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1. Úvod.
Názov obce:
Kód obce:
Okres:
Kraj:
Počet obyvateľov:
Plocha katastrálneho územia sídla
Plocha zastavaného územia sídla k 1.1.1990

Výborná
524085
Kežmarok
Prešovský
823 (sčítanie 2001)
1 054 ha
28 ha

1.1. Zadanie a dôvody pre vypracovanie územného plánu.
Obec Výborná je podľa § 16 stavebného zákona orgánom územného plánovania
a v súlade s § 18 stavebného zákona aj obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce.
Zámerom obstarávateľa bolo dôkladne analyzovať územnoplánovaciu situáciu v obci
a na základe tejto spracovanej analýzy rozhodnúť o ďalšom využití záujmového územia
obce, preto boli v júli 2006 dopracované prieskumy a rozbory ÚPN-O.
Zadanie pre vypracovanie územného plánu obce Výborná bolo spracované v zmysle
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon). Schválené bolo obecným
zastupiteľstvom č.u.: 13/2007 zo dňa 26.11.2007.
Návrhovým obdobím územného plánu obce bude rok 2020, dlhodobejší koncepčný
výhľad rozvoja obce bude urbanisticky riešený k roku 2030. Za východiskový (bilančný) sa
bude považovať rok 2001, ku ktorému sa vzťahujú všetky dostupné bilancované
a porovnateľné údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov.
Dôvodom obstarávania územného plánu obce Výborná je skutočnosť, že
v súčasnosti absentuje pre obec nástroj, ktorý by usmerňoval a koordinoval rozvoj
jednotlivých funkčných zložiek a ktorý by riadil, usmerňoval a reguloval jednotlivé činnosti na
území obce. Zároveň je to aj aktuálna potreba premietnuť do územného potenciálu obce
pripravené zámery a súčasný trend ponúkaných možností funkčného doplnenia hlavne
z pohľadu bývania a občianskej zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry
existujúceho stavu územia pri zohľadnení záujmu ochrany a tvorby životného prostredia
a najmä pri zohľadnení potrieb a požiadaviek občanov.
Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie je podľa § 1 stavebného
zákona komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, určenie zásad,
vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu,
kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi
trvalo udržateľného rozvoja.
Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území
s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej
rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných
zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.
Riešenie rozvojových zámerov vo všetkých oblastiach života, územno-správne
usporiadanie Slovenskej republiky a zmeny v legislatíve, vyvolali potrebu spracovania
zodpovedajúceho dokumentu za účelom obnovy identity a svojbytnosti sídla, s následným
podrobnejším preskúmaním možnosti rozvoja vlastného zastavaného a katastrálneho
územia obce.
Ďalším dôvodom pre vypracovanie nového územného plánu obce je potreba
komplexného zhodnotenia rozvoja obce a jej katastra vo väzbe na spracovanú ÚPD-VUC
Prešovského kraja.
V súlade s § 11 ods.2 stavebného zákona, budú tieto požiadavky na rozvoj obce
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riešené základným nástrojom územného plánovania, t.j. „Územným plánom obce Výborná“.
Obec nemala dosiaľ spracovaný platný územný plán a niektoré rozvojové koncepcie
pre vybrané lokality obce sa riešili zastavovacími štúdiami. Preto sa obecné zastupiteľstvo
rozhodlo územnoplánovacie potreby a rozvojové zámery obce riešiť obstaraním nového
územného plánu, spracovaného v rozsahu celého katastrálneho územia obce. Obsahovo a
rozsahovo zodpovedajúceho aktuálnym požiadavkám stavebného zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s vyplývajúcimi zmenami
a doplnení následných zákonov.

1.2. Hlavné úlohy a ciele riešenia územného plánu.
V zmysle ustanovení stavebného zákona bude územný plán obce komplexne riešiť
priestorové usporiadanie a funkčné využívanie v rozsahu celého katastrálneho územia obce,
zosúlaďovať záujmy a činnosti, ovplyvňujúce územný rozvoj obce, jeho životné prostredie a
ekologickú stabilitu a ustanovovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia. Do návrhu územného plánu sa premietnu potreby rozvoja obce tak, ako
vyplývajú zo spoločenských a ekonomických podmienok, postavenia obce v štruktúre
osídlenia, jeho sociálneho, ekonomického, hospodárskeho a rekreačného významu a potrieb
jeho obyvateľov a návštevníkov.
Zároveň by územný plán obce mal mať formu právne záväzného dokumentu regulačného plánu, ktorý by bol podľa možnosti liberálnym, pritom však v taxatívne
vymedzených oblastiach záväzným nástrojom regulácie obecného územného a stavebného
rozvoja, opierajúceho sa o autoritu zákonov a o autoritu rozhodnutí orgánov obecnej
samosprávy. Takto spracovaný územný plán by definoval hlavné princípy stratégie rozvoja
obce, obecnej urbanistickej koncepcie a priestorovej kompozície, určoval osobitné
podmienky alebo obmedzenia rozvoja, sanácie a revalorizácie obecného územia. Záväzne
by stanovoval regulatívy, vzťahujúce sa k faktorom verejných (obecných) záujmov a k
verejným priestorom a funkciám v obci, vymedzoval (alebo i obmedzoval a limitoval)
možnosti využitia územia a určoval prípustný spôsob jeho zastavania, resp. intenzity jeho
využívania. Zároveň by orientačne vymedzoval plochy rezerv dlhodobejších koncepčných
zámerov a stanovoval i podmienky pre využitie územia a pre výstavbu v priestoroch
špecificky limitovaných či obmedzovaných (ochranné pásma, chránené územia, prírodné a
krajinné prvky, ekosystém a pod.). Takto koncipovaný územný plán by mal byť otvoreným
systémom riešenia priestorových vzťahov, definovania princípov a zásad rozvoja obce a jeho
zástavby. Nový územný plán by mal mať prednostne charakter ponuky. Má byť podkladom
pre praktickú iniciačnú a rozhodovaciu činnosť obce ako stavebného úradu a zároveň tiež
podnecovateľom, usmerňovateľom, koordinátorom a regulátorom obecnej a občianskej
(ekonomickej i mimoekonomickej) aktivity a iniciatívy.
•
•
•
•
•

Hlavnými úlohami riešenia územného plánu obce budú najmä:
stanovenie koncepcie dlhodobého rozvoja obce, stratégie a zásad tohto rozvoja
a jeho priemetu do územia obce v rozsahu jeho katastra,
určenie regulatívov priestorového usporiadania a využívania územia obce v rozsahu
jeho katastra, osobitne však najmä v zastavanom a na zástavbu navrhovanom území
obce,
prehĺbenie a usmernenie koncepčných zámerov, ale aj limitov a lokálnych
obmedzení, vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej
záväzných častí a ostatných územnoplánovacích podkladov a odvetvových koncepcií,
vymedzenie chránených území, objektov a ochranných pásiem a zabezpečenie
ochrany historického dedičstva, ochrany prírody, tvorby krajiny a ekosystémov,
určenie zásad a možností činností v území obce a racionálneho využívania
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

prírodných zdrojov tak, aby sa neprekročilo únosné zaťaženie územia, zabezpečil sa
trvalo udržateľný rozvoj obce, vytvárala sa a udržiavala ekologická stabilita krajiny na
jeho katastrálnom území,
vytváranie podmienok tvorby kvalitného životného a obytného prostredia
v jednotlivých mestských funkčných zónach,
tvorba koncepcie zabezpečenia územia obce verejnou dopravnou a technickou
vybavenosťou,
vytváranie predpokladov saturácie územia zariadeniami sociálnej infraštruktúry
a ostatného verejného občianskeho vybavenia,
priestorové riešenie diferencovanej škály rozvoja základných funkcií a aktivít bývania,
športu a rekreácie,
vytváranie podmienok a opatrení na sanáciu urbánnych štruktúr zástavby
a intenzívne využívaných častí krajiny,
návrh poradia výstavby a ostatných podmienok využívania územia,
vymedzenie zastavaného územia obce a určenie verejnoprospešných stavieb,
prípadne stanovenie potreby vypracovania podrobnejšej územnoplánovacej
dokumentácie a územnoplánovacích podkladov,
koordinácia aktivít a riešenie konfliktov a stretov záujmov.

1.3. Vymedzenie územia, určeného k riešeniu a podrobnosť jeho riešenia.
Územie určené k riešeniu územným plánom obce, sa stanovuje katastrálne územie
obce s plochou 1 054 ha. Celé katastrálne územie obce bude v územnom pláne riešené v
mierke 1:10 000, v podrobnostiach krajinnej a sídelnej štruktúry a jeho priestorového
usporiadania a funkčného využívania. Intenzívne urbanizované plochy obce (zastavané
územie s rozvojovými plochami a najbližším okolím) budú zároveň riešené v mierke 1:5000
a 1:2000 s reguláciou funkčného využívania plôch.
Obec je administratívne viazaná na okresné mesto Kežmarok. Záujmovým územím
obce sú dve sídla Slovenská Ves a Lendak, ktoré sú prepojené s obcou cestou III/06728.
Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva (2001), domov a bytov mala obec celkom 823
obyvateľov, z čoho bývajúce prítomné obyvateľstvo bolo 808 obyvateľov.
Katastrálne územie obce hraničí s katastrami mesta Spišská Belá a obcí Slovenská
Ves, Lendak a Reľov.
V územnoplánovacej dokumentácii bude záujmové územie obce, vrátane jeho širších
územných vzťahov a väzieb, riešené v mierke 1:50 000, v podrobnostiach sídelnej a
krajinnej štruktúry a jeho nadradeného verejného dopravného a technického vybavenia.
Návrhovým obdobím územného plánu obce bude rok 2025, dlhodobejší koncepčný
výhľad rozvoja obce bude urbanisticky riešený k roku 2035. Za východiskový (bilančný) sa
bude považovať rok 2001, ku ktorému sa vzťahujú všetky dostupné bilancované a
porovnateľné údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov. Podľa súčasnej Metodiky
spracovávania ÚPD sa však návrhové obdobie nepokladá pri riešení územnoplánovacej
dokumentácie za rozhodujúce.

1.4. Spôsob vypracovania územného plánu obce.
Územný plán obce Výborná bude vypracovaný v intenciách požiadaviek stavebného
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
s vyplývajúcimi zmenami a doplnení následných zákonov a podľa Metodického usmernenia
MŽP SR pre obstarávanie a spracovávanie územných plánov obcí z roku 2001, resp. ďalších
aktuálnych interných predpisov a ustanovení MV a RR SR, týkajúcich sa obstarávania,
spracovania, prerokovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a
územnoplánovacích podkladov.
Územný plán obce VÝBORNÁ
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V súlade s požiadavkou obstarávateľa ÚPN z výberového konania sa predpokladá
vypracovať územný plán obce postupom podľa §§ 19-25 zákona v nasledovných, na seba
postupne nadväzujúcich pracovných fázach:
- prípravné práce, prieskumy rozbory
- zadanie územného plánu obce
- návrh územného plánu obce
Návrh územného plánu bude vypracovaný podľa výsledkov prerokovania zadania a
pokynov obstarávateľa ako invariantný.
Územný plán obce bude vypracovaný v digitalizovanej forme na mapových
podkladoch v m1:5000 (zastavané územie), m1:10000 (katastrálne územie obce) a v
m1:50000 (záujmové územie obce). Čistopis územného plánu bude jeho obstarávateľovi
dodaný v tlačenej forme a na magnetických nosičoch.

1.5. Údaje o použitých podkladoch.
Pri vypracovaní prieskumov a rozborov k územnému plánu obce Výborná boli použité
tieto podklady:
- terénne prieskumy obce Výborná a jeho katastrálneho územia (ADM Košice, máj - júl
2006)
- údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov v SR k 26.5.2001, publikované
Štatistickým úradom Slovenskej republiky
- Štatistický lexikon obcí SR 1992, 2002
- Územný plán VÚC Prešovského kraja - zmeny a doplnky 2004 (SAŽP-CKEP Prešov)
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (MŽP SR, AUREX Bratislava, 2001)
- Regionálny územný systém ekologickej stability (R-ÚSES) okresu Poprad 1994
- Program starostlivosti o PIENAP do roku 2008 (1998)
- Program odpadového hospodárstva obce Výborná do r.2005, (r.2003)
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Výborná (Prešovské združenie
regionálneho rozvoja 2004)
- Zastavovacia štúdia IBV (Baud, 1993)
- Projekt Obecného vodovodu Výborná (Agroconos PO, s.r.o., 1998)
- 37 nájomných bytov Výborná (Artum, 2002)
- Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva (Hydroteam r.2006)
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (SAV Bratislava, 1977)
- Register pamiatkového fondu SR (MK SR Bratislava)
- Atlas krajiny Slovenskej republiky (MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, 2002)
- Zásady a pravidlá územného plánovania (VÚVA -Brno, Urbion Bratislava, 1983)
- Metodické usmernenie obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR
Bratislava, 2001),
- Zásady a pravidlá územního plánovaní, (VÚVA Brno + Urbion BA, 1983)
- Projekt ozdravných opatrení pre Urbársku spoločnosť, pozemkové spoločenstvo
Výborná, 2004
- údaje o obci poskytnuté obstarávateľom.
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2. Prípravné práce, zhodnotenie podkladov.
2.1. Územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady a
územnotechnické podklady.
a) územnoplánovacia dokumentácia, týkajúca sa obce Výborná:
Obec nemá spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorou by sa koncepčne
riešil urbanistický rozvoj obce.
b/ Ostatné územnoplánovacie a územnotechnické podklady, týkajúce sa obce Výborná:
• Zastavovacia štúdia IBV (1993)
Štúdia rieši situovanie pozemkov pre rodinné domy v záhradách v južnej časti sídla
v rámci zastavaného územia obce.
• 37 nájomných bytov Výborná (2002)
Projekt stavby pre územné rozhodnutie rieši situovanie výstavbu obecných
nájomných bytov odlišného štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi spolu
s technickou vybavenosťou v štyroch lokalitách v rámci zastavaného územia obce.
• Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva. (2006)
Projekt pre stavebné povolenie, ktorý rieši trasy technickej infraštruktúry (elektrické
NN vedenia, rekonštrukcia trafostanice, verejné osvetlenie, vodovod, vodojem, kanalizáciu
a ČOV) v rámci zastavaného územia obce.
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Výborná
Zaoberá sa demografickým vývojom vo väzbe na socio-ekonomický rozvoj obce v
návrhovom období 2005-2020.
Ochranna prírody.
• Generel nadregionálneho ÚSES SR, 1992
• Regionálny územný systém ekologickej stability R-ÚSES, 1994
Nakoľko pre sídlo nie je spracovaný M-ÚSES, bol využitý priemet kostry GN-ÚSES a
R-ÚSES do riešeného územia.
• Okresný environmentálny akčný program okresu Kežmarok 1997:
Dokument sa od r. 1997 neaktualizoval, jeho plnenie sa nevyhodnocuje. Návrhy na
opatrenia v jednotlivých častiach sú využiteľné ako smerné odporúčania.
• Program starostlivosti o PIENAP do roku 2008 – rok 1998
Dokument stanovuje zásady starostlivosti o prírodu krajinu národného parku
s vymedzením jednotlivých krajinných a ekologicko-funkčných priestorov. Schválený je
uznesením Vlády SR č.458 zo dňa 7. 07. 1998.
Vodné hospodárstvo
• 37 nájomných bytov Výborná (Artum, 2002)
Projekt rieši kanalizáciu navrhovaných bytových jednotiek v jednotlivých lokalitách
napojením na samostatné malé ČOV.
• Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva (Hydroteam r.2006)
Projekt rieši technickú dokumentáciu kanalizácie, ČOV a vodovodu. ČOV je
situovaná na východnom okraji sídla. Zásobovanie pitnou vodou je riešené z Belanského
skupinového vodovodu, rekonštruovaným prívodným potrubím do jestvujúceho vodojemu
Slovenská Ves a odtiaľ navrhovaným potrubím do vodojemu Výborná.
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Energetika
• 37 nájomných bytov Výborná (Artum, 2002)
Projekt rieši prípojku 22kV vedenia s trafostanicou s výkonom 160kVA a NN vedenie
v navrhovaných štyroch lokalitách.
• Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom sociálne
znevýhodnených skupín obyvateľstva (Hydroteam r.2006)
Projekt rieši technickú dokumentáciu rekonštrukcie jestvujúcej trafostanice na výkon
400 kVA, NN rozvody a verejné osvetlenie.
c/ nadradená územnoplánovacia dokumentácia
V rámci celoštátne koordinovaného vypracovávania ÚPN VÚC vyšších regionálnych
zoskupení bol v roku 1997 vypracovaný a následne prerokovaný a vládou Slovenskej
republiky schválený uznesením č. 216/1998 Z.z., a jeho zmien a doplnkov vyhlásených
nariadením vlády SR č. 679/2002 Z.z. a nariadením vlády SR č. 111/2003 Z.z. územný plán
VÚC Prešovského kraja.
V roku 2004 boli vypracované Zmeny a doplnky, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom
Prešovského samosprávneho kraja v dňoch 22. 06. 2004 pod číslom uznesenia 228/2004.
Záväzná časť bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Prešovského
samosprávneho kraja č. 4/2004.
Tento územný plán je vo svojich záväzných častiach (regulatívoch funkčného využitia
a priestorového usporiadania územia), uvedených vo vládnom nariadení k tomuto
územnému plánu, resp. v uznesení regionálneho zastupiteľstva PSK, záväzným podkladom
pre vypracovávanie územnoplánovacej dokumentácie nižších stupňov - najmä územných
plánov miest a obcí.
Nadradeným územnoplánovacím podkladom je návrh Koncepcie územného rozvoja
Slovenska (KÚRS 2001), ktorý vypracoval AUREX Bratislava. Vláda Slovenskej republiky ho
prerokovala a schválila na základe tejto koncepcie vypracované Zásady pre realizáciu
územného rozvoja Slovenska. KÚRS 2001 koncipuje princípy dlhodobého územného rozvoja
Slovenskej republiky z hľadísk racionálneho využívania územia vo väzbe na predpokladaný
sociálno-ekonomický a kultúrny rozvoj, s prihliadnutím na koncepciu a stratégiu trvalo
udržateľného rozvoja. Predikuje dlhodobý rozvoj sídelného systému, krajinnej štruktúry a
ochrany a tvorby životného prostredia, zosúlaďujúc ich s odvetvovými rozvojovými
koncepciami (výroba, sociálna, dopravná a technická infraštruktúra, rozvoj rekreácie a
turizmu). Určuje i verejnoprospešné stavby celorepublikového charakteru, najmä v oblasti
nadradenej verejnej dopravnej a technickej infraštruktúry. Rozvojová koncepcia územného
rozvoja Slovenska je zároveň zosúladená s podmienkami a zámermi európskeho kontextu v
zmysle "Zásad politiky rozvoja európskeho priestoru", prijatými v roku 1994 zasadaním Rady
Európskej únie.
Z ostatných územnoplánovacích podkladov nadradeného významu je treba
spomenúť najmä Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability
(G-NÚSES) Slovenska, Regionálny územný systém ekologickej stability a Okresný
environmentálny akčný program okresu Kežmarok. Tieto podklady sú systémovými,
hierarchicky usporiadanými a navzájom previazanými dokumentáciami ochrany prírody a
krajiny, so záväznými výstupmi pre riešenie územného plánu obce a pre návrh štruktúry a
prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (M-ÚSES), najmä vo vzťahu na
nadradené koncepčné zámery (nadregionálne a regionálne terestrické a hydrické biocentrá
a biokoridory, chránené krajinné segmenty, územia s ochranou podľa medzištátnych
dohovorov, ťažiskové územia národného významu).
Rovnako dôležitými nadradenými územnoplánovacími podkladmi je Program
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja PSK.
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2.2. Výhľadové potreby rozvoja obce, jeho priority a pripravované investičné
zámery.
Obec Výborná má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý
bol vypracovaný v roku 2005. Následne bol prerokovaný a schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 13/2004. Spracovaný je na obdobie rokov 2005-2020.
Plány programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce sú orientované z hľadiska
územného rozvoja na tieto projektové zámery obce:
Prvá etapa výstavby:
• doplnenie vnútornej štruktúry urbanizácie obce,
• občianska vybavenosť v centre obce,
• výstavba kanalizačnej a vodovodnej siete s ČOV
• infraštruktúra k IBV a rekreačnému stredisku,
• rekonštrukcia MŠ ,
• rekonštrukcia kultúrneho domu a budovy obecného úradu,
• výstavba nájomných a sociálnych bytov.
Druhá etapa výstavby:
• výstavba športového areálu,
• výstavba rekreačného centra,
• vybudovanie cyklotrás, peších chodníkov a Infocentra,
• rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií a chodníkov,

2.3. Požiadavky na riešenie územného plánu, vyplývajúce z nadradenej
územnoplánovacej dokumentácie.
Zo záväznej časti Územného plánu VÚC Prešovského kraja, v znení jeho zmien a
doplnkov z roku 2004 vyplývajú pre riešenie územného plánu obce Výborná najmä tieto
záväzné regulatívy:
1.2. - v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej
štruktúry:
1.2.1. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej
hierarchizovanej sídelnej štruktúry,
1.2.1.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa: kežmarsko-ľubovniansku
rozvojovú os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves,
1.14. - v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom:
1.14.1 zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských
oblastiach v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej
štruktúry Prešovského kraja,
1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným
centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a
pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie
tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho
priestoru,
1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z
pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky
utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.
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1.15. - v oblasti sociálnej infraštruktúry:
1.15.1.1 vytvárať územnotechnické podmienky k podpore malého a stredného
podnikania v oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných
centier,
1.15.1.2. vytvárať územno – technické predpoklady pre umiestňovani zariadení k
realizácii rekvalifikačných programov na zabezpečenie prepojenia medzi požiadavkami trhu
a kvalifikačnou štruktúrou evidovaných nezamestnaných a rekvalifikačné programy na
uľahčenie začlenenia do pracovného života absolventov škôl, mladistvých a dlhodobo
nezamestnaných,
1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby
zariadení na vzdelávanie Rómov a rozvoj rómskej kultúry,
1.15.3.6 vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a
realizáciu technickej infraštrúry marginalizovaných skupín obyvateľstva,
1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci
sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity rómskeho etnika,
1.16. - v oblasti kultúry a umenia:
1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé
etnokultúrne, hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál
takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia
v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské
tradície, hisorické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),
1.17. - v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne
pamiatky, vyhlásené pamiatkové územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich
ochranné pásma ), pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom
o ochrane pamiatok,
1.17.6 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie
a klímy v oblasti stredného a horného Spiša,
2. - v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky:
2.6. podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre
rozvoj v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom
medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus,. kúpeľný turizmus, ekoturizmus
a agroturizmus),
4. - Ekostabilizačné opatrenia:
4.9.7.1 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,
4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy
v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne
porasty),
5. - v oblasti dopravy:
5.3
chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav
vrátane prejazdných úsekov dotknutými sídlami:
5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,
5.3.44.2 vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,
6. - v oblasti vodného hospodárstva
6.1.1 využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať
podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,
6.2.3.26 rezervovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné
a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na verejné zdroje,
6.3.1 rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd. Prednostne realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach
ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých
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vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v
územnom pláne obce,
6.5.1 na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať
vodné toky s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov
a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami,
6.5.14 vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží,
8. - V oblasti hospodárstva:
8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu rekonštrukciu a sanáciu existujúcich
priemyselných areálov a areálov bývalých hospodárskych dvorov pre účely priemyselných
parkov na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov,
8.2.6 podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné
činnosti podporujúce rozvoj vidieka,
8.3.6 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí
s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
8.3.7 podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako
využitie surovín z produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach
s voľnou pracovnou silou, s cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším
stupňom ochrany prírody,
8.4.1 nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť v súlade so schváleným
aktualizovaným Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho
okresov,
8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov,
separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov
a legislatívnych opatrení,
8.4.4 vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky
vrátane ich kontajnerizácie,
Do navrhovaných verejnoprospešných plôch a líniových stavieb sú na k.úz. obce Výborná v
ÚPN VÚC zaradené tieto stavby:
2,4,40 samostané a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja
napojené na verejné zdroje,
2.4.42 stavby na ochranu a revitalizáciu zdrojov minerálnych liečivých vôd a
minerálnych stolových vôd ako aj ich ochranné pásma,
2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach
Prešovského kraja.
2.2.1.1 stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,
2.2.1.2 poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu
prietoku,

2.4. Osobitné podmienky alebo obmedzenia rozvoja obce.
Rozvoj obce obmedzujú alebo limitujú ochranné pásma, vyplývajúce zo všeobecne
platných predpisov, resp. miestnych požiadaviek:
• ochranné pásma cestných komunikácií
• ochranné pásma vzdušných elektrovedení a transformovní
• ochranné pásma a bezpečnostné pásma VTL a STL plynovodov a regulačných staníc
• ochranné pásma vodných zdrojov, prívodov vôd a vodárenských zariadení
• ochranné pásma ochrany prírodných minerálnych vodných zdrojov
• ochranné pásma navrhovaného cintorína
• pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho výrobného areálu
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2.5. Mapové podklady.
Pre vypracovanie územného plánu obce Výborná boli Geodetického a
kartografického ústavu Bratislava, získané nasledovné mapové podklady:
• základná mapa SR (ZM 10) v m 1:10 000, v rozsahu celého katastra obce
• základná mapa SR (ZM 50) v m 1:50 000, v rozsahu riešeného záujmového územia obce
Výborná (ťažiskového priestoru osídlenia - KÚRS 2001).
Z Katastrálneho úradu bol obstarávateľovi poskytnutý vektorový mapový podklad KN
v rozsahu k.ú. obce, pôvodná parcelácia, hranice a kódy BPEJ, pre riešenie zastavaného
územia obce. Podklad zastavaného územia obce bol vektorovo doplnený výškopisom.

