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1. Zadanie úlohy
Projektová kancelária ARCHING® SNV, s.r.o., Okružná 787/18, 058 01 Poprad bola
oslovená obcou Smižany na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky :
Územný plán obce Smižany Zmeny a doplnky 2018
Pre účely výberového konania.
Po vyhodnotení ponúk firma ARCHING SNV,s.r.o. predmetnú zákazku získala.
2. Ciele vypracovania ZaD ÚPN-O Smižany
Územný plán obce Smižany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Smižanoch
dňa 13.11.1992 uznesením č. 82/12/92. Jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne
záväzným nariadením Obce Smižany č. 4 zo dňa 13.11.1992. V roku 2001 bola spracovaná
zmena, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Smižanoch dňa 17.1.2002 uzn. č.
196/20/2002 a jeho záväzná časť vyhlásená VZN č. 40/2002. V roku 2007 boli spracované
Zmeny a doplnky ÚPN-O Smižany, ktoré boli schválené dňa 25.10.2007 uzn. č. 100/6/2007
a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 66/2007 dňa 25.10.2007. V roku 2011 boli
schválené Zmeny a doplnky 2010 územného plánu uzn. č. 113/12/2011 dňa 03.11.2011 a ich
záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 96/2011 dňa 03.11.2011.
V roku 2014 boli schválené Zmeny a doplnky 2014 .
.
Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov 05/2018 ÚPN-O Smižany je zmena
funkčných plôch v jednotlivých lokalitách K.Ú Smižany.
Zmeny a doplnky 05/2018 ÚPN-O Smižany sú spracované v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením košického samosprávneho kraja č. 11/2009, ktorým sa vyhlasuje úplné
znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj zo dňa
27.08.2009 s účinnosťou od 01.10.2009.
Spracovaná dokumentácia je tiež v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorší predpisov a s vyhláškou č. 55/2001 o
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
3. Vymedzenie riešeného územia
Riešeným územím je K.Ú Smižany a jednotlivé zmeny funkčných plôch sú označené
do lokalít:
Lokalita 1
Zmena plochy technickej infraštruktúry na plochu IBV.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách C-KN 1863/25, 1863/36 /zastavaná plocha
a nádvoria/v juhozápadnej časti obce v lokalite Maša, kde sa nachádza bývalý objekt
prečerpávacej stanice z odberného miesta vody z rieky Hornád do úpravne vody. Dopravne je
táto plocha prístupná z miestnej obslužnej komunikácie.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Peter Krendželák, za Kaštieľom
1307/Smižany .

-

Vlastník je Peter Krendželák, za Kaštieľom 1307/Smižany.
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Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.

Lokalita 2
Zmena bielej neriešenej plochy na plochu cestovného ruchu.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách C-KN 1877/1, 1877/3 /zastavaná plocha
a nádvoria/v juhozápadnej časti obce v lokalite Maša. Dopravne je táto plocha prístupná z
miestnej obslužnej komunikácie.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Ľubomír Vaic, Trnavská 3358/24, Spišská
Nová Ves.

-

Vlastník je Ľubomír Vaic, Trnavská 3358/24, Spišská Nová Ves,obec Smižany

-

Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.

Lokalita 3
Zmena bielej neriešenej plochy na plochu IBV.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1695/2,3,4,/orná pôda/v južnej časti obce v lokalite
Rovne, v severovýchodnej časti cigánskej osady.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Jozef Kotlár, Bystrá 640/11,
Smižany.

-

Vlastník je Jozef Kotlár, bystrá 640/11, Smižany.

-

Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.

Lokalita 4
Zmena bielej neriešenej plochy na plochu IBV.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1754/39/orná pôda/,v južnej časti obce
v juhozápadnej časti cigánskej osady.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Ľubomír Franko , Hornádska
1336/19 Smižany.

-

Na parcele je 818 vlastníkov.

-

Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.

