ÚPN-O Východná

A)

A.1.

závazná časť

ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA

REGULATÍVY URBANISTICKEJ KONCEPCIE ZASTAVANEJ
ČASTI OBCE
• rozvojovú os obce tvorí a bude tvoriť št. cesta I/18,m ktorá je zároveň hlavnou
komunikačnou osou obce
• jestvujúcou výškovou dominantou obce je Rímsko-katolícky kostol pôvodne gotický
z 15. stor. a evanjelický kostol z r. 1926-27 postavený podľa návrhu architekta M.
Harminca, pričom vzhľadom na umiestnenie prevláda dominantnosť R.k. kostola.
• navrhovanou výškovou dominantou je vyhliadková veža umiestnená južne od
amfiteátra
• hlavnou plošnou dominantou obce je križovatka severo -južnej osi medzi Základnou
školou na severe a cintorínom na juhu a v západo - východnom smere na hlavnej
komunikačnej osi od areálu kultúrneho domu po zastávku MHD pri odbočke na PD
Východná.

Tento priestor treba riešiť ako spoločný priestor minimálne prostredníctvom riešenia
dopravy, peších komunikácií, parkových úprav a drobnej architektúry. Takéto riešenie zaistí
optické zjednotenie celého priestoru a jeho kvalitatívne vyššiu architektonickú úroveň.
• ďalšou významnou plošnou dominantou obce je areál amfiteátra a priľahlé plochy
(plocha verejnej zelene, športu a CR). Tento priestor je a bude dominantný najmä
v súvislosti s návštevnosťou počas folklórneho festivalu a iných akcií v náväznosti na
využitie amfiteátra, športového areálu a verejnej zelene.
• vedľajšími plošnými dominantami sú :
- plocha navrhovanej občianskej vybavenosti v okolí čerpacej stanice PHM
- plocha medzi poštou a domom smútku
- plocha v okolí troch zachovaných sypární
- plocha okolo toku Východnianky v obytnej zóne severovýchodnej časti obce

A.2.

URČENIE FUNKČNÝCH PRIESTOROVO HOMOGÉNNYCH
JEDNOTIEK

Funkčné plochy v zastavanej časti obce môžeme rozdeliť na obytné, výrobné
(poľnohospodárstvo), plochy občianskej vybavenosti a služieb, plochy vybavenosti cestovného
ruchu, športovej vybavenosti, cintorína, verejnej zelene, hospodárskej zelene a komunikácií.
V obci prevažuje obytná funkcia, sčasti je tu rekreačná funkcia, ďalej je tu
poľnohospodárska výroba a malovýroba. Občianske vybavenie je umiestnené v severojužnej osi
ale aj roztrúsené po celej obci.
Jednotlivé plochy (prevažne oddelené komunikáciami) boli vyhodnotené z pohľadu ich
funkčnosti a štruktúry zástavby v kultúrno-historickom kontexte.
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P

plochy kultúrnych pamiatok

PZ

plochy pamiatkovej zóny

OPZ

ochranné pásmo pamiatkovej zóny

OZ

ochranná zóna

IBV

individuálna bytová výstavba

HBV

hromadná bytová výstavba

OV

občianska vybavenosť

CR

cestovný ruch

S

šport

CN

cintorín

ZV

verejná zeleň

ZO

ochranná zeleň

ZH

hospodárska zeleň

SV

sklady a výroba

PV

poľnohospodárska výroba

COV

čistička odpadových vôd

V krajine sa nachádzajú nasledovné plochy:
alpínsky a subalpínsky vegetačný stupeň
A1, A2, A3, A4
lesné plochy
L1, L2, ...L14
nelesná drevinová vegetácia
D1, D2, ...D18
lúky a pasienky
P1, P2, ...P9
orné pôdy
O1, O2,
vodné toky a brehové porasty
T1, T2, T3, T4
mokrade, rybníky a vodné nádrže
M1, M2, M3
bývanie a vybavenosť – územie mimo zastavaného územia obce
rekreácia – územie mimo zastavaného územia obce
výroba – územie mimo zastavaného územia obce

A.2..1.

U2, U3
R1, R2, R3
V1, V2, V3, V4

JESTVUJÚCE LIMITY
• diaľnica má ochranné pásmo 100 m kolmo od osi vozovky
• ochranné pásmo cesty prvej a druhej triedy je 25 m od osi cesty na obidve strany
mimo zastavaného územia
• cesta III. triedy má ochranné pásmo 18 m kolmo od osi vozovky.
• ochranné pásmo železnice je 60 m od osi krajnej koľaje
• ochranné pásma technických sietí a zariadení (viď jednotlivé kapitoly)
• OP cintorína je 50 m
• ochranné pásmo hospodárskeho dvora PD Východná
• bonita poľnohospodárskej pôdy
• PHO vodných zdrojov
• plochy chránených častí krajiny
• hranica pamiatkovej zóny a jej ochranné pásmo
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A.3.

závazná časť

NÁVRH FUNKČNÝCH REGULATÍVOV PRE ZASTAVANÚ ČASŤ
OBCE

Návrh spočíva v návrhu regulatívov a vo vymedzení limitov platných pre riadenie územia.
Regulatívy sa týkajú funkčného využitia plôch a zásad stavebnej činnosti na týchto plochách.

A.3..1.

REGULATÍVY PRE FUNKČNÉ VYUŽITIE PLÔCH

Zmiešané funkcie :
1.

bývanie, CR a tradičná remeselná výroba

2.

bývanie, CR, remeselná výroba a občianska vybavenosť

3.

bývanie a penziónové ubytovanie

Čisté funkcie :
4.

bývanie - HBV

5.

bývanie - IBV

6.

občianska vybavenosť

7.

občianska vybavenosť vyššieho významu

8.

vybavenosť CR

9.

šport

10.

cirkev

11.

cintorín

12.

verejná zeleň

13.

izolačná zeleň a ochranná zeleň

14.

sprievodná zeleň tokov a ostatná zeleň

15.

hospodárska zeleň

16.

poľnohospodárska výroba

17.

výroba a sklady

18.

technická vybavenosť

19.

vodné plochy

Navrhované funkcie sú prevládajúce, navrhované vzhľadom na objektívne predpoklady
takéhoto využitia, pričom nevylučujú v malom aj iné vhodné využitie.

A.3..2.

LIMITY PRE FUNKČNÉ VYUŽITIE PLÔCH

Na plochách bývania a penziónového ubytovania sú možné nasledujúce funkcie len za
určených podmienok :
⇒ Na plochách občianskej vybavenosti pre zóny bývania a rekreácie občianska
vybavenosť a služby nesmú narušovať funkciu bývania a rekreácie
⇒ výroba a remeselná výroba je možná len drobná, ktorá nebude rušiť funkciu bývania
a rekreácie
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⇒ maloroľníctvo v zastavanom území obce bude slúžiť pre uspokojenie vlastných
potrieb a potrieb ubytovaných návštevníkov
Plochy skladov a výroby v zastavanej časti obce nesmú svojou prevádzkou, hlukom,
vibráciami, pachom a nečistotami negatívne zasahovať do plôch bývania a rekreácie.

B)

URČENIE PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH
PLÔCH

B.1.

REGULATÍVY PLATNÉ NA VŠETKÝCH ZASTAVANÝCH
PLOCHÁCH

• prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom cca 430 - 470
• všetky technické siete a prípojky viesť zemou
• parkovacie plochy pre funkciu občianskej vybavenosti, vybavenosti rekreáce a CR, športu
a bývania tam, kde nie sú vyznačené ako verejné, riešiť na vlastných pozemkoch
• Na všetkých plochách jestvujúcu zeleň zachovať a dopĺňať ju podľa určených priestorových
regulatívov. Pri riešení zelene uprednostňovať výsadbu domácich druhov drevín s možnosťou
využitia všetkých tvarových, farebných a vzrastových foriem.
Typy použitých regulatívov na jednotlivých plochách:
−

funkčné využitie : funkcia hlavná, funkcia prípustná, funkcia neprípustná

−

prevládajúci typ stavebnej činnosti

−

priestorová forma : štruktúra zástavby, výšková hladina, tvar strechy

−

výrazová forma : tvaroslovie, povrchové materiály

−

vegetačné úpravy

−

spôsob projektovej prípravy

B.2.

REGULATÍVY V PAMIATKOVEJ ZÓNE A JEJ OCHRANNOM
PÁSME

Stavebná činnosť v pamiatkovej zóne musí byť v súlade s požiadavkami vyhlásenej
pamiatkovej zóny (VZN OÚ v Liptovskom Mikuláši č. 8/91), ktorej podmienky sú nasledovné:
•

u objektov zapísaných v ÚZKP nie je prípustná žiadna taká činnosť (rekonštrukcia,
úprava, obnova, údržba), ktorá by poškodzovala alebo znehodnocovala historické
objekty

•

nepripúšťa sa budovanie nových objektov súdobého architektonického výrazu
a použitých materiálov

•

zachovať pozoruhodnú zástavbu v hĺbkovom pokračovaní parciel, kde za obytnou
budovou nasledujú hospodárske objekty (zástavba južným smerom od št. cesty
k cintorínu)
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pri výstavbe a stavebných úpravách v rámci ochranného pásma historického jadra je
potrebné rešpektovať použitie klasických stavebných technológií, tvar a sklon
jestvujúcich striech, výškové zónovanie a niveletu jestvujúcej zástavby

Pre roľnícky dom por.č.574, súp.č.574, parc.č.953, roľnícky zrubový dom s humnom
por.č.218, súp.č.218, parc.č.385/1, roľnícky zrubový dom por.č.220, súp.č.220, parc.č.388,
kováčsky murovaný dom por.č.173, súpč.173-14, parcč.303 platí:
•

je nutné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Zb. o ochrane
pamiatkového fondu, každá stavebná činnosť musí byť v súlade s požiadavkami
štátnej pamiatkovej starostlivosti

•

v riešení zelene uprednostniť dreviny rozmermi a tvarom dotvárajúce objekty
pamiatkovej starostlivosti

P (kultúrne pamiatky - kostol r. k. a evanjelický)
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
neprípustné
ÚZEMIA
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ
FORMA
VÝRAZOVÁ FORMA
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

vybavenosť cirkvi
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou cirkvi
rekonštrukcia
je nutné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového
fondu, každá stavebná činnosť musí byť v súlade s požiadavkami štátnej pamiatkovej
starostlivosti
v riešení zelene uprednostniť dreviny rozmermi a tvarom dotvárajúce objekty pamiatkovej
starostlivosti
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z centrálnej zóny obce

PZ (pamiatková zóna)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie

povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

OV1
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

bývanie, penziónové ubytovanie, občianska vybavenosť a služby CR
tradičná remeselná výroba, maloroľníctvo
akákoľvek výroba okrem horeuvedenej, sklady
rekonštrukcia
- rešpektovať pôvodnú urbanistickú dispozíciu s pôvodnou typickou zástavbou a
charakteristickou siluetou
- výstavbou a dostavbou dvorných traktov a prieluk v historickom jadre obce nesmie dôjsť
k narušeniu pôvodnej parcelácie a urbanistickej štruktúry obce
zachovať jestvujúcu výškovú hladinu
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- zachovať murované fasády v ich pôvodnej klasicistnej a neoklasicistnej úprave, prípadne
staršej úprave zistenej hĺbkovým pamiatkovým výskumom fasád
- nepripúšťa sa budovanie nových objektov súdobého architektonického výrazu
a použitých materiálov
- pri rekonštrukcii používať klasické stavebné technológie
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
pri úprave predzáhradiek preferovať okrasnú funkciu zelene
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z centrálnej zóny obce

(plochy jestvujúcej a navrhovanej občianskej vybavenosti v pamiat. zóne a jej
ochrannom pásme)
hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI

občianska vybavenosť
bývanie a ubytovanie
akákoľvek výroba, sklady
rekonštrukcia a dostavba
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PRIESTOROVÁ štruktúra
zástavby
FORMA
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie
povrchové
materiály

VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

závazná časť
- zachovať štruktúru pôvodnej zástavby
- dotvoriť priestory náročnejšími parkovými úpravami a drobnou architektúrou jednotného
designu
zachovať jestvujúcu výškovú hladinu
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- nepripúšťa sa budovanie nových objektov súdobého architektonického výrazu
a použitých materiálov
- pri rekonštrukcii používať klasické stavebné technológie
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
sadové úpravy náročnejšieho charakteru
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z centrálnej zóny obce

CN (cintorín)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvar strechy
tvaroslovie
povrchové
materiály

VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

cintorín
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou cintorína
rekonštrukcia a dostavba
- zachovať štruktúru pôvodnej zástavby
- dotvoriť priestory jednoduchými parkovými úpravami a drobnou architektúrou
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- pri rekonštrukcii používať klasické stavebné technológie
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
zeleň riešiť zodpovedajúcimi sadovými úpravami náročnejšieho charakteru
celú plochu priestorovo riešiť samostatným architektonicko-sadovým projektom

