateľom v m3

            občianskej vybavenosti v m3 
15 028 
2 547 

17 286 
1 369 

17 662 
1 597 

18 944 
2 912 

Počet bytov s vodomermi    218 
Počet obyvateľov s vodomermi    1 002 
Počet domov s paušálom    26 
Počet obyvateľov s paušálom    130 
Počet obyvateľov napojených na vodovod    1 132 
Odber na obyvateľa  lobyv-1deň-1    46 
 
Počet napojených obyvateľov na vodovod je 1132 z celkového počtu 2019 obyvateľov, čo  tvorí    
56 %  obyvateľstva.   Skutočný   denný  odber  podľa  noriem  by   mal  byť 100 – 135 l.obyv-

1deň-1. Skutočný denný odber v súčasnosti je 46 l s-1deň-1, čo značí, že obyvatelia obmedzujú 
odber z vodovodu len na pitie a varenie. Úžitkovú vodu čerpajú z vlastných studní.  

Doterajší vývoj odberu vody z vodovodu vykazuje spotrebu 0,7 ls-1, maximálne  1,2 ls-1, ktorú 
studňa spolu s vrtmi stačí pokryť. V období bez dažďa nastáva pokles výdatnosti studne i vrtu. 
Vrt nedokáže vodojem naplniť, vodojem nevykryje odberové špičky a odber sa musí regulovať. 
Naplňovanie vodojemu  môže zabezpečiť iba Spišsko – Popradský skupinový vodovod, ktorý 
vedie okrajom obce. Množstvo odberu vody z tohto vodovodu stanovíme výpočtom vzhľadom 
na výhľadový nárast obyvateľstva do r. 2020.  

Na výpočet výhľadovej potreby pitnej vody bol použitý Vestník MP SR č. 477/99 – 810 
z 29.2.2000 – článok 5 ods. 2 – špecifická potreba vody podľa vybavenosti bytov: 

b) pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 135   ls-1deň-1 

c) pre ostatné byty napojené na vodovod so sprchovacím kútom 100   ls-1deň-1 

Podľa ods. 3 v rodinných domoch a bytoch vybavených vodomermi možno znížiť špecifickú 
potrebu vody o 25 %, to je na 100 pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom 
a na 75 ls-1deň-1 pre ostatné byty napojené na vodovod so sprchovacím kútom. 

Počet obyvateľov v bytoch s vybavením b) 60 % z 2400 = 1440 obyvateľov  

Počet obyvateľov v bytoch s vybavením c) 40 % z 2400 =  960 obyvateľov  

Pre občiansku vybavenosť a kaštieľ počítame s nárastom z terajších 10 % na 20 %. 

Obyvateľstvo: 1440 . 100 + 960 . 75 =      216 000 ldeň-1 
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Občianska vybavenosť 20% z potreby obyvateľstva =  43 200 ldeň-1 

Priemerná denná potreba Qp =       259 200 ldeň-1   = 259,2 m3deň-1= 3,0 l.s-1 

Maximálna denná potreba Qm = Qp . 1,6 =  259 . 1,6 =            414,4 m3deň-1= 4,8 l.s-1 

Z maximálnej denne potreby 4,8 l.s-1 miestne zdroje zabezpečia  1,2 l.s-1  a zvyšných 3,6  l.s-1 

bude potrebné odoberať zo skupinového vodovodu. Pre napojenie obce na skupinový vodovod 
je spracovaná projektová dokumentácia.  

Posúdenie akumulácie 

Potrebná akumulácia podľa STN 63 6650 - Vodojemy čl. 14 má byť 60 - 100 % Qmax. 

Výhľadová maximálna denná potreba bude Qmax =  414,4  m3 

Potrebná akumulácia V min. = 414,4   . 0,6 =   248   m3 

Terajšia akumulácia vo vodojeme 250 m3  bude postačovať k roku 2020.  

Tlakové pomery: 

Kóta dna vodojemu                                 6 24 m n.m. 
Kóta najvyššieho terénu v obci  595,00 m n.m.  
Kóta najnižšieho terénu v obci  560,00 m n.m.  
Hydrostatický pretlak                                29 - 64 m v.s. 
Hydrodynamický pretlak (prevádzkový)   0,3 - 0,6 MPa 

Podľa STN 73 6620 čl. 26 hydrostatický pretlak  vo vodovodnej sieti nemá prevýšiť 60 (70) m 
vodného stĺpca.   

Podľa čl. 23 uvedenej STN hydrodynamický pretlak  vo vodovodnej sieti v mieste napojenia 
prízemnej zástavby má byť väčší, ako 0,25 Mpa, najmenej 0,15 Mpa.  

Uvedeným ustanoveniam tlakové pomery vyhovujú. 

Hospodársky dvor PDP má vlastnú studňu, ktorá bude postačovať  pre jej potreby aj k 
výhľadovému obdobiu. 