Lokalita 5
Zmena bielej neriešenej plochy na plochu IBV.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1720/24/orná pôda/,v južnej časti obce v lokalite
Rovne , v južnej časti cigánskej osady.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Jozef Šarišský a Mária Šarišská,
Rybníky 1378/21, Smižany,Cyril Šarišský a Kararína Šarišská ,Poľná 1430/17,
Smižany

-

Vlastník je Obec Smižany.

-

Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.
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Lokalita 6
Zmena bielej neriešenej plochy na plochu OV.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 91720/101, 91697/104 /orná pôda/,v južnej časti
obce v lokalite Rovne ,v severnej časti cigánskej osady.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Mgr. František Petruf 1057/7
Smižany.

-

Vlastník je Mgr .František Petruf 1057/7, Smižany a obec Smižany

-

Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.

Lokalita 7
Zmena navrhovanej plochy poľnohospodárskych dvorov a lesnej škôlky, plochy športu
a oddychu, plochy izolačnej zelene na plochu IBV.
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1357/4,5,8/ , 395/5 až 411/2 , 398/4,395/6 TTP,orná
pôda/,v západnej časti obce pod družstvom, pri Tomášovskej ceste.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je Peter Štrauch, Sládkovičova 158/36
Smižany a ostatní vlastníci uvedených parciel

-

Vlastník je Peter Štrauch, Sládkovičova 158/36 Smižany a ostatní vlastníci uvedených
parciel

-

Zmena sa týka grafickej časti územného plánu a je riešená na náložke A3.

Lokalita 8
Zmena sa týka zmeny navrhovaných regulatívov územného rozvoja na plochách cestovného
ruchu v lokalite Čingov-Hradisko.
-

Lokalita sa nachádza v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce Smižany na
parcelách v lokalite Hradisko,ktoré sú navrhované na funkciu-cestovný ruch.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je obec Smižany.

-

Zmena sa týka textovej – záväznej časti územného plánu a je znázornená na náložke A4.

Lokalita 9
Zmena sa týka zmeny navrhovaných regulatívov územného rozvoja na plochách cestovného
ruchu v lokalite Košiarny briežok
-

Lokalita sa nachádza v južnej časti katastrálneho územia obce Smižany na parcelách
definovaných hranicou rekreačného priestoru Košiarny briežok.

-

Žiadateľ o Zmenu a doplnok ÚPN-O Smižany je obec Smižany.

-

Zmena sa týka textovej – záväznej časti územného plánu

4. Použité podklady a materiály
Ako podklad pre vypracovanie ZaD 2013 ÚPN-O obce Smižany boli použité:
- ÚPN - O Smižany - čistopis (Ateliér Atrium, Ing. arch. D. Burák a kol., 2002)
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- ZaD ÚPN - O Smižany (Ateliér Atrium, Ing. arch. D. Burák a kol., 2007)
- ZaD ÚPN - O Smižany (Ing. arch. P. Steiniger a kol., 2010)
- ZaD ÚPN – O Smižany (ARCHING SNV,s.r.o. 2014)
- konzultácie s obcou Smižany zastúpenou vedúcou odd. výstavby a životného prostredia
5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného využitia územia
Riešené územia sú súčasťou schválenej ÚPD obce Smižany a predmetom riešenia sú
nové požiadavky na zmenu ich funkčného využitia takto:
1–

v návrhu je riešená zmena z plochy areálov technickej infraštruktúry na plochy
rodinných domov
v návrhu je riešená zmena bielej neriešenej plochy na plochy pozemkov rekreačných