OPZ (ochranné pásmo pamiatkovej zóny)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie

povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

bývanie, penziónové ubytovanie, občianska vybavenosť a služby CR
tradičná remeselná výroba, maloroľníctvo
akákoľvek výroba, sklady
rekonštrukcia a dostavba
- zachovať štruktúru pôvodnej zástavby
- dotvoriť priestory jednoduchými parkovými úpravami a drobnou architektúrou
zachovať jestvujúcu výškovú hladinu
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- na pôvodných objektoch zachovať murované fasády v ich pôvodnej neoklasicistnej
úprave
- pri rekonštrukcii používať klasické stavebné technológie
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z centrálnej zóny obce

OZ (ochranná zóna) - štruktúra zástavby a kultúrno-historická hodnota priestoru má
porovnateľnú kvalitu s ochranným pásmom pamiatkovej zóny (OPZ) aj čo sa týka
výskytu historických budov. Preto tu navrhujeme rovnaké regulatívy ako v OPZ
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

bývanie, penziónové ubytovanie
tradičná remeselná výroba, občianska vybavenosť, maloroľníctvo

neprípustné

akákoľvek výroba, sklady
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TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie

povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

závazná časť
rekonštrukcia a dostavba
- zachovať štruktúru pôvodnej zástavby
- dotvoriť priestory jednoduchými parkovými úpravami a drobnou architektúrou
zachovať jestvujúcu výškovú hladinu
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- na pôvodných objektoch zachovať murované fasády v ich pôvodnej neoklasicistnej
úprave
- pri rekonštrukcii používať klasické stavebné technológie
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
sadové úpravy náročnejšieho charakteru
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z centrálnej zóny obce

ZV1
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
neprípustné
ÚZEMIA
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

B.3.

verejná zeleň
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou verejnej zelene
rekonštrukcia a novostavba
- rozvodněná zástavba
- dotvoriť priestory jednoduchými parkovými úpravami a drobnou architektúrou
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou
- sadové úpravy riešiť kompaktnými, ľahko udržateľnými formami výsadieb
- výškovú a priestorovú štruktúru výsadieb zelene prispôsobiť aj požiadavkám okolitých
funkčných plôch
- vodný tok ponechať v prirodzenom stave
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z centrálnej zóny obce

REGULATÍVY PLATNÉ NA OSTATNÝCH PLOCHÁCH
V ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE
IBV

FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie

povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

Bývanie v rodinných domoch
Maloroľníctvo, služby vybavenosti a CR
výroba a sklady narušujúca zásady hygieny bývania
rekonštrukcia a dostavba na zastavaných plochách, novostavba v prelukách a na
vytypovaných stavebných pozemkoch
zachovať štruktúru jestvujúcej zástavby
jedno až dve podlažia s možnosťou využitia podkrovia, pričom na objektoch pohľadovo
exponovaných je prípustné len jedno podlažie s podkrovím
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- na pôvodných objektoch zachovať murované fasády v ich pôvodnej neoklasicistnej
úprave
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
predzáhradky riešiť ako okrasnú zeleň
Individuálnym projektom
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závazná časť

HBV
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

Bývanie v bytových domoch
služby vybavenosti a CR
výroba a sklady
rekonštrukcia a dostavba
- štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej zástavbe
- doplniť drobnou architektúrou (lavičky, preliezky a pod.)
dve až tri podlažia s možnosťou využitia podkrovia
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom min. 300
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- pri rekonštrukcii jestvujúcich bytoviek postupovať tak, aby sa opticky znížili a zdrobnela
ich hmota
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
priestor okolo bytoviek sadovnícky upraviť
Individuálním projektom

OV2 (areál ZŠ, MŠ, zdravotného strediska a obchodného strediska)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

občianska vybavenosť
bývanie a ubytovanie
akákoľvek výroba, sklady
rekonštrukcia a dostavba
- zachovať štruktúru pôvodnej zástavby
- dotvoriť priestory drobnou architektúrou
zachovať jestvujúcu výškovú hladinu
prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou s možnosťou využitia podkrovia
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- uprednostňovať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo
upravené vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
dotvoriť priestory jednoduchými sadovými úpravami
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

OV3 (navrhovaná plocha občianskej vybavenosti)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

občianska vybavenosť
- bývanie
- technická vybavenosť zariadení dopravy
akákoľvek výroba, sklady, ubytovanie
novostavba
- štruktúra zástavby sa prispôsobí okolitej zástavbe
- dotvoriť priestory drobnou architektúrou

jedno podlažie + podkrovie
0

prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-47
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- uprednostňovať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo
upravené vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
dotvoriť priestory jednoduchými sadovými úpravami
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

OV4 (areál amfiteátra)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI

občianska vybavenosť a vybavenosť CR vyššieho významu
ubytovanie
akákoľvek výroba, sklady, bývanie
rekonštrukcia a dostavba jestvujúcich objektov
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PRIESTOROVÁ štruktúra
zástavby
FORMA
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

závazná časť
- rozvoľnená štruktúra zástavby prispôsobená terénu a prírodným danostiam
- dotvoriť priestory drobnou architekturou náročnejšieho designu
- jedno podlažie + podkrovie
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- pri rekonštrukcii používať klasické stavebné technológie
- uprednostňovať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo
upravené vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
dotvoriť priestory náročnejšími sadovými úpravami
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

CR1
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

rekreácia a cestovný ruch v penziónoch
občianska vybavenosť
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou cestovného ruchu
novostavba
- prispôsobiť štruktúru zástavby a jej výškovú hladinu jestvujúcej okolitej zástavbe
- vybudovať výškovú dominantu celého areálu (vrátane amfiteátra) a obce – vyhliadkovú
vežu
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
zeleň riešiť ako obytnú
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

CR2
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

vybavenosť rekreácie a cestovného ruchu v koordinácii s doplnkovou funkciou
k prevádzke areálu amfiteátra (OV-4)
občianska vybavenosť
výroba, sklady, bývanie
rekonštrukcia, dostavba a novostavba
štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej prírode
jedno až dve podlažia s možnosťou využitia podkrovia
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
dotvoriť priestory jednoduchými sadovými úpravami
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

CR3
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy

vybavenosť rekreácie a cestovného ruchu
maloroľníctvo pre potreby agroturistiky
výroba, sklady
novostavba
štruktúru zástavby prispôsobiť priľahlej zástavbe
jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
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tvaroslovie
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA
VÝRAZOVÁ
FORMA

závazná časť
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
zeleň riešiť ako obytnú
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

S
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
prípustné
ÚZEMIA
neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

vybavenosť športu
občianska vybavenosť
výroba, sklady, bývanie a ubytovanie
rekonštrukcia a dostavba, novostavba
dobudovať ihriská pre ďalšie druhy športu
- prestrešenie objektov šikmou strechou
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
- sadové úpravy riešiť kompaktnými, ľahko udržateľnými formami výsadieb
- v športovom areáli školy vo výsadbách uprednostniť stromy
usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

ZV2
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
neprípustné
ÚZEMIA
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
tvar strechy
VEGETAČNÉ ÚPRAVY

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

verejná zeleň
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou verejnej zelene
Rekonštrukcia a novostavba
- rozvolnená zástavba
- doplniť pešími komunikáciami a oddychovými plochami, dotvoriť drobnou architektúrou
(lavičky, altánky, preliezky, lávky cez vodu, ...)
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- sadové úpravy riešiť kompaktnými, ľahko udržateľnými formami výsadieb
- výškovú a priestorovú štruktúru výsadieb zelene prispôsobiť aj požiadavkám okolitých
funkčných plôch
- vodný tok ponechať v prirodzenom stave
Preveriť urbanisticko-architektonickou štúdiou

ZO
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
neprípustné
ÚZEMIA
VEGETAČNÉ ÚPRAVY

ochranná zeleň s protieróznou funkciou
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou ochrannej zelene
rešpektovať a podporovať prirodzené druhové zloženie porastov

ZH
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
neprípustné
ÚZEMIA
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
VÝRAZOVÁ
FORMA

hospodárska zeleň
akákoľvek funkcia v rozpore s funkciou hospodárskej zelene
Rekonštrukcia a dostavba
možnosť výstavby drobných hospodárskych stavieb

tvar strechy
tvaroslovie
povrchové
materiály

- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi

hlavné

sklady a výroba

SV1
FUNKČNÉ
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VYUŽITIE
neprípustné
ÚZEMIA
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

závazná časť
bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť takého druhu, ktorá nesúvisí s výrobou
alebo skladovým hospodárstvom
novostavba
štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej zástavbe
výškovú hladiny prispôsobiť okolitej zástavbe
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Preveriť urbanisticko-architektonickou štúdiou

SV2
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné

sklady a výroba nezávadného charakteru

neprípustné

bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť takého druhu, ktorá nesúvisí s výrobou
alebo skladovým hospodárstvom
novostavba
štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej zástavbe

TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

výškovú hladiny prispôsobiť okolitej zástavbe
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Individuálnym projektom

PV
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

poľnohospodárska výroba
agroturistika, výroba a sklady

neprípustné

akékoľvek bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť iného druhu, ktorá nesúvisí
s poľnohospodárskou výrobou
rekonštrukcia a dostavba
zachovať štruktúru jestvujúcej zástavby

TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

zachovať jestvujúcu výškovú hladiny
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Riešiť samostatným projektom

COV
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné

čistička odpadových vôd

neprípustné

akékoľvek bývanie, občianska vybavenosť, vybavenosť športu, rekreácie a cestovného
ruchu
novostavba
zachovať štruktúru jestvujúcej zástavby

typ stavebnej činnosti
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

B.4.

zachovať jestvujúcu výškovú hladiny
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Preveriť urbanisticko-architektonickou štúdiou

REGULATÍVY NA OSTATNÝCH PLOCHÁCH V KATASTRI OBCE

Pre ostatné plochy mimo zastavanej časti obce platia regulatívy súvisiace
−

s bývaním : miestna časť pri železnici (Biely Váh) - U2, časť osady Svarín a osada Čierny
Váh - U3
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závazná časť

U2
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

Bývanie v rodinných domoch
Maloroľníctvo, rybné hospodárstvo, občianska vybavenosť, rekreácia a CR
výroba a sklady narušujúca zásady hygieny bývania
rekonštrukcia a dostavba na zastavaných plochách, novostavba v prelukách a na
vytypovaných stavebných pozemkoch
zachovať štruktúru jestvujúcej zástavby
jedno až dve podlažia s možnosťou využitia podkrovia, pričom na objektoch pohľadovo
exponovaných je prípustné len jedno podlažie s podkrovím
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
predzáhradky riešiť ako okrasnú zeleň
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z

U3
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA

tvaroslovie
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

Bývanie v rodinných domoch
Maloroľníctvo, občianska vybavenosť, rekreácia a CR
výroba a sklady narušujúca zásady hygieny bývania
rekonštrukcia a dostavba na zastavaných plochách, novostavba v prelukách a na
vytypovaných stavebných pozemkoch
zachovať štruktúru jestvujúcej zástavby
jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia
- zachovať tvar a sklon pôvodných jestvujúcich striech
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- možnosť využitia podkrovia za vyššie uvedených podmienok
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
predzáhradky riešiť ako okrasnú zeleň
Podrobnejšie riešiť v rámci ÚPN-Z

s rekreáciou a CR v kapitole záväznej časti C.2.:
−

rekreácia a CR – územie mimo zastavaného územia obce

R1, R2, R3

s výrobou definované v kapitole záväznej časti C.4.:
−

výroba – územie mimo zastavaného územia obce

V1, V2, V4, V5

a tiež regulatívy súvisiace s ochranou prírody a krajiny definované v kapitole E.2, E3, E4.:
−

alpínsky a subalpínsky vegetačný stupeň

A1, A2, A3, A4

−

lesné plochy

L1, L2, ...L14

−

nelesná drevinová vegetácia

D1, D2, ...D18

−

lúky a pasienky

P1, P2, ...P9

−

orné pôdy

O1, O2

−

vodné toky a brehové porasty

T1, T2, T3, T4

−

mokrade, rybníky a vodné nádrže

M1, M2, M3
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C)

C.1.

závazná časť

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO
VYBAVENIA ÚZEMIA

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Občiansku vybavenosť predovšetkým sústreďovať do centrálne situovaných plôch podľa
návrhu urbanistickej koncepcie obce a návrhu jej funkčného a priestorového usporiadania na
plochy OV1, OV2, OV3, OV4 podľa príslušných regulatívov uvedených v kapitole B1.
Navrhované centrá občianskej vybavenosti obce Východná sú :
1. na severo-južnej osi : základná škola – obecný úrad – evanjelický kostol.
2. na východo-západnej osi : objekt Jednota – obecný úrad – zdravotné stredisko Tu je
navrhovaná občianska vybavenosť v križovaní so severo-južnou osou. Je však prípustná po
celej dĺžke popri hlavnej komunikačnej osi.
3. na východe obce v areáli amfiteátra. Tu sa nachádza vyššia vybavenosť (amfiteáter a
vybavenosť CR) ale aj miestna vybavenosť (športové plochy S)
4. nové doplnkové centrum obce pre miestnu vybavenosť vytvárať pri západnom vstupe do obce
v mieste konečnej zastávky MHD (železničná stanica – Východná) – navrhovaná otočka
autobusu. Tu je predpoklad ďaľšieho rozvoja obce v budúcnosti.
V ostatných častiach obce je možné umiestniť funkciu občianskej vybavenosti len na
plochách, kde je prípustná.