2.6. Využiteľnosť súčasnej ÚPP a ÚPD.
Obec nemá spracovanú ÚPD. Pre jej spracovanie je čiastočne využiteľná
Zastavovacia štúdia IBV a projekty pre nájomné byty a technickú infraštruktúru.
Preto je potrebné vypracovať územný plán obce Výborná vyhl. MŽP SR čís. 55/2001
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii podľa skutočných
potrieb riešenia územného plánu a s obsahom, určeným citovanou vyhláškou.

3. Základná charakteristika obce a jeho katastrálneho územia.
Prvá písomná zmienka o obci Výborná je z 13. storočia a bližšie z roku 1289. Založili
ju nemecký kolonisti s názvom Bierbrunn – pivný prameň. Tento názov pochádza
pravdepodobne od tamojšieho minerálneho prameňa, ktorého voda mohla byť hnedastej
farby. Neskôr po kolonizácií podtatranskej oblasti rodmi Berzeviczy a Máriassy patrila
rôznym zemepánom napr. pánom Strážok rodu Horváth Stansith. Až roku 1463 dostala
pomenovanie Výborná. V roku 1828 mala obec 496 obyvateľov (69 domov). Postupom času
vývojom obce sa tento počet zvyšoval napr. r 1880 bolo 538 obyvateľov, ale aj znižoval
napr. r. 1900 bolo 481 obyvateľov. V súčasnosti je 934 obyvateľov.
Približne v 18. storočí sa do Výbornej začali prisťahovávať Rómovia a osídlovať
svahy kopca Barich a okolo r.1950 sa začali sťahovať do obce. Pri poslednom sčítaní
v r.2001 žilo v obci 823 obyvateľov.
Výborná je sídelným útvarom obecného typu, má prevládajúci obytný charakter a leží
na severe Prešovského kraja. Má okrajovú polohu a komunikačne je napojená na cestu
III/06728, ktorá prepája cesty II/542 (Slovenská Ves) a I/67 (Tatranská Kotlina).
Väčšinu plôch katastrov obce zaberá poľnohospodárska pôda a lesy.
Poľnohospodárska výroba sa nachádza na severozápadnom okraji obce, v súčasnosti je
v útlme a v areáli sa nachádzajú prevádzky priemyselnej výroby a skladového hospodárstva.
V riešenom území sa stretávajú dva rámci geomorfologického členenia dva oddiely
Lomnická pahorkatina a Vojnianské podhorie, ktoré sú súčasťou celku Podtatranské kotliny.
Geomorfologické danosti sa odzrkadľujú v pestrosti reliéfu, kde od erózno-akumulačného
údolia, roviny rieky Biela (660 m.n.) cez mierne zvlnenú kotlinovú pahorkatinu a
pedimentovane rezanú podvrchovinu prechádza reliéf fluviálne rezanou vrchovinou smerom
k rázsochovitým chrbátom Spišskej Magury a jej hrebeňa, Smrečiny (1157,5m.n.m.)
Obec z technickej infraštruktúry má elektriku, plyn a telekomunikáčné zariadenia.
Projektovaný má vodovod a kanalizáciu s ČOV.
Základná občianska vybavenosť je koncentrovaná v ťažiskovom území obce a plochy
ihrísk a cintorín na južnom okraji.
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Koeficient ekologickej stability (KES) v katastrálnom území obce Výborná je stredný
(3.1 - 3.5), podľa stupnice kde 1.0 je veľmi nízky KES a 5.0 je veľmi vysoký KES.
Pre celé katastrálne územie obce Výborná platí v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň ochrany.

4. Záujmové územie obce a jeho širšie územné vzťahy a väzby.
4.1. Vymedzenie záujmového územia obce.
Vymedzenie záujmového územia obce vychádza z jeho prirodzenej spádovosti a
väzieb v sídelnej a krajinnej štruktúre. Záujmové územie obce je tvorené susednými obcami
Lendak a Slovenská Ves.
Z hľadiska spádovosti, lokálnych a regionálnych aktivít a dochádzky obyvateľstva za
vyššou vybavenosťou sú záujmovým územím obce mestá Spišská Belá a okresné mesto
Kežmarok.

4.2. Sídelná a krajinná štruktúra a rozhodujúce zariadenia dopravy a
verejného technického vybavenia v záujmovom území obce.
Sídelná štruktúra vymedzených záujmových území obce je koncipovaná ako lineárne
zoskupenia sídiel okolo komunikácie III/06728. Najdôležitejšími urbanistickými osami v
záujmovom území sú nadregionálne a medzištátne významné trasy ciest I/67 (PopradTatranská Javorina – Poľsko) a cesta II/542 (Spišská Belá – Spišská Stará Ves – Lysá n.
Dunajcom – Poľsko).
Prevažujúca väčšina obcí v záujmových území Výborná má obytných charakter s
doplňujúcimi funkciami poľnohospodárskej výroby a výrobných služieb. V súčasnosti je
živočíšna výroba v areáli hospodárskeho dvora zrušená a plocha je využívaná pre výrobné
účely (drevo a kovovýroba).
Významnejšími rekreačnými lokalitami v okolí záujmového územia obce sú Vysoké
Tatry (Tatranská Kotlina - 6km) a Pieniny (Červený Kláštor – 28km).
Obce v záujmovom území sú zásobované elektrickou energiou 22kV distribučným
vedením č.254 z elektrorozvodne 110/22 kV pri Kežmarku.
Plynom je obec zásobovaná prostredníctvom strednotlakového vedenia, ktoré je
napojené na regulačnú stanicu pri obci Slovenská Ves.
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5. Prírodné podmienky, ochrana prírody a krajinná ekológia.
5.1. Vymedzenie záujmového územia.
Kataster obce Výborná od nivy potoka Biela smerom k hrebeňu Spišskej Magury sa
nachádza v rámci geomorfologického členenia v dvoch oddieloch, Lomnická pahorkatina a
Vojnianské podhorie, ktoré sú súčasťou celku Podtatranské kotliny, podcelku Popradská
kotlina, v rámci Fatransko - tatranskej oblasti. Severná časť katastra spadá do Podhôľnomagurskej oblasti, celku Spišská Magura, oddiel Repisko. Tieto geomorfologické danosti sa
odzrkadľujú v pestrosti reliéfu, kde od erózno-akumulačného údolia, roviny rieky Biela (660
m.n.) cez mierne zvlnenú kotlinovú pahorkatinu a pedimentovane rezanú podvrchovinu
prechádza reliéf fluviálne rezanou vrchovinou smerom k rázsochovitým chrbtom Spišskej
Magury a jej hrebeňa, Smrečiny (1157,5m.n.m.)

5.2. Geologické členenie.
Väčšina katastra je budovaná vnútro karpatským flyšom (paleogén), ktorého
súčasťou sú bazálne zlepence, bridličnaté ílovce a smerom do nadložia pribúdajú lavice
pieskovcov. Prevahu tu majú pieskovcovo-ílovcové súvrstvia s premenlivým podielom
(flyšová litofácia od 2:1 do 1:2). V podloží palegénu sa nachádzajú horniny krížňanského a
chočského príkrovu (II.hory-trias, jura) ako aj zlomy a prešmyky čoho dôkazom sú kyselky
(od Výbornej cez Slovenskú Ves až po Toporec) , ktoré vznikajú v druhohorných horninách
pod flyšom a po zlomoch vystupujú na povrch. V katastri obce sú evidované 3 minerálne
pramene, PD–133 Výver, PD–97 Kadlub v búdke a z tretieho PD-98, cca.50m od PD-97, po
melioračných zásahoch ostali len malé vývery. Na juhu katastra sa nachádzajú početné
kvartérne
útvary
(terasy,
deluviálne,
fluviálne
a glacio-fluviálne
sedimenty).
Z geodynamických procesov sa v katastri uplatňuje erózia, najviac erózne ronové rýhy,
menej aktívne a potencionálne zosuvy (okolie Partizánskej hory).

5.3. Pedologické pomery.
Pestrosť reliéfu a geologického podložia sa odzrkadľuje v pôdnych typoch, kde sa
prejavuje vertikálna stupňovitosť pôd: nivné pôdy, miestami oglejené, hnedé pôdy
(kambizeme) nasýtené so skupiny mezobázických pôd a hnedé pôdy nenasýtené so skupiny
oligobázických pôd v najvyšších partiách Spišskej Magury.

5.4. Hydrologické a hydrogeologické pomery.
Hydrologicky, celý kataster odvodňuje potok Biela, hydr. č. 3-01-03-027,
prostredníctvom ľavostranných prítokov Baricha, prameniaceho pod Smrečinami (hydr.č.301-03-026) a Slovenského potoka, prameniaceho SV od Partizánskej hory. Obcou preteká
malý potok Náhon, pravostranný prítok Slovenského potoka (hydr.č.3-01-03-028),
prameniaci pod Partizánskou horou. Najdlhší potok v katastri, Barich má typické vejárovité
povodie tvorené početnými prítokmi z rázsochovitých chrbtoch Spišskej Magury (Parizánska
hora, Zadná hora). Najvýznamnejšie zásoby podzemnej vody má juh katastra, niva potoka
Biela kde zasahujú morény a glaciálno-fluviálne sedimenty tatranskej oblasti s dobrou
pórovou priepustnosťou. Dobrá priepustnosť pórová je i na kvartérnych útvaroch terás
a náplavových kúžeľoch severne od nivy Bielej. Posledný z hľadiska zvodnených vrstiev je
ostatný flyšový podklad so slabou puklinovo-vrstvovou priepustnosťou. Výdatnosť prameňov
predovšetkým v okolí obce sa pohybuje v rozmedzí 0.3 – 4 l/sek.(Horný a Dolný prameň).

5.5. Klimatické pomery.
Kataster obce zhruba do 700 m.n.m priliehajúci k nive Bielej spadá do mierne teplej
klimatickej oblasti, podoblasť mierne teplá, mierne vlhká so studenou zimou s počtom
letných dní v roku pod 50, s priemernou teplotou v júli nad 16 st.C a teplotou v januári -5 st.C
a ročnými zrážkami 600 - 750 mm. (dolinový typ). Vyššie partie rázsochvitých chrbtoch a
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hrebeňa majú charakter chladnej klimatickej oblasti, podoblasti mierne chladnej s teplotou v
júli 12 - 16 st.C, v januári -5 st.C, menšou inverziou teplôt ale vyššími zrážkami 800 1000mm.

5.6. Biotické pomery.
Južná časť katastra spadá do obvodu flóry vnútrokarpatských kotlín (Intercapaticum),
okres Podtatranské kotliny, podokres Spišské kotliny. Severná časť prilihajúca k Spišskej
Magure je začlenená do obvodu východobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale), okres
Spišské vrchy. Hranica nie je ostrá, ale tvorí ju pozvoľný prechod a výskyt význačných
druhov jednotlivých obvodov. Vyskytujú sa tu lesné rastlinné spoločenstvá v jedľovobukovom a jedľovo-smrekovo-bukovom lesnom vegetačnom stupni s prevahou nepôvodných
smrekových monokultúr. Pôvodné prirodzené vegetačné zloženie sa vyznačovalo vertikálnou
stupňovitosťou. Podľa geobotanickej mapy SR sa na území nachádzajú tieto jednotky :
1. Al - Lužné lesy podhorské a horské -(Alnenion glutinoso incanae, Salicion triandrae p.p ,
Salicion eleagni ) – nivy potokov Biela, sčasti Barich a Slovenský potok
2. F,A – Bukové a jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion p.p.maj.) – väčšina katastra
3. Pa -Jedľové a jedľovo-smrekové lesy (Abietion,Vaccinio-Abietenion p.p.) – JV katastra
a hrebeň Spišskej Magury
4. Fm -Bukové kyslomilné lesy horské - (Luzulo - Fagion p.p. maj.) – severne od
Partizánskej hory po najvyššie partie smerom k hrebeňu Spišskej Magury.
Všetky tieto jednotky sú určujúce pri voľbe pôvodnej dendroflóry pri sanačných
úpravách so zalesňovaním. Lesný podrast v katastri tvorí čučoriedka (Vaccinium myrtilus),
čermeľ lesný (Melampyrom sylvaticum), kyslička obyčajná (Oxalis acetosela), plavúne,
papraďorasty a veľa iných druhov. Rastlinstvo s prienikom horských druhov Spišskej Magury
je rôznorodé v závislosti od hydropedologických a klimatických vlastností jednotlivých
stanovíšť. V horských lúkach sa môžu vyskytovať vzácne druhy ako veternica narcisokvetá
(Anemone narcissiflora), poniklec biely (Pulsatilla alba), kuklica horská (Siversia montana),
šafran heufflerov (Crocus heuffelianus), šafran spišský (Crocus scepusiensis), bučinný druh
zubačka žľaznatá (Dentaria glandulosa) a veľa ďaľších druhov. Nelesná stromová a krovinná
vegetácia (NSKV) je v katastri rozšírená fragmentárne alebo vo forme hustých pásoch.
Brehové porasty vodných tokov sú tu pomerne zachovalé s prirodzenou drevinnou skladbou
(Al). Pri nivách potokov, v južnej a juho-východnej časti katastra a v prameniskových
oblastiach sa vyskytujú sprievodné mokraďné a slatinné spoločenstvá rastlinných taxónov.
Živočíšstvo katastra, v širšom kontexte celej Spišskej Magury je začlenené do
Karpatskej provincie, oblasti Západné Karpaty, vonkajšieho obvodu a Beskydského
východného okrsku. Fauna je tu tvorená širokým spektrom skupín od jednobunkových
organizmov až po stavovce, zohráva svoju úlohu ako súčasť topických a trofických reťazcov
a je viazaná na jednotlivé biotopy rastlinných spoločenstiev. V lesoch sa nachádza bežná
karpatská zver, poľovné druhy zvery, početné sú i dravce v zastúpení vlka (Canis lupus),
medveďa (Ursus arctos), vzácny je rys ostrovid (Lynx lynx), z malých dravcov sú to kuny
(Martes), hranostaj obyčajný (Mustela nivalis) a mnohé ďaľšie cicavce, ktoré sú viazané na
výskyt hlodavcov . Početné a pestré sú spoločenstvá vtákov a vtákov dravcov. Vzácny pri
horských potokoch je bocian čierny (Ciconia nigra), tak isto z oblasti Vysokých a Belianskych
Tatier zalietavajúci orol skalný (Aquila chrysaetos). Horské potoky, predovšetkým potok
Biela, patrí k pstruhovým vodám v ktorom sa nachádza pstruh potočný (Salmo trutta
m.fario), sprievodne pstruh dúhový, lipeň tymiánový a menšie ryby ako hlaváč,čerebľa, slíž.
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5.7. Ochrana prírody a priemet R-ÚSES.
5.7.1. Úvod.
Územná ochrana prírody a krajiny ustanovuje 5 stupňov ochrany, kde rozsah
obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. Širšie záujmové územie katastra
obce Výborná na základe zákona č.543/2002Z.z. o ochrane prírody a krajiny s platnosťou od
1.1.2003 podľa §12 spadá do prvého stupňa ochrany. Hrebeňom Spišskej Magury
prechádza ochranné pásmo PIENAP-u , kde severne od OP platí 2. stupeň ochrany. V nami
riešenom území sa nenachádza osobitne chránené územie s vyšším stupňom ochrany.
Južne od potoka Biela v k.ú mesta Spišská Belá sa nachádza NPR Belianské lúky.
Regionálny územný systém ekologickej stability (R-ÚSES) okresu zhodnocuje
potenciál
katastrálneho
územia
obce
Výborná lokality lesných komplexov,
hrebeňa, výbežkov hrebeňa a rázsochových chrbátov Spišskej Magury charakterizuje ako
biocentrum regionálneho významu Bc reg. Smrečiny, na ktoré nadväzujú interakčné územia
a ekologicky významné segmenty v katastri a preukazuje ich prepojenie prostredníctvom
biokoridorov na biocentrá nadregionálneho významu (Levočské vrchy, Pieniny) a biocentrum
provincionálneho významu (Belianske Tatry ).