2–
chát.
3–
v návrhu je riešená zmena bielej neriešenej plochy na plochy pozemkov rodinných
domov
4–
v návrhu je riešená zmena bielej neriešenej plochy na plochy pozemkov rodinných
domov
5–
v návrhu je riešená zmena bielej neriešenej plochy na plochy pozemkov rodinných
domov
6–
v návrhu je riešená zmena bielej neriešenej plochy na plochy občianskej vybavenosti
7–
v návrhu je riešená zmena z plochy TTP a ornej pôdy na plochy pozemkov rodinných
Domov
8 v návrhu je riešená zmena regulatívov na plochách cestovného ruchu v lokalite
Hradisko
9 v návrhu je riešená zmena regulatívov na plochách cestovného ruchu v lokalite
Košiarny briežok
6. Základné údaje o navrhovaných kapacitách
Na území lokality č. 1 sa predpokladá výstavba jedného rodinného domu .
Na území lokality č. 2 sa predpokladá výstavba troch rekreačných chát individuálnej chatovej
rekreácie.
Na území lokality č. 3 sa predpokladá výstavba jedného rodinného domu .
Na území lokality č. 4 sa predpokladá výstavba jedného rodinného domu .
Na území lokality č. 5 sa predpokladá výstavba 12 rodinných domov .
Na území lokality č. 6 sa predpokladá výstavba jedného objektu občianskej vybavenostiobchodu potravín.
Na území lokality č. 7 sa predpokladá výstavba 10 rodinných domov.
7. Návrh dopravnej infraštruktúry
Dopravné napojenie lokalít je z jestvujúcich alebo navrhovaných miestnych
obslužných komunikácií v obci.
8. Návrh technickej infraštruktúry
Kapacita jestvujúcich sietí technického vybavenia pri navrhovaných lokalitách je pre
ich napojenie postačujúca.
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Zásobovanie vodou
Spolu je navrhovaných 25 b. j. a 3 rekreačné chaty s priemernou obývanosťou 4,1 obyv./byt.
Pri priemernej dennej potrebe vody na jedného obyvateľa 145 l a počte obyvateľov
v navrhovanej zástavbe 103 je celková navrhovaná priemerná denná potreba vody pre
navrhované lokality 14 935 litrov, ročná 5 451,275 m3.
Pre požiarne účely bude zabezpečená voda z verejného vodovodu vybudovaním
vonkajších hydrantov.
Odkanalizovanie
V lokalite č. 1 a 2 sa uvažuje s vybudovaním čističiek odpadových vôd.
Ostatné lokality budú napojené na verejnú kanalizáciu. Dažďové vody zo striech
a spevnených plôch budú ponechané na pozemkoch rodinných domov, resp. rekreačných chát.
Zásobovanie elektrickou energiou
Z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností
vyplýva, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je postačujúci pre
uvažovaný investičný zámer.
V Lokalite 7 je navrhnuté káblové vedenie 22kV namiesto vzdušného 22kV k trafostanici.
Zásobovanie plynom
V navrhovaných lokalitách je potrebné vybudovať STL rozvod plynu v nadväznosti na
jestvujúci rozvod v Smižanoch .
Trasovanie navrhovaných plynovodov je uvažované v zelených pásoch popri
miestnych komunikáciách , ich ukončovanie je uvažované sekčnými uzávermi, ktoré
dovoľujú postupné predlžovanie výstavby plynovodov bez potreby odstávky.
Telekomunikačné siete:
V rámci novej výstavby sa telekomunikačné rozvody prevedú úložnými káblami typu
TCEPKPFLE s priemerom žíl plynúcich z útlmového plánu.
Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 2 páry na byt .
Ochrana pred povodňami.
V návrhu Zmien a doplnkov 05/2018 ÚPN-O Smižany sa lokalita č 1 a 2 nachádzajú na
ľavom a pravom brehu rieky Hornád v časti obce Maša. Hornád v tejto časti obce preteká
kamenným korytom,ktoré je v značnom sklone.Inundačné územie rieky v tejto časti obce je
totožné so súčasným korytom,z ktorého sa rieka nevybrežila ani pri posledných záplavách.
Znamená to ,že zaplavenie lokalít 1 a 2 technicky neprichádza do úvahy.
Lokalita 5 sa nachádza na ľavom brehu rieky Hornád v južnej časti cigánskej osady.Ani
v tejto časti obce sa rieka Hornád cez hrádze popri toku nevybrežila.Znamená to,že zaplavenie
tejto lokality nehrozí. Pomôže tomu aj výhľadovo riešená vodná nádrž.
Podrobné riešenie zástavby je určené spracovať urbanistickou štúdiou.
Lokalita 7 sa nachádza pri potoku Brusník a z časti zasahuje do jeho inundačného územia.
V Zmenách a doplnkoch 2010 boli určené podmienky protipovodňovej ochrany potoka
Brusníka povinnosti vlastníkov stavieb.
Podrobné riešenie zástavby je určené spracovať urbanistickou štúdiou.
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9. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
Navrhované zmeny funkčného využitia územia v riešených lokalitách zásadne
neovplyvnia kvalitu doterajšieho stavu životného prostredia v obci. Likvidácia tekutých
odpadov bude zabezpečená do navrhovaných ČOV, resp.do jestvujúcej kanalizačnej siete.
Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom na organizovanú
skládku v Spišskej Novej Vsi. Vykurovanie bude zabezpečené ekologicky vhodnými palivami
( prevažne zemným plynom, v budúcnosti alternatívne el. energia, biomasa).
10. Vymedzenie verejnoprospešných stavieb
- všetky priestory pre líniové stavby a zariadenia verejného technického vybavenia
11. Vyhodnotenie záberu pôdneho fondu
Návrh použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je spracované
v zmysle zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. V riešenom
území neboli realizované hydromelioračné opatrenia (odvodnenie), na ktoré sa vzťahuje
zvýšený stupeň ochrany.
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne lesné pozemky.
Lokalita 1
-