Návrh 

 ako riešenie nedostatku zdrojov vody navrhujeme napojenie vodojemu na Spišsko – 
Popradský skupinový vodovod podľa vypracovanej projektovej dokumentácie 

 navrhujeme koridor pre zdvojenie  Spišsko-Popradského skupinového vodovodu 
v súbehu s jestvujúcim koridorom 

 navrhujeme rozšírenie miestnej vodovodnej siete do navrhovaných lokalít  rodinných 
domov podľa grafickej časti dokumentácie 

2.12.2.2  Kanalizácia 
Spišský Štiavnik má vybudovanú splaškovú kanalizáciu od roku 2000 a čističku odpadových 
vôd od roku 2001.  

Na kanalizáciu je napojených 1 436 obyvateľov, čo z celkového počtu 2019 predstavuje 71 %.  

Kanalizačné prípojky boli vybudované ku všetkým domom v obci, ale napojených je len 270 
domov.  V ostatných rodinných domoch sú žumpy, ktoré vyvážajú na ČOV.  

Kanalizácia od hospodárskeho dvora PD je odpojená pre upchávanie exkrementmi. Maštale HD 
družstva majú svoje septiky.  

Doterajší vývoj odkanalizovania a čistenia odpadových vôd: 

Ročné množstvá v m3 Rok 2002 Rok 2003
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Odkanalizované splašky 23 500 25 209
Z toho   obyvateľstvo 21 000 21 209
             občianska vybavenosť 2 500 4 000
Voda čistená na ČOV 125 000 110 000
Voda balastná 105 000 85 000
Počet obyvateľ. napojených na kanalizáciu 1 300 1 436
 
Množstvo vôd čistených na ČOV obsahuje vysoký podiel balastných vôd pre stavebné chyby pri 
budovaní kanalizácie.  Kanalizácia pôsobí ako drenáž, odvodňuje celé územie obce, čo sa 
prejavuje poklesom hladín vody v studniach obyvateľov. Odkanalizované splašky od 
obyvateľstva prichádzajúce na ČOV zriedené v pomere 1:5 znižujú účinnosť biologického 
stupňa čistenia. Zriedené organické nečistoty oxidujú prakticky len na mechanickom  
prevzdušňovacom stupni. 

Obsah nečistôt vo vyčistenej vode vypúšťanej do Hornádu sa pravidelne kontroluje a doteraz 
neprekročil povolené limity BSK5 18 mg/l, nerozpustných látok bolo 23  mg/l, a CHSK 35 mg/l.  

Vypúšťaním takto vyčistenej vody dôjde k zvýšeniu BSK5  v recipiente o 1,5 mg/l, čo je 
prípustné.  

Kanalizačný zberač ústiaci do ČOV má prierez 300 mm. Stoky sú vybudované v každej ulici a 
umožňujú napojenie objektov priamo prípojkami. 

Hlboký výmoľ vedľa školského areálu má pri krížení cesty na dne položené potrubie profilu DN 
500 mm, ktorý odvádza dažďové vody z výmoľu  do Hornádu cez Priečnu ulicu.  

Náhon je v úseku od  bývalého mlyna vedený kanalizačným potrubím DN 500 do Hornádu.  

Čistička odpadových vôd je umiestnená východne od obce medzi cestou do Betliara a 
Hornádom, do ktorého je aj vyústená. ČOV je biologická s kapacitou  300 m3/deň, t.j. 3,47 l/s 
pre 600 až 2000 EO. Je vo vlastníctve obce, ktorá sa stará aj o jej prevádzku. ČOV bola od 1. 
júla r. 2001 do konca decembra v skúšobnej prevádzke, od 1.1. 2002 je v normálnej prevádzke. 
Kaly z ČOV sú odvážané cisternami.  

Kaštieľ je odkanalizovaný do vlastných septikov, ktoré sú vyústené do Hornádu.  

 Návrh 
 kanalizačnú sieť rozšíriť  do navrhovaných lokalít rodinných domov  
 utesniť kanalizačné potrubia proti vnikaniu balastných vôd do potrubia 
 odvodnenie kalov na ČOV 
 pre kaštieľ  a navrhované zariadenie cestovného ruchu pri kaštieli medzi ramenami 

Hornádu  vybudovať samostatnú ČOV 
 rekreačnú lokalitu Dubiny odkanalizovať do malej ČOV 

2.12.2.3  Vodné toky a plochy 
Obec patrí do povodia Bodrogu a Hornádu. Obcou preteká Hornád, do ktorého sa vlievajú 
miestne prítoky.  

Hornád je v dotyku s obytnou zástavbou regulovaný od vstupu do zastavaného územia obce po 
kostol na Q100 ročnú vodu. V ostatnej časti obce preteká neupraveným korytom. Od stredu obce 
preteká neregulovaným korytom, rozdvojený do dvoch korýt, vytvárajúcich široký inundačný 
ostrov. V úseku 2 km nad obcou  má vegetačnú úpravu na Q100 ročnú vodu. 
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Hornád, Gánovský potok s prítokmi a potok Olšovec s prítokmi sú v správe SVP - PBaH.  
Neupravenú časť Hornádu v miestach kde nie je navrhovaná na obostavanie,  nie je potrebné 
regulovať.  

 dažďové vody z územia obce sú odvedené  ryhami, cestnými priekopami, jarkami a 
potokmi do Hornádu. 