5.7.2. Kostra ekologickej stability k.ú.Výborná a širšieho záujmového územia.
1. Biocentrum regionálneho významu Smrečiny.
Územie na severe katastra je tvorené lesnými komplexami, blízke pôvodným jedľobučinám so smrekom s horskými lúkami a pasienkami. Lesy sú tu prevažne hospodárske,
sčasti sú tu i ochranné lesy s protieróznou funkciou. Biocentrum sa prelína ekologickofunkčným priestorom (EFP) 4.1, podľa Programu starostlivosti o PIENAP do r.2008
schválený uznesením vlády SR č.458 zo 7.7.1998. EFP 4.1 zaberá najvyššie polohy
ochranného pásma na hrebeni Spišskej Magury. Reliéf má tu charakter fluviálne rezanej
vrchoviny až vysočiny. V lesných spoločenstvách majú najväčšie rozšírenie jedľové bučiny
so smrekom, bukové jedliny a v najvyšších polohách jarabinové smrečiny. EFP sa vzhľadom
na svoje geologicko-geomorfologické pomery vyznačuje intenzívnou výmoľovou eróziou
a častým výskytom zosuvných procesov, čo platí i pre južnú časť BcReg. Smrečiny. Pre EFP
sú ďalej vymedzené charakteristiky priestorov, dlhodobé ciele ochrany, hlavné smery
starostlivosti a podmienky ochrany.
2. Interakčné územie Bc reg. Smrečiny.
Vzniklo v projekte R-ÚSES ako pozvoľný prechod prevažne poľnohospodársky
využívanými plochami s Bc regionálneho významu. Interakčné územie je tvorené lesnými
komplexami, výbežkami lesa, pestrou nelesnou stromovou a krovinnou vegetáciou,
početnými potokmi ako Slovenský potok a Barich. Brehová a sprievodná vegetácia ju tu
prirodzená, je tvorená pôvodnými jelšinami (Alnus incana,glutinosa), krovinnými vŕbami
(Salix triandrae,eleagnos,fragilis) a pestrou vyššou sprievodnou vegetáciou Ako veľmi
vhodné sa tu ukazujú biotopy ekotónového charakteru na styku lesa s poľnohospodárskymi
pozemkami s prevahou TTP. Prevažujúce dreviny ako borovica, smrek, smrekovec s
listatými drevinami sú doplňované podrastom ako malinčie, zemolez, lieska a baza. Lesy sú
v tejto oblasti cenné z hľadiska brzdenia eróznych procesov avšak sú v súčasnosti
poznamenané ťažobnou činnosťou po veterných kalamitách. V nami riešenom území je to
naviac oblasť zlomov čoho dôkazom sú kyselky, početné v k.ú. Slovenská Ves a v k.ú.
Vojňany, ktoré vznikajú v druhohorných horninách pod flyšom a po zlomoch vystupujú na
povrch.
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3. Interakčné územie biocentra biosférického významu (BBc) Belianske Tatry
(k.ú.Spišská Belá).
Interakčné územie južne od k.ú. Výborná, v blízkosti nami riešeného územia vzniklo
v projekte R-ÚSES s jadrom biocentra v území TANAP-u. Súčasťou interakčného územia je
ochranné pásmo TANAP-u, NPR Belianské lúky o rozlohe 89,4206 ha so 4. stupňom
územnej ochrany v zmysle Vyhlášky KÚŽP v Prešove 5/2004 z 14.5.2004 a lokalita
NATURA 2000 - SKUEV0144 Belianske lúky o rozlohe 131,43 ha. Národný zoznam
navrhovaných území európskeho významu schválila vláda SR uznesením č. 239 zo 17.
marca 2004. Uverejnený bol v čiastke 3/2004 Vestníka MŽP SR. Biotopy európskeho a
národného významu nachádzajúce sa v navrhovaných územiach európskeho významu majú
stupeň ochrany uvedený v národnom zozname ( výnos MŽP SR č.3/2004-5.1). V NPR
Belianske lúky, ako v jedinom väčšom nedotknutom rašelinisku Podtatranskej kotliny, sú
zachované krovinné biocenózy v poľnohospodárskej krajine. Nachádzajú sa tu zriedkavé
lúčne a slatinné fytocenózy so vzácnymi taxónmi. Z chránených a ohrozených druhov sa tu
vyskytuje všivec žezlovitý, vachta trojlistá, prvosienka pomúčená, kruštik močiarny, žltohlav
európsky, horec jarný, vstavač stromolistý, vŕba plazivá a ďalšie druhy. Naturovské územie
SKUEV0144 Belianske lúky je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu:
Bezkolencové lúky (6410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Suchomilné
travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Prechodné rašeliniská
a trasoviská (7140) a druhu európskeho významu: jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica).
4. Terestrický biokoridor regionálneho významu.
Spája Bc regionálneho významu Smrečiny, Bc reg. Veterný vrch, ich interakčné
územia a biocentrum biosférického významu s jadrom v NPR Belianske lúky. Biokoridor
vznikol v projekte R-ÚSES na základe posúdenia topických a trofických nárokov najmä
poľovných druhov zveri. V tomto biokoridore v prevažne poľnohospodársky využívanej
krajine sú významné vodné a mokraďné biotopy, predovšetkým v okolí prameniskových
oblasti minerálnych prameňov.
5. Hydrický Bc regionálneho významu – rieka Biela.
Týmto biokoridorom sa umocňujú horizontálne väzby prepojenia v katastri Výborná.
Biela po širokej nive meandruje a akumuluje splaveniny z vyššie položených oblastí.
Granitoidný transportný materiál je dopĺňaný vápencovo – dolomitickými horninami
z Belianských Tatier. Brehová a sprievodná vegetácia ju tu prirodzená, je tvorená pôvodnými
jelšinami (Alnus incana, glutinosa), krovinnými vŕbami (Salix triandrae, eleagnos, fragilis)
a pestrou vyššou sprievodnou vegetáciou. Z hľadiska čistoty bola rieka klasifikovaná ako
znečistená odpadovými vodami zo Ždiaru a Lendaku. V súčasnosti po vybudovaní ČOV
v Ždiari a kvalitne fungujúcou ČOV v Tatranskej kotline sa situácia na toku zlepšila čoho
dôkazom je druhovo pestrá ichtyofauna, čomu prispeje i spustenie ČOV v obci Lendak.
6. Ekologicky významné segmenty v krajine (EVSK).
Sú to prevažne lesné remízky v poľnohospodárskej krajine, mokraďné spoločenstvá
a ich biotopy, brehové porasty vodných tokov, nelesná stromová a krovinná vegetácia a TTP
extenzívne využívané.
7. Hydrický Bc miestneho významu – potok Barich.
Najdlhší potok v katastri, Barich prameniaci pod Smerčinami (1157,5 m.n.m.) má
typické vejárovité povodie tvorené početnými prítokmi z rázsochovitých chrbtoch Spišskej
Magury (Parizánska hora, Zadná hora). Ako typický potok na flyši je nevyrovnaný
prietokovými pomermi. Brehová a sprievodná vegetácia potoka je prevažne I. kategórie
(zachovalé hodnotné brehové porasty) prirodzené porasty, tvorené pôvodnými jelšinami
(Alnus incana, glutinosa), krovinnými vŕbami (Salix triandrae, eleagnos, fragilis) a pestrou
vyššou sprievodnou vegetáciou, v niektorých úsekoch potoka sú II. kategórie (brehové
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porasty vodných tokov zachovalé miestami pretŕhané s predpokladom obnovy). Týmto
biokoridorom sú umocnené vertikálne väzby a prepojenia v katastri obce Výborná
8. Terestrický biokoridor miestneho významu.
Profilom predstavuje typickú úvalinu vzniknutú v minulosti ramenom potoka Biela.
Hlavný význam tohto terestrického biokoridoru spočíva v zabezpečení druhovej a krajinnoekologickej diverzity, zamedzení vodnej a veternej erózie, vytvorením refúgií pre mnohé
rastliny a živočíchy. V tejto časti územia sú najlepšie vyvinuté mozaikové štruktúry trvalých
trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie, vyskytujú sa tu i mokradné
a prameniskové spoločenstvá rastlín, čo prispieva posilneniu kvality tohto priestoru.
9. Ekostabilizačné prvky v intraviláne, alebo v tesnej blízkosti.
Je to zeleň intravilánu, cintorína, záhrad, brehová a sprievodná vegetácia pri potoku
prechádzajúceho obcou. Pri zalesňovaní okolia intravilánu a návrhu stromoradí je potrebné
vyberať dendroflóru v súlade prirodzenou vegetáciou, miestnej proveniencie.
Dynamika vývoja a rozvoj obce podmieňuje potrebu dobudovania technickej
infraštruktúry, ďalšej zástavby (nájomné byty, rodinné domy), avšak tento rozvoj prináša aj
nové nároky na udržanie a rozvoj prvkov ekologickej stability. Návrh územného plánu obce
Výborná je v súlade s umocnením kvalít biocentier, biokoridorov, interakčných území,
brehových porastov vodných tokov a ostatných ekologicky významných segmentoch v
krajine.
Ekologická stabilita krajiny sa odvodzuje so stupňa hemeróbie, t.j. podielu krajinných
prvkov s rôznym stupňom "odprírodnenia". Koeficient ekologickej stability (KES) podľa
spracovaného materiálu ÚKE - SAV Bratislava "priestorová diferenciácia KES podľa
katastrálnych území " klasifikuje KES v katastri obce Výborná ako stredný (3.1 - 3.5), podľa
stupnice kde 1.0 je veľmi nízky KES a 5.0 je veľmi vysoký KES.
Podľa príslušnosti k sosiekoregiónom a krajinným typom v návrhovej časti R-ÚSES
bolo k.ú. obce Výborná zaradené do krajinného priestoru (KP) KP 6-B-4 Lendak – Vojňany.
V schémach návrhových listov sú zhodnotené väzby k lokalizácií, charakteristiky
potenciálnych a reálnych ekologických hodnôt, negatívnymi javmi a návrhmi tvorby a
ochrany.
KP podľa návrhových listov predstavuje pásovú aglomeráciu mozaiky ornej pôdy
a TTP, nadväzujúcej na členitý okraj lesných porastov a JV svahov Spišskej Magury.
Prevažnú časť PP tvoria rozsiahle plochy TTP na členitom reliéfe. Nosnými prvkami
ekologickej stability územia sú brehové porasty vodných tokov, roztrúsené lesíky, výbežky
lesa ,skupinová a líniová nelesná stromová a krovitá vegetácia (NSKV). Jediným primárnym
stresovým líniovým bariérovým prvkom v KP je frekventovaná cesta II/542 Spišská Belá –
Spišská Stará Ves.(neprechádza k.ú.Výborná) Pri návrhoch ochrany sa kladie dôraz na:
• vylúčenie aplikácie chemických látok v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe,
• rozsiahle plochy ornej pôdy členiť výsadbou NSKV pozdĺž účelových poľných ciest a na
nezúrodniteľnej pôde,
• chrániť brehové porasty a NSKV,
• udržať a dotvárať jestvujúce prvky ekologickej stability a podporovať postupné vytváranie
navrhnutých biokoridorov, prechádzajúcich územím KP.
5.7.3. Zhodnotenie, regulatívy a zásady tvorby a ochrany krajiny.
Reálny stav RÚSES predstavuje rozloženie ekologicky významných segmentov,
genofondovo významných lokalít, plôch s úlohou ochrany vybraných zložiek krajiny, a plôch
koncentrácie stresových faktorov. Z tohto stavu vyplývajú návrhy ekostabilizačných opatrení,
ktoré sú diferencované na návrhy ochrany a tvorby. Do riešeného územia sa potom
premietajú nasledovné zásady:
Zhodnotenie antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie:
• hromadné hynutie smreka, zlý zdravotný stav drevín, vzniknuté zhoršenými ekologickými
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podmienkami, suchými rokmi, exhalátmi, imisiami, náletovým hmyzom, veternými
kalamitami,
krajinný ráz i jeho ekologická hodnota utrpela i melioráciami zamokrených pozemkov, tu
vplyvom odvodnení došlo k zániku vzácnych močiarnych rastlinných spoločenstiev,
vzhľadom na zlý stav lesných spoločenstiev, nastupuje krovinný podrast a malinčie,
väčšina územia na S od obce je po rekreačnej a turistickej stránke málo atraktívna.
Z tohto hľadiska najhodnotnejšie územie je pri potoku Biela a v hrebeňových partiách
Spišskej Magury,
nedôsledné spracovanie veterných kalamít v minulosti, nevhodné postupy spracovania
kalamity veľkoplošnými holorubmi, zaostávanie pestevných zalesňovacích prác za
ťažobnou činnosťou,
nelegálne výruby drevnej hmoty, znečisťovanie korýt tokov odpadom a tvorba
nelegálnych skládok,
nevhodné agrotechnické a agrochemické postupy v minulosti.
Návrh ochrany a tvorby k.ú. Výborná:
zachovať pôvodnú krajinno priestorovú štruktúru,
pre umocnenie ekostabilizačných kvalít biocentra, interakčného územia a biokoridoru
podporovať a vytvárať podmienky pre lesné biocenózy, krovinnú vegetáciu a TTP
s extenzívnym využívaním. Zachovať a rekonštruovať najvzácnejšie fragmenty horských
lúk s ich pôvodnou biodiverzitou v okolí hrebeňa Spišskej Magury,
akceptovať prvky ÚSES ako územia s ekostabilizačnou funkciou, nezasahovať do nich
takými aktivitami, ktorými by bola narušená ich funkcia,
zachovať a umocniť brehovú a sprievodnú vegetáciu hydrického biokoridoru, rieky Bielej,
potoka Barich s podporou nadväzných mokraďných spoločenstiev,
chrániť areály mokradí, v ich okolí znížiť intenzitu obrábania TTP, vylúčiť zmenu vodného
režimu, zabezpečiť na nich resp. v ich blízkosti znížené používanie, prípadne vylúčenie
používania pesticídov a hnojív,
vytvoriť podmienky pre krajinno-ekologické a urbanisticko-priestorové dotvorenie
prechodných priestorov v zastavanom území sídla, krajinársko-sadovnícke a parkové
úpravy,
zachovať a umocniť brehovú a sprievodnú vegetáciu potokov Barich a Náhon najmä pri
prechode obcou,
umocniť a vytvoriť opticko-izolačnú clonu okolo výrobného areálu (hosp. dvora),
umocniť a vytvárať líniovú zeleň pozdĺž komunikácii a pri plochách športu,
rozvoj IBV, plôch športu a rekreácie riešiť so zreteľom na eróznu a zosuvnú labilitu
územia,
rešpektovať ďalšie podmienky ochrany prírody z návrhových listov R-ÚSES a EFP 4.1.
z programu starostlivosti o PIENAP v okolí hrebeňa Spišskej Magury,
spracúvať kalamity podľa postupov platných pre kalamitné oblasti, vylúčiť veľkoplošné
holoruby,
starostlivosť o lesné ekosystémy vykonávať prostredníctvom jemnejších foriem
hospodárskych spôsobov s maximálnym využitím prirodzeného zmladenia a sadobného
materiálu miestnej proveniencie, znížiť pri obnove lesa zastúpenie smreka,
rozsiahle plochy ornej pôdy členiť výsadbou NSKV pozdĺž účelových poľných ciest a na
plochách nezúrodniteľnej pôdy
Navrhované plochy verejnej a izolačnej zelene sú určené ako plochy pre realizáciu
náhradnej výsadby za asanované dreviny.
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Ostatné usmerňujúce návrhy.
• Dotýkajú sa limitovania antropických aktivít, realizovania doplňujúcich alebo poznávacích
ekosozologických výskumov, monitoringu a manažmentu.
• Realizácia zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop európskeho alebo
národného významu, podlieha z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu
súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny - obvodného úradu životného prostredia, podľa
§ 6 zákona OPaK. V súhlase podľa § 6 zákona OPaK je orgán ochrany prírody a krajiny
povinný uložiť žiadateľovi vykonanie náhradných revitalizačných opatrení alebo uložiť
uhradenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopom. V
prípade, že v katastrálnom území obce bude dodatočne odbornou organizáciou ochrany
prírody zistený výskyt biotopov európskeho alebo národného' významu, bude na potrebu
vyžiadania si súhlasu podľa § 6 zákona OPaK upozornený investor stavby v etape
vydávania územného rozhodnutia.
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6. Urbanistická štruktúra obce.
6.1. Doterajší stavebný a urbanistický vývoj obce.
Výborná je sídelným útvarom obecného typu, má prevládajúci obytný charakter a leží
na severe Prešovského kraja. Má okrajovú polohu a komunikačne je napojená na cestu
III/06728, ktorá prepája cesty II/542 (Slovenská Ves) a I/67 (Tatranská Kotlina).
Väčšinu plôch katastrov obce zaberá poľnohospodárska pôda a lesy.
Poľnohospodárska výroba sa nachádza na severozápadnom okraji obce, v súčasnosti je
v útlme a v areáli sa nachádzajú prevádzky drevo a kovovýroby a skladového hospodárstva.
Zástavba obce sa tvorila pozdĺž jestvujúcej komunikácie III. triedy a paralelnou
obslužnou komunikáciou. V priestore medzi oboma komunikáciami sú postavené objekty
kostolov a rodinných domov a preteká nim Slovenský potok. Nová zástavba sa postupne
rozširuje v priestoroch záhrad.

6.2. Súčasný stav urbanistickej štruktúry a funkčné členenie obce.
Centrum obce sa nachádza vo výške 706 m.n.m. Skutočne zastavané územie sídla
sa nachádza na zvlnenom teréne, ktoré prechádza od údolnej nivy Slovenského potoka
svahmi obojstranne do záhrad. Potok tvorí kompozičnú os sídla vo východozápadnom
smere.
V centre obce sa nachádzajú pamiatkovo chránené objekty evanjelický kostol a.v.
(č.1014) a rímskokatolícky kostol sv. Uršuly (č.1015).
Obec má zreteľné členenie na obytnú a výrobnú zónu, ktorá je situovaná na
severovýchodnom okraji sídla.
Zástavba obce predstavuje nízkopodlažnú bytovú zástavbu formou rodinných domov,
z ktorých cca 37% je z rokov (1920-1945) a cca 16% je z rokov (1981-1990). Pre rómskych
občanov bol postavený na západnom okraji obce bytový dom s počtom 20bytov.
Pôvodná nízkopodlažná zástavba rodinných domov zo severnej časti priestoru
s objektmi kostolov má formu radovej zástavby. Ostatné objekty rodinných domov sú
izolované. V niektorých častiach obce sa zachovali pôvodné hospodárske objekty skladov
(pivníc), ktoré sú situované samostatne pred obytným objektom.
Novšia nízkopodlažná zástavba (RD) je situovaná na juhozápadnej časti sídla
a postupne sa začínajú zastavovať záhrady. Novšie objekty RD rómskych občanov sú
situované v juhozápadnej časti sídla.
Objekty občianskej vybavenosti sú situované v centre obce pozdĺž komunikácie III.
triedy. Plocha futbalového ihriska je pri cintoríne na južnom okraji sídla.
Výrobná zóna hospodárskeho dvora „PD TATRY Spišská Belá“ je situovaná na
severojužnom okraji sídla. V súčasnosti sa už nevyužíva na živočíšnu výrobu. Nachádzajú
sa tam prevádzky drevovýroby, kovovýroby a garáži. Hygienické ochranné pásmo tohto
dvora bolo rozhodnutím Stavebného úradu v Spišskej Starej Vsi (č.j.: SÚ/75/06-Gal zo dňa
28.03.2006) zmenené a prebieha súčasným oplotením hospodárskeho dvora (výrobného
areálu). Pre rozvoj výrobnej funkcie je k areálu navrhovaná obslužná komunikácia, ktorá
prechádza okrajom zastavaného územia.
Hlavný peší ťah je pozdĺž komunikácie III. triedy okolo ktorej sú vytvorené
v niektorých častiach chodníky a po paralelnej obslužnej dopravne zkľudnenej komunikácií
v centre obce.
Verejná zeleň je situovaná sčasti okolo regulovaného potoka, malého parku v strede
obce a cintorína.
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6.3. Navrhovaná urbanistická koncepcia sídla.
Katastrálne územie obce Výborná spolu so zastavaným územím obce má jeden
urbanistický obvod. Urbanistický obvod je tvorený sčítacím obvodom, zasahujúcim
zastavané územie obce tak, že vytvára homogénny a priestorovo konzistentný celok s
približne funkčne rovnorodou zástavbou v zoskupení, ktoré zároveň zohľadňuje jeho
vnútorné usporiadanie a topografické a komunikačné danosti.
Skutočne zastavané územie obce je prevažne obytné územie, ktoré je tvorené
rodinnými domami s hospodárskymi objektmi a zástavbou občianskej vybavenosti
situovanou v samostatných objektoch centre obce. Priestor, ktorý vytvárajú plochy
vybavenosti čiastočne kombinovanej s plochami bývania je ohraničený s južnej strany
potokom a so severnej obslužnou komunikáciou a vytvára centrum obce. Pre zvýšenie
atraktívnosti a kvality tohto priestoru sa navrhuje jestvujúce plochy verejnej zelene parkovo
upraviť respektíve využiť ako polyfunkčné plochy pre občiansku vybavenosť s možnosťou
vytvorenia dopravne skľudnených priestorov pred oboma kostolmi a kultúrnym domom.
Plochy ostatnej zelene pred prevažne radovou zástavbou rodinných domov zo severnej
strany centrálneho sú navrhované na parkovú úpravu s ponechaním pôvodných
rekonštruovaných hospodársko-skladových objektov. Rozvojové plochy občianskej
vybavenosti (napr.: vybavenosť distribučného charakteru) sú okrem centrálneho priestoru
situované aj západne od cintorína v navrhovanej lokalite obytnej zástavby.
Obytná funkcia je navrhovaná v jestvujúcich prielukách a na severnom a južnom
okraji zastavaného územia. Tieto lokality na jestvujúci dopravný systém sú dopravne
napojené obslužnými komunikáciami pozdĺž pozemkov s nadmernými záhradami, aby sa
tieto mohli využiť na obytnú funkciu s obojstranne zastavanou komunikáciou. Obytná funkcia
je rozdelená na plochy bývania a plochy bývania s odlišným štandardom z dôvodu situovania
týchto objektov v rámci zastavaného územia obce. Rozdelenie tejto funkcie je iba smerné
a bude sa prispôsobovať potrebám obce a vlastníckym vzťahom k pozemkom. Navrhovaná
obytná ulica na južnom okraji sídla (okolo cintorína) je riešená v šírkovom usporiadaní (min.
15m), tak aby mohla dopravne odľahčiť resp.: nahradiť cestu III. triedy, ktorá prechádza
centom obce a jej možnosti rozšírenia na normové parametre sú v niektorých úsekoch
obmedzené.
Jestvujúce plochy športu (futbalové ihrisko) sú pri cintoríne, ktoré navrhujeme
dobudovať o ďalšie ihriská s prevádzkovým objektom šatní a sociálnych zariadení.
Navrhovaná plocha statickej dopravy je situovaná medzi cintorín a športový areál a bude
s využitím pre obe funkcie. V rámci zastavaného územia sa navrhujú ihriská na západnom
okraji obce a pri areáli navrhovanej ČOV ako polyfunkčná plocha aj pre občiansku
vybavenosť.
Navrhované plochy rekreačnej vybavenosti pre letnú turistiku sú v južnej časti pri
minerálnom prameni okolo Slovenského potoka s navrhovaným cykloturistickým chodníkom,
ktorý prepája minerálne pramene v katastrálnych územiach susedných obcí. Pre zimné
športy sa navrhuje plocha svahu smerom na Partizánsku horu. Prevádzkové rekreačné
zariadenie je spolu s plochou statickej dopravy situované nad výrobným areálom od ktorého
je oddelené izolačnou zeleňou. Využívanie tohto zariadenia môže byť celoročné s väzbou na
agroturistiku.
Výrobné územie je situované v areáli bývalého hospodárskeho dvora na
severovýchodnom okraji obce s navrhovanými rozvojovými plochami. Dopravne je napojené
spolu s rekreačnými areálmi navrhovanou obslužnou komunikáciou, ktorá prechádza
okrajom zastavaného obytného územia a doplnená je parkoviskom pre nákladné automobily
a autobusy pred vstupom do výrobného areálu.
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6.3.1. Funkčné členenie sídla.
• obytné, tvorené plochami rodinných, dvoma objektmi bytových domov, občianskej
vybavenosti,
• výrobné, tvorené plochou so skladovými a výrobnými objektmi na severovýchodnom
okraji sídla.
Obytná funkcia v rámci zastavaného územia sídla sa prelína plochami s objektmi
občianskej vybavenosti v strednej časti sídla a v urbanistickej koncepcií sa dané členenie
ponecháva s dostavbou centrálneho priestoru obce.
Rozvoj obytnej funkcie formou rodinných domov je navrhovaný v prielukách obytnej
zástavby v južnej a severnej časti sídla. Pri rozvoji zástavby východným smerom je
podmienená investícia rekonštrukcie vzdušného VN vedenia na vzdušné káblové.
Rozvoj športovo-rekreačnej funkcie je navrhovaný v severnej časti pri výrobnom
areáli a pri minerálnom prameni vo východnej časti katastrálneho územia. Ihriská sú
navrhované na západnom okraji sídla.
Plochy občianskej vybavenosti sú riešené v centrálnej časti obce na voľných
plochách a v južnej časti pri cintoríne vo väzbe na navrhovanú obytnú zástavbu.
Výrobná funkcia je situovaná v areáli bývalého hospodárskeho dvora s možnosťou
ďalšieho rozvoja so samostatným navrhovaným dopravným napojením.

6.4. Regulatívy funkčného členenia územia.
Jednotlivé priestory obce sú regulované podľa prípustnosti jednotlivých funkcií
a identifikovateľné v grafickej časti územného plánu:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

6.4.1. Funkčná plocha pre rodinné domy
Rd
a) územie slúži:
pre bývanie formou rodinných domov s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami
(napr.: garáže, hospodárske stavby).
b) na území je prípustné umiestňovať:
rekreačné objekty chát a chalúp,
rekreačnú vybavenosť – penzión,
objekty drobnej výroby hygienicky vhodné do obytnej zóny,
verejné a technické vybavenie,
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej, vyššej a rekreačnej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva a športovej vybavenosti a zariadení.
6.4.2. Funkčná plocha pre rodinné domy s odlišným štandardom Ro
a) územie slúži:
pre bývanie formou rodinných domov s odlišným štandardom s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami (napr.: garáže, hospodárske stavby).
b) na území je prípustné umiestňovať:
rodinné domy,
bytové domy s odlišným štandardom (sociálne bývanie), s max výškou zástavby
2n.p.+podkrovie,
objekty drobnej výroby hygienicky vhodné do obytnej zóny,
verejné a technické vybavenie
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej, vyššej a rekreačnej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva a športovej vybavenosti a zariadení.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

6.4.3. Funkčná plocha pre bytové domy s odlišným štandardom Bo
a) územie slúži:
pre bývanie formou bytových domov s odlišným štandardom s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami.
b) na území je prípustné umiestňovať:
verejné a technické vybavenie,
základnú občiansku vybavenosť,
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej, vyššej a rekreačnej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva a športovej vybavenosti a rodinné domy.
6.4.4. Funkčná plocha občianskej vybavenosti
OV
a) územie slúži:
pre stavby základnej a vyššej občianskej vybavenosti;
b) na území je prípustné umiestňovať:
zariadenia pre maloobchod, služby, živnostenské aktivity nerušivého charakteru pre
obytnú funkciu,
verejné a technické vybavenie,
rekreačnú vybavenosť – penzión,
plochy ihrísk,
plochy zelene.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva.
6.4.5. Funkčná plocha rekreačnej vybavenosti
RV
a) územie slúži:
pre stavby rekreačnej vybavenosti;
b) na území je prípustné umiestňovať:
verejné a technické vybavenie,
plochy ihrísk,
plochy zelene.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej a vyššej vybavenosti, bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva.
6.4.6. Funkčná plocha športovo – rekreačná
SV
a) územie slúži:
pre umiestnenie objektov, plôch a zariadení každodennej rekreácie a športu pre
obyvateľstvo.
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty a zariadenia pre jednotlivé alebo skupinové rekreačné a športové aktivity,
objekty pre doplňujúcu vybavenosť, súvisiacu s hlavnou funkciou,
verejné a technické vybavenie,
plochy zelene.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej a vyššej vybavenosti, bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva.