C.2.

REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Rozvoj nových zariadení CR v zastavanej časti obce a jej tesnej blízkosti je možný len
v dvoch navrhovaných lokalitách v obci, vyznačených vo výkrese 3:
1. vo východnej časti obce nad miestnou komunikáciou smerujúcou k železničnej stanici (plochy
CR1, CR2)
2. v južnej časti obce v náväznosti na priečnu rozvojovú os občianskej vybavenosti v centre obce
(plocha CR3)
V ostatných častiach obce je možný rozvoj zariadení CR len v rámci rekonštrukcie
jestvujúceho domového fondu v súlade so zákonom NR SR č. 49/2002 Zb. o ochrane
pamiatkového fondu na vyznačených zmiešaných plochách.
Mimo zastavanej časti obce sú lokality rekreácie a CR - R1, R2, R3.
V lokalite Bielanske (R1) je potrebné sa zamerať na skvalitnenie už jestvujúcej ubytovacej
kapacity:

R1 (chatová osada)
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
ÚZEMIA
neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI

vybavenosť rekreácie a cestovného ruchu
výroba, sklady, bývanie, občianska vybavenosť
rekonštrukcia, dostavba a novostavba
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PRIESTOROVÁ štruktúra
zástavby
FORMA
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
FORMA
povrchové
materiály
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
TECHNICKÉ PODMIENKY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

závazná časť
štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej prírode
jedno podlažie s možnosťou využitia podkrovia
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
dotvoriť priestory jednoduchými sadovými úpravami
- všetky technické siete a prípojky viesť zemou
- vybudovať vlastnú ČOV
- zachovať jestvujúcu lôžkovú kapacitu
- usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

R2 (lokalita Bereky pri výjazde z diaľnice)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné

ubytovacie a reštauračné zariadenia v náväznosti na diaľnicu s možnou kombináciou
ďalších služieb v cestovnom ruchu
občianska vybavenosť

neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy

novostavba
rekonštrukcia, dostavba a novostavba
štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej prírode

TECHNICKÉ PODMIENKY

- všetky technické siete a prípojky viesť zemou
- vybudovať vlastnú ČOV
- opticky exponované časti plochy zakryť izolačnou zeleňou
- pri riešení zelene uprednostňovať výsadbu domácich druhov drevín s možnosťou
využitia všetkých tvarových, farebných a vzrastových foriem

VEGETAČNÉ ÚPRAVY

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

jedno až dve podlažia s možnosťou využitia podkrovia
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470

usporiadanie celého priestoru preveriť urbanisticko-arch. štúdiou, ktorej predmetom bude
riešenie statickej dopravy, peších komunikácií, sadových úprav a drobnej architektúry

R3 (lokality Čierna dolina a Zámčisko – v zmysle VUC)
FUNKČNÉ
hlavné
VYUŽITIE
ÚZEMIA
neprípustné
TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ štruktúra
FORMA
zástavby
výšková
hladina
tvar strechy
VÝRAZOVÁ
tvaroslovie
FORMA
povrchové
materiály
TECHNICKÉ PODMIENKY

VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

vybavenosť rekreácie a cestovného ruchu
výroba, sklady
rekonštrukcia, dostavba a novostavba
štruktúru zástavby prispôsobiť okolitej prírode
jedno až dve podlažia s možnosťou využitia podkrovia
- prestrešenie objektov šikmou strechou symetrickou so sklonom 43-470
- používať miestne tvaroslovné prvky pôvodnej architektúry
- používať prírodné tradičné materiály najmä drevo, kameň a murivo povrchovo upravené
vápennou omietkou, resp. vzhľadovo porovnateľnými materiálmi
- ponechať ochranné pásmo min. 30 m po oboch stranách vodných tokov bez stavebných
zásahov
- všetky technické siete a prípojky viesť zemou
- vybudovať vlastnú ČOV
- rešpektovať biokoridor Bieleho Váhu (neupravovať tok a nezasahovať do
brehových porastov)
- zeleň riešiť zodpovedajúcimi sadovými úpravami
- pri riešení zelene uprednostňovať výsadbu domácich druhov drevín s možnosťou
využitia všetkých tvarových, farebných a vzrastových foriem
- podrobnejšie riešiť plochu ÚPN-Z
- posudzovať vplyv na ŽP podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
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závazná časť

Pre ostatné rozptýlené individuálne rekreačné zariadenia v území mimo zastavaného
územia obce na plochách P1 – P3 (navrhovaný rekreačný priestor vyššieho významu pre
dynamické aktivity - Pálenice, Vrch Hybice, Jelšiny a Suché) platí:

C.3.

-

priestor vyžaduje podrobnú inventarizáciu existujúcich objektov a preverenie
ich účelu s reálnym využívaním, následne pri najbližšej aktualizácii ÚPN-O
bude stanovený limit nárastu výstavby ďaľších objektov

-

objekty nesmú byť oplotené

-

vybudovať nepriepustné žumpy, resp. malú ČOV

-

zdroj úžitkovej vody – pramene využívať len miestne

VÝROBA V ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE

1. hospodársky dvor poľnohospodárskej výroby na ploche PV (príslušné regulatívy sú uvedené
v kapitole B1) – okrem svojej hlavnej činnosti je možné umiestniť hygienicky nezávadnú
výrobu a skladové hospodárstvo.
2. sklady a výroba na plochách SV (príslušné regulatívy sú uvedené v kapitole B1)
3. Maloroľníctvo je prípustné na plochách ZH, PZ, OPZ, OZ a IBV a je možné ho
prevádzkovať v obci za dodržania nasledovných podmienok:
•

svojou prevádzkou nesmie narušovať spolunažívanie občanov - hlukom, pachom a
znečisťovaním prostredia.

•

je možné ho prevádzať len na k tomu vymedzených čistých alebo zmiešaných plochách.

•

maloroľníctvo v zastavanom území obce bude slúžiť pre uspokojenie vlastných potrieb a
potrieb ubytovaných návštevníkov.

4. Remeselná výroba je prípustná na plochách PZ, OPZ, OZ a je možná len drobná,
hygienicky nezávadná, ktorá svojou prevádzkou nebude rušiť funkciu bývania a rekreácie

C.4.

VÝROBA V ÚZEMÍ MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

1. Regulatívy ekologických postupov pre lesné hospodárstvo – L1 – L14 sú uvedené
v kapitole E.2. Regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny.
2. Regulatívy zásad ekologického hospodárenia na pôde – P1 – P9 sú uvedené v kapitole
E.2. Regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny.
3. Plochy inej výroby ako lesnej a poľnohospodárskej je možné rozvíjať tam, kde to určuje návrh
(Komplexný výkres funkčného využívania a priestorového usporiadania územia) - V1, V2,
V3, V4.
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V1 (navrhovaná plocha výroby a skladov mimo zastavaného územia obce)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné

sklady a výroba

neprípustné

bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť takého druhu, ktorá nesúvisí s výrobou
alebo skladovým hospodárstvom
novostavba

TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ
FORMA
výšková
hladina
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

výškovú hladinu prispôsobiť okolitej prírode
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Preveriť urbanisticko-architektonickou štúdiou

V2 (dobývací priestor) – v súčasnosti je ťažba piesku pozastavená v prípade jej obnovy
budú platiť nasledovné regulatívy:
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné
neprípustné

TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
VEGETAČNÉ ÚPRAVY

Ťažba piesku
Skladové hospodárstvo
bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť takého druhu, ktorá nesúvisí s ťažbou
piesku
žiadna
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou

V3 (areál vodnej elektrárne Čierny Váh)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné
neprípustné

TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ
FORMA
výšková
hladina
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

Výroba elektrickém energie
Skladové hospodárstvo
bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť takého druhu, ktorá nesúvisí s výrobou
elektrickej energie
rekonštrukcia a dostavba
výškovú hladinu prispôsobiť jestvujúcej zástavbe
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Riešiť samostatným projektom

V4 (areál lesného závodu pri Čiernom Váhu)
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

hlavné
prípustné
neprípustné

TYP STAVEBNEJ ČINNOSTI
PRIESTOROVÁ
FORMA
výšková
hladina
VEGETAČNÉ ÚPRAVY
PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

D)

Ťažba drevnej hmoty
Skladové hospodárstvo
bývanie, občianska vybavenosť a vybavenosť takého druhu, ktorá nesúvisí s ťažbou
drevnej hmoty
rekonštrukcia a dostavba
výškovú hladinu prispôsobiť jestvujúcej zástavbe
opticky exponované časti priestoru zakryť izolačnou zeleňou
Riešiť samostatným projektom

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO
DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

D.1.
D.1..1.

DOPRAVA
JESTVUJÚCE LIMITY :

•

diaľnica má ochranné pásmo 100 m kolmo od osi vozovky na obidve strany

•

ochranné pásmo cesty prvej triedy je 50 m od osi cesty na obidve strany mimo zast. územia

•

ochranné pásmo cesty druhej triedy je 25 m od osi cesty na obidve strany mimo zast. územia
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•

cesta III. triedy má ochranné pásmo 20 m kolmo od osi vozovky.

•

ochranné pásmo železnice je 60 m od osi krajnej koľaje

D.1..2.

závazná časť

REGULATÍVY PRE CESTNÚ DOPRAVU :

1. Obec má a bude mať hlavnú rozvojovú os totožnú s jej hlavnou dopravnou osou – zbernú
komunikáciu štátnu cestu I/18.
2. dobudovať komunikačný systém v celom katastri:
1. Vyriešiť nové dopravné napojenie PD Východná mimo zastavanej časti obce. Návrh
predpokladá využitie a rozšírenie jestvujúcej účelovej komunikácie z cesty I/18 (na východnom okraji
obce) k rezervoáru vody s prepojením areálu PD v terénnom údolí.
2. Vytrasovať dve nové účelové komunikácie do lokalít cestovného ruchu Čierna dolina
a Zámčisko. Lokality sú uvedené v schválenom ÚPN-VÚC Žilinského kraja. Návrh predpokladá
vedenie severo-južných trás v koridore jestvujúcich poľných ciest.
3. Navrhnúť predĺženie štátnej cesty III/72001 po miestnu časť Čierny Váh. Za rekreačnou
oblasťou Svarín v severovýchodnom výbežku katastrálneho územia Kráľova Lehotaje jestvujúca
cesta III/72001 ukončená, v jej pokračovaní uvažuje návrh s trasou jestvujúcej lesnej cesty pri
vylepšení parametrov komunikácie.
4. Dobudovať napojenie miestnych častí na obec. Pokračovaním účelovej cesty z lokality
Čierna dolina na účelovú komunikáciu k Hornej vodnej nádrži Čierny Váh v koridore terajšej lesnej
cesty sa vytvorí skrátené dopravné napojenie na osady Svarín a Čierny Váh.
5. Dobudovať účelovú komunikáciu „Veľkú Kriváňsku cestu“ – prepojenie obce s „Troma
studničkami“, zároveň napojenie obce na cestu II/537 – Malý Tatranský okruh.
3. vybudovať prístupové a obslužné komunikácie v zastavanom území obce v zmysle výkresu č.4 –
Verejné dopravné vybavenie.
4. vybudovať cestné mosty cez tok Východnianky v zastavanom území:
• pri bytovkách v severovýchodnej časti obce v náväznosti na zlepšenie organiyácie dopravy
v tejto časti obce
• na navrhovanej ceste po hranici pamiatkovej zóny
5. dopravné napojenie navrhovaných objektov a komunikácií je potrebné riešiť v súlade s STN 73
6110 STN 73 6102
6. pri návrhu jednotlivých lokalít pre bývanie je potrebné dodržať pásmo hygienickéj ochrany pred
hlukom z dopravy na ceste I.triedy. V prípade výstavby je potrebné zaviazať investorov na
vykonanie takých opatrení na stavbách, ktoré budú eliminovať tieto účinky.

D.1..3.

REGULATÍVY PRE STATICKÚ DOPRAVU :

1. vybudovať spevnené odstavné plochy podľa návrhu (výkres č.4 – Verejné dopravné vybavenie) :
• veľkokapacitné parkovisko juhovýchodne od amfiteátra (pod navrhovaným stanovým
táborom) popri miestnej komunikácii smerom na železničnú stanicu – individuálna osobná
doprava + 25 autobusov, ktoré budú slúžiť pri nárazových akciách v amfiteátri
2. ďalšie parkovanie osobných vozidiel v zastavanom území obce riešiť formou rozptýlených
nízkokapacitných parkovísk na vlastných plochách občianskej vybavenosti, výroby a vybavenosti
rekreácie a CR
3. parkovanie vozidiel návštevníkov ubytovaných v obci bude riešené na pozemku vlastníka, kde sú
návštevníci ubytovaní
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D.1..4.

závazná časť

REGULATÍVY PRE PEŠIU DOPRAVU :

• vybudovať spevnené pešie komunikácie na hlavnej komunikačnej osi v smere východ-západ.
• vybudovať spevnené pešie komunikácie na vedľajšej komunikačnej osi v smere sever-juh.
• ostatné pešie komunikácie realizovať podľa návrhu (výkres č.4 – Verejné dopravné vybavenie)

D.1..5.

