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I ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1. Názov

Obec Ihľany

2. Identifikačné číslo

00326241

3. Adresa sídla

Ihľany 94

059 94 Holumnica

4. Oprávnený zástupca navrhovateľa

Ján Turek
starosta

5. Kontaktné osoby

Ján Turek
starosta
Obecný úrad Ihľany, Ihľany 94, 059 94 Holumnica
telefón: 052 4589622
elektronická pošta: ocuihlany@gmail.com

Ing. Jaroslav Lizák
E.B.D. Kežmarok, s.r.o., Slnečna 20, 059 71 Ľubica
poverený obstarávateľ 
telefón: 0903642470
elektronická pošta: ebdkezmarok@stonline.sk
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II ZÁKLADNÉ ÚDAJE  O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1. Názov

Územný plán obce Ihľany

2. Charakter

Nová územnoplánovacia dokumentácia obce do 2.000 obyvateľov, ako strategický 
dokument pripravovaný pre oblasť územného plánovania podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov platného k 15.06.2017 (ďalej iba zákon).

Riešeným územím strategického dokumentu je správne územie (chotár) obce zložené 
z katastrálneho územia Majerka a katastrálneho územia Stotince.

3. Hlavné ciele

Samosprávne orgány obce v svojej strategickej vízii predpokladajú, že obec je miestom s 
atraktívnym prostredím pre život a všestranným rozvojom a využívaním svojho vnútorného 
potenciálu zabezpečuje zvyšovanie kvality života všetkých svojich obyvateľov, ktorým poskytuje 
kvalitné služby.

Strategickým cieľom rozvoja obce je vytvoriť podmienky na zvyšovanie kvality života jej 
obyvateľov aktívnym prístupom k podpore hospodárskej a sociálnej oblasti pri súčasnom 
zveľaďovaní životného prostredia obce1.

Hlavným cieľom riešenia Územného plánu obce Ihľany je komplexné riešenie priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie, vecná a časová 
koordinácia jednotlivých činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-
historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného 
rozvoja.

Územný plán obce, ako samosprávny nástroj územného plánovania, má ambíciu vytvoriť 
predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť 
o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného 
rozvoja (napr. formou limitu potravinovej sebestačnosti chotára), na šetrné využívanie prírodných 
zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt územia obce2.

4. Obsah

Proces obstarávania Územného plánu obce Ihľany je riadený ustanoveniami stavebného 
zákona3 a zahŕňa nasledovné etapy:

 prípravné práce,
 zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov,
 zabezpečenie spracovania zadania, jeho prerokovanie a schválenie,
 zabezpečenie spracovania návrhu, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
 príprava podkladov na schválenie návrhu,
 zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti územného plánu, jeho uloženie a vyhotovenie 

registračného listu.

Oznámenie sa podáva v etape prípravných prác. Strategický dokument bude vypracovaný 
v rozsahu definovanom v zákone Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej 
republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a v § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

                                               
1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ihľany na roky 2016 - 2022
2 § 1 zákona FZ ČSSR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
3 § 19a stavebného zákona
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Dokumentácia strategického dokumentu bude členená na textovú a grafickú časť a bude 
obsahovať smernú časť a záväznú časť. Textová časť strategického dokumentu bude obsahovať:

a.) základné údaje,
b.) riešenie územného plánu,
c.) doplňujúce údaje,
d.) dokladovú časť, ktorá sa po skončení prerokovania návrhu priloží k dokumentácii o
prerokúvaní.

Grafická časť strategického dokumentu bude obsahovať:

1.) výkres širších vzťahov
2.) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania správneho
územia
3.) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaných
území
4.) výkres riešenia verejného dopravného vybavenia
5.) výkres riešenia verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo
6.) výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika
7.) výkres riešenia verejného technického vybavenia – plynofikácia, telekomunikácie, IS
8.) výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému
ekologickej stability
9.) výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
10.) schému záväznej časti riešenia, verejnoprospešné stavby

Za podmienky zabezpečenia prehľadnosti a čitateľnosti výkresy môžu byť zlúčené.