6.4.7. Funkčná plocha výroby a skladového hospodárstva PV
a) územie slúži:
• pre koncentrovanú výrobu, výrobné účely a služby, ktoré nemôžu byť situované v rámci
obytnej funkcie z hľadiska hygienických a prevádzkových požiadaviek
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b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty pre živnosti, remeselné podnikateľské aktivity, výrobné areály
maloobchodné činnosti a služby
servisné a distribučné služby, opravárenskú činnosť
skladové objekty
účelové zariadenia špecifickej vybavenosti, ktoré nie sú vhodné do obytných,
rekreačných a zmiešaných území,
• objekty pre ustajnenie zvierat,
• zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry.
c) na území je zakázané umiestňovať:
• plochy základnej a vyššej vybavenosti, rekreácie a športu, bývania.
•
•
•
•
•

6.1. Kultúrne a výtvarné hodnoty obce, ochrana pamiatok.
V katastrálnom území obce sa nachádzajú tieto evidované národné kultúrne
pamiatky:
• evanjelický kostol a.v., č.1014/0 (ÚZPF)
• rímskokatolícky kostol sv. Uršuly, č.1015/0 (ÚZPF)
Plošne sa v riešenom území nenachádza pamiatkové územie alebo jeho ochranné
pásmo. Pre dodržanie urbanistickej kompozície a diaľkových pohľadov je potrebné zachovať
dominanty kostolov.
Z hľadiska rozvoja obce je potrebné národné kultúrne pamiatky a archeologické
náleziska (Vysoké pole, Pod Partizánskou horou, Dlhé Výhony 1 a 2, Partizánska hora
(Barich) zachovať a chrániť v súlade so všeobecným záujmom a princípom pamiatkovej
ochrany, zakotvenými v zákone č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
1. Pri stavebných a s nimi spojených zemných prácach na plánovanej výstavbe môže dôjsť k
narušeniu, resp. k porušeniu dosiaľ neznámych archeologických objektov a nálezov, preto
následne pri územnom konaní je nutné vyžiadať si stanovisko Krajského pamiatkového úradu
Prešov.
2. 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.
3. V zmysle § 14 pamiatkového zákona obec utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie,
ochranu, obnovu a využívanie pamiatkového fondu na území obce. Obec dbá, aby vlastníci
národných kultúrnych pamiatok konali v súlade s pamiatkovým zákonom. Obec môže rozhodnúť o
utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností obce
možno zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a
osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a
dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ak ide o nehnuteľné veci, predloží
zoznam aj stavebnému úradu.
4. V územnom. konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o ohlásení
udržiavacích prác na nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach rozhoduje stavebný úrad po
predchádzajúcom vyjadrení Krajského pamiatkového úradu Prešov. Akúkoľvek stavebnú, či
hospodársku činnosť na ploche archeologických lokalít je nevyhnutné vopred odsúhlasiť s
Krajským pamiatkovým úradom Prešov, ktorý v zmysle § 41 pamiatkového zákona v spolupráci s
príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v
územnom a stavebnom konaní.
5. Pri stavebnej činnosti môže dôjsť k porušeniu aj dosiaľ neznámych archeologických objektov a
nálezov. V zmysle § 37 pamiatkového zákona pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na
predmetnom 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.
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7. Demografické rozbory.
Údaje o obyvateľstve a o jeho sociálno-ekonomickej štruktúre a aktivite sú
analyzované najmä na základe výsledkov, získaných v celoštátnom sčítaní obyvateľstva,
domov a bytov ku dňu 26. mája 2001 za obec Výborná tak, ako ich vydal a poskytol
Štatistický úrad SR.

7.1. Retrospektívny demografický vývoj obce.
Výborná je obcou, ktorej rozvoj bol vždy silne viazaný na ekonomickú základňu
susedných miest a obcí. Obrazom toho, že v obci žije početné množstvo rómskeho
obyvateľstva je aj jeho doterajší demografický vývoj, v ktorom sa odrážajú etapy
dynamického rastu trvale bývajúceho obyvateľstva.
Podľa výsledkov jednotlivých cenzov, pokiaľ je štatisticky sledovaný, bol dlhodobý
vývoj počtu obyvateľov obce nasledovný :
medzicenzový
počet obyvateľov
rok cenzu
nárast/pokles
Výborná
absolútne
relatívne
1828
496
1880
538
42
108,47%
1900
481
-57
89,41%
1910
454
-27
94,39%
1921
436
-18
96,04%
1930
427
-9
97,94%
1940
443
16
103,75%
1950
525
82
118,51%
1961
477
-48
90,86%
1970
522
45
109,43%
1980
571
49
109,39%
618
1991
47
108,23%
823
2001
205
133,17%
316
151,13%
2005
934
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 1991/1980 = 618/571 = 1,082
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 2001/1991 = 823/618 = 1,332
Index predpokladaného10 ročného rastu
2011/1991 = 1043/823 = 1,267
Index 10 ročného rastu priemerného rastu obyvateľstva 2011/1980 = 1,227
V dejinách obce bolo klesajúce obdobie medzi rokmi 1900 – 1940 a obdobie okolo
r.1960. Nárast obce nastal po cenze po roku 1991 a trvá až dodnes. V tomto období obec
ťaží z demografického rastu rómskeho obyvateľstva.
stav k 31.12.2005
Vek
do 6 rokov
od 6 - 18 rokov
muži od 18 - 62 rokov
ženy od 18 - 55 rokov
muži dôchodcovia
ženy dôchodcovia
spolu

rómovia

ostatní

spolu

141
226
199
173
6
28
773

14
32
46
48
5
16
161

155
258
245
221
11
44
934

Počet rodín je 232 a podiel rómskych občanov z celkového počtu je 85%.
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7.2. Obyvateľstvo.
Počet trvalo bývajúcich obyvateľov obce bol podľa výsledkov cenzu v roku 2001
nasledovný :
Základnú štruktúru obyvateľstva v sídle vyjadrujú nasledujúce tabuľky 1-5:
stav k sčítaniu 2001
tab.:1/01
Základná štruktúra
ženy v % z spolu v % z
muži
ženy
spolu
823
823
obyvateľstva
trvale bývajúci obyvatelia
416
407
49,5
100,0
823
prítomný obyvatelia
404
390
47,4
96,5
794
Bývajúce prítomné obyvateľstvo
794
Dočasne neprítomné obyvateľstvo 29
Dočasne prítomné obyvateľstvo 14
stav k sčítaniu 2001
Štruktúra obyvateľstva
podľa národnosti
bývajúce obyvateľstvo
podiel obyvateľov v %

tab. 2/01
spolu

slovenská

rómska

polská

iná

823
100,0

792
96,2

14
1,7

1
0,1

16
1,9

stav k sčítaniu 2001
Štruktúra obyv. podľa
náboženského vyznania
bývajúce obyvateľstvo
podiel obyvateľov v %

stav k sčítaniu 2001
Štruktúra obyvateľstva
podľa veku
bývajúce obyvateľstvo
podiel podľa veku v %

spolu
823
100

tab. 3/01
rímsko- evanjelická
iné a
spolu
katolícka aug. vyzn. nezistené
823
813
5
5
98,8
0,6
0,6
100,0

muži
0 - 14
163
19,8

Počet obyvateľov od

ženy
0 - 14
144
17,5

tab. 4/01
muži
ženy
muži
ženy
produkt. produkt. poprodukt. poprodukt.
239
219
14
44
29,0
26,6
1,7
5,3

0-14 rokov 307
Index stárnutia populácie: I = 0 - 14 roč. = 307 = 5,29
poproduktívny 58
Hodnoty indexu: nad 3,00
veľmi progresívna populácia
2,01 – 3,00 progresívna
1,20 – 2,00 stagnujúca
do 1,20
regresívna

Index vitality a index ekonomického zaťaženia
Obec
Index vitality
2001
Výborná
5,29

poproduktívnych 58

tab. 5/01
Index ekon. zaťaženia
2001
0,56

Priemerný štatistický vek trvalo bývajúcich obyvateľov Výborná pri sčítaní v r. 2001
bol 24,9 rokov. Pritom bol priemerný vek mužov 23,1 rokov a priemerný vek žien 26,8 roku.
V porovnaní s celoštátnymi údajmi má Výborná veľmi priaznivú vekovú štruktúru, keď
je detská zložka populácie a počet obyvateľov v produktívnom veku nad celoštátnym
štatistickým priemerom. Takejto vekovej štruktúre zodpovedá aj súčasný trend vývoja počtu
obyvateľov prirodzenou menou (bez zohľadnenia migrácie). Tieto údaje zároveň indikujú
ešte priaznivé demografické predpoklady pre možný výhľadový rast počtu obyvateľov obce,
za predpokladu zlepšenia jeho sociálno-ekonomických podmienok.
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Demografická prognóza.
Vývoj počtu obyvateľov treba predpokladať podľa:
• vidiecke sídla prestávajú byť zdrojom pre rast obyvateľstva miest; vzniká opačný trend
migrácie z miest do blízkych okolitých obcí.
• podiel rómskeho obyvateľstva a udržanie trendu jeho pôrodnosti,
• súčasný podiel obyvateľov v predproduktívnom veku,
Predpokladaný vývoj obyvateľstva.
počet obyvateľov
Výborná

rok cenzu

medzicenzový
nárast/pokles
absolútne
relatívne

571
1980
1991
618
47
108,23%
823
2001
205
133,17%
934
2005
111
113,49%
predpoklad 2011
1 043
220
126,73%
návrh 2020
1 240
197
118,89%
výhľad 2030
1 520
280
122,58%
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 1991/1980 = 618/571 = 1,082
Index 10 ročného rastu obyvateľstva: sčítanie 2001/1991 = 823/618 = 1,332
Index predpokladaného10 ročného rastu
2011/1991 = 1043/823 = 1,267
Index 10 ročného rastu priemerného rastu obyvateľstva 2011/1980 = 1,227

7.3. Zamestnanosť a ekonomická aktivita obyvateľstva
7.3.1. Pracovné príležitosti.
Zmenou politických pomerov po r.1989 a vznikom trhu v rámci pracovných príležitostí
a transformáciou výrobných a poľnohospodárskych podnikov sa zmenšili možnosti výberu
práce pre obyvateľov obce, pretože väčšina ekonomicky produktívneho obyvateľstva
dochádzala a aj dochádza za prácou.
V r. 2001 bolo v obci 263 nezamestnaných (až 67% z produktívneho obyvateľstva)
z toho bolo 153 mužov. Vysoká nezamestnanosť je zapríčinená aj tým že z obyvateľov obce
nad 16 rokov má 81,5% iba základné vzdelanie, väčšinou sú to rómsky občania.
stav k sčítaniu 2001
Ekonomická aktivita
ekonomicky aktívny
nepracujúci dôchodcovia
ostatní nezávislí
deti a žiaci ZŠ
študenti SOU, SŠ, VŠ
ostatní závislí, nezistení
spolu
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spolu

muži

ženy

ženy v %

392
85
9
324
11
2
823

210
25
5
169
6
1
416

182
60
4
155
5
1
407

46,4
70,6
44,4
47,8
45,5
50,0
49,5

tab. 6/01
spolu v % z
t.b. obyv.
47,6
10,3
1,1
39,4
1,3
0,2
100,0
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stav k sčítaniu 2001
Odvetvie hospodárstva
poľnohosp., poľovníctvo a súv.služby
lesníctvo, ťažba dreva a pridruž.služby
priemyselná výroba
stavebníctvo
obchod, servis a opravárenské služby
hotely a reštaurácie
doprava, skladovanie a spoje
peňažníctvo a poisťovníctvo
verejná správa, obrana, soc.zabezpeč.
školstvo
zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
ostatné verejné, soc.a osobné služby
EA bez udania odvetví

spolu

tab. 7/01
spolu spolu v %
19
26
71
61
7
11
6
1
3
2
2
38
145
392

4,8
6,6
18,1
15,6
1,8
2,8
1,5
0,3
0,8
0,5
0,5
9,7
37,0
100

muži

ženy

12
10
17
58
5
1
5

7
16
54
3
2
10
1
1
2
2
2
4
78
182

1

34
67
210

z toho odchádza do
ženy v %
zamestnania

36,8
61,5
76,1
4,9
28,6
90,9
16,7
100,0
66,7
100,0
100,0
10,5
53,8
46,4

8
2
9
9
6
4
5

1
2
2
2
50

Ekonomická aktivita dosiahla v roku 2001 392, t.j. 47,6% obyvateľov; z toho 50 t.j.
6% odchádza za prácou mimo hraníc obce. Pracovné príležitosti poskytuje hlavne
poľnohospodárstvo, ťažba dreva, priemyselná výroba a stavebníctvo.
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8. Domový a bytový fond.
8.1. Domový fond.
Podľa výsledkov posledného cenzu bolo v Výbornej v máji roku 2001 celkom 101
budov, určených a využiteľných na účely bývania. Z tohto počtu bolo 97 domov, t.j. 96,04%
trvalo obývaných. Zvyšných 4 obytných budov (4,0 %) nebolo v čase cenzu obývaných,
alebo sa z rôznych dôvodov na trvalé bývanie nevyužívali.
Skladba všetkých domov bola v roku 2001 nasledovná:
- rodinné domy
97
- bytové domy
2
- ostatné budovy
2
spolu:
101
Skladba trvalo obývaných domov bola v roku 2001 nasledovná:
absolútne
v%
- rodinné domy
93
95,9 %
- bytové domy
2
2,1 %
- ostatné budovy
2
2,1 %
spolu:
97
100,0 %
Štruktúra v čase cenzu neobývaných domov bola takáto:
absolútne
v%
- rodinné domy
4
4,0 %
Ubytovacích zariadenia bez bytu bolo vo Výbornej v čase vykonania cenzu neboli.
Neobývané domy určené na rekreáciu z celkového počtu 4 rodinných domov neboli
žiadne určené na rekreáciu.
Podľa vlastníctva bolo rozdelenie trvalo obývaného domového fondu nasledovné:
absolútne
v%
- vo vlastníctve obce
3
3,09 %
- vo vlastníctve fyzických osôb
92
94,85 %
- v ostatných formách vlastníctva
2
2,06 %
spolu :
97
100,00 %
Štruktúra typov domov podľa ich vlastníctva bola takáto:
rodinné domy

- vo vlastníctve obce
- vo vlastníctve fyzických osôb
- v ostatných formách vlastníctva
spolu :

bytové domy

1
92

2

93

2

ostatné budovy

2
2

Členenie domového fondu podľa počtu nadzemných podlaží:
1-2 n.p.+ nezistené
- rodinné domy
93
- bytové domy
2
- ostatné budovy
2
spolu:
97
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Priemerný vek jestvujúceho domového fondu bol pri sčítaní 56 rokov, taký istý bol aj
priemerný vek rodinných domov. Priemerný vek bytových domov bol 8 rokov a priemerný
vek ostatných budov 103 rokov.

Základná štruktúra domového fondu:
stav k sčítaniu 2001 a návrh 2020
rodinné
domy s odlišným
základné údaje
domy
štandardom
domov
stav návrh
stav
návrh
počet domov
trvale obývané domy
neobývané domy

89
85
4

97
99
2

10
10

74
74

tab. 8/01
ostatné
budovy
stav
2
2
1

návrh

návrh
2020
272
270
2

8.2. Bytový fond.
8.2.1. Stav.
Pri sčítaní v roku 2001 bolo pri celkovom počte 101 na bývanie určených budov
125bytov, z nich bolo 121 (96,8 %) trvalo obývaných, ostatné sa v čase cenzu z rôznych
dôvodov na trvalé bývanie nevyužívali.
Z celkového počtu 121 trvalo obývaných bytov bolo:
absolútne
- bytov v rodinných domoch
107
- bytov v bytových domoch
12
- bytov v ostatných budovách
2
spolu :
121

v%
88,4 %
9,9 %
1,7 %
100,0 %

Na území obce bolo v r. 2001 zároveň 4 neobývaných bytov z toho.
absolútne
v%
- bytov v rodinných domoch
4
3,2 %
Dôvody nevyužívania týchto bytov na bývanie sú v štatistickom výstupe zo sčítania
obyvateľstva, domov a bytov z roku 2002 (ŠÚSR) nasledovné :
- byt určený na prestavbu
1 byt
- dôvod neobývania nezistený
3 byty
spolu neobývaných bytov
4 byty
Podľa cenzu bol v roku 2001 ukazovateľ priemernej štatistickej obsadenosti bytov pri
celkovom počte 823 trvalo bývajúcich obyvateľov 6,79 obyv./byt.
Priemerné základné ukazovatele úrovne bývania v obci Výborná sú podľa údajov z
posledného sčítania nasledovné :
2
- veľkosť obytnej plochy na 1 trvale obývaný byt :
47,9 m
2
- veľkosť celkovej plochy na 1 trvale obývaný byt
71,0 m
2
- veľkosť obytnej plochy na 1 trvale bývajúcu osobu :
7,0 m
- počet obytných miestností na 1 trvale obývaný byt :
2,43
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Podľa výsledkov cenzu bola štruktúra bytového fondu medzi trvalo obývanými bytmi
podľa veľkostných kategórií a druhu bytov nasledovná :
v rodinných
domoch

byty

s 1 obytnou miestnosťou
s 2 izbami
s 3 izbami
so 4 izbami
s 5 a viac izbami
spolu :

v bytových
domoch

24
38
33
6
6
107

v ostatných
budovách
spolu

6
4
2

2

12

2

30
42
37
6
6
121

v%

24,8
34,7
30,5
5,0
5,0
100,0

Skutočná obývanosť trvalo obývaných bytov podľa ich veľkosti bola takáto :
počet osôb v byte

1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osôb
6 osôb
7 a viac osôb
spolu :
v%

1 obyt.miest.

4
1
2
8
3
12
30
24,8 %

2 izby

4
7
4
5
4
6
12
42
34,7 %

3 izby

3
2
3
9
3
17
37
30,6%

4 izby

5 a viac izieb

1

1

5
6
5,0 %

1
1
1
2
6
5,0%

spolu

8
13
6
11
22
13
48
121
100,0%

Štruktúra bytového fondu podľa veku stavieb bola v roku 2001 nasledovná :
stavby, postavené

rodinné
domy

bytové
domy

ostatné
budovy

spolu

v%

do roku 1899
14
2
16
13,23 %
1900 - 1919
10
10
8,26 %
1920 - 1945
42
42
34,72 %
1946 - 1970
13
13
10,74 %
1971 - 1980
4
4
3,30 %
1981 - 1990
16
16
13,22 %
1991 - 2001
8
12
20
16,53 %
spolu :
107
12
2
121
100,00 %
z toho v rokoch
1996 - 2001
7
7
Uvedené štatistické údaje nie sú priaznivé, keď až cca 56 % zo všetkého bytového
fondu v obci pochádza z výstavby do roku 1945, z toho cca 35 % z výstavby z rokov 19201945. Z obdobia 1991-2001 je 16% bytov. Najviac je dvoj a trojizbových bytov cca 65 %. Zo
všetkých bytov je zaraditeľných do IV. vybavenostnej kategórie je cca 64%.
Podľa vybavenostných kategórií bolo rozdelenie bytového fondu v meste nasledovné:
rodinné
bytové
ostatné
byty
domy
domy
budovy
spolu
v%
I. kategórie
12
12
9,9 %
II. kategórie
11
12
1
24
19,8 %
III. kategórie
8
8
6,6 %
IV. kategórie
76
1
77
63,6 %
spolu :
107
12
2
121
100,0 %
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Technické vybavenie trvalo obývaných bytov bolo nasledovné :
ukazovateľ
počet bytov
počet osôb v bytoch
počet bytov celkom :
121
822
z toho:
- vybavených plynom zo siete
- vodovodom v byte
- vodovodom mimo bytu
- bez vodovodu
- so septikom (žumpou)
- so splachovacím záchodom
- s kúpeľňou, alebo so sprchovacím kútom

26
47
9
65
43
35
44

160
336
57
429
311
277
334

Podľa spôsobu vykurovania možno súčasný bytový fond špecifikovať nasledovne :
spôsob vykurovania
počet bytov
počet osôb v bytoch
- ústredné kúrenie lokálne
36
240
z toho:

- na pevné palivo
- na plyn

- etážové kúrenie
- lokálne kúrenie (kachľové)
z toho:

- na pevné palivo
- elektrické

- iný spôsob vykurovania

10
26

80
160

1
63

4
690

62
1

681
9

21

205

8.2.2. Návrh.
Podľa predpokladaného vývoja počtu obyvateľov do r. 2020 – 1240 obyv. a pri
rozvojových možnostiach sídla s obložnosťou/byt 3,92 obyv. je potrebné 316 bytových
jednotiek v trvale obývaných domoch.
Predpokladaná potreba bytov podľa demografického rastu:
tab.9/01
rok

počet obyvateľov

2001
2011
návrh 2020
výhľad 2030

823
1 043
1 240
1 520

počet trvale
obývaných bytov
121
210
316
435

obložnosť
obyv./byt
6,80
4,97
3,92
4,81

nárast počtu
bytov od r.2001
89
195
314

Základná štruktúra bytového fondu v návrhu ÚPN-O:
stav k sčítaniu 2001 a návrh 2020
rodinné
domy
základné údaje bytov
počet bytov
trvale obývané byty
neobývané byty

tab.10/01
domy s odlišným
štandardom

ostatné
budovy

stav

návrh

stav

návrh

stav

125
121
4

97
97
2

20
20

74
74

2
2

návrh

návrh obložnosť
2020 obyv./byt
318
314
2

3,90
3,95

Návrh do r. 2020 uvažuje s predpokladaným nárastom počtu bytov v základnej
štruktúre od r. 2001 pri obložnosti 3,92 obyv./byt v tomto rozsahu:
• zobytnenie časti neobývaných bytov v rodinných domoch
2 b.j.
• návrh nových bytov v rodinných domoch
97 b.j.
• návrh nových bytov s odlišným štandardom
74 b.j.
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Pre výstavbu nových obytných domov sú územno-technické podmienky v týchto
nasledovných lokalitách po etapách (viď. grafická časť v. č. 4; počet parciel objektov
rodinných resp. bytových domov je smerný regulatív):
Smerný počet navrhovaných obytných objektov
v územných blokoch
počet bytových jednotiek
Číslo územného
domy s odlišným
bloku
rodinné domy
štandardom
1
7
2
14
3
2
4
9
5
16
6
27
9
5
11
6
12
10
13
8
14
10
16
8
17
7
10
18
5
19
8
20
6
21
13
97
74
Spolu
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tab. 11
predpokladaná
etapa výstavby
1-2
2
1-2
1-2
2
1
1-2
1-2
1-2
1-2
2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
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9. Hospodárska základňa.
Výborná je v súčasnosti ekonomicky zaostávajúcou obcou, v ktorej prevažuje
poľnohospodárska výroba nad ostatnými odvetviami. Po roku 1990 poľnohospodárska
výroba vo Výbornej v predchádzajúcej podobe prakticky zanikla. Poľnohospodárske družstvo
sa transformovalo a v súčasnosti sú v areáli nové firmy rôzneho zamerania. Z urbanistického
hľadiska je vhodné využívanie jestvujúceho areálu na okraji sídla na výrobné účely.
Záverom je možné konštatovať, že pôvodný výrobný areál na území obce si v
prevažujúcej miere svoju funkčnosť zachoval a pre riešenie ÚPN obce to znamená možnosť
ponechať založené zónovanie výrobnej zóny a vytvárať podmienky jeho prevádzkovej
funkčnosti i v ďalšom období.

9.1. Poľnohospodárska výroba.
Na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území obce hospodári „PD TATRY
Spišská Belá“. Areál hospodárskeho dvora je situovaný na severojužnom okraji sídla.
V súčasnosti sa už nevyužíva na živočíšnu výrobu, ale sa tam nachádzajú prevádzky
drevovýroby, kovovýroby a garážovanie poľnohospodárskej techniky.
Hygienické ochranné pásmo tohto dvora bolo rozhodnutím Stavebného úradu
v Spišskej Starej Vsi (č.j.: SÚ/75/06-Gal zo dňa 28.03.2006) zmenené a prebieha súčasným
oplotením hospodárskeho dvora.