REGULATÍVY PRE HROMADNÚ DOPRAVU

•

Vybudovať otočku pre miestny autobusový spoj medzi obcou a železničnou stanicou

•

opatriť jestvujúce zastávky hromadnej autobusovej dopravy prístreškami pre čakajúcich, príp.
ďalšou drobnou architektúrou

D.2.

REGULATÍVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

D.2..1.

VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY

Regulatívy činností vzťahujúce sa na vodné zdroje :
•

Je potrebné rezervovať územie pre navrhované vodárenské nádrže:
- výstavba vodárenskej nádrže Garajky na Ipoltici

•

Rešpektovať jestvujúce vodné zdroje a ich ochranné pásma

•

Je nutné sa riadiť rozhodnutiami príslušného úradu na úseku štátnej vodnej správy, ktorými sú
určené pásma hygienickej ochrany I. a II. stupňa s podmienkami, za akých je možné
vykonávať v príslušnom ochrannom pásme určité činnosti.

•

vybudovať navrhovaný doplňujúci vodárenský zdroj (DVZ) „Pod Grúňom“ (v zmysle Plánu
rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií územia Žilinského kraja)
Regulatívy činností vzťahujúce sa na vodné toky :
a.) Vhodné činnosti :
- Údržba a úprava jestvujúceho toku a ostatných vodohospodárskych zariadení
- Výsadba a doplnenie brehových porastov vhodnými druhmi plniacimi aj funkciu
stabilizácie brehových častí
- Revitalizácia toku pri zachovaní meandrov toku
- Zabezpečenie ochrany živočíchov a ich prirodzeného prostredia na vodnom toku
b.) Prípustné činnosti :
- Meranie prietokov a dobudovanie vodočtov na toku v určených profiloch.
- Povrchové odbery, vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z navrhovanej obecnej
ČOV a ostatné nakladanie s vodami v súlade so Zákonom o vodách a rozhodnutiami
vodohospodárskych orgánov.
- Úpravy vodného toku v obci a na toku s použitím prírodných materiálov za účelom
stabilizovania toku, brehov, dna a zabezpečenia protipovodňovej ochrany.
- Dobudovanie premostení vodného toku s dostatočnou prietočnosťou toku vzhľadom na
storočné vody, dobudovanie spevnených brodov a priechodov cez vodný tok
s využitím prírodných materiálov.
- Nesystematické úpravy toku z prírodných materiálov v území mimo zastavaného
územia obce.
- Rybolov na toku v súlade so zákonom o rybárstve.
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- Krajinárske stabilizovanie tokov a zachovanie mokradi s ich charakteristickými prvkami.
c.) Nevhodné a neprípustné činnosti :

D.2..2.

-

systematické a nekontrolované úpravy vodného toku s použitím nevhodných
materiálov vo voľnej krajine a v náväznosti na zastavané územie obce.

-

nevhodné zásahy do koryta tokov a nekontrolovaná ťažba štrkových nánosov
a pieskov bez povolenia.

-

systematický výrub brehových porastov pozdĺž tokov.

-

povrchové odbery a vypúšťanie odpadových vôd a znečistených látok do tokov
a v ich blízkosti v rozpore so zákonom o vodách a rozhodnutím vodohospodárskeho
orgánu.

-

manipulácia s ropnými látkami v blízkosti vodných zdrojov a vodných tokov.

-

používanie nebezpečných ochranných pescitídov pri ošetrovaní poľnohospodárskych
plodín v blízkosti vodných zdrojov a vodných tokov bez ohlásenia.

-

Vyvedenie povrchových vôd bez prečistenia v lapačoch ropných látok do vodných
tokov.

VODOVODNÁ SIEŤ

Regulatívy pre výstavbu:
•

V zmysle schváleného ÚPN-VÚC Žilinského kraja prepojiť SKV Liptovský Mikuláš – SKV
Východná

•

V zmysle Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií územia Žilinského kraja vybudovať
čerpaciu stanicu a vodovodné potrubie (tohto času vyprojektované) od DVZ „Pod Grúňom“

•

Novovybudované prípojky musia mať samostatné meranie umiestnené vo vodomernej šachte,
ktorá sa osadí na hranici pozemku majiteľa

•

Pri navrhovaní vodovodných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov uplatniť „Úpravu“ MP
SR č. 477/99-810 z 29.02.2000
Limity pre výstavbu:

•

Ponechať ochranné pásmo min. 30 m po oboch stranách vodných tokov bez stavebných
zásahov

•

Vzdialenosť budov od obecného vodovodu je min. 2 m po oboch stranách potrubia

•

Vzdialenosť medzi ostatnými podzemnými potrubiami
riešená normou STN 73 6005

D.2..3.

inžinierskych sietí a vedením

je

ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

•

V zmysle schváleného ÚPN-VÚC Žilinského kraja realizovať skupinovú kanalizáciu obcí
Východná a Hybe so spoločným čistením v navrhovanej ČOV Hybe

•

Do doby výstavby kanalizácie a ČOV možnosť výstavby domových čističiek odpadových vôd.

•

Kanalizácia bude delená, splašková. Recipientom bude tok Východnianka v prípade
vybudovania samostatnej ČOV pre obec Východná, v časti Železničná stanica bude
recipientom tok Bieleho Váhu.

•

Odvodnenie dažďových vôd bude povrchovými rigolmi a lokálnymi kanalizáciami.
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Po vybudovaní kanalizácie a ČOV a ich uvedení do prevádzky budú vlastníci nehnuteľností
povinní sa napojiť na verejnú kanalizáciu a v súlade s ekologickými zásadami zlikvidovať
doterajšie zariadenia na likvidáciu odpadových vôd.
Limity činností vzťahujúce sa na ochranné pásma ČOV :

Obecná ČOV – dodržať norma STN 73 6707 – min. vzdialenosť ČOV od bytovej
zástavby musí byť 50m.
Vhodné činnosti
- ozelenenie areálu ČOV, sadové úpravy tvoriace optickú a pachovú bariéru
Prípustné činnosti
- umiestňovanie technických stavieb a ostatných stavieb nemajúcich zvýšené nároky na
hygienu prostredia, v ktorých je pobyt ľudí len príležitostný
Nevhodné a neprípustné činnosti
- umiestňovanie obytných, občianskych a iných stavieb so systematickým pobytom ľudí

D.3.
D.3..1.

REGULATÍVY ELEKTRICKEJ ENERGIE
VYSOKÉ NAPÄTIE VN A VVN

a) Chrániť koridory navrhovaných trás VVN schválených v ÚPN-VÚC Žilinského kraja
b) Dodržať ochranné pásmo existujúcich a plánovaných VN vzdušných vedení v zmysle
zákona č. 656/2004 Z.z. § 36
c) Preložky VN vzdušných vedení riešiť v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. §38 „preložka
elektroenergetického rozvodného zariadenia“.
d) VN vedenia v zastavanom území obce, riešiť ako zemné káblové so zokruhovaním.

D.3..2.

TRAFOSTANICE

e) Výstavbu nových a rekonštrukciu jestvujúcich trafostaníc riešiť konštrukčne do 630kVA
f)

Vybudovať nové trafostanice, prípadne prekládky jestvujúcich trafostaníc v lokalitách
podľa výkresu č. 5a – Verejné technické vybavenie, energie.

g) VN prívod k navrhovaným trafostaniciam riešiť podzemným káblom.
h) V prípade preložky TS 8 – TS 4 rekonštruovať do 630kVA s tým, aby celý areál amfiteátra
bol napojený z TS 4. Pri preložke TS 8 je potrebné zabezpečiť konfiguráciu sietí – uzol
napájania.

D.3..3.

NÍZKE NAPÄTIE

i)

vedenia NN riešiť ako káblové zemné so zokruhovaním a prepojením na existujúcu NN
vzdušnú sieť.

j)

Pri výstavbe iných zemných inžinierskych sietí dodržať ochranné pásmo od zemného
káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. § 36.

k) Dodržať manipulačný priestor od podperných bodov 1 m.
l)

Elektromerové rozvádzače pre jednotlivé odberné miesta umiestniť na verejne prístupných
miestach.
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VEREJNÉ OSVETLENIE

Pri súbehu a križovaní s NN a VN káblovými vedeniami dodržať ochranné pásma.

D.3..5.

OCHRANNÉ PÁSMA

-vonkajšie vedenie (zvislá rovina kolmo od krajného vodiča na každú stranu):
-od 220kV do 400kV - vodiče bez izolácie .........25m
-od 35kV do 110kV - vodiče bez izolácie ...........15m,
-od 1kV do 35kV - vodiče bez izolácie ...............10m, v lesných priesekoch.......7m,
- vodiče so zákl. izoláciou.........4m, v lesných priesekoch.......2m,
- závesné káblové vedenie.........1m
- zemné káblové vedenie...........1m
-elektrické stanice do 110kV - vonkajšie...........10m od hranice objektu alebo jeho oplotenia
- vnútorné.............je vymedzené oplotením alebo obstavanou
hranicou objektu, pričom musí byť
zabezpečený prístup do objektu na obsluhu
a výmenu technologických zariadení

D.4.

REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA ZEMNÝM PLYNOM

Objekty sa budú napájať kolmo na plynovod pomocou prípojok z rovnakého materiálu ako je
plynovod. Pred každým objektom bude umiestnený stredotlaký regulátor tlaku plynu spolu s
plynomerom vo vetrateľnej oceľovej skrinke.

D.4..1.

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

Pri realizácii stavby plynovodov, stavebných objektov a inžinierských sietí je potrebné
dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti medzi týmito objektami, ktoré sú dané príslušnými
slovenskými technickými normami ako sú STN 38 6413 a STN 73 6005 a ďalšími súvisiacimi
právnymi predpismi.
V prípade kontaktu plynovodu s inými potrubiami a káblami sa myslia vzdialenosti medzi
povrchmi potrubí a káblov. Vzdialenosti od budov sa merajú v prípade kontaktu plynovodu od
vonkajšieho povrchu základu budovy po vonkajší povrch potrubia plynovodu. Tieto vzdialenosti sú
uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5 - Ochranné pásma plynovodov
Por.
číslo
1

Vzdialenosť
objektu

od stredotlakého
plynovodu

Budova - základy
2

od vysokotlakého
plynovodu

2.0 m

30.0 m

Stredotlaký plynovod

Súbeh
:
Križovanie :

0.4 m
0.1 m

Súbeh
:
Križovanie :

3.0 m
0.3 m

Vodovod

Súbeh
:
Križovanie :

0.5 m
0.15 m

Súbeh
:
Križovanie :

5.0 m
0.3 m

Kanalizácia

Súbeh
:
Križovanie :

1.0 m
0.5 m

Súbeh
:
Križovanie :

5.0 m
0.3 m

3
4
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Elektrické vedenie
silnoprúd - káble do 35 kV

Súbeh
:
Križovanie :

0.6 m
0.2 m

Súbeh
:
Križovanie :

8.0 m
0.5 m

Elektrické vedenie
telef. a spoj. - nn káble

Súbeh
:
Križovanie :

0.4 m
0.1 m

Súbeh
:
Križovanie :

3.0 m
0.5 m

SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Podzemné vedenia a zariadenia slaboprúdu je nutné rešpektovať. Pri započatí prípravy
stavieb je nutné si vyžiadať súhlasy správcov týchto vedení a zariadení, prípadne požiadať o ich
presné vytýčenie.

D.5..1.

TELEFÓNNE SIETE

Pri budovaní ďalších sietí v obci (napr. televízne káblové rozvody) telefónne vedenia uložiť
do zeme.

D.5..2.

TV SIETE KÁBLOVÉ

Rozvody káblovej televízie ukladať do zeme.

D.5..3.

MIESTNY ROZHLAS

Rozvody miestneho rozhlasu uložiť do zeme, reproduktory umiestniť na navrhované
osvetľovacie stožiare verejného osvetlenia.

D.5..4.

OCHRANNÉ PÁSMO VEDENÍ SLABOPRÚDU

Ochranné pásmo pre káblové telekomunikačné a oznamovacie rozvody je 1 m na obe
strany od krajného kábla.

E)

E.1.

ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA
KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY
A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, ÚSES
REGULATÍVY OCHRANY KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT

Plochy, ktoré sú v záujme pamiatkovej starostlivosti sú nasledovné: P – plochy kultúrnych
pamiatok, PZ – plochy pamiatkovej zóny, OPZ – plochy ochranného pásma pamiatkovej zóny.
Okrem týchto plôch sú vyčlenené plochy OZ, ktoré vykazujú kultúrno.historické hodnoty, ale
sú mimo ochrany v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z.
Konkrétne regulatívy pre tieto plochy sú uvedené v kapitole B1.
Pre pamiatky zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku a ich
ochranné pásmo platia regulatívy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu.
Vo Východnej sú to tieto pamiatky:
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por.č.2, súp.č.2, parc.č.1/2040

č. ÚZPF 378

2. roľnícky zrubový dom s humnom
por.č.218, súp.č.218, parc.č.385/1
3.
4.
5.
6.