 
 
Návrh 

 Hornád v zastavanom území obce navrhujeme regulovať na Q100 ročnú vodu s použitím 
prírodných materiálov s vegetačným krytom 

 pre navrhovanú úpravu Hornádu na Q100 v celom zastavanom území obce je potrebné 
ponechať územnú rezervu pozdĺž oboch brehov neupravenej časti Hornádu min. 15,0 m 

 pozdĺž brehov upravenej časti Hornádu a Gánovského potoka min. 6,0 m. 
 konštrukciu hrádze pre jednosmernú miestnu komunikáciu po hrádzi Hornádu vybudovať 

tak, aby nedošlo k narušeniu jej stability a aby koryto Hornádu vrátane ochranných 
hrádzí zabezpečilo prietok Q100 ročnej veľkej vody 

 navrhovanú rekreačnú lokalitu južne pod Kaštieľom, ktorá sa nachádza medzi ramenami  
Hornádu v blízkosti prítoku Gánovského potoka, ochrániť pred výskytom veľkých vôd 
Hornádu ako aj Gánovského potoka výstavbou  hrádze na Q100  vodu  

 povrchové vody z územia nad navrhovanými lokalitami rodinných domov Pred baču 
odviesť do vedľajšiieho ramena Hornádu navrhovaným rigolmi vyznačenými  vo výkrese 
návrhu technickej vybavenosti – vodného hospodárstva 

 v pásme ochrany verejného vodovodu a kanalizácie je zakázané vykonávať zemné 
práce, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a vykonávať činnosti 
obmedzujúce prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré ohrozia jeho technický stav 

 do doby realizácie navrhovaných úprav tokov je potrebné považovať územie pozdĺž 
vodných tokov za územie nechránené pred Q100 ročnej  veľkej vody, realizácia lokalít 
rodinných domov a rekreačnej  lokality je podmienená realizáciou ochranných opatrení 
pred  Q100 ročnou vodou   
 

2.12.3 Energetika 

2.12.3.1  Zásobovanie elektrickou energiou 
Obec Spišský Štiavnik je zásobovaná elektrickou energiou zo siedmych  transformačných 
staníc 22/0.4 kV, z čoho je jedna umiestnená v miestnej časti Kaštieľ. Všetky trafostanice sú 
napájané zo vzdušného 22 kV vedenia č.478 napojeného z elektrickej stanice 110/22 kV 
Poprad II.  22 kV vzdušné vedenie je vedené severnou časťou obce.  Južnou časťou katastra 
obce prechádza 400 kV vedenie č. V407. V ÚPN sme rezervovali koridor pre jeho zdvojenie. 

Celkovo je na území obce 434 odberných miest el. energie pre domácností a 41 odberných 
miest podnikateľských subjektov a organizácií. Celková ročná spotreba el. energie obce je 2 
360 MWh ( údaj za rok 2001).    

 
 
 
 
Prehľad o trafostaniciach v obci Spišský Štiavnik  
Označenie / umiestn. Typ / rozšíriteľnosť Výkon TR [kVA] Prevádzkovateľ 
TS – 1  PTS do 400 kVA 250 VSE a.s. Košice 
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Pri Obecnom úrade 
TS –2  
Ul. Kvetná 

PTS do 400 kVA 160 VSE a.s. Košice 

TS – 3  
Škola  

PTS  do 400 kVA 400 VSE a.s. Košice 

TS – 4 
Bytovky  

PTS do 400 kVA 
 

160 VSE a.s. Košice 

TS – 5 
PD   

Betónová do 400 kVA 
 

250 VSE a.s. Košice 

TS – 6 
Pri ČOV   

PTS do 400 kVA 
 

250 VSE a.s. Košice 

TS – 7 
Kaštieľ   

TS do 160 kVA 
 

160 VSE a.s. Košice 

Sekundárne rozvody NN sú realizované vzdušným vedením AlFe priemeru 35 až 70 mm2 na 
betónových a drevených stĺpoch, strešníkoch a konzolách. Sekundárna vzdušná sieť má 
celkovú dĺžku 11 050 m.  Areál školy a časť KBV pri školskom areáli je zásobovaná 
sekundárnou káblovou sieťou o celkovej dĺžke cca 300 m.  

Verejné osvetlenie  (VO) je na spoločných podperných bodoch s NN sieťou prierezu AlFe 16 
resp AlFe 25 mm2.  

Návrh 
Lokalita  Za humny     70 
Lokalita  Pred baču     35 
Lokalita Dluhé   55 
Lokalita Pri Hornáde   14 
preluky   34  
 
V lokalite Za humny:  

Pri predpokladanom náraste výkonu pre zástavbu 70 RD o 171,5 kW navrhujeme rekonštruovať 
jestvujúce trafostanice TS2 a TS4 a zvýšiť inštalovaný príkon TS4 na 250 kVA, čím sa 
zabezpečí potrebné zvýšenie výkonu zdrojov o 180 kW, čo v plnej miere pokryje potrebu pre 
plánovanú zástavbu. El. siete budú vedené v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií.  