9.2. Lesné hospodárstvo.
9.2.1. Organizačné členenie.
Lesný pôdny fond v katastrálnom území Výborná obhospodaruje Urbárska
spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Výborná so sídlom v Slovenskej Vsi a VLaM, štátny
podnik Kežmarok a súkromní vlastníci.
9.2.2. Prírodné pomery.
Vyskytujú sa tu lesné rastlinné spoločenstvá v jedľovo-bukovom a jedľovo-smrekovobukovom lesnom vegetačnom stupni s prevahou nepôvodných smrekových monokultúr.
Pôvodné prirodzené vegetačné zloženie sa vyznačovalo vertikálnou stupňovitosťou. Podľa
geobotanickej mapy SR sa na území nachádzajú tieto jednotky :
• Lužné lesy podhorské a horské -(Alnenion glutinoso incanae, Salicion triandrae p.p ,
Salicion eleagni ) – nivy potokov Biela, sčasti Barich a Slovenský potok
• Bukové a jedľové lesy kvetnaté (Eu-Fagenion p.p.maj.) – väčšina katastra
• Jedľové a jedľovo-smrekové lesy (Abietion,Vaccinio-Abietenion p.p.) – JV katastra
a hrebeň Spišskej Magury
• Bukové kyslomilné lesy horské - (Luzulo - Fagion p.p. maj.) – severne od Partizánskej
hory po najvyššie partie smerom k hrebeňu Spišskej Magury.
9.2.3. Rozmiestnenie lesného pôdneho fondu.
Lesné pozemky sa nachádzajú v pohorí Spišskej Magury v severnej časti
katastrálneho územia na strmších svahoch nevhodných na poľnohospodársku výrobu. V
južnej časti územia sa nachádzajú lesné porasty okolo potoka Biela. Zalesnené sú tu
predovšetkým strže a strmé plochy ohrozené eróziou.
Lesné spoločenstvá sa vyskytujú v piatom (jedľo-bukovom) a šiestom (smrekobukovo-jedľovom) lesnom vegetačnom stupni. V piatom stupni sa nachádza cca 20%
a šiestom 80% lesov.
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9.2.4. Kategorizácia lesných porastov.
Lesné porasty patria do kategórie lesov osobitného určenia s prvoradou funkciou
produkcie drevnej hmoty. Ostatné funkcie ako vodohospodárska a protierózna majú iba
podružnú funkciu.
Lesné porasty sa nachádzajú strmých polohách s nízkou vrstvou pôdneho krytu,
severne od zastavaného územia obce. Celková výmera lesov obhospodarovaných
Urbárskou spoločnosťou je 268,93 ha. Ťažba drevnej hmoty je po predchádzajúcej kalamite.

9.3. Priemyselná výroba, stavebníctvo, výrobné služby a sklady.
V súčasnosti v obci Výborná sú v areáli hospodárskeho dvora dve firmy, ktoré sa
zaoberajú drevovýrobou a kovovýrobou. Disponibilné plochy pre rozvoj výrobnej funkcie
v tomto areáli a jeho okolí je potrebné napojiť novou obslužnú komunikáciu, ktorá by
neprechádzala súčasným obytným územím, pretože jestvujúce napojenie nevyhovuje
z hľadiska šírkového usporiadania cesty a vplyvu dopravy na obytnú zónu.
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10.

Občianska vybavenosť.

V obci sa nachádzajú iba zariadenia základnej občianskej vybavenosti, ktoré sú
situované v centrálnej časti sídla pozdĺž komunikácie III. triedy a v južnej časti sídla (cintorín
a futbalové ihrisko).
Zariadenia základnej vybavenosti sú situované v samostatných objektoch a kapacitne
nedosahujú požadovanú úroveň v obchode a službách. Výskyt a štruktúra komerčných
zariadení obchodu a služieb sa pritom riadi najmä zásadou dopytu a tomu zodpovedajúcej
ponuky. Jednotlivé zariadenia obchodu a služieb obyvateľstvu sú okrem účelového objektu
umiestnené aj v rodinnom dome, technicky i funkčne v menej vyhovujúcich priestoroch.
Zariadenie pre kultúru (kultúrny dom) je sústredené v centrálnej obecnej zóne.
Základná vybavenosť pre každodenné športovo - rekreačné aktivity je umiestnená pri
cintoríne na južnom okraji sídla.
Navrhované plochy pre občiansku vybavenosť sú riešené v centrálnej časti obce na
voľných plochách a v južnej časti pri cintoríne vo väzbe na navrhovanú obytnú zástavbu.
Druh občianskej vybavenosti sa určí podľa konkrétnych požiadaviek obce, ktoré vyplynú s jej
ďalšieho rozvoja.

10.1. Zariadenia pre školstvo, výchovu a vzdelávanie.
V súčasnosti sa v obci nachádza funkčná materská škôlka po rekonštrukcií
s poldňovým pobytom a kapacitou štyroch tried pre cca 80 detí. Počet detí v obci od 3-5
rokov bol v r. 2001 68 detí. Kapacitne MŠ vyhovuje súčasnému stavu s rezervou cca 10
detí. V návrhu je možné riešiť rozšírenie prevádzky škôlky o jedáleň a celodennú prevádzku
na jestvujúcom pozemku.
V obci je cca 200 školopovinných detí, ktoré ZŠ v Slovenskej Vsi. Kapacitne táto
škola vyhovuje a do jej školského obvodu patria obce Slovenská Ves, Výborná a Vojňany.
Úroveň vzdelania v obci Výborná je veľmi slabá. V skladbe jednotlivých druhov
vzdelania prevláda základné (50%), učňovské bez maturity (6%) a maturitu má cca 11%
obyvateľstva.
Stav školskej infraštruktúry vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov obce možno
považovať za dobrý. Materiálno-technické vybavenie je na priemernej úrovni.

10.2. Zariadenia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť.
10.2.1. Zdravotná starostlivosť.
V priestoroch Obecného úradu navrhujeme zriadenie ordinácie detského, praktického
lekára a gynekológa.
10.2.2. Sociálna starostlivosť.
V obci sa nenachádza žiadne sociálne zariadenie. Pre rozvoj tejto služby je možné
v budúcnosti uvažovať so zriadením opatrovateľskej služby. Jej úlohou je poskytovanie
nasledovných služieb za úhradu - nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v
domácnosti a v neposlednom rade formy zabezpečovania kontaktu so spoločenským
prostredím. Klientelou sú výlučne dôchodcovia, prevažne zdravotne ťažko postihnutí z obce.
Zariadenie môže byť situované na plochách obytnej zástavby.

10.3. Telovýchovné a športové zariadenia.
Vybudované je futbalové ihrisko a dve menšie ihriská pre loptové hry. Navrhujeme
dobudovať objekt šatní so sociálnym zariadením a upraviť jednotlivé ihriská. Nové plochy
ihrísk sú situované na východnom okraji sídla pri navrhovanej obytnej zástavbe a pri ČOV
ako polyfunkčná plocha s občianskou vybavenosťou.
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10.4. Administratíva a kultúra.
Objekty tejto vybavenosti sú situované v centre obce.
Obecný úrad je situovaný vo vyhovujúcom objekte spolu s miestnou ľudovou
knižnicou s počtom cca 1200 zväzkov a osvetové centrum.
Oproti Obecnému úradu sú objekty rímskokatolíckeho a evanjelického kostola.
Objekt požiarnej zbrojnice s jedným autom je potrebné rekonštruovať a kapacitne
postačuje.
Cintorín s domom smútku a počtom cca 300 pohrebných miest o rozlohe 0,65ha
plochou je na 40% využívaný a vyhovuje aj v návrhovom období.
Kultúrny dom spolu s kuchynkou má kapacitu 80 stoličiek.

10.5. Komerčná vybavenosť.
V obci sa nachádzajú dva objekty potravín. Jedny sú v účelovom objekte a druhé
v rodinnom dome.

10.6. Turizmus a cestovný ruch.
Potenciál územia je málo využívaný a jeho význam v priemere nepresahuje
regionálnu úroveň, čo je dôsledkom pomerne zlej dopravnej prístupnosti. Komunikáciu III.
triedy je možné využívať ako cyklotrasu k významnejšími rekreačným lokalitám: Vysoké
Tatry (Tatranská Kotlina - 6km) a Pieniny (Červený Kláštor – 28km). Severne po hranici
katastrálneho územia obce hrebeňom Repiska prechádza turistická trasa č.2087 z Vyšných
Ružbách do Ždiaru.
Cyklistické trasy v záujmovom území obce:
• Spišská cyklistická magistrála 72,7 km – Lesnica - Červený kláštor - Magurské sedlo Slovenská Ves – agroturistická zóna – Výborná - Spišská Belá – Kežmarok - Tvarožná,
pod Brezou.
• Sedlo príslop – Magurka – Smrečiny – Slovenská Ves – agroturistická zóna – Výborná Magurské sedlo – Toporské sedlo 23 km dlhá.
• Agroturistická zóna – Slovenská Ves - Výborná – Vojňany – Podhorany – Toporec –
Lenbrub – Podolínec.
• Tatranská kotlina – Lendak – Výborná – Slovenská Ves – agroturistická zóna 9,1 km.
Návrh rieši cykloturistickú trasu od minerálneho prameňa cez navrhovanú rekreačnú
vybavenosť smerom do katastra obce Slovenská Ves, ktorý má spájať viaceré minerálne
pramene v okolitých katastroch.
Hlavným turistickým chodníkom je Magurská magistrála, ktorá prebieha hrebeňmi
Spišskej Magury (Sedlo Príslop – Ružbachy – kúpele/. V spolupráci so Správou Pienapu
a majiteľmi lesov je možné agroturistickú zónu prepojiť s Magurskou magistrálou /turistický
chodník) lesnou cestou 1948/3, s ktorou sa spájajú lesné cesty ústiace v hrebeňoch Spišskej
Magury. Nástupným miestom sa stane archeologická lokalita stredovekej osady Šajerberg.
V návrhu sa využíva pre letnú rekreáciu plocha v južnej časti pri minerálnom prameni
okolo Slovenského potoka s možnosťou výstavby rekreačnej vybavenosti (stravovacie
a ubytovacie zariadenie s kapacitou 48 lôžok).
Pre zimné športy sa navrhuje plocha svahu smerom na Partizánsku horu.
Prevádzkové rekreačné zariadenie (stravovacie a ubytovacie zariadenie s kapacitou 88
lôžok) je spolu s plochou statickej dopravy situované nad výrobným areálom od ktorého je
oddelené izolačnou zeleňou. Využívanie tohto zariadenia môže byť celoročné s väzbou na
agroturistiku.
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10.7. Sídelná zeleň.
Súčasný stav zelene v zastavanom území sídla Výborná je reálnym výsledkom vývoja
osídlenia a tvorí základnú kostru, ktorá bola v rámci terénnych prieskumov zmapovaná. Bol
vyhodnotený jej stav a určené základné východiská pre doplnenie a rekonštrukciu s cieľom
vytvorenia kvalitného životného prostredia v obci ako aj zabezpečenie prepojenia na zeleň
mimo zastavané územie.
Najväčšie plochy zelene v zastavanom území sú plochy záhrad rodinných domov.
Čiastočne upravená verejná a vyhradená zeleň sú plochy cintorína a parku v strede obce.
Potrebné je upraviť plochy zelene okolo potoka pretekajúceho obcou a plochy vyhradenej
zelene občianskej vybavenosti.
Verejná zeleň pôsobí na životné prostredie po stránke hygienickej i estetickej a ako
všeobecne prístupná verejnosti plní i funkciu sociálnu. Rozširuje obytný priestor a dáva
možnosť vytvárať kontakty medzi obyvateľmi.
Do kategórie verejnej zelene sú zaradené väčšie i menšie parkové plochy, pri ktorých
prevažuje okrasná funkcia a ktoré sú pre občanov neobmedzene prístupné.
Navrhované plochy verejnej zelene sú v centrálnej časti. Plochy ostatnej zelene pred
prevažne radovou zástavbou rodinných domov zo severnej strany centrálneho sú
navrhované na parkovú úpravu.
Navrhované plochy verejnej a izolačnej zelene sú určené ako plochy pre realizáciu
náhradnej výsadby za asanované dreviny.
Vyhradená zeleň je sprievodnou zeleňou občianskej vybavenosti a jej využitie pre
verejnosť je určitým spôsobom limitované. Patrí do nej ochranná zeleň a zeleň cintorína,
kostolov.
Súkromná zeleň obmedzuje svoje využitie pre majiteľa pozemku, príp. jeho
návštevníkov, avšak estetický efekt príjemne udržiavanej súkromnej záhrady má dosah i na
okoloidúcich.
Izolačná zeleň je navrhovaná a oddeľuje plochy výroby a technickej infraštruktúry
od obytnej a vybavenostnej funkcie.
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11.

Doprava a dopravné zariadenia.

11.1. Dopravné vzťahy a záujmové územie.
Výborná je sídelným útvarom obecného typu, má prevládajúci obytný charakter a leží
na severe Prešovského kraja. Hlavné prepravné vzťahy sú vymedzené susediacimi
okresnými obcami v rámci regiónu, ktorý sa rozprestiera medzi cestami I/67 a I/77,
rozdelených severojužným smerom cestou II/542 a severne siaha až po hranicu s Poľskou
republikou. Najbližšie mestá záujmového územia dopravy sú Spišská Belá, Podolínec
a okresným mestom Kežmarok. Dopravné prepojenie je po cestách I. triedy až III. triedy.
Obec má okrajovú polohu a komunikačne je napojená cestou III/06728, ktorá je
napojená na nadregionálne a medzištátne významné trasy ciest I/67 (Poprad - Tatranská
Javorina – Poľsko) a cestu II/542 (Spišská Belá – Spišská Stará Ves – Lysá n. Dunajcom –
Poľsko).

11.2. Doprava v riešenom území.
11.2.1. Charakteristika a návrh komunikačnej siete v obci.
Základom dopravného systému v katastrálnom území obce je cesta III/06728
prechádzajúca obcou vo východozápadnom smere. V zastavanom území cesta plní funkciu
zbernej komunikácie obce radíme ju do funkčnej triedy B3. Cesta je v obci vybudovaná
kategórie MOK 7,5/40, je tesne obostavaná. V troch úsekoch sa zužuje komunikácia kvôli
jestvujúcej obojstrannej zástavbe, alebo križovatkám s obslužnými komunikáciami na
ktorých sú mosty (pri kultúrnom dome, požiarnej zbrojnici a križovatke s mostom pri parcele
140). Pozdĺž komunikácie je čiastočne vybudovaný jednostranný peší chodník.
Mimo zastavané územie obce sú cesty III. triedy vybudované kategórie C 6,5/70. Na
ceste III. triedy nie sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania.
Ide cestu s prevládajúcimi miestnymi prepravnými vzťahmi.
V obci sa na cestu III. triedy napájajú ostatné miestne komunikácie, spoločne tvoria
komunikačnú kostru obce. Miestne komunikácie majú obslužný charakter radíme ich do
funkčných tried C2, C3. Prevládajú komunikácie s premenlivou šírkou vozovky 3-6 m
s nevyhovujúcou povrchovou úpravou. Cesty je možné v zmysle STN 73 6110 zaradiť do
kategórie MOK 5/30(red. MOK 6,5/30) a v niektorých prípadoch MOK 3,75/30 - ide o
jednopruhové cesty s obojsmernou premávkou.

Návrh.
• cestu III/06728, ktorá vedie tesnou zástavbou obce a na jej trase boli prieskumom
zistené dopravné závady navrhujeme postupne prestavať na min. normou STN 73 6110
prípustnú kategóriu MOK 7,5/40. Táto kategória nie je vyhovujúca pre zberné
komunikácie,
• z dôvodu nepostačujúcej šírky uličného priestoru cesty III/06728 navrhujeme minimálne
jednostranne dobudovať peší chodník min. prípustnej šírky 1,5m, s prechodom trasy
chodníka do južnej polohy od vozovky cesty,
• v prípade, že nebude možné uvoľniť uličný priestor cesty III. triedy a stavebnými
úpravami odstrániť dopravné závady navrhujeme vytvoriť novú trasu pre cestu III/06728
v južnej polohe obce po obslužnej komunikácií vedenej popri cintoríne. Obslužnú cestu
radíme do funkčnej triedy C1 s realizáciou kategórie MO 8,5/50 s obojstrannými
chodníkmi šírky min. 2,0m a líniovým pásom zelene pre uloženie inžinierskych sietí.
Uličný priestor je potrebné ponechať min.15,0m tak aby pri predpokladanom rozvoji
obytnej funkcie boli dodržané technické a normové požiadavky dopravného priestoru pre
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možnosť prekategorizovania cesty na cestu III. triedy,
• v extraviláne navrhujeme cestu III. triedy prestavať na kategóriu C 7,5/60,
• obslužná komunikácia (prístupová komunikácia k výrobnému areálu), ktorú používajú
nákladné automobily má bodovú závadu pri kultúrnom dome (nedostatočné polomery)
a líniovú závadu (nedostatočná šírka komunikácie medzi zástavbou vo východnej časti
pri hospodárskom dvore). Navrhujeme novú trasu obslužnej komunikácie situovanú do
východnej polohy obce, ktorá bude sprístupňovať plochy výroby, skladov a navrhované
plochy rekreácie. Cestou nebude obťažovaná obytná zástavba a nákladná doprava bude
odklonená z centra obce. Cestu radíme do funkčnej triedy C2 a navrhujeme ju realizovať
kategórie MO 8/40 s jednostranným peším chodníkom,
• v starej časti zástavby navrhujeme postupnú prestavbu ciest na kategóriu MO 6,5/40,
funkčnej triedy C2. V zmysle STN 73 6110 ide o obojsmerné komunikácie vedené
v stiesnených pomeroch,
• v stiesnených pomeroch uličného priestoru, kde nie je možné rozšírenie komunikácií
navrhujeme prestavbu ciest na jednopruhové komunikácie s obojsmernou premávkou
a výhybňami kategórie MOK 3,75/30,
• v zástavbe navrhovaného bývania s odlišným štandardom navrhujeme dopravné
sprístupnenie jednopruhovou obojsmernou miestnou komunikáciou funkčnej triedy C3
kategórie MOU so šírkou vozovky 2,75m. Pri tejto kategórii je potrebné ponechať voľný
dopravný priestor min. 8,75m. Po oboch stranách komunikácie je v zmysle STN 73 6110
ponechávaný pás zelene šírky 3,0m. Toto uličné usporiadanie je možné dosiahnuť
neoplocovaním pozemkov rodinných domov,
• v navrhovanej zástavbe IBV v severnej polohe obce je potrebné obslužné komunikácie
zrealizovať v kategórii MO 7,5/40, s min. jednostranným peším chodníkom a so šírkou
uličného priestoru 10 – 12,0m.

11.2.2. Statická doprava.
V obci je vytvorená možnosť parkovania osobných automobilov pre potreby
občianskej vybavenosti iba pri Obecnom úrade – 4 parkovacie miesta a odstavná plocha je
pri vstupe do areálu hospodárskeho dvora – 2 parkovacie miesta.
Parkovacie plochy pri ostatných objektoch občianskej vybavenosti a služieb nie sú
vybudované. Na tento účel sa využívajú miestne komunikácie a pridružený uličný priestor.
Parkovanie v individuálnej bytovej zástavbe sa rieši podľa potreby na vlastnom
pozemku.
Návrh.
Výpočet a návrh potrieb parkovacích statí pre objekty občianskej vybavenosti obce
boli navrhované v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 pre stupeň automobilizácie 1:3,5, pri
redukcii veľkosti sídelného útvaru.
Kapacita/ merná jednotka
návrh
• Obecný úrad, osvetové centrum
existujúce parkovisko
4 státia
• kultúrny dom
80 stol./4 stol./1 st.
24 statí
potrebu 24 státí navrhujeme riešiť realizáciou pozdĺžnych státí na miestnej komunikácii.
Parkovanie bude slúžiť aj pre potreby evanjelického a rímskokatolíckeho kostola
2
• cintorín
0,65 ha/500m /1 st.
13 statí
navrhujeme parkovisko o kapacite 23 státí, ktoré bude vyhovovať aj potrebám športového
areálu
• rekreačný areál pri vodnej ploche, penzión 48/2 lôž,4 stol.
24 statí
• rekreačný vybav. pre areál zimných športov 88/2 lôž,4 stol.
44 statí
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Pre tieto rekreačné plochy sú navrhované dve sústredené parkovacie plochy:
• južne od výrobného areálu 9 státí bus, 24 státí pre osobné automobily
• západne od výrobného areálu pri navrhovaných lyžiarskych vlekoch parkovisko
o kapacite 122 státí.
Celková kapacita parkovísk je postačujúca pre priemernú návštevnosť cca1000
návštevníkov.
Samostatné parkovacie plochy pre zamestnancov a zákazníkov ponukových
výrobných plôch pre služby výrobného charakteru, pre nezávadnú výrobu a sklady vo
východnej polohe obce nenavrhujeme. Parkovanie v potrebnom počte statí v zmysle
ukazovateľov STN 73 6110 si musia zabezpečiť podnikateľské subjekty na vlastnom
pozemku. Pre potreby areálu bude možné mimo sezóny využívať parkoviská rekreačného
areálu.
Pri vznikaní nových podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného využitia už
existujúcich objektov, je taktiež potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy
na vlastnom pozemku, aby nedochádzalo ku parkovaniu vozidiel na miestnych
komunikáciách.

11.2.3. Hromadná doprava autobusová.
Hromadnú dopravu autobusovú zabezpečuje SAD so sídlom v Poprade vzdialeného
od obce Výborná cca 35 km. Obec je obsluhovaná štyrmi prímestskými linkami SAD, ktoré
premávajú po ceste III. triedy:
Číslo linky – smer
spoje tam/späť
703408 Lendák-Kežmarok-Vysoké Tatry,Tatr.Lomnica-V.Tatry,St.Smokovec 3+2ž/7+3ž
703412 Kežmarok-Spišská Belá-Lendák-Žiar
1/1
703413 Lendák-Kežmarok-Poprad
12+4ž/8+5ž
703420 Lendák-Kežmarok_Spišská Nová Ves
2+1ž/2
Za priemerný pracovný deň je obec obsluhovaná 36 + 15 žiackymi spojmi v oboch
smeroch.
Do centrálnej polohy s označením Materská škola je na cestu III. triedy situovaná
autobusová zastávka so samostatnými odstavnými nikami pre zastavovanie spojov mimo
jazdných pruhov vozovky.

Návrh.
• situovanie existujúcej autobusovej zastávky SAD v centrálnej polohe obce je vyhovujúce
aj pre návrhové obdobie, nakoľko pešia dostupnosť na zastávku nepresahuje
vzdialenosť 500m, čo je v súlade s STN 73 6110,
• v prípade preložky cesty III. triedy do polohy obslužnej komunikácie, navrhujeme
ponechať zastávku SAD v dnešnej polohe, pre lepšiu obslužiteľnosť obytného územia
obce,
• zastávku SAD navrhujeme doriešiť jedným chýbajúcim prístreškom pre cestujúcich.
11.2.4. Pešia a cyklistická doprava.
Pozdĺž cesty III. triedy je čiastočne vybudovaný jednostranný chodník v priestore
medzi komunikáciou a potokom. Ostatné obslužné komunikácie nemajú chodníky na tento
účel sú využívané komunikácie a pridružený uličný priestor. Na miestnych komunikáciách je
nízka intenzita dopravy z tohto dôvodu neboli v obci realizované samostatné pešie chodníky.
Turistická cyklotrasa je vedená po ceste III. triedy, ktorá spája Slovenskú Ves
s Tatranskou Kotlinou.
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Návrh.
• vzhľadom na tesnú obostavanosť cesty III/06728 navrhujeme aspoň jednostranne
dobudovať peší chodník min. prípustnej šírky 1,5m, s prechodom trasy chodníka do
južnej polohy od vozovky cesty,
• paralelne s trasou cesty III. triedy v južnej polohe obce vedenej popri cintoríne
navrhujeme obslužnú miestnu komunikáciu, ktorá vo výhľadovom období môže byť
prekategorizovaná na cestu III. triedy. Pozdĺž tejto komunikácie navrhujeme realizáciu
obojstranných peších chodníkov šírky min. 2,0m,
• na miestnych obslužných komunikáciách, pokiaľ to umožňuje šírka uličného priestoru
navrhujeme jednostranne zrealizovať pešie chodníky min. šírky 1,5m,
• v nových lokalitách IBV navrhujeme min. jednostranne pešie chodníky šírky min. 2,0m,
• vybudovať jednostranný peší chodník šírky min.2,0m pozdĺž navrhovanej komunikácie
k plochám výroby (bývalý hosp. dvor), lyžiarskym vlekom a plochám rekreačnej
vybavenosti,
• turisticko-cyklistické trasy spájajúce minerálne pramene na katastrálnych územiach
susedných obcí.