č. ÚZPF 1660/0

roľnícky zrubový dom
por.č.220, súp.č.220, parc.č.388

č. ÚZPF 1667/0

kováčsky murovaný dom
por.č.173, súpč.173-14, parcč.303

č. ÚZPF 1670/0

kostol rím.kat. Štefana Prvomučeníka
por.č.0, súp.č.0, parc.č.1600

č. ÚZPF /2580

pamätník SNP

č. ÚZPF 419/0

parc. Č. 2043/1

7. kostol rím.kat. Svätej Trojice s areálom nachádzajúci sa v miestnej časti Čierny Váh.
Nehnuteľná kultúrna pamiatka je tvorená tromi pamiatkovými objektami:
Rím.kat. kostol

parc. č. 979/1

č. ÚZPF 10484/1

Zvonica drevená

parc. č. 979/2

č. ÚZPF 10484/2

Cintorín

parc. č. 979/3

č. ÚZPF 10484/3

Ďalej sú predmetom záujmu pamiatkovej starostlivosti objekty evidované v súpise pamiatok
na Slovensku, dotvárajúce charakter historického prostredia:
• domy č. 226-229, 444-447 zrubové, doštené
• domy č. 382-384 zrubové, omazané a obielené z r. 1872
• domy č. 416 a 427 zrubové, trojpriestorové z r. 1819
• výpust z vodnej nádrže
Predmetom ochrany v pamiatkovej zóne vyhlásenej Okresným úradom v Liptovskom
Mikuláši prostredníctvom VZN č. 8 dňa 1.10. v r. 1991 je najmä:
- časť obce hromadnej cestnej
charakteristickou pre hornú časť Liptova.

dediny

s

pôvodnou

obojstrannou

zástavbou,

- staršie typy trojpriestorových domov z 2.pol. 19.stor., s pitvorom, zrubové, omazané a
obielené, mladšie z konca 19.stor. majú zrub vertikálne šalovaný doskami so škárami prekrytými
lištami. Domy využívajúce svah sú pod prednou izbou podpivničené, majú kamenné murivo a
vstupné drevené pavlače. Strecha sedlová, šindľová s hálkou a kabrincom, krov hambálkový.
Dlážka v komore a pitvore hlinená, v izbe palubovka. V starších domoch zelené, kachličkové
homolovité pece vykurované z pitvora, kde je aj otvorené ohnisko.
- hospodárske budovy zrubové, radené za domami hlboko v priechodných dvoroch. Staršie
dvory vyložené úzkou guľatinou. Na severnej strane dediny drevené sýpky tvoria paralelnú
ulicovú zástavbu s hlavným uličným traktom. V časti zvanej Kocúr po požiari r. 1924 postavili
murované domy so sekundárne upraveným priečellím, podmurované pivnicou. V pol. 20. stor. sa
menia na dvojpodlažné s jednoizbovým bytom pre rodičov a dvojizbovým bytom pre syna. Z
„gángu“ sa vytvára krytá veranda, z pitvora predsieň a kuchyňa. Pritom sa využíva starý
„intravilán“, miznú alebo sa zmenšujú hospodárske staviská vo dvoroch.
Historické hodnoty, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť z hľadiska záujmov a zásad št.
pamiatkovej starostlivosti predstavujú nasledovné prvky:
• historický pôdorys a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba, zachovaný
historický interiér, zachovaný vidiecky charakter
• umelecko-historické a architektonické hodnoty pamiatkových objektov zapísaných v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF)
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• charakteristické ulicové pohľady na murovanú architektúru s orientáciou štítov do ulice ako
i drevené objekty ľudovej architektúry
• významné plochy zelene vhodne dotvárajúce historické prostredie pamiatkovej zóny.
Pre ostatné plochy platí :
•

Možnosť ochrany ďaľších významných historických pamätihodností obce je predmetom §-u
14, ods. 4 pamiatkového zákona.

•

chrániť a zveľaďovať zachované zrubové drevenice a murované kúrie

•

v územnom a stavebnom konaní dotýkajúcom sa stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné
práce pri veľkoplošných a líniových stavbách osloviť ako dotknutý orgán Krajský pamiatkový
úrad v súvislosti s možnosťou odkrytia neznámych archeologických lokalít.

•

v prípade zistenia archeologických nálezov
s ustanoveniami § 40 pamiatkového zákona.

E.2.

počas

stavby

postupovať

v súlade

REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY

V katastrálnom území Východná sa nachádzajú viaceré chránené územia a prvky ochrany
prírody, ktoré zaväzujú obec, jej obyvateľov a návštevníkov k dodržiavaniu regulatívov platných
na ich území a v ich ochrannom pásme:
-

Prírodná pamiatka Hybická tiesňava

-

Národné prírodné rezervácie : Turková, Važecká dolina, Kôprová dolina

-

Národné parky : TANAP, NAPANT a ich ochranné pásma

Nachádzajú sa tu navrhované lokality sústavy NATURA 2000 – tok Bieleho Váhu
(SKUEV0143), Hybická tiesňava (SKUEV0194), Turková (SKUEV0296), Kráľovohoľské Nízke
Tatry (SKUEV0310), tok Čierneho Váhu (SKUEV1310) a chránené vtáčie územia Nízke Tatry
(NCHVU018) a Tatry (NCHVU030).
Ďaľšie navrhované maloplošné chránené územia podľa schváleného ÚPN-VÚC Žilinského
kraja sú :
-

Prírodné rezervácie : Alúvium Belianskeho potoka, Veľká Vápenica, Veľký bok

-

Chránené areály : Biely Váh, Pálenica
Limity činností vzťahujúce sa na ochranné pásma národných parkov:
–

Na území ochranných pásiem národných parkov TANAP a NAPANT platí druhý
stupeň ochrany prírody a na vlastnom území tretí stupeň ochrany v zmysle zákona
543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Zákon vymenúva pre stupne ochrany činnosti
zakázané a činnosti na ktoré je potrebné súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.

Ďalšie regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny :
•

uplatňovať druhovú ochranu rastlín a živočíchov

•

zachovať sprievodnú vegetáciu vodných tokov

•

zachovať podmáčané lokality a spoločenstvá vlhkých lúk v katastri

•

zachovať štruktúry nelesnej drevinnej vegetácie (NDV) v poľnohospodárskej krajine

•

zachovať prvky v rámci krajinnej štruktúry, neničiť brehové porasty a všetky iné
významné krajinné prvky
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•

vo väčšine prípadov ponechať prirodzenému vývoju v rámci existujúceho typu
krajinnej štruktúry, neodvodňovať umelými zásahmi do pôdy, nevyrubovať krovitú a
stromovú vegetáciu, individuálne možno umožniť regulované zásahy pod dohľadom
štátnej ochrany prírody

•

vo voľnej krajine a na prirodzených tokoch rešpektovať ochranné pásmo 30 m, na
navrhovaných lokalitách R3 bude toto pásmo preverené v ÚPN-Z.

•

navrhovaný rekreačný priestor vyššieho významu pre dynamické aktivity vyžaduje
podrobnú inventarizáciu existujúcich objektov a preverenie ich účelu s reálnym
využívaním, následne pri najbližšej aktualizácii ÚPN-O bude stanovený limit nárastu
výstavby ďaľších objektov

Limitom pre vyhlásenie územia za chránené je splnenie predpokladov daných zákonom č.
543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Teda existujúce chránené územia v katastri majú svoje
limity zakotvené v znení zákona vrátane prvkov ÚSES (biocentrá, biokoridory).
Stručné zhrnutie regulatívov ochrany prírody a tvorby krajiny podľa zón vymedzených vo
výkrese - KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA:

A 01 – alpínsky a subalpínsky stupeň, NPR, TANAP, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA
- návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny –5. stupeň – NPR Važecká dolina; hospodárske lesy;
nadregionálne biocentrum – Tatry;
návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0307 Tatry – východ; chránené vtáčie územie –
SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba, výstavba, bývanie
Alpínske kyslé lúky
Ponechať súčasný stav
Turistika len po značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické
a športové podujatia; obmedziť zber lesných plodov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať
prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany

A 02 – pásmo kosodreviny, NPR, TANAP, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny –5. stupeň – NPR Važecká dolina, kosodrevina; nadregionálne
biocentrum –Tatry;
návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0307 Tatry – východ; chránené vtáčie územie –
SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba, výstavba, bývanie
Kosodrevina
Ponechať súčasný stav
Zachovať pásmo kosodreviny nad hornou hranicou lesa z protieróznych dôvodov.
Turistika len po značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické
a športové podujatia; obmedziť zber lesných plodov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať
prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany

A 03 – hole, NAPANT, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA – návrh, CHVO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny –3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum –
Kráľovohorské Nízke Tatry; CHVO
návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0310 Kráľovohorské Nízke Tatry; chránené
vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba, výstavba, bývanie
Hôľne porasty na hrebeňoch
Ponechať súčasný stav
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Zachovať pôdny kryt z protieróznych dôvodov. Turistika len po značených turistických
chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia; obmedziť zber lesných
plodov; neumožniť cyklistiku a motokros; vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého
stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený
vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany; CHVO – dodržiavať
podmienky chránenej vodohospodárskej oblasti

A 04 – hole, NAPANT, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA – návrh, CHVO, PHO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny –3. stupeň – NAPANT; nadregionálne biocentrum –
Kráľovohorské Nízke Tatry; CHVO; PHO vôd III. stupeň
návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0310 Kráľovohorské Nízke Tatry; chránené
vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba, výstavba, bývanie
Hôľne porasty na hrebeňoch
Ponechať súčasný stav
Zachovať pôdny kryt z protieróznych dôvodov. Turistika len po značených turistických
chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia; obmedziť zber lesných
plodov; neumožniť cyklistiku a motokros; vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého
stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený
vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany; CHVO – dodržiavať
podmienky chránenej vodohospodárskej oblasti a PHO III. stupňa

L 01 - ochranný les, NPR, TANAP, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 5. stupeň –NPR Važecká a Kôprová dolina; ochranné lesy;
nadregionálne biocentrum – Tatry; jadrové územie európskeho významu
Návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0307 Tatry; chránené vtáčie územie –SKCHVU
030 Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
výroba, výstavba, bývanie
vysokokmenný ochranný les, plochy postihnuté kalamitou
vysokokmenný rôznoveký viacetážový ochranný les, súvislý vertikálny a horizontálny
zápoj
Režim bez zásahu človeka; vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu
biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj
spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany

L 02 – lesné porasty, TANAP, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – TANAP; lesné porasty; nadregionálne biocentrum
– Tatry; jadrové územie európskeho významu
Návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0307 Tatry; chránené vtáčie územie –
SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba okrem lesnej, výstavba, bývanie
vysokokmenný les, plochy postihnuté kalamitou
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať
prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany

L 03 – lesné porasty, TANAP, Biocentrum, CHVU - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované
neprípustné

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – TANAP; lesné porasty; nadregionálne biocentrum
– Tatry; jadrové územie európskeho významu
Návrh na chránené vtáčie územie – SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom
zmysle
Výroba okrem lesnej, výstavba, bývanie
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záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY
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vysokokmenný les, plochy postihnuté kalamitou
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať
prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany

L 04 – lesné porasty, OP TANAP, Biokoridor, CHVU - návrh, NATURA - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP TANAP; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – TANAP- NAPANT;
Návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0307 Tatry; chránené vtáčie územie –
SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba okrem lesnej
vysokokmenný les, plochy postihnuté kalamitou
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného
vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp.
eliminácia existujúcich

L 05 – lesné porasty, OP TANAP, Biokoridor, CHVU - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP TANAP; lesné porasty; regionálny biokoridor –
Podhorie Západných Tatier - Machy;
Návrh na chránené vtáčie územie – SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom
zmysle
Výroba okrem lesnej, výstavba, bývanie
vysokokmenný les, plochy postihnuté kalamitou
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného
vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp.
eliminácia existujúcich

L 06 – lesné porasty, OP TANAP, Biokoridor, CHVU - návrh, PHO vody
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované
neprípustné

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP TANAP; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – TANAP- NAPANT; PHO vody II. stupeň
Návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0307 Tatry; chránené vtáčie územie –
SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba okrem lesnej
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vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného
vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp.
eliminácia existujúcich; PHO vodných zdrojov – dodržiavať podmienky ochrany zdroja

L 07 – lesné porasty, OP TANAP, Biokoridor, CHVU - návrh,
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP TANAP; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – TANAP- NAPANT
Návrh na chránené vtáčie územie – SKCHVU030 Tatry; ekologická stabilita v širšom
zmysle; miestny biokoridor Beliansky potok
Výroba okrem lesnej
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného
vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp.
eliminácia existujúcich;