5. Uvažované variantné riešenia

V súlade s ustanovením § 21 ods. 2 stavebného zákona bude na základe schváleného 
zadania4 územného plánu obce spracovaný návrh5 územného plánu obce, ktorý bude spracovaný 
invariantne, t.j. rozvoj funkčných plôch v obci bude riešený v závislosti od konkrétnych územných 
možností a rozvojových limitov, ktoré vyplynú z riešenia územného plánu obce.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

- prípravné práce strategického dokumentu október 2017
- prieskumy a rozbory, vrátane krajinnoekologického plánu október 2017
- zadanie strategického dokumentu január 2018
- návrh strategického dokumentu máj 2018
- príprava podkladov na schválenie návrhu september 2018
- vyhlásenie záväznej časti strategického dokumentu október 2018
- uloženie strategického dokumentu a registračný list december 2018

                                               
4 § 20 ods. 7 písm. c) stavebného zákona
5 § 22 stavebného zákona
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Územný plán obce musí byť v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie 
vyššieho stupňa, teda s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v platnom 
znení. 

Akékoľvek odvetvové koncepcie, koncepcie rozvoja obce a iné programy týkajúce sa 
hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja6 musia byť v súlade so záväznými časťami 
územného plánu obce. Medzi tieto strategické dokumenty, ktoré podľa stavebného zákona patria 
medzi ostatné podklady7, patria najmä:

 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poprad
 Lesné hospodárske plány
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ihľany
 Program odpadového hospodárstva obce Ihľany

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo Ihľany

9. Druh schvaľovacieho dokumentu

 uznesenie Obecného zastupiteľstva Ihľany 
 všeobecne záväzné nariadenie Obce Ihľany

                                               
6 § 8 ods. 3 stavebného zákona
7 § 7a stavebného zákona
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III ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH STRATEGICKÉHO 
DOKUMENTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VRÁTANE ZDRAVIA

1. Požiadavky na vstupy

Záber pôdy; pri riešení strategického dokumentu predpokladáme vznesenie nárokov na  
záber poľnohospodárskej pôdy v prospech urbanizovaného územia určeného prevažne pre 
priemysel cestovného ruchu (rekreácia), prvovýrobu a bývanie. Záber lesnej pôdy sa predpokladá 
v minimálnom rozsahu. Vplyv bude priamy, dlhodobý a trvalý, resp. dočasný.

Spotreba vody; predpokladaný počet obyvateľov, návštevníkov a prevádzky priemyslu 
cestovného ruchu zvýšia spotrebu pitnej, úžitkovej a technologickej vody v dedine, ktorá je 
zásobovaná z vlastných zdrojov. Vplyv bude priamy, dlhodobý a trvalý.

Suroviny; je možné predpokladať nutnosť dodávky stavebných surovín na výstavbu 
pozemných a inžinierskych stavieb. Vplyv bude priamy, krátkodobý a dočasný.

Energetické zdroje; predpokladá sa zvýšenie potreby elektrickej energie, zemného 
plynu a tepla. Vplyv bude priamy, dlhodobý a trvalý.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru; dopravné nároky na železničnú trať, diaľnicu 
a cesty I. a II. triedy sa z pohľadu potrieb dediny nevznášajú. Prieťah cesty III/30998 nie je  
možné považovať za bezkolízny. V niektorých úsekoch je potreba hľadania nového smerového
a šírkového usporiadania cesty a jej križovatiek s miestnymi a účelovými komunikáciami. Vplyv je 
priamy, dlhodobý a trvalý.

Nároky na pracovné sily; strategický dokument predpokladá uspokojenie nárokov na 
pracovné sily zo zdrojov dediny, najmä po dobudovaní zariadení priemyslu cestovného ruchu. 
Počas výstavby týchto zariadení bude zvýšená potreba pracovných síl v oblasti stavebnej výroby.
Vplyv je priamy. Dlhodobý a trvalý pre bývajúce obyvateľstvo, krátkodobý a dočasný pre 
zamestnancov stavebných firiem.

Nároky na zastavané územie; strategický dokument vytvára nároky na všetky 
zastavané územia dediny. Predpokladáme návrhy zmien v ich funkčnom využití, ale aj návrh 
rozšírenia zastavaných území obce. Vplyv je priamy, dlhodobý a trvalý.