V lokalite Pred Baču: 

Pri plánovanej zástavbe 35 RD výkonový nárast predstavuje 85,75 kW. Požadovaný výkon 
navrhujeme zabezpečiť výstavbou novej transformačnej stanice TS8 22/0,4 kV s inštalovaným 
príkonom 160 kVA na križovatke ulíc Na harby a Slnečná. VN prípojka bude vedená zemným 
káblom odbočením z jestvujúcej VN prípojky k TS Škola. El. siete budú vedené v zelených 
pásoch pozdĺž miestnych komunikácií.      

V lokalite Dluhé:   

Zabezpečenie požadovaného príkonu  pre 50 RD, čo predstavuje 122,5 kW navrhujeme riešiť 
rekonštrukciou jestvujúcej TS Škola a zvýšením jej inštalovaného príkonu na 630 kVA. Pre 
plánovanú zástavbu je potrebná realizácia prekládky VN vzdušného vedenia prechádzajúceho 
záujmovým územím, ktorého trasu navrhujeme posunúť juhozápadným smerom. Elektrické  
siete budú vedené v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií.      

V lokalite Pri Hornáde: 
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Zabezpečenie požadovaného el. príkonu pre 14 RD, čo predstavuje 34,3 kW navrhujeme riešiť 
z jestvujúcej TS1 „Pri Obecnom úrade“. Pre možnosť výstavby príjazdovej komunikácie je 
potrebné riešiť prekládku VN prípojky k TS. VN prípojka bude riešená káblovým VN vedením 
pozdĺž navrhovanej komunikácie. El. siete budú vedené v zelených pásoch pozdĺž miestnych 
komunikácií.     

Zabezpečenie požadovaného el. príkonu pre nové funkčné využitie kaštieľa a navrhované 
rekreačné zariadenie medzi ramenami Hornádu pri kaštieli navrhujeme riešiť rekonštrukciou 
jestvujúcej TS  7 Pri kaštieli a zvýšením jej inštalovaného príkonu na 400 kVA. 
Označenie / 
umiestn. 

Typ / rozšíriteľnosť Výkon  jestvujúci 
TR [kVA] 

Výkon  - návrh 
TR [kVA] 

Prevádzkovateľ 

TS – 1  
Pri Obecnom 
úrade 

PTS do 400 kVA 250 250 VSE a.s. Košice 

TS –2  
Ul.Kvetná 

PTS do 400 kVA 160 250 VSE a.s. Košice 

TS – 3  
Škola  

PTS  do 400 kVA 400 630 VSE a.s. Košice 

TS – 4 
Bytovky  

PTS do 400 kVA 
 

160 250 VSE a.s. Košice 

TS – 5 
PD   

Betónová do 400 
kVA 
 

250 250 VSE a.s. Košice 

TS – 6 
Pri ČOV   

PTS do 400 kVA 
 

250 250 VSE a.s. Košice 

TS – 7 
Kaštieľ   

TS do 160 kVA 
 

160 400 VSE a.s. Košice 

TS – 8 
Slnečná 

  160 VSE a.s. Košice 

Spolu výkon  1 630 2 500  
 
 
Verejné osvetlenie. 
Verejné osvetlenie (VO) je navrhované ako súčasť NN siete.  

Ochranné pásma. 
Ochranné pásma energetických zariadení sú zriaďované pre spoľahlivú a plynulú prevádzku a 
pre zaistenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Podľa § 19 zákona č.70/98 Z.z. o 
energetike sú ochranné pásma nasledovné: 

 pre vzdušné vedenie VN 22 kV je ochranné pásmo 10 m od roviny preloženej krajným 
vodičom na každú stranu vedenia.  

 pre izolované vonkajšie VN 22 kV vedenie je určené ochranné pásmo 2 m na každú 
stranu vedenia. 

 ochranné pásmo podzemných káblových VN a NN vedení je 1 m na obe strany od 
krajného káblu.  

Vonkajšie vzdušné vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. 

2.12.3.2  Zásobovanie plynom 
Spišský Štiavnik je plynofikovaný od roku 1995. Zdrojom plynu je VTL plynovod Vydrník – 
Liptovská Teplička DN 150 PN 4 MPa vedený severne  od zastavaného územia obce. Prívod 
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ZP od VTL plynovodu Vydrník – Liptovská Teplička do regulačnej stanice RS 1200 je 
zabezpečený VTL prípojkou DN 80 PN 4 MPa o dĺžke cca 200 m. 

Zásobovanie obce je cez plynoregulačnú stanicu VTL/STL s kapacitou 1 200 m3/hod. situovanú 
v severnej časti obce vedľa futbalového ihriska.  

Jestvujúce  a  navrhované   rozvody  plynu sú  strednotlaké. Potrubie  je  PE  D 110, 90, 63 a 
mm uložené v krajniciach miestnych komunikácií. Miestna sieť plošne pokryje celé zastavané 
územie, čo umožní napojenie všetkých odberateľov. Prevádzkový tlak v miestnych plynovodoch 
je 300 kPa. Potrubie  kapacitne postačuje zásobovať odberateľov v celej obci. 

Rozhodujúcim odberateľom zemného plynu v obci je kategória obyvateľstva s odberom cca 
1000 m3.  Kategórie MO-maloodber organizácií a VO-veľkoodber – školstvo pôsobia na vývoj 
spotreby len malou mierou.  