L 08 – lesné porasty,
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň; lesné porasty;
ekologická stabilita v širšom zmysle;
Výroba okrem lesnej
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov;

L 09 – lesné porasty, OP NAPANT, Biokoridor,
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP NAPANT ; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – Nízke Tatry
ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba okrem lesnej
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
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Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov;

L 10 – lesné porasty, OP NAPANT, Biokoridor, CHVU - návrh,
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP TANAP; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – Nízke Tatry
Návrh na chránené vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; ekologická stabilita
v širšom zmysle;
Výroba okrem lesnej
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného
vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp.
eliminácia existujúcich;

L 11 – lesné porasty, OP NAPANT, Biokoridor, CHVU - návrh, NATURA - návrh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň –OP TANAP; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – Nízke Tatry
Návrh na chránené vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; návrh územie SKUEV0296
Turková; ekologická stabilita v širšom zmysle;
Výroba okrem lesnej
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného
vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp.
eliminácia existujúcich;

L 12 – lesné porasty, OP NAPANT, Biokoridor, CHVU - návrh, NATURA – návrh, NPR
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 5. stupeň – NPR Turková; lesné porasty; nadregionálny
biokoridor – Nízke Tatry
Návrh na chránené vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; návrh územie SKUEV0296
Turková; ekologická stabilita v širšom zmysle;
Výroba j
vysokokmenný ochranný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový ochranný les, súvislý vertikálny a horizontálny
zápoj
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Režim bez zásahu človeka; vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu
biotopov Natura 2000; Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného vývoja
organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia
existujúcich;

L 13 – lesné porasty, NAPANT, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA – návrh, CHVO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – TANAP; lesné porasty; nadregionálne biocentrum
– Tatry; jadrové územie európskeho významu; chránená vodohospodárska oblasť
Návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0310 Kráľovohorské Nízke Tatry; chránené
vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba okrem lesnej, výstavba, bývanie
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať
prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany; CHVO –
dodržiavať podmienky vodohospodárskej oblasti

L 14 – lesné porasty, NAPANT, Biocentrum, CHVU - návrh, NATURA – návrh, CHVO,
PHO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – TANAP; lesné porasty; nadregionálne biocentrum
– Tatry; jadrové územie európskeho významu; chránená vodohospodárska oblasť; PHO
vôd II. stupeň
Návrh na územie NATURA 2000 – SKUEV0310 Kráľovohorské Nízke Tatry; chránené
vtáčie územie – SKCHVU018 Nízke Tatry; ekologická stabilita v širšom zmysle
Výroba okrem lesnej, výstavba, bývanie
vysokokmenný les,
vysokokmenný rôznoveký viacetážový les, súvislý vertikálny a horizontálny zápoj
Dodržiavať cieľové drevinové zloženie a hospodársky spôsob podľa platného LHP,
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia – uprednostňovať výberkový spôsob
hospodárenia – jednotlivý a skupinový výber, ponechávať v porastoch ojedinelé staré
suché a dutinové stromy, rešpektovať prirodzený biologický rytmus hlavných
predstaviteľov fauny (hniezdne obdobia, obdobia rodenia mláďat); turistika len po
značených turistických chodníkoch, obmedziť hromadné turistické a športové podujatia;
obmedziť zber lesných plodov v lokalitách výskytu tetrova; usmerniť lesné hospodárstvo
v súlade s potrebami výberových druhov vtákov; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať
prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany; CHVO –
dodržiavať podmienky vodohospodárskej oblasti

D 01, 03, 04 – lesy na PPF, OP TANAP, biokoridor, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nadregionálny biokoridor
TANAP-NAPANT, regionálny biokoridor Podhorie Západných Tatier – Machy; nelesná
drevinová vegetácia,
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Plochy zarastené lesom zo samonáletu
zachovať terajší stav priestoru
Zachovať charakter plôch s viacvrstvovou, viacvekou štruktúrou porastov, podporovať
voľný zápoj drevín; vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura
2000; zachovaním prvku podporovať funkcie biokoridoru
30

ÚPN-O Východná

závazná časť

D 02 – lesy na PPF, OP TANAP, biokoridor, PHO vôd, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nadregionálny biokoridor
TANAP-NAPANT, regionálny biokoridor Podhorie Západných Tatier – Machy; nelesná
drevinová vegetácia; PHO vôd II. stupeň
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Plochy zarastené lesom zo samonáletu
zachovať terajší stav priestoru
Zachovať charakter plôch s viacvrstvovou, viacvekou štruktúrou porastov, podporovať
voľný zápoj drevín; dodržíavať zásady ochrany vodných zdrojov pre PHO II. stupňa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000 ; zachovaním
prvku podporovať funkcie biokoridoru

D 05 – lesy na PPF, OP TANAP, biokoridor, PHO vôd
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nadregionálny biokoridor
TANAP-NAPANT, regionálny biokoridor Podhorie Západných Tatier – Machy; nelesná
drevinová vegetácia; PHO vôd II. stupeň
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny,
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Plochy zarastené lesom zo samonáletu
zachovať terajší stav priestoru
Zachovať charakter plôch s viacvrstvovou, viacvekou štruktúrou porastov, podporovať
voľný zápoj drevín; dodržíavať zásady ochrany vodných zdrojov pre PHO II. stupňa;
zachovaním prvku podporovať funkcie biokoridoru

D 06 - nelesná drevinová vegetácia, OP TANAP, biokoridor, CHVU, PHO vôd
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia; regionálny biokoridor Podhorie Západných Tatier – Machy; PHO vôd II. stupeň
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Súvislejšie plochy krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v komplexoch
poľnohospodárskej pôdy
zachovať terajší stav priestoru
umožniť rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; dodržíavať
zásady ochrany vodných zdrojov pre PHO II. stupňa; zachovaním prvku podporovať
funkcie biokoridoru

D 07 - nelesná drevinová vegetácia, OP TANAP, biokoridor, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia; nadregionálny biokoridor TANAP-NAPANT
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Súvislejšie plochy krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v komplexoch
poľnohospodárskej pôdy
zachovať terajší stav priestoru
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umožniť rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním
prvku podporovať funkcie biokoridoru

D 08 - nelesná drevinová vegetácia, OP TANAP, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia;
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry; interakčný prvok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Súvislejšie plochy krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v komplexoch
poľnohospodárskej pôdy
zachovať terajší stav priestoru
umožniť rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000;

D 09 - nelesná drevinová vegetácia, OP TANAP, biokoridor
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia; nadregionálny biokoridor TANAP-NAPANT,
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, miestny biokoridor
Beliansky potok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Súvislejšie plochy krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v komplexoch
poľnohospodárskej pôdy
zachovať terajší stav priestoru
umožniť rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
zachovaním prvku podporovať funkcie biokoridoru

D 10 - nelesná drevinová vegetácia, OP TANAP
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia;
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, interakčný prvok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Súvislejšie plochy krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v komplexoch
poľnohospodárskej pôdy
zachovať terajší stav priestoru
umožniť rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
zachovaním prvku podporovať funkcie interakčného prvku v krajine

D 11 - nelesná drevinová vegetácia
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina; nelesná drevinová vegetácia;
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, interakčný prvok

neprípustné

odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
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Súvislejšie plochy krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v komplexoch
poľnohospodárskej pôdy
zachovať terajší stav priestoru
umožniť rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
zachovaním prvku podporovať funkcie interakčného prvku v krajine

D 12, 13 - nelesná drevinová vegetácia s lúkami a pasienkami, OP TANAP, biokoridor,
CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia s lúkami a pasienkami; nadregionálny biokoridor TANAP-NAPANT, regionálny
biokoridor Podhorie Západných Tatier - Machy
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry; miestny biokoridor Beliansky potok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Menšie plôšky krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v porastoch lúk a pasienkov
zachovať terajší stav priestoru
umožniť udržanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním
prvku podporovať funkcie biokoridoru

D 14 - nelesná drevinová vegetácia s lúkami a pasienkami, OP TANAP, CHVU, PHO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia s lúkami a pasienkami; PHO vôd II. stupeň
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry; interakčný prvok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Menšie plôšky krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v porastoch lúk a pasienkov
zachovať terajší stav priestoru
umožniť udržanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním
prvku podporovať funkcie interakčného prvku v krajine; dodržiavať zásady PHO II. stupňa

D 15 - nelesná drevinová vegetácia s lúkami a pasienkami, OP TANAP, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia s lúkami a pasienkami;
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, chránené vtáčie územie
SKCHVU030 Tatry; interakčný prvok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Menšie plôšky krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v porastoch lúk a pasienkov
zachovať terajší stav priestoru
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PARCIÁLNE REGULATÍVY

závazná časť
umožniť udržanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním
prvku podporovať funkcie interakčného prvku v krajine;

D 16 - nelesná drevinová vegetácia s lúkami a pasienkami, OP TANAP
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; nelesná drevinová
vegetácia s lúkami a pasienkami;
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, interakčný prvok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Menšie plôšky krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v porastoch lúk a pasienkov
zachovať terajší stav priestoru
umožniť udržanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
zachovaním prvku podporovať funkcie interakčného prvku v krajine;

D 17 - nelesná drevinová vegetácia s lúkami a pasienkami
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina; nelesná drevinová vegetácia
s lúkami a pasienkami;
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, interakčný prvok
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Menšie plôšky krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v porastoch lúk a pasienkov
zachovať terajší stav priestoru
umožniť udržanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
zachovaním prvku podporovať funkcie interakčného prvku v krajine;

D 18 - nelesná drevinová vegetácia s lúkami a pasienkami, NAPANT, biocentrum, UEV,
CHVU, PHO, CHVO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nelesná drevinová vegetácia s lúkami a
pasienkami; nadregionálne biocentrum Kráľovohorské Nízke Tatry, PHO vôd III. stupeň,
chránená vodohospodárska oblasť
nelesná drevinová vegetácia – posilňovanie biodiverzity krajiny, SKUEV0310
Kráľovohorské Nízke Tatry, SKCHVU018 Nízke Tatry
odstraňovanie porastov nelesnej drevinovej vegetácie
Menšie plôšky krovinovej a stromovej vegetácie v krajine v porastoch lúk a pasienkov
zachovať terajší stav priestoru
umožniť udržanie nelesnej drevinovej vegetácie v priestore najmä na neplodných
plochách a ako prirodzených izolačných bariér proti hluku, prachu, viditeľnosti apod.; pre
posilnenie biodiverzity v porastoch uprednostňovať dreviny krovitého charakteru
a stromové dreviny z pôvodných druhov nepestovaných v lesoch (neprodukčné dreviny),
možno použiť aj úžitkové dreviny (medo-, kveto- a plodonosné) – šípka, lieska, trnka, lipa;
zachovaním prvku podporovať funkcie biokoridoru v krajine; vykonávať opatrenia na
dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; dodržiavať zásady PHO a CHVO

P 01 – lúky a pasienky, OP TANAP, biokoridor, PHO, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; trvalý trávny porast;
PHO vôd II. stupňa, nadregionálny biokoridor TANAP-NAPANT
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; rekreačné dynamické aktivity;
SKCHVU030 Tatry
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ÚPN-O Východná
neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

závazná časť

Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; dodržiavať zásady PHO; zachovaním prvku
podporovať funkcie biokoridoru v krajine; dynamickými rekreačnými aktivitami
nenarušovať podstatu prvku; vylúčiť výstavbu ďaľších objektov do inventarizácie
existujúcich objektov a uvedenia do súladu s právnym stavom

P 02 – lúky a pasienky, OP TANAP, PHO, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; trvalý trávny porast;
PHO vôd II. stupňa,
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; rekreačné dynamické aktivity;
SKCHVU030 Tatry; interakčný prvok
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním prvku podporovať funkcie
interakčného prvku v krajine; dodržiavať zásady PHO; dynamickými rekreačnými
aktivitami nenarušovať podstatu prvku; vylúčiť výstavbu ďaľších objektov do inventarizácie
existujúcich objektov a uvedenia do súladu s právnym stavom

P 03 – lúky a pasienky, OP TANAP, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; trvalý trávny porast;
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; rekreačné dynamické aktivity;
SKCHVU030 Tatry; interakčný prvok
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním prvku podporovať funkcie
interakčného prvku v krajine; dynamickými rekreačnými aktivitami nenarušovať podstatu
prvku; vylúčiť výstavbu ďaľších objektov do inventarizácie existujúcich objektov
a uvedenia do súladu s právnym stavom

P 04 – lúky a pasienky, OP TANAP, biokoridor, CHVU
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; trvalý trávny porast;
PHO vôd II. stupňa, nadregionálny biokoridor TANAP-NAPANT
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; SKCHVU030 Tatry; miestny biokoridor
Beliansky potok
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
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PARCIÁLNE REGULATÍVY

závazná časť
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; vykonávať opatrenia na dosiahnutie
priaznivého stavu biotopov Natura 2000; zachovaním prvku podporovať funkcie
biokoridoru v krajine

P 05 – lúky a pasienky, OP TANAP
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; trvalý trávny porast;
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; interakčný prvok
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; zachovaním prvku podporovať
funkcie interakčného prvku v krajine

P 06 – lúky a pasienky
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina; trvalý trávny porast;
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; interakčný prvok
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; zachovaním prvku podporovať
funkcie interakčného prvku v krajine

P 07, 08 – lúky a pasienky, NAPANT, biocentrum, UEV, CHVU, PHO, CHVO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; trvalý trávny porast; PHO vôd III.
stupeň, CHVO – chránená vodohospodárska oblasť, nadregionálne biocentrum
Kráľovohorské Nízke Tatry
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie; interakčný prvok; SKUEV0310
Kráľovohorské Nízke Tatry, SKCHVU018 Nízke Tatry
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...) ; Biocentrum – chrániť ekosystémy a
zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty a dodržať dlhodobé ciele ochrany;
vykonávať opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu biotopov Natura 2000; dodržiavať
zásady CHVO a prípadne PHO

P 09 – lúky a pasienky, OP NAPANT, biokoridor
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; trvalý trávny porast;
nadregionálny biokoridor Nízke Tatry
poľnohospodárska výroba – kosné lúky, pasenie;
Súvislé plochy lúk a pasienkov
možné je zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie
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PARCIÁLNE REGULATÍVY

závazná časť
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, strojové kosenie neuskutočňovať
systémom od okrajov do stredu; na vhodných miestach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...); zachovaním prvku podporovať
funkcie biokoridoru v krajine

O 01 - orná pôda veľkoplošná
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina; orná pôda
poľnohospodárska výroba – plodiny na ornej pôde
veľkoplošné lány
vhodné je rozčlenenie nelesnou drevinovou vegetáciou
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, orbu na svahoch uskutočňovať v smere
vrstevníc; na vhodných miestach popri poľných cestách pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...)