11.2.5. Ochranné pásma a vplyv dopravy na životné prostredie
Základné cestné ochranné pásmo pre cesty III. triedy je 20m od osi komunikácie
v extravilánových úsekoch, podľa vyhlášky FMD č.35 z roku 1984.
Líniovým zdrojom hluku je cesta III/06728. Východiskovým podkladom pre výpočet
hluku je intenzita dopravy zo sčítania dopravy. Na ceste III. triedy nebolo prevedené sčítanie
dopravy, nie je teda možné vyhodnotiť vplyv hluku od automobilovej dopravy na životné
prostredie. Je však predpoklad, že intenzita dopravy je nízka nakoľko ide o miestny pohyb
vozidiel. Najvyššia prípustná hluková hladina pozdĺž základnej komunikačnej siete
nepresiahne hodnotu 60 dB(A), ktorú stanovuje vyhláška MZ SSR č.14/1977 Zb.
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12.

Vodné hospodárstvo.

12.1. Zásobovanie pitnou vodou.
Obec Výborná nemá vybudovaný verejný vodovod. Obyvateľstvo sa zásobuje pitnou
vodou individuálne z vlastných studní. Prívod vody do bytu zabezpečuje čerpadlo zo studne.
Obyvatelia bez vlastných studní využívajú po dohode studne susedov.
Obecný úrad, Kultúrny dom, MŠ, obchod a domy 2 x 6 b.j. využívajú vlastné studne
s čerpadlami.
Výrobný areál (pôvodný Hospodársky dvor) má vybudovaný vlastný vodovod zo
zdroja vody na svahu nad dvorom s vodojemom a zásobovacím potrubím v dĺžke 300 m.
Podľa posledného celoštátneho sčítania obyvateľstva domov a bytov v roku 2001
bola vybavenosť bytov vodovodom nasledovná:
Celkový počet bytov
z toho obývaných
s vodovodom v byte
mimo bytu
bez vodovodu
nezistené

125 bytov
121 bytov
47 bytov
9 bytov
65 bytov
-

822 osôb
336 osôb
57 osôb
429 osôb
-

Sčítanie ukazuje nízku 30%-nú vybavenosť obyvateľov vodovodom v byte z vlastných
studní. Väčšina takmer 50 % obyvateľov je bez vodovodu a vlastnej studne.
Voda v studniach nespĺňa kvalitatívne požiadavky platnej normy na pitnú vodu.

12.2. Návrh.
Kvalitnú pitnú vodu zabezpečí obyvateľom výstavba verejného vodovodu, na ktorý
má obec vypracovaný projekt. Zdrojom vody bude Beliansky skupinový vodovod s
dostatočnou kapacitou.
3
Potrebná akumulácia vody bude vo vodojeme s objemom 150 m plánovaným na
svahu nad obcou na kóte 755 m.n.m. Vodu do vodojemu privedie výtlačné potrubie DN 100
dl. 1100 m z čerpacej stanice v areáli VDJ Slovenská Ves, do ktorého vedie prívodné
potrubie DN150, ktoré je potrebné rekonštruovať na profil DN200.
Rozvodné potrubie v obci bude profilu DN 100 vybavené hydrantmi podľa
požiadaviek požiarnej bezpečnosti.

12.2.1. Budúca potreba pitnej vody.
Potreba pitnej vody sa stanoví podľa úpravy MP SR č. 477/2000 pre byty s lokálnou
prípravou teplej úžitkovej vody a vaňovým kúpeľom v množstve 135 l/osobu/deň. Pre ostatné
byty 100 l/os/deň. Pre byty v rodinnom dome s vodomerom, zníženie potreby pitnej vody
o 25% (čl. 5 ods. 3 úpravy).
Budúci počet obyvateľstva sa predpokladá v počte 1240 osôb bývajúcich v obci.
Z toho v bytoch s vaňovým kúpeľom 500 osôb v ostatných bytoch 740 osôb.
Potreba vody obyvateľstva:

500 x 135 x 0,75 = 50.625 l/deň
740 x 100 x 0,75 = 55.500 l/deň
spolu:
106.125 l/deň

Výrobný areál sa zásobuje úžitkovou vodou z vlastného vodovodu.
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12.2.2. Celková bilancia k roku 2020.
Potreba obyvateľstva
občianskej vybavenosti
straty vody
Potreba výroby a dodávky vody

106.125 l/deň
10.875 l/deň
15.000 l/deň
132.000 l/deň

Priemerná denná potreba
Qp = 132.000 l/deň
= 1,5 l/s
3
Maximálna denná potreba
Qm = 132 x 1,6 = 211 m /deň = 2,4 l/s
Maximálna hodinová potreba Qh = Qm x 1,8 = 2,4 x 1,8 = 4,4 l/s

12.2.3. Posúdenie plánovaných hlavných kapacít vodovodu.
Zdroj vody – Belanský skupinový vodovod zabezpečí potrebu vody Qm = 3,0 l/s
3
Vodojem 150 m zabezpečí nutný objem akumulácie 60 % Qm.
Zásobovacie potrubie DN 100 s kapacitou 8 l/s zabezpečí potrebu Qh = 4,4 l/s.

12.3. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd.
Odpadové vody z územia obce sú odvádzané a zneškodňované oddelene podľa ich
pôvodu. Povrchové vody atmosférického pôvodu zo striech, dvorov, komunikácií a priľahlého
terénu odtekajú priekopami vedľa komunikácií do miestneho potoka Náhon, ktorý preteká
obcou.
Odpadové vody z domácností – splašky, sú odvedené do prídomových žúmp, kde
vyhnívajú a po čase sa vyvážajú na ČOV. Podobne sú vybavené aj budovy Obecného úradu,
kultúrneho domu, materskej školy, obchodu Jednota a bytových domov 2 x 6 b.j.
Hygienická vybavenosť obce bola zisťovaná pri
obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001 s týmito údajmi:
Počet domov v obci
101 domov
z toho obývaných:
97 domov
- prípojka na kanalizáciu
- septik (žumpa)
- so splachovacím záchodom
- s kúpeľňou, sprchou

poslednom celoštátnom sčítaní
125 bytov
121 bytov
822 obyv.
43 bytov
311 osôb
35 bytov
277 osôb
44 bytov
334 osôb

Výsledky sčítania ukazujú, že v roku 2001 žumpu nemalo 54 bytov, 62 bytov nemalo
splachovací záchod a kúpeľňu, alebo sprchovací kút nemalo 53 bytov.

12.3.1. Návrh.
Zlepšenie hygienických podmienok v obci zabezpečí výstavba splaškovej kanalizácie,
na ktorú má obec vypracovaný projekt. Odvedenie splaškových vôd bude do čistiarne
odpadových vôd (ČOV) umiestnenej na dolnom konci obce pri potoku Náhon, do ktorého
budú vypúšťané vyčistené vody. ČOV je navrhnutá pre 1000 ekvivalentných obyvateľov
3
s kapacitou Q24 = 200 m /deň = 2,32 l/s.
Trasy kanalizácie a poloha ČOV sú nakreslené na výkrese technickej infraštruktúry
ako verejnoprospešné stavby spolu s návrhom rozšírenia kanalizačnej siete k navrhovanej
zástavbe riešenej v územnom pláne obce.
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12.3.2. Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení.
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany:
1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
• VodojemyPásmo ochrany I. stupňa je oplotené.
• ČOV
Ochranné pásmo od kalových polí je 50m.

12.4. Vodné toky a odtokové pomery.
Katastrálne územie obce Výborná leží v základnom povodí toku Biela, ktorá je
súčasťou hlavného povodia Popradu.
Riešeným územím pretekajú toky: Biela, Barich, Slovenský potok a potok Náhon.
Odtokové pomery v svahovitom území sú priaznivé. Celý kataster odvodňuje
vodohospodársky významný tok Biela prostredníctvom ľavostranných prítokov Barich
a Slovenský potok. Oba potoky tečú mimo intravilán obce v prirodzene vymytých korytách
bez úprav smeru či spádu toku. Smer spád toku majú ustálený brehovým porastom. Najdlhší
potok v území Barich pramení v severnej časti katastra, tečie pozdĺž jeho západnej hranice
a ústi do potoka Biela tvoriaceho južnú hranicu katastra. V hornom toku Baricha prijíma
prítoky z bočných dolín Spišskej Magury. V strednom toku tečie vo vzdialenosti 500 m od
obce vo výmoli s dostatočnou kapacitou na odvedenie veľkých vôd a preto sa nemôže
vybrežiť do obce. Slovenský potok pramení medzi Partizánskou horou a Zadnou horou a cez
riešené územie pretekajú len jeho horné počiatočné prítoky zo žľabov medzi korytami. Potok
Náhon odbočuje pri Partizánskej hore od potoka Barich, z ktorého je dotovaný pri väčších
vodách a tečie oblúkom okolo hory do obce. Pred obcou prijíma vody vytekajúc z prameňov
na svahu hory. V obci má koryto spevnené v centrálnej časti obce. Na dolnom konci obce
bude do neho vyústená ČOV. Ďalej tečie k Slovenskej Vsi, ústí do Slovenského potoka
a s ním do potoka Biela. Náhon má malé povodie a jeho prietoky sa nevybrežujú, napriek
tomu sa v návrhu uvažuje s úpravou toku s brehovou zeleňou v dolnej časti obce.
3

Priemerný ročný prietok potoka Náhon Q365 = 0,013 m /s
3
Denný prietok
Q355 = 0,003 m /s
Čistota vody
BSK5 = 2,3 mg/l
Voda v Náhone je čistá s hodnotou značne nižšou než je prípustných 8 mg/l. Kvalita
vypúšťaných vôd z ČOV, vyhodnotená v projekte bude v požadovaných limitoch čistoty.
Na východnom okraji obce sú evidované 3 pramene minerálnej vody:
PS – 133 výver, PD – 97 Kadlub v búdke, PD 98 – malé vývery
Územný plán navrhuje vodnú zdrž vo výmoli pri východnom okraji obce zvanom
Pasterník, uvažovanej ako zdroj úžitkovej vody.
V katastrálnom území obce sa nachádza odvodňovací kanál „4“(ev. č. 5406 145 009
v celkovej dĺžke 0,305 km, vrátane ochranného pásma min. 5 m od brehovej čiary kanála.
Návrh nerieši v koridore tohto kanála žiadnu výstavbu.

Ochranné pásmo pre výkon správy vodného toku a vodných stavieb:
V zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších
predpisov:
• pozdĺž oboch brehov vodohospodársky významného vodného toku Biela, pre potreby
opráv a údržby ponechať voľný nezastavaný pás šírky 10,0 m a ,
• pozdĺž toku Barich voľný nezastavaný pás šírky 5, 0 m.
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13.
•
•

Zásobovanie elektrickou energiou.

Katastrálnym územím obce Výborná prechádzajú VN vedenia:
distribučné 22 kV vedenie č. 254 Kežmarok
prípojka 22 kV k trafostanici v obci

Vedenia VN sú zakreslené v územnom pláne spolu s 20 m širokým ochranným
pásmom ako trvalého bremena verejnoprospešnej stavby na pozemkoch v riešenom území.
Obec Výborná je napojená na distribučné VN vedenie č. 254 vyvedené zo 110/22 kV
ES Kežmarok s možnosťou náhradného napájania z ES Ľubovňa. Napojenie je 22 kV
2
prípojkou, realizovanou z lán AlFe6 prierezu 35 mm na betónových stĺpoch.

13.1. Rozmiestnenie a údaje trafostaníc.
Prípojka napája jednu trafostanicu:
označ. čís.
TS1

názov miesto
Pri PD

druh – typ
mrežová

výkon kVA
160 kVA

zaťaženie kVA
neudané

Trafostanica je prevádzky schopná, ale v zlom stavebnotechnickom stave.
Vyprojektovaná je rekonštrukcia trafostanice, spolu s výmenou transformátora na vyšší
výkon.

13.1.1. Posúdenie primeranosti výkonu trafostanice pre obec.
Primeranosť vybavenia obce transformačným výkonom určuje podielový výkon na
jeden dom. V obci je obývaných 97 domov a podielový výkon vychádza 160 : 97 = 1,65
kVA/dom. Obec je plynofikovaná, aj keď vykurovanie v obci je tuhým palivom. Elektrizačné
smernice č. 2/82 koncernu SEZ určujú, pre plynofikované obce podielový výkon na strane
DTS 1,5 kVA/dom. Podľa uvedeného terajšia vybavenosť obce transformačným výkonom je
dostatočná.

13.2. Rozvodná sieť.
13.2.1. Stav rozvodnej siete.
Sekundárne rozvody NN sú vonkajšie na betónových stĺpoch. Vodiče sú realizované
2
z lán AlFe6 prierezov 70,50,35 mm , vyvedené z trafostanice TS 1 ako jeden lúč pred
domami pre oboch stranách okolo stredu obce zokruhovaný späť k TS1. Od tohto okruhu
odbočujú vedľajšie vedenia k zástavbe na okrajoch obce. Daný rozvod umožňuje napájanie
každého domu v obci priamo prípojkou. Prípojky sú realizované z najbližších stĺpov dvojmo
i viacero z jedného stĺpu závesnými káblami bezpečnými na skrat. NN vedenie bolo
rekonštruované v roku 2004.
Technický stav rozvodov po rekonštrukcii je dobrý. Po stránke elektrickej, úbytky
napätia na koncoch krátkych vývodov neboli pozorované. Napäťový stav siete je v norme.
Sieť dodáva elektrinu každému odberateľovi nepretržite v normovom napätí a v potrebnom
množstve.

13.2.2. Návrh úprav rozvodnej siete v obci.
Navrhovaná nová zástavba v obci bude zapojená do rozvodnej siete NN, predĺžením
vedení z priľahlých ulíc.
2
Vedenie bude z lán FeAl profilov 70,50,35 mm , vonkajšie na betónových podperných
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bodoch totožné s vedením v priľahlých uliciach.
Vedenie 22 kV prípojky k trafostanici TS1 pri HDPD kolidujúce s parcelami budúcej
zástavby rodinných domov. Problém sa navrhuje riešiť v rámci plánovanej rekonštrukcie
vedenia 22 kV zlaneným izolovaným VN vodičom na spoločných podperných bodoch s NN
vedením tak, ako je vyznačené na výkrese technickej vybavenosti ÚPN-O.

13.3. Verejné osvetlenie.
Večerné a nočné osvetlenie obce je svietidlami výložníkového typu so sodíkovými
výbojkami. Upevnenie svietidiel je na stĺpoch elektrickej rozvodnej siete, spolu napájacím
vedením.
Počet svietidiel postačuje. Osvetlenie komunikácií a verejného priestranstva je
dostatočné. Neosvetlených kritických bodov, alebo miest v obci niet. Verejné osvetlenie bolo
rekonštruované v roku 2004 zároveň s vedením NN.
Ovládanie osvetlenia je centrálne časovým spínačom.
Nová zástavba si vyžiada rozšírenie verejného osvetlenia k novej zástavbe pozdĺž
nových komunikácií. Typ a konštrukcia osvetľovacích prvkov sa navrhuje rovnaká ako v celej
obci.

13.3.1. Návrh.
Podľa územného plánu pribudnú do roku 2020 nové byty v rodinných domoch v počte
171 bytov. Terajší počet bytov v rodinných domoch je 121 bytov, plus 20 bytov v domoch
s odlišným štandardom a 2 byty v ostatných budovách. Pribudnú ešte 2 zobytnené doteraz
neobývané domy. Spolu bude v roku 2020 v obci 316 bytov a budúce zaťaženie trafostanice
bude:
316 bytov x 1,5 kVA/byt = 474 kVA
občianska vybavenosť
18 kVA
verejné osvetlenie
14 kVA
lyžiarsky vlek
12 kVA
výrobný areál
22 kVA
spolu:
530 kVA
Navrhuje sa premiestnenie trafostanice TS1 k výrobnému areálu a zvýšenie výkonu
na 400 kVA s rozvádzačom 1000A. Navrhuje sa výstavba novej trafostanice TS2 s výkonom
250 kVA. Prípojky VN sú trasované tak ako je zakreslené vo výkrese č.7. Pre rozšírenie NN
vedenia použiť štandardné materiály VSD a.s. Košice (www.vsds.sk).
Budúci inštalovaný výkon spolu 630 kVA pokryje bilancovaný nárast zaťaženia v obci.

13.4. Ochranné pásma.
Ochranným pásmom je priestor v bezprostrednej blízkosti energetického diela, ktorý
je určený k zabezpečeniu plynulej prevádzky a zabezpečeniu bezpečnosti osôb a majetku.
Pre akúkoľvek činnosť vo vymedzených ochranných pásmach a pre udelenie výnimky
z ochranného pásma vyžiadať súhlas kompetentného elektrorozvodného závodu resp.
energetického podniku. Ochranné pásmo elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami vedenými po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie Pre vzdušné elektrické vedenia prechádzajúce riešeným územím platia tieto
ochranné pásma :
• 22 kV vzdušné vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu
• 22 kV vzdušné káblové vedenie - 2 m od krajného vodiča na každú stranu
• pri trafostaniciach 10 m po obvode kolmo od hranice objektov stanice,
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14. Telekomunikácie a telekomunikačné zariadenia.
14.1. Telekomunikácie.
Obec Výborná je súčasťou Regionálneho technického centra východ Slovak Telekom
v primárnej oblasti Poprad.
Telefónni účastníci sú napojení miestnou sieťou na vonkajšiu kioskovú digitálnu
automatickú ústredňu (DATÚ) umiestnenú v obci na rázcestí smerom k výrobnému areálu
dvoru. So zmenou umiestnenia telefónnej ústredne sa neuvažuje. Plánuje sa výstavba
murovanej DATU na tom istom mieste. Digitálna ATÚ je dimenzovaná na zabezpečenie
jednotlivých telekomunikačných služieb pre všetkých účastníkov v obci.
Žiadosti na nové účastnícke stanice sa v súčasnosti vybavujú bez obmedzení
v reálnom čase.
Využívanie služieb telekomunikácií v obci bolo zisťované v rámci celoštátneho
sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2001 s týmito výsledkami:

Počet trvale obývaných bytov
z toho telefón v byte:
mobilný telefón
osobný počítač (OP)
OP s internetom
telefóny organizácií a podnikov

rok 2001
121 bytov
31 bytov
9 bytov
1 OcÚ
1 OcÚ
4 HTS

rok 2006
123 bytov
33 bytov
360 osôb
6 bytov
1 OcÚ
3 HTS

návrh 2020
316 bytov
200 bytov
800 osôb
60 bytov
30 bytov
6 HTS

14.1.1. Miestna telefónna sieť.
Telefónne rozvody v obci sú vedené vzduchom závesnými káblami na drevených
podperných bodoch po krajniciach miestnych komunikácií. Rozvodná sieť pokrýva celý
intravilán obce a umožňuje napojenie každej účastníckej stanice priamo prípojkou. Prípojky
závesnými káblami sú prevedené jednotlivo, alebo viacero zo stĺpa pomocou združovacieho
zariadenia PLM. Okrem miestnych rozvodov prechádzajú obcou oblastný optický kábel
a pripojovací kábel do miestnej DATÚ. Vyznačené sú na výkrese technickej vybavenosti
ÚPN-O. Závesné telefónne rozvody plánuje Slovak Telekom uložiť do zeme, preto sú
v územnom pláne rezervované koridory pod terajšími rozvodmi. Nové lokality sú napájané
na miestnu telefónnu sieť rozvodmi uloženými káblami v zemi tak ako sú zakreslené
v návrhu technickej vybavenosti ÚPN-O.

14.2. Rozhlas a televízia.
V obci funguje miestny rozhlas s ústredňou v budove Obecného úradu. Rozvody sú
vedené do všetkých ulíc.
Vedenie je z vodičov FeZn na oceľových stĺpoch s reproduktormi. Rozmiestnenie
reproduktorov je vyhovujúce, nie sú vzájomné zázneje. Počuteľnosť v každej časti obce je
dobrá.
Vysielanie slovenského rozhlasu je v obci dobre počuteľné v každom pásme
a všetkých frekvenciách. Možný je aj príjem komerčných vysielačov. Signály slovenskej
televízie a ostatných TV sú sprístupnené vysielačom Kráľova Hoľa.
Príjem TV programov sa zabezpečuje individuálnymi anténami každého
koncesionára. Pribúdajú aj antény digitálneho príjmu. Vyskytujú sa aj parabolické antény na
príjem satelitných TV vysielačov.
Signály T-mobile a Orange zabezpečujú základňové stanice, umiestnené pri Lendaku
na stráni severne od obce na spoločnom stožiari. Rozvoj mobilnej telefonizácie je navrhnutý
podľa trendu rozširovania vo vyššie uvedenej tabuľke.
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15. Zásobovanie zemným plynom a teplom.
15.1. Zásobovanie zemným plynom.
Obec Výborná je plynofikovaná od roku 2002. Zdrojom plynu je VTL plynovod DN
150 PN 40 prechádzajúci južnou časťou katastrálneho územia obce smerom na Lendak.
Plynovod je zakreslený v územnom pláne obce spolu s bezpečnostným pásmom.
Napájanie obce je stredotlakovým prepojovacím plynovodom DN 110 PN 3 z regulačnej
3
stanice zo Slovenskej Vsi o výkone 1200 m /hod. Miestna rozvodná sieť pokrýva celé
zastavané územie obce. Uličné plynovody idú ku každej zástavbe a umožňujú napájanie
domovými prípojkami cez domový regulátor plynu 3/1 bar, každého odberateľa.
V obci je 25 odberateľov plynu, čo za 5 rokov značí veľmi pomalé pripájanie.

15.1.1. Pripájanie sa odberateľov na plyn v obci.
V obci je 25 odberateľov plynu, čo za 5 rokov značí veľmi pomalé pripájanie.
rok
2003
2004
2005
2006
3
Množstvo odberu m
36300
48900
50000
Počet odberateľov
21
25
25
3
Priemer m /odber.
1730
1960
2000
Ročné množstvá odberu aj priemerný odber jedného odberateľa sú nízke a svedčia
o úspornej spotrebe plynu v dôsledku jeho zdražovania. Uličné plynovody sú dimenzované
3
na odber 4400 m /odberateľa/rok, teda terajšie využitie siete je nízke a má značné kapacitné
rezervy na pripájanie ďalších odberateľov aj v budúcnosti.

15.1.2. Návrh zásobovania plynom.
Územný plán rieši výstavbu nových bytov v rodinných domoch v počte 97 bytov
bežného štandardu, 74 bytov odlišného štandardu a 2 revitalizované byty. Nárast počtu
odberateľov plynu možno predpokladať u 97 bytov bežného štandardu a 2 bytov
3
revitalizovaných, spolu u 99 bytoch s reálnou spotrebou 2700 m /odber/rok.
3

3

Prírastok potreby plynu:
99 x 2700 = 267300 m /rok – 148 m /hod.
3
3
Ďalšie plynofikované domy 30 x 2000 = 60000 m /rok – 45 m /hod.
3
3
Terajšie množstvo odberu 25 x 2000 = 50000 m /rok – 13 m /hod.
3
3
Spolu:
377300 m /rok – 206 m /hod.
3

3

Budúce ročné množstvo odberu 377 300 m /rok a hodinovú potrebu 206 m /hod.
zabezpečí jestvujúci stredotlakový prepojovací plynovod DN110 PN3 z regulačnej stanice
v Slovenskej Vsi. Podľa návrhu zástavby bude rozšírená jestvujúca STL plynovodná sieť, tak
ako je navrhnutá na výkrese technickej vybavenosti územia v ÚPN-O.