 

Doterajší vývoj spotreby plynu: 

Rok Obyvateľstvo MO VO 

počet tis. m3 počet tis. m3 počet tis. m3

1999 307 1 187 9 90   

2000 312 802 9 70   

2001 319 1 016 9 104   

2002 320 1 028 10 146   

2003 321 910 12 130 3 130 

 

Doterajší vývoj spotreby plynu poukazuje na ustálenosť plynofikovaného obyvateľstva na úrovni 
85 % všetkých domácností. 

Ročné odbery obyvateľstva a maloodberu organizácií začínajú klesať vplyvom stúpajúcej ceny 
plynu. Nárast nastal iba vo veľkoodbere plynofikáciou odborného učilišťa, základnej a špeciálnej 
základnej školy a detského domova. 

Podstatne klesol priemerný odber na 1 odberateľa z radov obyvateľstva z 3 170  m3 v roku 2002 
na 2 820 m3 v roku 2003, hlboko pod optimálny priemer 4 400   m3/ domácnosť. 

Návrh 

 ďalší nárast spotreby v obci možno dosiahnuť plynofikáciou ešte neplynofikovaných 
domácností a objektov. Podstatný nárast k cieľovému roku 2 020  vyplynie z realizácie 
navrhovaných lokalít rodinných domov. 

 počet RD 258 . 4 400 m3  .rok-1 . deň -1 = 1 135 000 m3  .rok-1 

 návrh rozšírenia miestnych plynovodov do nových lokalít bývania navrhovaných v ÚPN 
je vyznačený vo výkrese návrhu technickej vybavenosti – č.4.  

2.12.3.3   Zásobovanie teplom 
Teplo na varenie, vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody sa v Spišskom Štiavniku získava 
prevažne spaľovaním zemného plynu, ale aj tuhých palív. Centrálny tepelný zdroj v obci nie je.  
Spotreba palív a tepla v roku 2001: 
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Spotrebiteľ stav 2 001 
 počet 

odberat
eľov 

palivo plyn 
tis.  m3 

tuhé palivo 
t 

elektr. 
tis. kWh 

teplo 
     kW(t) 

obyvateľstvo 319 plyn 920  7 360
obyvateľstvo 140 uhlie, drevo 280  1 120
základná škola 1 koks 500  2 750
zákl. škola-dielne 1 koks 200  1 100
materská škola 1 koks 110  605
kaštieľ-hlavná  budova 1  koks 1 315  7 250
kaštieľ – sklenník  1 koks 150  625
predajňa Jednota 1  plyn 5  40
kostol 1 elektr 8 8
fara 1 plyn 2   16
dom dôchodcov a soc. 
služieb 

1 plyn 25  200

predajňa  1 plyn 5  40
obecný úrad 1 plyn 9  72
pohostinstvo 1 plyn 6  48
predajňa zmieš. tovar 1 plyn 5  40
kultúrny dom 1 plyn 5  40
bytovka 427 6 plyn 12  96
bytovka424 7 plyn 15  120
HD – vrátnica 1 plyn 2  16
HD 2 uhlie 350  1 400
knižnica, kanc. Urbár. 
spoločnosti, mäso,úd. 

1 uhlie 200  1200

spolu   1 011 3  105 8 22 940
 

Spôsob vykurovania Počet 
bytov Osôb v bytoch 

Ústredné kúrenie diaľkové 3 16 
Ústredné kúrenie    lokálne 
                               na pevné palivo   
                               na plyn 
                               elektrické 

231 
3 

207 
18 

891 
15 

801 
62 

Etážové kúrenie     na pevné palivo   
                               na plyn 
                               ostatné  

1 
34 
5 

5 
134 
18 

Kachle 
                               na pevné palivo   
                               na plyn 
                               elektrické 

 
38 
- 
2 
1 

 
201 

- 
6 
2 

Iné 66 298 
Spolu 381 1 571 
 
Vykurovaných bolo 381 bytov s 1 571 osobami, čo je 4,1 osôb na 1 byt. Z celkového počtu 
2 019 obyvateľov obce 442 osôb nemalo byt s vykurovaním. 

Súčasná spotreba paliva a tepla obyvateľstva: 
Vykurovanie Počet 

domácností 
Spotreba 

palivo teplo GJ/domácnosť/rok 



ÚZEMNÝ PLÁN  OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK  ČISTOPIS    
  

 

 
SPRIEVODNÁ SPRÁVA                              Strana 58 zo 66 

Na plyn    (v tis. m3) 321 910 27 030 84 
Na elektrinu    (tis. kWh) 18 360 910 51 
Na pevné palivo    (t) 124 248 3 470 28 
spotreba spolu   31 410  
Prehľad ukazuje na nízku spotrebu tepla v domácnostiach. Tepelná pohoda v rodinných 
domoch je podmienená spotrebou tepla 120 – 140 GJ/rok  podľa veľkosti obostavaného 
priestoru domu. To možno dosiahnuť spotrebou 4 400  m3 plynu, ktorá je v súčasnosti 
v priemere 2 820  m3/domácnosť/rok 

Veľmi   nízka je spotreba tepla z pevného paliva. V takých domácnostiach prikurujú elektrickou 
energiou, o čom svedčí vysoký priemer spotreby elektriny v domácnostiach v obci. 