O 02 - orná pôda maloplošná
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina; orná pôda
poľnohospodárska výroba – plodiny na ornej pôde
Maloplošné súvisiace pásy s pestovaním rôznych plodín
uplatňovať princípy ekologického hospodárenia, orbu na svahoch uskutočňovať v smere
vrstevníc; na vhodných miestach najmä na medziach pre posilnenie biodiverzity uplatniť
výsadbu krovitej nelesnej drevinovej vegetácie z domácich druhov drevín (trnka, šípka,
hloh, kalina, svíb, zemolez, lieska, vŕba purpurová...)

T 01 - koridory vodných tokov a brehové porasty, NAPANT, biokoridor
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované
neprípustné

PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 3. stupeň – NAPANT; nadregionálny biokoridor hydrický –
Váh
NATURA 2000 - koridor Čierneho Váhu - SKUEV1310
zmena vodného režimu tokov (hrádze a pod.), zasahovanie do koryta a brehov vodných
tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov
Prirodzene tečúce vodné toky s vlastnou faunou a flórou spolu so sprievodnou
charakteristickou vlhkomilnou vegetáciou
zachovať terajší stav tokov a sprievodnej vegetácie
nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej
stability krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov; vo
voľnej krajine a na prirodzených tokoch rešpektovať ochranné pásmo 30 m, na
navrhovaných lokalitách R3 bude toto pásmo preverené v ÚPN-Z

T 02 - koridory vodných tokov a brehové porasty, OP TANAP, biokoridor, prírodná
pamiatka, PHO
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované
neprípustné

PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 4. stupeň – prírodná pamiatka a 2. stupeň – OP TANAP;
regionálny biokoridor hydrický – Hybica, prírodná pamiatka Hybická tiesňava, PHO vôd II.
stupeň
NATURA 2000 – Hybická tiesňava - SKUEV0194
zmena vodného režimu tokov (hrádze a pod.), zasahovanie do koryta a brehov vodných
tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov, zasahovanie do
geologických vrstiev a skalného masívu v tiesňave
Prirodzene tečúce vodné toky s vlastnou faunou a flórou spolu so sprievodnou
charakteristickou vlhkomilnou vegetáciou
zachovať terajší stav tokov, sprievodnej vegetácie a geologického prostredia
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PARCIÁLNE REGULATÍVY

závazná časť
nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej
stability krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov,
dodržiavať režim PHO vôd II. Stupňa; vo voľnej krajine a na prirodzených tokoch
rešpektovať ochranné pásmo 30 m, na navrhovaných lokalitách R3 bude toto pásmo
preverené v ÚPN-Z

T 03 - koridory vodných tokov a brehové porasty, OP TANAP, biokoridor
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – OP TANAP;
Miestny biokoridor Beliansky potok

neprípustné

zmena vodného režimu tokov (hrádze a pod.), zasahovanie do koryta a brehov vodných
tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov,
Prirodzene tečúce vodné toky s vlastnou faunou a flórou spolu so sprievodnou
charakteristickou vlhkomilnou vegetáciou s prítomnosťou vzácnych, ohrozených
a endemických druhov rastlín a živočíchov
zachovať terajší stav tokov, sprievodnej vegetácie vrátane širšieho koridoru okolo
vlastného vodného toku
nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej
stability krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov; vo
voľnej krajine a na prirodzených tokoch rešpektovať ochranné pásmo 30 m, na
navrhovaných lokalitách R3 bude toto pásmo preverené v ÚPN-Z

PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

T 04 - koridory vodných tokov a brehové porasty
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina;
Interakčné prvky

neprípustné

zmena vodného režimu tokov (hrádze a pod.), zasahovanie do koryta a brehov vodných
tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov,
Prirodzene tečúce vodné toky s vlastnou faunou a flórou spolu so sprievodnou
charakteristickou vlhkomilnou vegetáciou
zachovať terajší stav tokov, sprievodnej vegetácie vrátane širšieho koridoru okolo
vlastného vodného toku
nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej
stability krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov; vo
voľnej krajine a na prirodzených tokoch rešpektovať ochranné pásmo 30 m, na
navrhovaných lokalitách R3 bude toto pásmo preverené v ÚPN-Z

PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

T 05 - koridory vodných tokov a brehové porasty, NATURA – SKUEV0143 Biely Váh
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

ochrana prírody a krajiny – 4. stupeň – voľná krajina;
NATURA 2000 - koridor Bieleho Váhu – SKUEV0143

neprípustné

zmena vodného režimu tokov (hrádze a pod.), zasahovanie do koryta a brehov vodných
tokov, výrub stromov a krov brehových a lemových porastov,
Prirodzene tečúce vodné toky s vlastnou faunou a flórou spolu so sprievodnou
charakteristickou vlhkomilnou vegetáciou
zachovať terajší stav tokov, sprievodnej vegetácie vrátane širšieho koridoru okolo
vlastného vodného toku

PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

rešpektovať biokoridor Bieleho Váhu, jeho brehové porasty a mokrade nachádzajúce sa
v nive

PARCIÁLNE REGULATÍVY

nemeniť korytá vodných tokov a ich vodný režim; z hľadiska diverzity a ekologickej
stability krajiny ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov; vo
voľnej krajine a na prirodzených tokoch rešpektovať ochranné pásmo 30 m, na
navrhovaných lokalitách R3 bude toto pásmo preverené v ÚPN-Z

M 01 - podmáčané a mokraďné lokality, OP TANAP
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo TANAP; podmáčané
a mokraďné lokality
podmáčané a mokraďné lokality – posilňovanie biodiverzity krajiny, interakčný prvok
ÚSES
zmena vodného režimu lokalít, odvodňovanie, výrub stromov a krov
plôšky s rastlinnými spoločenstvami viazanými na hladinu vody vystupujúcu na povrch
s prítomnosťou chránených druhov
zachovať terajší stav priestorov
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nemeniť vodný režim lokalít dôležitých z hľadiska diverzity a ekologickej stability krajiny;
ponechať súčasné prirodzené porasty stromov a krov bez zásahov

M 02 – rybníkové hospodárstvo
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 1. stupeň – voľná krajina; rybničné hospodárstvo
Chov rýb na zachovanie genofondu
zmena vodného režimu lokalít, odvodňovanie, výrub stromov a krov
Sústava rybníkov
zachovať terajší stav priestorov
Zlepšiť súčasný stav hospodárenia a údržby, využiť pre zachovanie genofondu pôvodných
druhov rýb

M 03 – vodné nádrže pre energetiku – Čierny Váh, OP NAPANT
FUNKČNÉ
VYUŽITIE
ÚZEMIA

Súčasné
Navrhované

neprípustné
PRIESTOROVÁ súčasná
FORMA
navrhovaná
záväzná
PARCIÁLNE REGULATÍVY

ochrana prírody a krajiny – 2. stupeň – ochranné pásmo NAPANT, energetika

Rešpektovať energetické využitie priestorov

Prehľad zón udáva nasledovná tabuľka:
Označenie MCHÚ

VCHÚ

ÚSES

SKUEV

NCHVU

PHO
vody

rekreácia

popis

A 01

NPR
TANAP
Važecká
dolina

BC NR Tatry 0307 Tatry

030 Tatry

subalpínsky a
alpínsky
vegetačný stupeň

A 02

NPR
TANAP
Važecká
dolina

BC NR Tatry 0307 Tatry

030 Tatry

pásmo
kosodreviny

A 03
A 04
L 01

NPR
Važecká
dolina,
NPR
Kôprová
dolina

NAPANT BC NR
0310
018
CHVO
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
NAPANT BC NR
0310
018
III.
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
stupeň,
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
CHVO
TANAP BC NR Tatry 0307 Tatry
030 Tatry

L 02
L 03
L 04

TANAP
TANAP
OP
TANAP

L 05

OP
TANAP

L 06

OP
TANAP

L 07

OP
TANAP

BC NR Tatry 0307 Tatry
BC NR Tatry
BK NR 0307 Tatry
TANAPNAPANT
BK R
Podhorie
Západných
Tatier - Machy
BK NR TANAPNAPANT
BK NR TANAPNAPANT, BK

hôľne porasty na
hrebeňoch
hôľne porasty na
hrebeňoch
lesy ochranné

030 Tatry
030 Tatry
030 Tatry

lesy
lesy
lesy

030 Tatry

lesy

030 Tatry II. stupeň

lesy

030 Tatry

lesy
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ÚSES

SKUEV

NCHVU

PHO
vody

rekreácia

popis

M - Beliansky
potok - návrh
L 08
L 09
L 10

OP
NAPANT
OP
NAPANT

L 11

OP
NAPANT

L 12

NPR
OP
Turková NAPANT

L 13

NAPANT

L 14

NAPANT

D 01

OP
TANAP

D 02

OP
TANAP

D 03

OP
TANAP

D 04

OP
TANAP

D 05

OP
TANAP

D 06

OP
TANAP

D 07

OP
TANAP

D 08

OP
TANAP
OP
TANAP

D 09

D 10

OP
TANAP

D 11
D 12

OP
TANAP

BK NR Nízke Tatry
BK NR Nízke Tatry

018
Nízke
Tatry
BK NR 0296 Turková 018
Nízke Tatry
Nízke
Tatry
BK NR 0296 Turková 018
Nízke Tatry
Nízke
Tatry
BC NR
0310
018
CHVO
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
BC NR
0310
018
III.
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
stupeň,
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
CHVO
BK R
030 Tatry
Podhorie
Západných
Tatier - Machy
BK R
030 Tatry II. stupeň
Podhorie
Západných
Tatier - Machy
BK NR 030 Tatry
TANAPNAPANT
BK NR 030 Tatry II. stupeň
TANAPNAPANT
BK NR II. stupeň
TANAPNAPANT
BK R
030 Tatry II. stupeň
Podhorie
Západných
Tatier - Machy
BK NR 030 Tatry
TANAPNAPANT
interakčný
030 Tatry
prvok - návrh
BK NR TANAPNAPANT, BK
M - Beliansky
potok - návrh
interakčný
prvok - návrh
interakčný
prvok - návrh
BK R
030 Tatry
Podhorie
Západných

lesy
lesy
lesy
lesy
lesy ochranné
lesy
lesy
lesy na PPF

lesy na PPF

lesy na PPF
lesy na PPF
lesy na PPF
nelesná drevinová
vegetácia (NDV)
nelesná drevinová
vegetácia (NDV)
nelesná drevinová
vegetácia (NDV)
nelesná drevinová
vegetácia (NDV)

nelesná drevinová
vegetácia (NDV)
nelesná drevinová
vegetácia (NDV)
NDV + lúky a
pasienky (TTP)
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ÚSES