Lokalita sa nachádza na parcelách C-KN 1863/25, 1863/36 /plocha
infraštruktúry/v juhozápadnej časti obce v lokalite Maša.

-

Plocha 1717m2 sa nachádza v zastavanom území obce a poľnohospodársky

technickej

sa nevyužíva
Lokalita 2
-

Lokalita sa nachádza na parcelách C-KN 1877/1, 1877/3 /neriešená biela
plocha/v juhozápadnej časti obce v lokalite Maša.

Plocha 3743m2 sa nachádza mimo zastavaného územia obce a poľnohospodársky
sa nevyužíva.
Lokalita 3
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1695/2,3,4,/ neriešená biela plocha /v južnej časti
obce v lokalite Rovne, v severovýchodnej časti cigánskej osady.

-

Plocha 455m2-orná pôda BPEJ 0814062 a je zaradená do 7. Skupiny.
Nachádza mimo zastavaného územia obce a poľnohospodársky sa nevyužíva.
Záber 0,0455 ha-číslo lokality záberu ppf - 42

Lokalita 4
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1754/39/ neriešená biela plocha /,v južnej časti obce
v juhozápadnej časti cigánskej osady.

-

Plocha 106m2-orná pôda BPEJ 0814062 a je zaradená do 7. Skupiny.
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-

Nachádza mimo zastavaného územia obce a poľnohospodársky sa nevyužíva.

-

Záber 0,0106 ha-číslo lokality záberu ppf - 43

Lokalita 5
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1720/24/ neriešená biela plocha /,v južnej časti obce
v lokalite Rovne , v južnej časti cigánskej osady.

-

Plocha 8745m2-orná pôda BPEJ 0814062 a je zaradená do 7. Skupiny.

-

Nachádza mimo zastavaného územia obce a poľnohospodársky sa nevyužíva.

-

Záber 0,8745 ha-číslo lokality záberu ppf - 44

Lokalita 6
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 91720/101/ ,91697/104 neriešená biela plocha /,v
južnej časti obce v lokalite Rovne ,v severnej časti cigánskej osady.

-

Plocha 237m2+88m2-sa nachádza v zastavanom území obce a poľnohospodársky sa
nevyužíva.

Lokalita 7
-

Lokalita sa nachádza na parcelách 1357/4,5,8/TTP,orná pôda/,v západnej časti obce
pod družstvom, pri Tomášovskej ceste.

-

Plocha 3082m2- TTP a plocha 20 942 m2- orná pôda BPEJ 0829002 a je zaradená do
5. Skupiny.

-

Nachádza mimo zastavaného územia obce a poľnohospodársky sa nevyužíva.