Návrh 

 V navrhovaných lokalitách rodinných domov predpokladáme 100 % plynofikáciu. 
Potreba plynu je bilancovaná v kapitole zásobovaná plynom. 

 258 RD   1 135 tis. m3 /rok 29 300 GJ/rok 
 Bilančný nárast potrieb tepla poukazuje na zdvojnásobenie doterajších potrieb 

obyvateľstva z terajších 31 410 GJ/rok na 60 710 GJ/rok.  
 

Spotreba občianskej vybavenosti: 
 Súčasná spotreba Výhľadová spotreba 

Plyn    
(v tis. m3) 

Tuhé 
palivo (t) 

Elektr. 
tis.kWh 

Teplo 
(GJ) 

Plyn    
(v tis. m3) 

Tuhé 
palivo (t) 

Elektr. 
tis.kWh 

Teplo 
(GJ) 

Základná škola 22   660 60   1 800 
Materská škola  110  1 540 30   900 
Predajňa Jednota 5   150 5   150 
kostol   36 130   36 130 
fara 4   120 4   120 
Predajňa 5   150 5   150 
Obecný úrad 9   270 9   270 
Pohostinstvo 6   180 6   180 
Predajňa zmieš. 
tovaru 

5   150 5   150 

Kultúrny  dom 5   150 5   150 
Knižnica, urbár,  
lekár 

 100  1 400 40   1 200 

Strav.zariadenia     10   300 
objekt služieb     12   360 
Spolu 63 210 36 4 840 191   36 5 860 

Spotreba vyššej občianskej vybavenosti 
 Súčasná spotreba Výhľadová spotreba 
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Plyn    
(v tis. m3) 

Tuhé 
palivo (t) 

Elektr. 
tis.kWh 

Teplo 
(GJ) 

Plyn    
(v tis. m3) 

Tuhé 
palivo (t) 

Elektr. 
tis.kWh 

Teplo 
(GJ) 

Špec. ZŠ a DD 56   1 680 60   1 800 
Kaštieľ  150  2 100 70   2 100 
Odborné učilište 54   1 620 60   1 800 
Dom dôchodcov a 
soc. služieb 

25   750 25   750 

Spolu 135 150  6 150 215   6 450 

Nárast ročnej potreby palív a tepla v občianskej vybavenosti bude 12 370 GJ, celkove úmerný 
nárastu podlažných plôch objektov. 

2.12.4   Elektronické komunikačné káble 

Rádiokomunikácie  
Príjem televízneho a rádiového signálu je zabezpečený  prostredníctvom antén.  

 
Návrh 

 TV a R signál v celej obci navrhujeme zabezpečiť vzdušným rozvodom koaxiálnych 
káblov pre  príjem štátnych aj satelitných programov.  

Elektronické komunikácie 
Telekomunikačné vedenia sú realizované vzdušnými káblami, iba v troch úsekoch je vedené 
metalickými úložnými káblami  s napojením na D – ATÚ Spišský Štiavnik v objekte obecného 
úradu, v ktorom je aj poštový úrad. 

Slovenské telekomunikácie majú spracované zadanie na OOK Spišské Bystré – Hranovnica – 
Spišský Štiavnik – Vydrník – Betlanovce - Hrabušice. Účelom stavby je digitalizácia 
prenosových prostriedkov a náhrada nevyhovujúcich vzdušných vedení zemnými káblami 
v trase optického kábla a tým skvalitnenie telekomunikačných služieb v tomto regióne.  

Návrh 
 pre navrhované aj jestvujúce lokality, kde ešte nebola urobená kabelizácia, je pre 

pokládku nových telekomunikačných káblov navrhnutý obojstranne priestorový koridor 
pozdĺž existujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií podľa platnej priestorovej 
normy 

 k roku 2020  navrhujeme pre bytový fond 200 % telefonizáciu, to je 2 x 642 b.j. = 1 284 
párov telefónnych prípojok. Pre občiansku vybavenosť a výrobu navrhujeme cca 30 % 
podiel z bytových jednotiek, t.j. 0,3 x 642  = 193 párov telefónnych prípojok. Celková 
potreba bude 1 477 párov telefónnych prípojok     

 napojovacím bodom pre tlf. stanice v nových lokalitách bude digitálna ATÚ v Spišskom 
Štiavniku 

Orange 
Z hľadiska pokrytia signálom Orange Slovensko a.s. pre mobilné telefóny je obec dostatočne 
pokrytá signálom GSM Verejnej Telekomunikačnej Siete zo základňovej stanice Hrabušice. 
V roku 2004 sa neuvažuje s vybudovaním novej základňovej stanice pre rozšírenie pokrytia 
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signálom GSM. Z hľadiska diaľkových optických trás  Orange Slovensko neplánuje uloženie 
optického kábla vedúceho v katastrálnom území Spišského Štiavnika. 