SKUEV

NCHVU

PHO
vody

rekreácia

popis

Tatier - Machy
D 13

OP
TANAP

D 14

OP
TANAP
OP
TANAP
OP
TANAP

D 15
D 16
D 17
D 18

NAPANT

P 01

OP
TANAP

P 02

OP
TANAP
OP
TANAP
OP
TANAP

P 03
P 04

P 05

OP
TANAP

P 06
P 07

NAPANT

P 08

NAPANT

P 09

OP
NAPANT

O 01
O 02
T 01
T 02
T 03
T 04
T 05

NAPANT
PP
OP
Hybická TANAP
tiesňava
OP
TANAP

BK NR 030 Tatry
NDV + lúky a
TANAPpasienky (TTP)
NAPANT, BK
M - Beliansky
potok - návrh
interakčný
030 Tatry II. stupeň
NDV + lúky a
prvok - návrh
pasienky (TTP)
interakčný
030 Tatry
NDV + lúky a
prvok - návrh
pasienky (TTP)
interakčný
NDV + lúky a
prvok - návrh
pasienky (TTP)
interakčný
NDV + lúky a
prvok - návrh
pasienky (TTP)
BC NR
0310
018
III.
NDV + lúky a
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
stupeň,
pasienky (TTP)
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
CHVO
BK NR 030 Tatry II. stupeň dynamické lúky a pasienky
TANAPaktivity
(TTP)
NAPANT
interakčný
030 Tatry II. stupeň dynamické lúky a pasienky
prvok - návrh
aktivity
(TTP)
interakčný
030 Tatry
dynamické lúky a pasienky
prvok - návrh
aktivity
(TTP)
BK NR 030 Tatry
lúky a pasienky
TANAP(TTP)
NAPANT, BK
M - Beliansky
potok - návrh
interakčný
lúky a pasienky
prvok - návrh
(TTP)
interakčný
lúky a pasienky
prvok - návrh
(TTP)
BC NR
0310
018
III.stupeň,
lúky a pasienky
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
CHVO
(TTP)
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
BC NR
0310
018
CHVO
lúky a pasienky
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
(TTP)
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry
BK NR lúky a pasienky
Nízke Tatry
(TTP)
orné pôdy
veľkoplošné
orné pôdy
maloplošné
BK NR Čierny 1310 tok
vodné toky a
Váh
Čierneho
brehové porasty
Váhu
BK R Hybica 0194 Hybická
II. stupeň
vodné toky a
tiesňava
brehové porasty
BK M Beliansky
potok - návrh
interakčný
prvok - návrh
BK NR Biely

vodné toky a
brehové porasty

0143 tok

vodné toky a
brehové porasty
vodné toky a
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ÚSES

SKUEV

PHO
vody

Váh
Bieleho Váhu
interakčný
prvok - návrh

M 01

OP
TANAP

M 02

genofondová
plocha - chov
rýb
OP
BK NR NAPANT Nízke Tatry

M 03

NCHVU

U 01

U 02

U 03

NAPANT BK NR Nízke Tatry

R 01

OP
TANAP

R 02
R 03
V 01

V 02
V 03
V 04

BK NR Váh

1310 Váh

OP
BK NR Váh
NAPANT
NAPANT BC NR
0310
018
Kráľovohorské Kráľovohorské Nízke
Nízke Tatry Nízke Tatry Tatry

rekreácia

popis
brehové porasty
mokrade a
podmáčané
plochy
vodné plochy rybničné
hospodárstvo
vodné plochy vodná nádrž
energetika Čierny
Váh
bývanie a
vybavenosť
zastavaného
územia
bývanie na území
mimo
zastavaného
územia obce
bývanie a
vybavenosť na
území mimo
zastavaného
územia obce
rekreácia
rekreácia
rekreácia
výroba na území
mimo
zastavaného
územia obce
dobývací priestor
výroba elektriny
lesná výroba

Skratky:
MCHÚ
VCHÚ
ÚSES
BC NR

BK R
BK M
IP

maloplošné chránené
územie
veľkoplošné chránené
územie
územný systém
ekologickej stability

SKUEV
NCHVU

územie európskeho významu PHO
navrhované chránené vtáčie
územie (ÚPN-VÚC)

pásmo hygienickej ochrany
vodných zdrojov

biocentrum nadregionálne
biokoridor regionálny
biokoridor miestny
interakčný prvok

U 01 je podrobnejšie riešená v kapitole B.1., regulatívy na olochách U 02, U 03 sú uvedené
v kapitole B3. Plochy R 01-03, V 01-04 – podrobnejšie uvedené v kapitolách C.2, C.4.
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REGULATÍVY ÚSES
•

pri spracovaní ÚPD rešpektovať nadregionálny a regionálny územný systém
ekologickej stability (R-ÚSES) a navrhované prvky miestneho ÚSES

•

Pre tvorbu a ochranu krajiny sú záväzné tieto regulatívy vyplývajúce z ÚSES-ov
spracovaných pre túto oblasť, ktoré vyčlenili v záujmovom území nasledovné prvky:

Nadregionálne biocentrum - Nízke Tatry (zóna A) – Kráľovohoľská časť spolu s
nadregionálnym biocentrum Tatry patria k takzvaným jadrovým územiam európskeho
významu.
Vodný tok Váhu, ako aj brehová vegetácia prirodzených a poloprirodzených jelšových
a jelšovo jaseňových lužných lesov vrátane Čierneho Váhu je v Projekte R-ÚSES klasifikovaný
ako nadregionálny biokoridor 6.1 Váh –vodný tok.

Za nadregionálny biokoridor v projekte RÚSES sú považované aj všetky lesné biotopy
v tomto katastrálnom území s výnimkou lesov, ktoré sú vymedzené ako biocentrá
nadregionálneho a regionálneho významu.
Regionálny ÚSES vyčlenil navyše oproti nadregionálnemu ÚSESu alúvium Hybice ako
regionálny biokoridor a alúvium Belanského potoka ako biokoridor lokálneho významu.
Severná časť katastra bola označená za interakčnú zónu pre územie TANAPu, južná časť za
prechodnú oblasť. Regionálnym biocentrom je rezervácia Hybická tiesňava.
Ako ekostabilizačné opatrenia sú uvedené zachovanie súčasnej krajinnej štruktúry pre
severnú časť územia a na juhu pre styk Kozích chrbtov s kotlinou. Pre centrálnu časť katastra sa
udáva potreba zmeny súčasnej krajinnej štruktúry.
V r. 1997 bol spracovaný v rámci projektu GEF z grantu MŽP SR návrh miestnej ekologickej
siete (miestneho územného systému ekologickej stability) severnej časti k.ú. Východná (nad
železnicou). Tu sú stanovené prvky ÚSES miestneho významu a návrhy pre zlepšenie
migračných podmienok zveri, druhov mokraďných spoločenstiev a celkových ekostabilizačných
účinkov (viď. samostatný výkres sprac. Ing. Milan Koreň).
Pri akýchkoľvek zásahoch a aktivitách v území mimo zastavaného územia obce je nutné
rešpektovať uvedené biocentrá, biokoridory a interakčné zóny.
•

Hlavné zásady pre obhospodarovanie tohto územia zahŕňajú zachovanie doterajšej
štruktúry krajiny – aj s antropickým vplyvom približne v existujúcej miere, v prípade
väčších zásahov je potrebné postupovať individuálne z hľadiska terénu, z hľadiska
konkrétneho biotopu a z hľadiska druhu, formy a trvania požadovaného zásahu do
krajiny.

•

Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v
tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany

•

Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich
spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich

•

Interakčný prvok – zachovanie prvku v štruktúre krajiny, ponechať bez zásahu,
prípadne doplniť v zmysle potrieb daného biotopu
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REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z ĎAĽŠÍCH REZORTNÝCH A
INÝCH ZÁUJMOV V KRAJINE

E.4..1.

OCHRANA PP

Regulatívy sa vzťahujú na územia označené P1-P9 a O1, O2 a podrobnejšie sú uvedené
v kapitole E.2. Ďaľšie regulatívy vyplývajúce zo zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
PP:
• navrhnúť využívanie PP primerane jeho prírodným podmienkam v danom území bez
ohrozenia ekologickej stability územia
• čo najmenej narušovať organizáciu PP, neobmedzovať prístupnosť a obrábateľnosť
pozemkov
• chrániť zariadenia na zachovanie a zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy
• podporiť opatrenia na redukciu erózie pôdy v ohrozených lokalitách vplyvom pôsobenia
dobytku, prípadne technických a iných zásahov človeka
• Dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa zásadami ochrany podľa § 12
zákona
• postupovať v zmysle zásad ekologického hospodárenia na pôde

E.4..2.

OCHRANA LPF

Regulatívy sa vzťahujú na územia označené L1 - L14 a podrobnejšie sú uvedené
v kapitole E.2. Ďaľšie regulatívy vyplývajú zo zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch:
• minimalizovať zábery LPF výstavbou objektov trvalého charakteru
• postupovať v zmysle ekologických postupov pre lesné hospodárstvo

E.4..3.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Regulatívy v zmysle kapitoly D.2.

E.4..4.

POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO
• Umožniť existenciu predátorov, poľovné právo vykonávať len ako doplnok a pomoc
prirodzenému režimu ekosystémov oblasti

F)

ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE

F.1.

OVZDUŠIE

•

podporovať ekologické zdroje energie pre vykurovanie v obci na úkor spaľovania tuhých palív

•

monitorovať stav ovzdušia v obci
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VODA

•

pripravovať výstavbu kanalizácie v obci v zmysle schváleného ÚPN-VÚC Žilinského kraja

•

zabraňovať vzniku divokých skládok odpadov v blízkosti vodných zdrojov

F.3.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

•

predchádzať vzniku odpadov a obmedzenie ich tvorby

•

zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným využitím alebo procesmi umožňujúcimi
získavanie druhotných surovín

•

využívať odpady ako zdroj energie

•

zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú
zákonom

Uvedené body zároveň určujú prioritnú postupnosť pri nakladaní s odpadmi. Pre obec
znamená dodržiavanie a realizácia týchto princípov nasledovné :
•

vytváranie podmienok pre zber druhotných surovín

•

zabezpečenie likvidácie odpadov

•

vyvíjanie nástrojov pre likvidáciu divokých skládok odpadu a zamedzovanie ich vzniku

F.4.

URBANISTICKÁ ZÁSTAVBA

•

zachovať identitu obce

•

rozvíjať vhodné funkcie v existujúcej štruktúre zástavby a domového fondu

•

rozvíjať priestorové usporiadanie jednotlivých funkčných plôch v obci tak, aby vzťahy vnútri
obce boli prehľadné, jasné a zrozumiteľné pre návštevníkov obce, ale i jej občanov

Podrobnejšie regulatívy výstavby v obci sú uvedené v kapitolách záväznej časti A.1. –
Regulatívy urbanistickej koncepcie a B) – Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch.

F.5.

VEGETÁCIA

•

zachovať a zveľaďovať jestvujúcu zeleň v obci

•

podporovať rozširovanie nelesnej drevinovej vegetácie na vhodných miestach v katastri

•

vytvárať plochy verejnej zelene podľa návrhu (komplexný výkres funkčného využívania
a priestorového usporiadania územia) a regulatívov jednotlivých plôch uvedených v rámci
príslušnej kapitoly

G)

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Súčasná hranica zastavaného územia obce podľa podkladov z Katastrálneho úradu
ohraničuje zastavané územie obce o rozlohe 123,14 ha.
Toto územie je v návrhu rozšírené o 13,37 ha na celkovú rozlohu 136,51 ha zastavaného
územia.
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H)

závazná časť

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH
ÚZEMÍ

H.1..1.

OCHRANNÉ PÁSMA

•

Dodržať ochranné pásmo dvoru poľnohospodárskej výroby
hygienických noriem vyhľadom k počtu kusov chovaných zvierat

•

Dodržať ochranné pásmo 50 m od cintorína na základe zákona č. 470/2006
o pohrebníctve

v zmysle

platných

•

Ochranné pásma vzťahujúce sa na dopravné a technické vybavenie územia sú uvedené
v kapitole D záväznej časti tohoto dokumentu.
Nové ochranné pásma alebo chránené územia v katastri obce nie sú navrhované okrem
uvedených v kapitole D záväznej časti tohto dokumentu.

H.1..2.
•

CHRÁNENÉ ÚZEMIA
Rešpektovať chránené územia ochrany prírody:
-

Národný park Vysoké Tatry (TANAP)

-

ochranné pásmo TANAP

-

Národný park Nízke Tatry (NAPANT)

-

ochranné pásmo NAPANT

-

národná prírodná rezervácia Turková (označené v ÚPN-VÚC NPR/5)

-

prírodná pamiatka Hybická tiesňava (označené v ÚPN-VÚC PP/4)

-

navrhované chránené vtáčie územia Nízke Tatry (18) a Tatry (30)

-

navrhované územia európskeho významu : tok Bieleho Váhu (SKUEV0143), Hybická
tiesňava (SKUEV0194), Turková (SKUEV0296), Kráľovohoľské Nízke Tatry
(SKUEV0310), tok Čierneho Váhu (SKUEV1310)
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I)

I.1.

závazná časť

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA
VYKONANIE DELENIA A SCELENIA POZEMKOV, NA
ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Sú uvedené v kapitole K a graficky znázornené v schéme verejnoprospešených stavieb
(grafická príloha č. 2), ktorá je uvedená v kapitole L.

I.2.

PLOCHY NA VYKONANIE SCELENIA A DELENIA POZEMKOV
Takéto plochy sa v návrhu nenachádzajú.

I.3.

PLOCHY NA ASANÁCIU
Nie sú.

I.4.

PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
Plochy na chránené časti krajiny nad rámec evidovaného stavu a zámerov nie sú.
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