-

Predpokladaný záber 1,3082 ha-číslo lokality záberu ppf - 45

Oproti platnej ÚPD je doplnená tabuľka vyhodnotenia záberu poľnohospodárskej pôdy
o lokalitu č. 42,43,44,45 .
Celkovo sú navrhované na záber pôdy 4 lokality v rozsahu 2,2388ha./Poľnohospodárskej
pôdy je 2,2388 ha a nachádza sa mimo zastavaného územia /
Nové číslovanie lokalít nadväzuje na platné vyhodnotenie PP
Tabuľka č. 1 - Návrh použitia PP na nepoľnohos. účely podľa ZaD 05/2018 ÚPN-O Smižany
Číslo
lokality
záberu
PP

Katastrálne
územie

Funkčné
využitie

Výmera
lokality
celkom v ha

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

Celkom
v ha

Druh
pozemku

BPEJ/
skupina

Z toho v ha

Smižany

RD

0,0455

0,0455

43

Smižany

RD

0,0106

0,0106

44

Smižany

RD

0,8745

0,8745

45

Smižany

RD

2,0942
0,3082

1,000
0,3082

Ostatná
plocha
Ostatná
plocha
Ostatná
plocha
Orná pôda
TTP

nepoľnohos.
Pôda
(ha)
Les
(ha)

5

mimo
ZÚ
0,0455

0,0455

5

0,0106

0,0106

5

0,8745

0,8745

5

1,000
0,3082

V ZÚ
42

Časová
etapa
realizácie
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B. Zmeny a doplnky 05/2018 v Záväznej časti :
V čl.1., v bode 1.2. sa pôvodný text :
- záväznou časťou sú regulatívy územného rozvoja, zásady priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia uvedené v čl. II. a vyznačené vo výkrese Komplexný
urbanistický návrh a vo výkresoch 2a, 2b zmien a doplnkov z roku 2007 ako aj výkres
2 zmien a doplnkov z roku 2010 a výkres 2 zmien a doplnkov 2013 (lokalita č.1) ,
výkres 2 zmien a doplnkov 2014 .
Mení na text:
- záväznou časťou sú regulatívy územného rozvoja, zásady priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia uvedené v čl. II. a vyznačené vo
výkrese Komplexný urbanistický návrh a vo výkresoch 2a, 2b zmien a doplnkov
z roku 2007 ako aj výkres 2 zmien a doplnkov z roku 2010 a výkres 2 zmien a
doplnkov 2013 (lokalita č.1). výkres 2 zmien a doplnkov 05/2018.
V čl.2., v bode 2.2 , v časti 2, sa pôvodný text v odseku:
2.c Hradisko – stredisko CR regionálneho významu s obmedzeným rozvojom
2.d Košiarny briežok – stredisko prímestskej chatovej rekreácie a zariadení CR s
obmedzeným rozvojom
Mení na text:
2.c Hradisko – stredisko CR regionálneho významu s možným rozvojom na určených
funkčných plochách cestovného ruchu.
2.d Košiarny briežok – stredisko prímestskej chatovej rekreácie a zariadení CR
s možným rozvojom lôžkových kapacít a doplnením funkčných plôch športu na ploche
,vymedzenej hranicou rekreačného priestoru Košiarny briežok.
V čl.2., v bode 2.5 , sa pôvodný text v druhom odseku dopĺňa za ôsmou odrážkou:
Na Hradisku:
- zastavanosť časti parciel určených funkčnou plochou cestovného ruchu je 20%.
- podlažnosť -jedno nadzemné podlažie a podkrovie .
- strechy a vikiere -valbové, sedlové.
V čl.2., v bode 2.5 , sa pôvodný text v časti : Na Košiarnom briežku,dopĺňa za druhou
odrážkou:
-

Funkčné plochy športu realizovať ako nespevnené trávnaté plochy
s mobilným športovým vybavením.

Ďalej sa pôvodný text dopĺňa o bod :
2.14. Určenie lokalít pre ktoré je potrebné vypracovať ÚPP alebo ÚPD:
UŠ pre lokalitu č.5 ,.ZaD 05/2018 ÚPN-O Smižany.
UŠ pre lokalitu č.7 ,.ZaD 05/2018 ÚPN-O Smižany.
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v Smižanoch, 05/2018

vypracoval: ING.ARCH. Michal KUVIK
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