Vzhľadom na rýchly rozvoj požiadaviek zákazníkov Orange Slovensko môže zaradiť  výhľadovo 
do plánu investičnej výstavby aj výstavbu nových stavieb súvisiacich s telekomunikačnou 
prevádzkou, ktoré však v súčasnosti nevie bližšie špecifikovať, preto nemá požiadavky na ich 
zapracovanie do ÚPN.  

Elektronické komunikačné káble 
Riešeným územím prechádza diaľkový kábel zakreslený vo výkrese č. 4. 

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 

2.13.1  Odpadové hospodárstvo 
Obec má schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 o odpadoch uznesením č. 
54/2001 z 26. 10. 2001. VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO: 

a/ druhy KO z podskupiny separované zbierané frakcie 

 20 01 02 sklo 
 20 01 39 plasty 

b/ druhy KO z podskupiny odpad zo záhrad a parkov 

 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad 
 20 02 02 zemina a kamenivo 

 
c/ iné KO 

 20 03 01 zmesový komunálny odpad 
 20 03 04 kal zo septikov 
 20 03 06 odpad z čistenia kanalizácie 

d/ nebezpečné zložky KO 

 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
 20 01 33 batérie a akumulátory 
 20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia 

 
Zber, zneškodňovanie a preprava KO a jeho zložiek 
V zastavanom území budú pri rodinných domoch umiestnené zberné nádoby KUKA 110 l, ktoré 
budú slúžiť pre zber zmesového KO. V osade Kaštieľ a v rómskej osade bude systém zberu 
prebiehať formou zberu do veľkoobjemových kontajnerov 7 m3 VOK.  

Separovaný zber bude prebiehať donáškovým spôsobom. Pre tento účel budú použité 1 100 l 
kontajnery BOBR 1 100 l uzamykateľné farebne označené  na zber skla a plastov (PET fľaše).  
Podrobnosti zberu, prepravy, zneškodňovania harmonogram vývozu rieši zmluva 
s organizáciou poverenou zberom, t.č. TESPO spol. s r.o. Poprad.  

Nebezpečné zložky KO (ďalej NO)  budú triedené pôvodcom odpadu nasledovne: 

 starý olej 
 žiarivky 
 AKU batérie Zber NO  sa bude vykonávať nasledovne: 
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TESPO spol. s r.o. Poprad v dohodnutom termíne sa obcou pristaví špeciálny mobilný 
uzatvorený a uzamykateľný kontajner (typ ABROLL) vybavený vo vnútri príslušnými 
kontajnermi, resp. nádobami na zber nebezpečných zložiek KO podľa druhu: 

na olej – sudy 
na žiarivky  – kontajner 
na AKU betérie – uzatvorená paleta 
na obaly z nebezpečných zložiek KO – paleta 

Po uplynutí termínu doby pristavenia TESPO spol. s r.o. Poprad odvezie kontajner 
a nebezpečný odpad odovzdá organizácii, ktorá má oprávnenie na znehodnocovanie týchto 
zložiek KO. Obec zabezpečí technické vybavenie – spevnenú betónovú plochu 3 x 7 m vo 
dvore obecného úradu.  

Odpad zo zelene a hnoj od domácich zvierat sa využíva na hnojenie pôdy. 

V katastri obce navrhujeme  postupne odstraňovať environmentálne dlhy regiónu, najmä 
v priestore ťažby nerastných surovín Hranovnica – Dubina. Priestory po ťažbe navrhujeme 
rekultivovať  a vysadiť nízkou zeleňou. 

2.13.2  Čistota ovzdušia 
Obec je plynofikovaná. V obci sa nachádzajú stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.  

Návrh 
 všetky stredné a veľké zdroje znečisťovania ovzdušia sú povinné dodržiavať emisné 

limity znečisťujúcich látok dané NV SR č. 92/1996 Z.z. Navrhujeme napojenie všetkých 
výrobných zariadení na plyn 

 medzi  navrhovanú obytnú zástavbu a chovné objekty na hospodárskom dvore 
navrhujeme výsadbu aktívnej trojetážovej zelene 

2.13.3  Hluk 
V obci nevzniká nadmerný hluk.  

2.13.4  Kontaminácia poľnohospodárskych pôd 
Namerané hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskych pôdach KÚ Spišský Štiavnik  sú 
pod prípustným limitom. Pôda v katastri obce nie je kontaminovaná. 

2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území  a 
dobývacích priestorov 

V  katastri sa nenachádza žiadne chránené  ložiskové územie určené podľa § 16 banského 
zákona a dobývacie priestory určené podľa § 27 banského zákona. Ložisko nevyhradeného 
nerastu Spišský Štiavnik – Betlanovce – tehliarske hliny chránené do 31. 12. 2001 chráneným 
ložiskovým územím Spišský Štiavnik (event. Č. 61/e), ktoré bolo určené rozhodnutím 
ministerstva stavebníctva SSR č. 242/Dr.P z 24. 05. 1971, ktoré sa podľa §43 ods. 6 banského 
zákona od 01.01.2002 stalo ložiskom nevyhradeného nerastu, ktoré je podľa § 7 banského 
zákona súčasťou pozemku. Súčasne týmto dňom stratilo platnosť rozhodnutie o určení 
chráneného ložiskového územia podľa § 16 banského zákona.  