15.1.3. Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení.
Zákon 656/2004 Z.z. § 56 o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou
od 1.1.2005 stanovuje ochranné pásma a bezpečnostné pásma. Ochranné pásma sa
zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
Ochranné pásmo.
Na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu
alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo
na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia.
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti
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plynárenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce
s prevádzkovým tlakom nižším ako 0, 4 MPa,
f) 8m pre technologické objekty.
Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice,
armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia.

Bezpečnostné pásmo.
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na
plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a
majetku osôb.
Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia
meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo
od pôdorysu plynárenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území.
Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej
zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ
distribučnej siete.

15.2. Zásobovanie teplom.
Teplo potrebné pri varení, príprave teplej vody a vykurovaní v obci sa zabezpečujú
individuálne, ako v rodinných domoch tak v obecných budovách.
Najväčšia spotreba tepla je pri vykurovaní, ktorého efektívnosť závisí od tepelného
zdroja a spôsobu vykurovania. Pri zabezpečovaní čo najpríjemnejšej tepelnej pohody
v bytoch a domoch sa využívajú rôzne zdroje tepla a viaceré spôsoby vykurovania.
Spôsoby vykurovania boli zisťované pri celoštátnom sčítaní obyvateľstva, domov
a bytov v roku 2001 aj vo Výbornej s týmito výsledkami:
Výsledky sčítania
rok 2001
rok 2005
Ústredné kúrenie lokálne
- na pevné palivo
13
4
- na plyn
20
- elektrické
Etážové kúrenie
- na pevné palivo
- na plyn
68
81
- ostatné
1
1
Kachle
- na pevné palivo
1
1
- elektrické
2
- plynové
- ostatné
Iné
25
25
Spolu obývané domy :
121
123
V obci prevláda vykurovanie pevnými palivami prevažne drevom. Plynom vykuruje
v súčasnosti 22 domov. Obecný úrad, kultúrny dom a obchod kúria plynom. Materská škola
uhlím.
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Spotreba palív a tepla v roku 2006
ročná bilancia

Obyvateľstvo
BD-varenie a vykurovanie
RD-varenie a vykurovanie
- varenie vykurovanie ÚK
- varenie a vykurovanie
- Bojler, konvektor
- elektrifikovaný
Spolu:
Občianska vybavenosť
prevádzky, OcÚ
KD
MŠ
Potraviny Jednota
Potraviny privat.
Prevádzka – sklady v PD
Spolu
Celkom

počet
bytov

elektr.
tis.kWh

12
22
4
71
18

36

121

36

1
1
1
1
1
1
6
127

BD – bytový dom
RD – rodinný dom
plyn tis.m

3

tuhé palivo
t

20
49
12
142

49

189

GJ

teplo
GJ/byt

280
1470
168
1988
124

23
59
42
28
7

4030

33

4
1

1
7

3

99
71
43
57
270
4300

2

3
39

3
4
14
203

7
56

45

Spotreba tepla na jeden dom v obci 33 GJ/dom je veľmi nízka z dôvodu vykurovania
prevažne tuhými palivami. Relatívne vyššia je spotreba tepla v 22 domoch s plynovým
vykurovaním i keď nedosahuje optimum 100 GJ/dom. Najmenšia spotreba tepla je v 12
bytoch v bytových domoch, zabezpečujúca prijateľné teplo v 1 – 2 miestnostiach.
Spotreba tepla v občianskej vybavenosti je primeraná veľkosti budov a spôsobu ich
vykurovania.

15.2.1. Návrh.
Územný plán rieši rozvoj obce, ktorý obsahuje 97 nových rodinných domov bežného
štandardu, 74 domov odlišného štandardu a 2 revitalizované domy.
Varenie a vykurovanie v nových domoch bežného štandardu sa predpokladá
zemným plynom a v domoch odlišného štandardu bude vykurovanie pevným palivom.
Nárast potreby tepla v obci k roku 2020 sa stanoví bilančnou metódou na základe
údajov zo zásobovania elektrinou a plynom.
Bilancia potreby palív a tepla k roku 2020:
Ročná bilancia

Počet
bytov

obyvateľstvo
Spotreba v roku 2006
Prírastok domov
Prírastok domov
Plynofikácia
Bilancia k roku 2020

121
99
74
30
316

Občianska vybavenosť
Spotreba v roku 2006
Prírastok
Bilancia k roku 2020

6
6

Potreba palív a tepla k roku 2020

Elektr.
tis.kWh

36

Palivo
Plyn
3
Tis.m

49
267

Pevné
palivo – t

GJ

189

teplo
GJ/byt

36

60
376

337

4310
8010
2070
2040
16430

3
3

7
7

14
14

270
270

39

383

351

16700

148

36
81
28
68
52

Vybilancovaná budúca potreba tepla podstatne vzrastie, ak bude získaná prevažne
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zo zemného plynu, čo zvýši tepelnú pohodu v bytoch a domoch bežného štandardu.
Priemerná spotreba tepla v obci však zostane relatívne nízka, vplyvom vykurovania pevným
palivom v domoch odlišného štandardu.
Zásobovanie teplom v obci zostane aj v budúcnosti individuálne. Neskoršie sa
postupne presadia efektívnejšie spôsoby vykurovania a nové zdroje tepla aj na tradičné
palivá (drevo, plyn, elektrina) alebo elternatívné (bioplyn, teplogenerátory) a tiež solárne
panely a veterné generátory elektriny.
Cieľom modernizácie bude znižovanie spotreby palív pri dosahovaní optimálnej
tepelnej pohody v bytoch a domoch v obci.
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16. Životné prostredie.
Kapitola Životné prostredie má za cieľ sústrediť prierezový pohľad na životné
prostredie v sídle ako na komplex jeho jednotlivých zložiek, ktoré spolu vytvárajú výslednú
kvalitu životného a obytného prostredia. Podrobne sú jednotlivé zložky opísané
v samostatných
kapitolách
(Vodné
hospodárstvo,
Odpadové
hospodárstvo,
poľnohospodárstvo,..)
Kapitola Životné prostredie má za cieľ sústrediť prierezový pohľad na životné
prostredie v sídle ako na komplex jeho jednotlivých zložiek, ktoré spolu vytvárajú výslednú
kvalitu životného a obytného prostredia. Podrobne sú jednotlivé zložky opísané
v samostatných
kapitolách
(Vodné
hospodárstvo,
Odpadové
hospodárstvo,
poľnohospodárstvo,..)

16.1. Ovzdušie.

Mapa záujmového územia Spišskej Magury so 4 trvalými monitorovacími plochami O4, P2, P3 a R2.

V porovnaní s relatívne najčistejšou oblasťou Európy (stred Nórska) bolo v roku 1991
zistené v priemere 5,3 násobné prekročenie spádu toxických kovov, v roku 1997 to bolo 4,8
násobné prekročenie a v roku 2000 3,2 násobné prekročenie koncentrácie toxických kovov.
V roku 2000 v porovnaní s rokom 1991 resp. 1997 bolo zaznamenané zníženie koncentrácie
u 5 elementov (Cd, Cu, Fe, Hg a Pb), nárast sa prejavil taktiež u 5 elementov (As, Cr, Mn, V
a Zn). Najvýznamnejšie prekročenie koncentrácie toxických kovov v roku 2000 oproti
koncentrácii v Nórsku bol zaznamenaný u prvkov Cr (6,5 násobok), Pb (5,8 násobok), As
(4,7 násobok), Cd (3,2 násobok), Fe (2,8 násobok), Hg (2,8 násobok) a V (2,8 násobok).
Vzhľadom na smer prevládajúcich vetrov je možné predpokladať, že tento spád prichádza
z katowickej a ostravsko-karvinskej aglomerácie. V roku 1996 bola prihraničná oblasť
Slovenska, Moravy a Poľska vyhlásená za druhý čierny trojuholník v Európe. Na základe
údajov z dlhodobých pozorovaní je možné oblasť Spišskej Magury, ležiacu medzi TMP O4,
P2, P3 a R2, označiť za imisnú oblasť významne ovplyvnenú ťažkými kovmi.
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16.2. Ochrana povrchových a podzemných vôd.
Hydrologicky, celý kataster odvodňuje potok Biela, hydr. č. 3-01-03-027,
prostredníctvom ľavostranných prítokov Baricha, prameniaceho pod Smrečinami (hydr.č.301-03-026) a Slovenského potoka, prameniaceho SV od Partizánskej hory. Obcou preteká
malý potok Náhon, pravostranný prítok Slovenského potoka (hydr.č.3-01-03-028),
prameniaci pod Partizánskou horou. Najdlhší potok v katastri, Barich má typické vejárovité
povodie tvorené početnými prítokmi z rázsochovitých chrbtoch Spišskej Magury (Parizánska
hora, Zadná hora).
Cez obec preteká potok Náhon (pravostranný prítok Slovenského potoka), ktorý je
čiastočne regulovaný v centrálnej časti obce. Hydrologické údaje st. v km 3,7 sú následné:
2
• plocha povodia
0,9 km
3
• priemerný ročný prietok
0,013 m /s
3
• Q355 denné
0,003 m /s
• Hydrologické číslo:
3-01-03-028
Kvalita vody na potoku Náhon v r.km. 3,3 (vyústenie z plánovanej ČOV-Zdroj. SHMÚ 2005)
• Q355 denné 0,004 m3/s = 4 l/sek
• Q priem. denné 0,015 m3/s = 4 l/sek
• BSK5 = 2 mg/l
• CHSKCR = 3 mg/l
• Nerozpustné látky = 2 mg/l
Kvalita vody v recipiente Náhon po zmiešaní v s vyčistenou vodou bude:
• BSK5 = 6,9 mg/l
• CHSKCR = 29,5 mg/l
• Nerozpustné látky = 6,9 mg/l
Vypúšťané znečistenie do toku bude v súlade s NV SR č.296/2005 Z.z., ktorým sa
ustanovujú kvantitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia
odpadových vôd a osobitných vôd.
(Zdroj: „Príprava technickej dokumentácie pre obce s vysokým podielom
znevýhodnených skupín obyvateľstva“ – „Obec Výborná – D6“ , HYDROTEAM s.r.o.
Bratislava, marec 2006)
V katastri obce sú evidované 3 minerálne pramene, PD–133 Výver, PD–97 Kadlub
v búdke a z tretieho PD-98, cca.50m od PD-97, po melioračných zásahoch ostali len malé
vývery.

16.2.1. Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov.
Na katastrálne územie obce Výborná sa okrem všeobecných povinností súvisiacich
s ochranou povrchových a podzemných vôd nevzťahuje žiadna legislatívna ochrana vôd
(Chránená vodohospodárska oblasť, ochranné pásma vodárenských zdrojov).
16.2.2. Zdroje znečistenia vôd.
Potok Náhon pretekajúci zastavaným územím obce a podzemné vody sú
znečisťované odpadovými vodami z jestvujúcich objektov a žúmp, ktoré nie nepriepustné.
Situácia sa zlepší vybudovaním ČOV typu Hydrotech 1000 EO, na ktorú spolu
s kanalizáciou, vodovodom a vodojemom bolo vydané vodoprávne povolenie.
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16.3. Pôda
Základnými zdrojmi znečistenia pôd v riešenom území sú:
poľnohospodárstvo
- veľkoplošné hospodárenie so sprievodnými javmi (ťažká mechanizácia, chemizácia,
nafta, poľné hnojiská, meliorácie ) spôsobuje zmeny štruktúry pôdy a jej biologickú
degradáciu. Kontaminácia pôd v nelesnej krajine má za následok zmenu pH
poľnohospodárskych pôd, znižovanie kvality humusu, kumuláciu cudzorodých látok vo
vrchnej časti pôdneho horizontu a ich prechod do potravinového reťazca, čo je rovnako
nebezpečné u poľnohospodárskych plodín na ornej pôde, ako aj u trávnych porastov
určených na skrmovanie, prípadne pastvu.
- vytváraním veľkých osevných plôch došlo k odstráneniu rozptýlenej krajinnej vegetácie,
čím sa zvyšuje riziko vodnej aj veternej erózie
osídlenie so svojimi sprievodnými javmi
- odpady
- stavebná činnosť
- odpadové vody
- doprava
- rekreácia
Pôdy v katastrálnom území Výborná nie sú výrazne vystavené vyššie uvedeným
zdrojom znečistenia a podľa doterajších výsledkov nie sú pôdy celého okresu Kežmarok
kontaminované nad hygienický limit, pričom určujúcimi prvkami sú astát, chróm, fluór, meď,
olovo a ortuť.

16.4. Hluk.
Stresové pôsobenie hluku sa prejavuje najmä ako sprievodný jav automobilovej
dopravy v intraviláne sídla po ceste III. triedy, pričom ne sú prekročené prípustné limity
v čase dopravnej špičky.

16.5. Vegetačný kryt.
Zhoršujúci sa zdravotný stav lesa je výsledkom celkovo zhoršujúcej sa kvality
prírodného i životného prostredia ako dôsledok znečistenia atmosféry priemyselnými
emisiami. Dlhodobé priame pôsobenie škodlivín sa na lesoch prejavuje postupnou stratou
ihličia, nekrózami, rednutím korún a postupným usychaním a rozpadom porastov.
Výsledkom je stúpajúci podiel poškodených porastov, ich znížená funkčnosť, nárast
neproduktívnych plôch a ťažko zalesniteľných holín.
Okrem poškodzovania v dôsledku znečistenia ovzdušia sa na zhoršovaní
zdravotného stavu lesov v ostatných rokoch významne podieľa abnormálny režim počasia
s výskytom extrémnych teplôt a deficitom zrážok. V oslabených porastoch vznikajú
podmienky pre gradáciu druhotných škodcov (hmyz, huby, virózy). Čoraz výraznejšie je
napríklad poškodenie lykožrútom lesklým, ktoré sa prejavuje odumieraním smreka. Tieto
javy je možné sledovať aj v riešenom katastrálnom území.
Stresové faktory nepôsobia v krajine izolovane, ale synergicky a v priestorovom
priemete vytvárajú systém vzájomne prepojených spolupôsobiacich prvkov, pričom sa
prejavujú ako výrazné bariéry v rámci územného systému ekologickej stability.
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16.6. Odpady.
Obec má schválený POH do roku 2005, na základe rozhodnutia Okresného úradu v
Kežmarku, odbor životného prostredia, č.j. OÚ ŽP 24 232/03-Gm zo dňa 11.03.2003.
Vypracovaný je v súlade so záväznou časťou POH okresu Kežmarok, ktorá bola
vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Okresného úradu v Kežmarku č. 1/2002 z 15. júla
2002 a obsahuje predpísané náležitosti v zmysle prvej časti vyhlášky MŽP SR č. 283/2001
Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č.
509/2002 Z.z..
Obec má separovaný zber odpadu, ktorý zabezpečujú Technické služby mestského
podniku Spišská Belá a odvážajú ho na skládku TKO do Spišskej Belej. Nebezpečný odpad
odvážajú súkromné firmy 2x do roka. Biologicky rozložiteľný odpad na kompostovanie
odváža firma AT Tatry do svojej kompostárne.
V obci je vyprojektovaná verejná kanalizácia vyústená do ČOV.

16.1.1. Údaje podľa platného POH obce.
Množstva vyprodukovaných odpadov v tonách od roku 1996 do roku 2000
Rok / tonách
Názov
Zneškodňovanie
odpadu
Odpad
spolu

Kat.

1996

1997

1998

1999

2000

odpadu

160,5

109,0

140,5

185,5

76,3

skládkovaním

V obci je vedené iba vyprodukované množstvo ostatného odpadu, ktorého bolo
v roku 2005 odvezené na skládku odpadu 68,5 ton (934obyvateľov). Pri predpokladanom
náraste obyvateľstva do r.2020 na 1240 obyvateľov sa predpokladá zvýšenie
vyprodukovaného na 90 ton.

Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na zníženie vzniku odpadov.
Pri nakladaní s odpadmi je potrebné uprednostňovať materiálne zhodnotenie
využiteľných komodít z komunálnych odpadov pred spaľovaním odpadov. Zvýšiť množstvo
a kvalitu separovaného zberu u obyvateľov aj organizácií. Biologicky rozložiteľný odpad
zhodnotiť kompostovaním, čím sa zníži množstvo odpadu potrebného odviesť na skládku.
Odpady, ktoré sa nedajú materiálne, ani energeticky využiť sú ukladané na riadené
skládky. Nebezpečné odpady je potrebné zhromažďovať od obyvateľstva, aby mohli byť
následne zhodnocované a likvidované oprávnenými firmami.
Organizačné opatrenia:
Množstvo odpadov vznikajúcich na území obce je možné zredukovať napríklad takto:
• zamedziť vzniku nelegálnych skládok
• dodržiavať separovaný zber
• prejsť z pevného paliva na ekologické čisté /plyn, elektrika/
Technologické a výrobné opatrenia:
• realizácia ČOV.
Údaje o biologicky rozložiteľných odpadoch.
Rešpektovať ustanovenie § 18 ods.3 písm. m) zákona č.223/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov, ktoré zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov, cintorínov ak sú súčasťou komunálneho odpadu, čo bude zapracované v záväznej
časti ÚPD obce.
Na území obce vzniká biologicky rozložiteľných odpadov, nakoľko to vyplýva
z špecifického územia. V priebehu roku sa realizuje minimálne 2x kosenie trávnikov, okolo
miestnej komunikácii a cintorína. Nakosená tráva, listy zo stromov a pod. sa zhromažďujú pri
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futbalovom ihrisku, odkiaľ sú odvážané do kompostárne mimo katastrálneho územia obce.
Návrh rieši plochu pre kompostáreň v jestvujúcom výrobnom areáli.
Nakosenú trávu z pozemkoch rodinných domov spotrebujú drobný chovatelia na
kŕmenie. Ďalší biologicky rozložiteľný odpar vzniká pri orezávkach stromov v záhradách,
odpadom zo záhrad, ktoré občania využívajú v kompostoch.

•
•
•

Materiálové zhodnocovanie odpadov.
odpady z papiera zhodnotiť v zberných surovinách – individuálny zber,
odpady zo železných kovov 1x ročne odvážať do kovošrotu,
opotrebované autobatérie a iný nebezpečný odpad odvážať 2x ročne podľa
uzatvorenej zmluvy s poverenou firmou.

17. Záujmy obrany štátu, civilnej obrany, protipovodňovej a požiarnej
ochrany.
17.1. Záujmy obrany štátu.
Pri koncipovaní ďalšieho rozvoja obce je nevyhnutné rešpektovať záujmy obrany
štátu, ktoré sa týkajú obce Výborný, ale aj jeho záujmového územia. Znamená to potrebu
zabezpečenia trvalej priechodnosti cesty III. triedy, vrátane mostov a ostatných zariadení,
ktoré sú na jej trase umiestnené. Objekt požiarnej zbrojnice s jedným autom je potrebné
rekonštruovať a kapacitne postačuje.

17.2. Civilná obrana.
Požiadavky na ochranu obyvateľstva sú riešené ochrannými stavbami CO v zmysle
zákona NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie, v súlade
s vyhláškou č. MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO.
Podmienky civilnej ochrany v ÚPN obce sú spracované na základe zhodnotenia
súčasného plánovaného zabezpečenie ukrytia obyvateľstva a určujú sa v nej objekty, ktoré
možno využiť ako stavby pre plánovanie zariadení civilnej ochrany.
Predstavuje navrhnutie nových spôsobov a hlavných zásad ukrytia a zabezpečenia
ochrany obyvateľstva, zamestnancov a zverených osôb v hraniciach riešeného územia.
Ukrytie zamestnancov právnických osôb a zverených osôb v zmysle zákona NR SR č. 42/94
Z. z. v znení neskorších predpisov je riešené vlastnou starostlivosťou subjektov.

•
•
•

17.2.1. Hlavné zásady riešenia ukrytia obyvateľstva.
riešiť ukrytie 100% plánovaného počtu obyvateľstva,
úkryty navrhovať do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť
ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti maximálne do 500 metrov,
na území územného obvodu II. kat., ktoré nie je sídlom obvodného úradu zabezpečiť
ukrytie v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocou pre 100% počtu
dospelého obyvateľstva, zvýšeného alebo zníženého v dôsledku migrácie alebo
evakuácie doplnkovou formou do 100% počtu obyvateľstva. V stavbách cestovného
ruchu s kapacitou nad 50 osôb riešiť ukrytie formou plynotesného úkrytu,

Územný plán obce VÝBORNÁ
február 2008

62

•
•
•
•
•
•

jednoduché úkryty budované svojpomocou riešiť úpravou vhodných priestorov v už
existujúcich stavbách podľa spracovaného PLÁNU UKRYTIA v čase vojny
a vojnového stavu na pokyn samosprávy,
právnické osoby a fyzické osoby ukrytie svojich zamestnancov riešia vo vlastných
zariadeniach,
zariadenia CO plánovať s ohľadom na potrebu územného obvodu s dôrazom na
okres Kežmarok pre zabezpečenie EVA v bežnom civilnom živote a zabezpečenie
potrieb obyvateľstva za vojny a vojnového stavu,
budovanie zariadení CO riešiť v súčinnosti s odborom krízového riadenia ObÚ v
Kežmarku,
postupne vyraďovať z plánu ukrytia nevhodné stavby a tým symetricky upraviť
kapacitu ukrytia v obytných zónach,
v pláne ukrytia 1x ročne vykonávať všetky zmeny týkajúce sa nárastu alebo poklesu
úkrytovej kapacity.

Podľa zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
zákona NR SR čís. 237/2000 Z.z. (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR čís. 55/2001 Z.z. o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa na úrovni územného
plánu obce (ÚPN-O) samostatná doložka CO nespracováva.
Preto ochranné stavby CO obyvateľstva musí obec zabezpečiť aktualizovaným
plánom ukrytia, ktorý je potrebné riešiť v súlade so zákonom NR SR č.42/1994 Z.Z. v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebno-technických požiadaviek a podmienok zariadení civilnej ochrany v zmysle
neskorších predpisov.

17.3. Ochrana proti veľkým vodám.

3

Cez obec Výborná preteká potok Náhon pri priemernom prietoku 0,015 m /sek.
Keďže vodnatosť potoka je malá, objekty v obci neohrozuje vybrežením. Najviac preteká pri
odchode vôd z topiaceho sa snehu v jarných mesiacoch a pri zvýšenej búrkovej činnosti v VVIII mesiaci.
V nadväznosti na veľké vody a povodne, má Obec Výborná v zmysle zák. č.
666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP SR č.384/2005 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, spracovaný a schválený povodňový
plán záchranných prác obce, ktorý aktualizuje a dáva na schválenie OR HaZZ v Kežmarku
do 31.októbra kalendárneho roka.

17.4. Protipožiarna ochrana.
Požiarnu ochranu v riešenom území zabezpečuje hasičský a záchranný zbor.
Zdrojom požiarnej vody je povrchová voda z potoka.
Vo vzťahu k požiarnej ochrane obyvateľstva, je v návrhu ÚPD-O potrebné
rešpektovať požiadavky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Kežmarok,
vyplývajúce z platnej legislatívy. V návrhu je potrebné riešiť najmä:
• zabezpečenie požiarnej vody pre obec v súlade s STN 73 0873,
• prístupové komunikácie na protipožiarny zásah v zmysle požiadaviek § 82 vyhlášky
MV SR č.288/2000 Z.z..
Plnenie úloh obecného hasičského zboru v obci zabezpečuje na základe dohody
medzi Obcami Výborná a Slovenská Ves, Obecný hasičský zbor Slovenská Ves.
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18. Regulatívy funkčného a priestorového usporiadania.
Pre realizáciu urbanistickej koncepcie rozvoja sídla stanovuje územný plán sústavu
záväzných a smerných regulatívov pre usmernenie funkčného využitia územia a jeho
priestorové usporiadanie.
Regulatívy sú uvedené v záväznej časti územného plánu (príloha č.II). Ostatné časti
územného plánu sú smerné.

19. Stratégia rozvoja obce, postup a etapy výstavby.
V návrhu pre spracovanie územného plánu sa zámerne nestanovuje poradie
stavebného využitia navrhovaných lokalít sústredenej výstavby rodinných domov.
Rozhodnutie o prednostnej výstavbe niektorej z navrhovaných lokalít, t.j. najmä o
prednostnom vybudovaní komunikácií a technickej infraštruktúry v jednej z nich, bude vecou
rozhodovania Obecného zastupiteľstva.
Parcely pre obytnú funkciu v zastavanom území obce z hľadiska časovej výstavby sa
využijú podľa konkrétnych potrieb ich vlastníkov. Zariadenia občianskej vybavenosti
komerčného charakteru sa budú realizovať podľa reálneho dopytu a ponuky. Vybudovanie
zariadení sociálnej a verejnej vybavenosti závisí najmä od finančných možností obce, resp.
od získania finančných prostriedkov z verejných zdrojov alebo grantov neziskových
(nevládnych) organizácií a medzinárodnej spolupráce.

20. Hodnotenie riešenia z hľadiska
a územnotechnických dôsledkov.

enviromentálnych,

sociálnych

Obec Výborná sa nachádza v environmentálne vhodnom prostredí v oblasti Spišskej
Magury východne od Vysokých Tatier. Sídlo je v záujmovom území mesta Spišská Belá,
ktoré patrí do centier štvrtej skupiny a obcí Slovenská Ves a Lendak. Administratívne je
viazaná na okresné mesto Kežmarok. Celé záujmové územie má čiastočne vybudovanú
dopravnú
a technickú
vybavenosť.
Potrebné
je
dobudovať
a rekonštruovať
vodohospodárskych siete, ktoré sú v obci v štádiu investičnej prípravy. Z tohto a územnokrajinárskeho hľadiska má obec všetky predpoklady a patričný potenciál pre navrhovaný
rozvoj.
Plánovaná výstavba pri dodržaní regulatívov stanovených v tomto územnom pláne
bude pre riešené územie obce i jeho okolie prínosom z hľadiska optimálneho využívania
územia, zlepšenia sociálnych pomerov, hlavne rómskeho obyvateľstva. Rozvoja a využitia
technického vybavenia územia, prírodného a hospodárskeho potencionálu obce. Zakladá sa
tým možnosť riadiť rozvoj obce v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
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21. Návrh záväznej časti územného plánu obce Výborná.
Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho
územia obce Výborná je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regulatívy, definované
pre všetky záujmové okruhy v nasledujúcom rozsahu:

1. Záväzné regulatívy územného rozvoja.
1.1 V oblasti priestorového usporiadania:
1.1.1 Obec je sídlom s obytno-výrobným charakterom.
1.1.2 Súčasne a navrhované zastavané územie obce je tvorené hranicami:
1.1.2.1 zastavaného územia podľa stavu k 01.01.1990 v evidencii Katastrálneho
úradu,,
1.1.2.2 navrhované rozšírenie územia je ohraničené navrhovanou hranicou
zastavaného územia obce.
Hranice zastavaného územia obce sú vyznačené vo výkresoch 4 a 9 a sú
záväzné pre územný rozvoj.
1.1.3 Zástavbu obce treba orientovať na usporiadanie a dotvorenie urbanistickej
štruktúry obce obytnou funkciou. Novou obytnou zástavbou treba prednostne
dopĺňať súčasné zastavané územie v prielukách, stavebných medzerách
a rozvíjať obytné územie v južnej a severnej časti obce.
1.1.4 Rekreačnú vybavenosť rozvíjať v rámci pre letnej a zimnej aktivity v severnej
a východnej časti územia.
1.1.5 Výrobné a skladovacie plochy riešiť vo výrobnom areály s možnosťou
rozšírenia juhovýchodným smerom od obytnej zóny.
1.1.6 Na miestach subštandardných alebo stavebno-technicky nevyhovujúcich
objektov uvažovať s ich rekonštrukciou, prestavbou alebo náhradou
novostavbami rodinných domov.
1.1.7 S plošnou asanáciou územia sa neuvažuje.
1.2 Požiadavky na spracovanie územných plánov zóny, alebo urbanistických
štúdií.
Rozvojové priestory obytnej zástavby v severnej a južnej časti sídla.
1.3 V oblasti funkčného členenia územia a spôsobu zástavby.
Jednotlivé priestory obce sú regulované podľa prípustnosti jednotlivých funkcií
a identifikovateľné v grafickej časti územného plánu výkresy č.4 a 9:

•
•
•
•
•
•

1.3.1 Funkčná plocha pre rodinné domy
Rd
a) územie slúži:
pre bývanie formou rodinných domov s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami
(napr.: garáže, hospodárske stavby).
b) na území je prípustné umiestňovať:
rekreačné objekty chát a chalúp,
rekreačnú vybavenosť – penzión,
objekty drobnej výroby hygienicky vhodné do obytnej zóny,
verejné a technické vybavenie,
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej, vyššej a rekreačnej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva a športovej vybavenosti a zariadení.
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1.3.2 Funkčná plocha pre rodinné domy s odlišným štandardom Ro
a) územie slúži:
• pre bývanie formou rodinných domov s odlišným štandardom s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami (napr.: garáže, hospodárske stavby).
b) na území je prípustné umiestňovať:
• rodinné domy,
• bytové domy s odlišným štandardom (sociálne bývanie), s max výškou zástavby
2n.p.+podkrovie,
•
• objekty drobnej výroby hygienicky vhodné do obytnej zóny,
• verejné a technické vybavenie
c) na území je zakázané umiestňovať:
• plochy základnej, vyššej a rekreačnej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva a športovej vybavenosti a zariadení.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.3.3 Funkčná plocha pre bytové domy s odlišným štandardom Bo
a) územie slúži:
pre bývanie formou bytových domov s odlišným štandardom s prislúchajúcimi
nevyhnutnými zariadeniami.
b) na území je prípustné umiestňovať:
verejné a technické vybavenie
základnú občiansku vybavenosť
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej, vyššej a rekreačnej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva a športovej vybavenosti a rodinné domy.
1.3.4 Funkčná plocha občianskej vybavenosti
OV
a) územie slúži:
pre stavby základnej a vyššej občianskej vybavenosti;
b) na území je prípustné umiestňovať:
zariadenia pre maloobchod, služby, živnostenské aktivity nerušivého charakteru pre
obytnú funkciu,
verejné a technické vybavenie,
rekreačnú vybavenosť – penzión,
plochy ihrísk,
plochy zelene.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva.
1.3.5 Funkčná plocha rekreačnej vybavenosti
RV
a) územie slúži:
pre stavby rekreačnej vybavenosti;
b) na území je prípustné umiestňovať:
verejné a technické vybavenie,
plochy ihrísk,
plochy zelene.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej a vyššej vybavenosti, bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3.6 Funkčná plocha športovo – rekreačná
SV
a) územie slúži:
pre umiestnenie objektov, plôch a zariadení každodennej rekreácie a športu pre
obyvateľstvo.
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty a zariadenia pre jednotlivé alebo skupinové rekreačné a športové aktivity,
objekty pre doplňujúcu vybavenosť, súvisiacu s hlavnou funkciou,
verejné a technické vybavenie,
plochy zelene.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej a vyššej vybavenosti, bývania, priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby, skladového hospodárstva.
1.3.7 Funkčná plocha výroby a skladového hospodárstva PV
a) územie slúži:
pre koncentrovanú výrobu, výrobné účely a služby, ktoré nemôžu byť situované v rámci
obytnej funkcie z hľadiska hygienických a prevádzkových požiadaviek
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty pre živnosti, remeselné podnikateľské aktivity, výrobné areály
maloobchodné činnosti a služby
servisné a distribučné služby, opravárenskú činnosť
skladové objekty
účelové zariadenia špecifickej vybavenosti, ktoré nie sú vhodné do obytných,
rekreačných a zmiešaných území,
objekty pre ustajnenie zvierat,
zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry.
c) na území je zakázané umiestňovať:
plochy základnej a vyššej vybavenosti, rekreácie a športu, bývania.

1.4 V oblasti výroby a komerčnej činnosti.
1.4.1 Menšie zariadenia komerčnej vybavenosti pre obchod, služby a verejné
stravovanie možno podľa podmienok regulácie umiestňovať v obytnej
zástavbe, resp. ako súčasť jednotlivých rodinných domov.
1.5 V oblasti ekológie, ochrany prírody a životného prostredia.
1.5.1 Nadregionálne, regionálne a miestne prvky kostry ekologickej stability biocentrá, biokoridory a interakčné prvky vytvárajú v katastrálnom území zónu
pre zachovanie a rozvoj krajiny. Na vymedzených plochách je verejný záujem
o ich ochranu a sfunkčnenie. Nie je možné na nich vykonávať činnosť, ktorá
môže ohroziť alebo narušiť územný systém ekologickej stability
v katastrálnom území obce.
1.5.2 Zachovať a umocniť brehovú a sprievodnú vegetáciu hydrického biokoridoru,
rieky Bielej, potoka Barich s podporou nadväzných mokraďných
spoločenstiev.
1.5.3 Udržať a rozvíjať verejnú zeleň na ploche cintorína a v centrálnej časti obce.
1.5.4 Reguláciu potoka Náhon pretekajúceho zastavaným územím obce riešiť
kombináciou vhodnej zelene s technickými prvkami (vegetačné panely).
1.5.5 Na plochách verejnej zelene možnosť doplnenia prvkami drobnej architektúry.
1.5.6 Vytvoriť opticko-izolačnú clonu okolo výrobného areálu (bývalého
hospodárskeho dvora),
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1.5.7
1.5.8
1.5.9

Vybudovať skládku pre biologicky rozložiteľný odpad na ploche výrobného
areálu.
Navrhované plochy verejnej a izolačnej zelene sú určené ako plochy pre
realizáciu náhradnej výsadby za asanované dreviny.
Plošný rozsah a ďalšie parametre lyžiarskeho areálu sú podmienené
výstupom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie
uskutočneného podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie.

1.6 V oblasti ochrany pamiatkového fondu.
V katastrálnom území obce sa nachádzajú tieto nehnuteľné národné kultúrne
pamiatky (ÚZPF):
1.6.1 evanjelický kostol a.v.,
č.1014/0 (ÚZPF)
1.6.2 rímskokatolícky kostol sv. Uršuly, č.1015/0 (ÚZPF)
Objekty podliehajú zákonnej ochrane v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu.
1.6.3 Pri výstavbe objektov je stavebník povinný zabezpečiť záchranný
archeologický výskum v zmysle § 36 ods.1 a § 39 ods.3 zákona 49/2002 Z.z.
o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) pri dodržaní:
1.6.3.1 stavebník najmenej s dvojtýždenným predstihom písomne oznámi
Archeologickému ústavu SAV, pracovisko Spišská Nová Ves začiatok
zemných prác
1.6.3.2 stavebník a dodávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie
záchranného archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok
za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie
archeologických situácií a nálezov),
1.6.3.3 stavebník uhradí náklady na realizáciu záchranného archeologického
prieskumu a výskumu (§ 38 ods.1,2 zákona 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby v tejto veci uzatvorí
zmluvu o dielo s oprávnenou osobou,
1.6.3.4 stavebník si zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je
podľa § 36 ods.2, „Archeologický ústav SAV v Nitre; iná právnická osoba,
ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvo kultúry SR“,
-§37 ods.3 pamiatkového zákona „O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum
rozhoduje pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu
PÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§
7-Arch. Ústav SAV)
1.7 Na úseku rozvoja zariadení občianskej a rekreačnej vybavenosti.
1.7.1 dobudovať a rekonštruovať jestvujúce plochy vybavenosti.,
1.7.2 voľné obecné plochy v centrálnej časti obce ponechať pre nové objekty
občianskej vybavenosti a verejnej zelene,
1.7.3 rekreačnú vybavenosť riešiť severne od výrobného areálu a v lokalite pri
minerálnom prameni,
1.7.4 dobudovať jestvujúci športový areál prevádzkovým objektom a ihriskami,
1.7.5 vybudovať nové ihriská v západnej časti sídla,
1.8 V oblasti dopravy.
1.8.1 cestu III/06728, ktorá vedie tesnou zástavbou obce postupne prestavať na
min. normou STN 73 6110 prípustnú kategóriu MOK 7,5/40 s minimálne
jednostranne dobudovaným peším chodníkom min. prípustnej šírky 1,5m,
1.8.2 navrhovanú obslužnú komunikáciu okolo cintorína riešiť vo funkčnej triede C1
s realizáciou kategórie MO 8,5/50 s obojstrannými chodníkmi šírky min. 2,0m
a líniovým pásom zelene pre uloženie inžinierskych sietí. Uličný priestor je
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1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.8.6

potrebné ponechať min.15,0m tak aby pri predpokladanom rozvoji obytnej
funkcie boli dodržané technické a normové požiadavky dopravného priestoru
pre možnosť prekategorizovania cesty na cestu III. triedy,
v extraviláne navrhujeme cestu III. triedy prestavať na kategóriu C 7,5/60,
navrhovanú cestu k výrobnému areálu riešiť vo funkčnej triede C2
s realizáciou v kategórií MO 8/40 s jednostranným peším chodníkom
v navrhovanej obytnej zástavbe v severnej časti obce, obslužné komunikácie
zrealizovať v kategórii MO 7,5/40, s min. jednostranným peším chodníkom a
so šírkou uličného priestoru 10 – 12,0m.
dobudovať turistické, cyklistické a lyžiarske trasy, súvisiace s rekreačnou
funkciou.

1.9 V oblasti technickej infraštruktúry.
3
1.9.1 vybudovať vodojem o objeme 150m nad obcou spolu prívodným
a zásobovacím vodovodom,
1.9.2 rekonštruovať prívodné potrubie z Belianskeho skupinového vodovodu z
DN150 na profil DN200,
1.9.3 vybudovať ČOV spolu so splaškovou kanalizáciou
1.9.4 rekonštruovať trafostanicu TS1 na výkon 400 kVA a VN prípojky zlaneným
izolovaným VN vodičom,
1.9.5 výstavba novej trafostanice TS2 s výkonom 250 kVA s VN vzdušnou
prípojkou
1.9.6 rozšíriť rozvodnú sieť NN a verejného osvetlenia do lokalít novej zástavby
predĺžením vedení z priľahlých ulíc,
1.9.7 rekonštruovať jestvujúcu MTS do podzemných káblov a rozšíriť tieto rozvody
do navrhovaných lokalít,
1.9.8 rozvody STL plynu dobudovať do navrhovaných lokalít v zmysle zákona
656/2004 Z.z.,
1.10 Ďalšie regulatívy zástavby.
Okrem týchto záväzných regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a
stavebná prípustnosť územného využitia sa územným plánom v komplexnom urbanistickom
návrhu určuje:
1.10.1 prípustná intenzita zastavanosti, ktorá je udaná percentuálne ako pomer
najväčšej prípustnej stavebne využiteľnej plochy k celkovej ploche pozemku
(napr. 40%),
1.10.2 minimálna vzdialenosť stavebnej čiary (objektu) od cestného telesa pri
navrhovaných lokalitách je 6m,
1.10.3 uličný priestor pri navrhovaných lokalitách s obojsmernou komunikáciou bude
pozostávať min. s jednostranným chodníkom, komunikáciou a pásom zelene
pre trasy technickej infraštruktúry (viď.: regulatívy v oblasti dopravy),
1.10.4 neurbanizované územie je určené pre poľnohospodársku a lesnú výrobu,
nebude súvisle zastavované. V neurbanizovaných územiach je zakázané
umiestňovať a povoľovať novostavby s výnimkou líniových stavieb
technického vybavenia územia. Toto územie sa delí na poľnohospodársku
pôdu, lesnú pôdu, plochy verejnej zelene na nelesných pozemkoch, vodné
plochy a toky a ostatné pozemky.
1.10.5 pre potreby protipožiarnej ochrany
1.10.5.1 zabezpečenie požiarnej vody pre obec v súlade s STN 73 0873,
1.10.5.2 prístupové komunikácie na protipožiarny zásah v zmysle požiadaviek §
82 vyhlášky MV SR č.288/2000 Z.z.
1.10.6 regulácia potokov prechádzajúcich zastavaným územím,
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1.10.7 V návrhovom období ÚPN-O si obec musí aktualizovať Program odpadového
hospodárstva v zmysle: § 19 ods. 2 zákona o odpadoch.

1.11 Ochranné pásma.
Ochranné pásma s funkčným obmedzením využitia územia v zmysle príslušných
zákonných ustanovení:
1.11.1 Pásma hygienickej ochrany.
1.11.1.1 oplotené PHO okolo vodojemu,
1.11.1.2 PHO cintorína je 50 m.
1.11.2 Ochranné pásma komunikácií.
1.11.2.1 ochranné pásmo cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia
(v extraviláne) 20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle
Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č.
35/1984 Zb.,
1.11.3 Ochranné pásma vodného toku a zariadení technickej infraštruktúry.
Okolo potokov pretekajúcich k.ú. územím obce:
♦ pozdĺž oboch brehov vodohospodársky významného vodného toku Biela,
pre potreby opráv a údržby ponechať voľný nezastavaný pás šírky 10,0 m
a,
♦ pozdĺž toku Barich voľný nezastavaný pás šírky 5, 0 m.
♦ navrhované objekty v zastavanom území sídla situovať min. 10 metrov od
brehovej čiary toku.
♦ pri odvodňovacom kanáli „4“(ev. č. 5406 145 009 v celkovej dĺžke 0,305
km, rešpektovať ochranného pásmo min. 5 m od brehovej čiary kanála.
1.11.3.1 Ochranné pásma (v zmysle Energetického zákona) na ochranu
elektroenergetických zariadení (viď grafická časť),
♦ 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, v lesných priesekoch 7m,
♦ ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do
110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je
zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou
presahujúcou 3 m.
♦ trafostanice – 10 m
1.11.3.2 ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov
verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických
komunikáciách č. 610/2003 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení
technického vybavenia
1.11.3.3 Ochranné pásma (v zmysle Energetického zákona) na ochranu
plynárenských zariadení (viď grafická časť)
♦ 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky o menovitej svetlosti do 200 mm,
♦ 7 m pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly,
zariadenia protikoróznej ochrany, telekomunikačné zariadenia, zásobníky
a sklady Propán-butánu a pod.).
1.11.3.4 Bezpečnostné pásma (v zmysle Energetického zákona) na zamedzenie
alebo zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií (viď grafická
časť)
♦ 10 m pri strednotlakových plynovodoch a prípojkách na voľnom
priestranstve a v nezastavanom území,
1.11.3.5 ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
Územný plán obce VÝBORNÁ
február 2008

70

neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od
pôdorysného okraja potrubia
1.11.3.6 ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov
v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

1.12 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia
a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny.
V zmysle § 108 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky
č.55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť
pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného
technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného
prostredia. V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby v
zmysle zoznamu uvedenom v schéme záväzných častí riešenia.

1.13 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov.
Delenie a sceľovanie pozemkov je potrebné uskutočniť na všetkých plochách nových
rozvojových plochách. Delenie a sceľovanie pozemkov určia podrobnejšie stupne projektovej
dokumentácie.

Územný plán obce VÝBORNÁ
február 2008

71

2. Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb:
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo zámerov riešenia Územného plánu obce
Výborná, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie rezervovať územia a zabezpečovať
územnotechnické podmienky a pre ktorých realizáciu je možno pozemky, stavby a práva
k nim vyvlastniť podľa § 108 zákona č. 50/1976 – Stavebný zákon v znení neskorších
predpisov sú:

2.1 Verejná zeleň, ochranná zeleň a stavby na ochranu životného prostredia.
1. výstavba skládky biologicky rozložiteľného odpadu (na ploche výrobného areálu),
2. budovanie izolačnej zelene na zastavanom území obce okolo výrobného areálu,
3. budovanie izolačnej zelene okolo ČOV,
4. verejná zeleň s parkovou úpravou
2.2 Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejného charakteru.
5. rekonštrukcia zbernej komunikácie III/06728 prechádzajúcej zastavaným územím
obce s jednostranným peším chodníkom min. prípustnej šírky 1,5m,
6. prestavba jestvujúcej obslužnej komunikácie v južnej časti sídla (okolo cintorína) do
funkčnej triedy C1 s realizáciou v kategórií MO 8,5/50 s obojstrannými chodníkmi
šírky min. 2,0m a líniovým pásom zelene pre uloženie inžinierskych sietí. Uličný
priestor je potrebné ponechať min.15,0m,
7. prestavba jestvujúcich obslužných komunikácií v zastavanom území obce,
8. výstavba
nových
miestnych
obslužných
a prístupových
komunikácií
v navrhovaných lokalitách obytnej zástavby v kategórii MO 7,5/40, s min.
jednostranným peším chodníkom a so šírkou uličného priestoru 10 – 12,0m.
9. výstavba nových miestnych obslužných komunikácií v navrhovaných lokalitách
s odlišným štandardom, jednopruhovou obojsmernou miestnou komunikáciou
funkčnej triedy C3 kategórie MOU so šírkou vozovky 2,75m. Pri tejto kategórii je
potrebné ponechať voľný dopravný priestor min. 8,75m (neoplocovať pozemky
v šírke potrebného min. voľného priestoru). Po oboch stranách komunikácie je
v zmysle STN 73 6110 ponechávaný pás zelene šírky 3,0m.
10. výstavba prístupových komunikácie k výrobnému areálu v kategórie MO 8/40
s jednostranným peším chodníkom,
11. výstavba verejných parkovísk (na verejných resp. vyvlastnených plochách) v centre
obce pri objektoch kostolov a kultúrnom dome,
12. výstavba navrhovaných cyklistických trás,
2.3 Vybrané zariadenia verejnej technickej vybavenosti.
3
13. výstavba vodojemu s kapacitou 150m ,
14. rekonštrukcia prívodného vodovodu na DN 200 do VDJ Slovenská Ves,
15. výstavba rozvodnej vodovodnej siete v obci,
16. výstavba ČOV,
17. výstavba splaškovej kanalizácie v obci,
18. úprava a regulácia potoku prechádzajúceho zastavaným územím obce s brehovou
štruktúrou zelene vychádzajúcej s možnosti súčasného stavu,
19. výstavba trafostanice,
20. výstavba novej trasy prípojky vzdušného 22kV VN,
21. výstavba rozvodnej NN siete a verejného osvetlenia na územiach navrhovaného
rozvoja,
22. rekonštruovať jestvujúcu vzdušnú MTS na káblovú uloženú v zemi, na územiach
navrhovaného rozvoja riešiť výstavbu MTS káblovými rozvodmi,
23. výstavba STL plynovodu na územiach navrhovaného rozvoja.
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2.4 Stavby pre verejné školstvo a verejnú správu.
24. výstavba športových zariadení a ihrísk verejného charakteru.
Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky navrhované líniové vedenia
verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, rozvody elektriky, plynu, tepla
a telekomunikácií), vrátane k ním príslušných zariadení tak, ako sú uvedené v návrhu
verejného technického vybavenia (výkresy č. 6, 7).
Umiestnenie (aj počet navrhovaných zariadení TI) verejnoprospešných stavieb
v grafickej časti (výkres č. 9) je len orientačné, presné vymedzenie plôch (pozemkov) pre ich
lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

2.5 Stavby a plochy na asanáciu
V komplexnom urbanistickom návrhu (v.č.:4) sú určené objekty na individuálnu
asanáciu.
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Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb územného plánu obce Výborná

22.Fotodokumentácia
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Interiér kostola sv. Uršule zo 14. storočia

Pohľad na kostol sv. Uršule z cesty III/06728
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Pohľad z juhozápadnej strany obce (smerom od obce Slovenská Ves)

Pohľad zo severozápadnej strany obce (smerom od obce Lendak)
Územný plán obce Výborná
Návrh riešenia, november 2007
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Panoramatický pohľad zo severnej strany obce

Územný plán obce Výborná
Návrh riešenia, november 2007
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