2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
Z hľadiska ochrany prírody si vyžadujú  zvýšenú ochranu  územie európskeho významu 
uvedené v kapitole  2.11. 8., územie NP Slovenský raj a jeho ochranné pásmo, prvky 
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regionálneho ÚSES a genofondovo významné lokality uvedené v kapitole  2.11. 9., ako aj prvky 
lokálneho ÚSES uvedené v kapitole  2.11.10. 

2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesného 
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 

Poľnohospodárska pôda 
Mimo zastavané územie navrhujeme okrem plôch pre bývanie rekreačnú lokalitu medzi 
ramenami Hornádu pri kaštieli, parkovisko pri cintoríne a cyklistický chodník od hospodárskeho 
dvora družstva ku kaštieľu a od ulice Pri obecnom úrade k rekreačnej lokalite Dubiny. Pri 
kaštieli navrhujeme parkovisko. Pozdĺž cesty z Hranovnice do Betlanoviec je navrhnutá Spišská 
cyklomagistrála.  

Lúky a pasienky sú situované najmä na sklonitostne extrémnejších polohách. Ostatné plochy  
sa nachádzajú v extrémnejších polohách. 

 

Rekapitulácia perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely. 

                  V zast. území  
K r. 2020 

mimo zastav. územie 
k r. 2020 

celkom  

záber PP celkom 10,21 6,82 17,03 

z toho PP 9,76 6,39 16,15 

nepoľnohosp.pôda 0,45 0,43 0,88 
 
Lesné pozemky 
Z ÚPN-O nevyplýva požiadavka na záber lesných pozemkov.  

2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia  
Navrhované riešenie komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 
obce.  

 
Urbanistická ekonómia 
Celková plocha riešeného územia ÚPN obce Spišský Štiavnik je. 72,59 ha. 
Funkčné plochy návrh           

plocha v ha 
 

plochy obytné (včítane záhrad, obytnej zelene, polyfunkčných plôch bývania 
a súkr. obč. vybavenosti) 
 
z toho v bytových domoch                  1,0 ha     
          v rodinných domoch               47,69 ha  

48,69 ha 
 

občianska  vybavenosť  6,18 
plochy výroby a skladov hospodársky dvor                     1,84 
cintorín 1,75 
plochy dopravy 6,74  
rekreácia 1,8 
ČOV 0,09 
ostatné plochy 5,5 
celková plocha riešeného územia 72,59 
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3 Doplňujúce údaje územného plánu obce 

3.1 Zoznam použitých podkladov  a mapové podklady 
 Atlas podnebia ČSSR 
 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 
 Súpis  pamiatok na Slovensku 
 Údaje zo sčítania obyvateľstva , domov a bytov, rok 1991, Krajský štatistický úrad 

Košice 
 
Mapové podklady: 

V mierke 1 : 2 000 bola dokumentácia spracovaná do základných máp ČSFR máp        . 
Výškopis bol získaný zväčšením zo základných máp ČSSR v M 1 : 10000. 

V mierke 1 : 10 000 boli použité základné mapy ČSSR, stav k roku 1987  a 1988.  

Plynovod bol zakreslený na základe projektu plynovodu (porealizačné zameranie obec nemá 
k dispozícii), vodovod  na základe projektu vodovodu, kanalizácia na základe projektu a 
čiastočne podľa porealizačného zamerania.  

Prívodný vodovod bol zakreslený na základe fotokópie situácie v M 1 : 50 000, ktorý 
spracovateľovi poskytla obec. 

3.2.  Obyvateľstvo 
Dynamika rastu počtu obyvateľstva obce od roku 1920: 

rok 1920 1930 1940 1950 1961 1970 1980 1991 2001 
počet obyv. 831 948 1138 1182 1497 1626 1735 1787 2019 
index rastu 100 114 137 142 180 196 208 215 243 

 
Z uvedeného vývoja počtu obyvateľov je zrejmý rastúci  vývoj. Údaje  o obyvateľstve a bytovom 
fonde sme analyzovali na základe výsledkov zo sčítania ľudu, domov a bytov k roku 2001za 
obec.  

Vekové    skupiny trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 2001 : 
veková skupina počet obyvateľov 

0 – 14 598 
15 – 59 muži 596 
15 – 54 ženy 550 

60 + muži 99 
55 + ženy 171 
nezistené 5 

spolu 2019 
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Obyvateľstvo podľa národnosti k roku 2001 

národnosť počet obyvateľov % 
slovenská 1723 85,35 
česká 3 0,15 
ukrajinská 3 0,15 
rusínska 1 0,05 
rómska 271 13,4 
nezistené 18 0,9 
spolu 2019 100 
 
 
Obyvateľstvo podľa vierovyznania k roku 2001 

vierovyznanie počet obyvateľov % 
rímsko-katolíci 1881 93,14 
gréko-katolíci 8 0,4 
pravoslávni 4 0,2 
evanjelici 2 0,1 
bez vyznania 86 4,26 
kresťanské zbory 4 0,2 
nezistené 34 1,68 
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4 NÁVRH ZÁVAZNEJ ČASTI ÚPN 
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