2. Údaje o výstupoch

Ovzdušie; územný plán vytvorí územnotechnické predpoklady na vznik nových malých 
a stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Zvýši sa tiež objem emisií z dopravy,
ako mobilných zdrojov znečistenia ovzdušia, produkovaných autami nových obyvateľov,  prevádzok 
a návštevníkov dediny.

Odpadové vody; objem splaškových odpadových vôd sa zvýši v súlade s objemom 
spotrebovanej vody. Splaškové vody bude možné čistiť v obecnej čistiarni odpadových vôd po jej 
rekonštrukcii a zvýšní kapacity. Recipientom bude Holumnický potok.

Odpady; strategický dokument vytvára predpoklady pre zvýšenie množstva odpadov 
vznikajúcich na území dediny a rozšírenie ich druhov. 

Hluk, zápach a vibrácie; novými zdrojmi hluku a vibrácii sa stane najmä zvýšená 
nákladná a osobná automobilová doprava. Zápach je možné predpokladať zo živočíšnej výroby.

Žiarenie, ostatné fyzikálne polia a iné výstupy; riešené územie zasahuje
elektromagnetické žiarenie vysielačov mobilných operátorov, rozhlasov, televízií a vzdušných 
vedení elektrickej energie, vzdušných vedení elektrickej energie, infrazvuk tvorený transformátormi 
elektrickej energie a v krajine sa vyskytujú taktiež geopatogénne zóny nad geologickými zlomami 
a vodnými prúdmi.

                                               
8 do roku 2015 označená ako III/5338
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3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Pre identifikovanie možných významných priamych, nepriamych a kumulatívnych vplyvov je
možné použiť súbor agregovaných a individuálnych indikátorov životného prostredia typu „hnacia 
sila“ (www.enviroportal.sk). Indikátory uvedeného typu sú spúšťacie mechanizmy procesov 
v spoločnosti a obstarávaný územný plán ich môže významne ovplyvniť. Indikátory a oblasti 
relevantné pre územný plán obce sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  

Oblasti vplyvov Agregovaný indikátor vplyvov Individuálny indikátor vplyvov

Vplyvy na 
zložky 
životného 
prostredia

Ovzdušie Intenzita dopravy Skutočná dopravná záťaž
Makroekonomické ukazovatele Environmentálna efektivita hospodárstva dediny vo vzťahu k agregovaným emisiám skleníkových plynov

Biota Urbanizácia Vývoj základných demografických ukazovateľov
Migrácia obyvateľstva
Urbanizačné trendy
Plochy zastavaných území
Zeleň v dedine

Voda Urbanizačné vplyvy Hustota osídlenia
Zrážkové pomery Zrážkové a odtokové pomery

Intenzita využívania vodných zdrojov
Horninové prostredie Ekonomické sektory Cestovný ruch

Doprava
Pôda Ekonomické sektory Poľnohospodárstvo

Cestovný ruch
Lesné hospodárstvo
Doprava

Vplyvy na 
faktory 
životného 
prostredia

Odpady Socio-ekonomický vývoj Vývoj základných demografických ukazovateľov

Bilancia vzniku odpadov Bilancia vzniku komunálnych odpadov
Bilancia vzniku nebezpečných odpadov

Nakladanie s odpadmi Zhodnocovanie odpadov
Zneškodňovanie odpadov
Nakladanie s nebezpečným odpadom
Nakladanie s komunálnym odpadom

Zariadenia na zneškodňovanie a 
zhodnocovanie odpadov

Skládky odpadov

Zdravie Intenzita dopravy Skutočná dopravná záťaž 
Cestovný ruch Úroveň životného prostredia

Vplyvy na 
kumulatívne 
problémy 
životného 
prostredia

Klimatické zmeny Ekonomické sektory Poľnohospodárstvo
Cestovný ruch
Lesné hospodárstvo
Doprava
Energetika

Makroekonomické ukazovatele Environmentálna efektivita hospodárstva dediny vo vzťahu k agregovaným emisiám skleníkových plynov
Acidifikácia Emisie acidifikačných substancií Vývoj emisií amoniaku (NH3)

Vývoj emisií SO2

Vývoj emisií NOx

Prízemný ozón Emisie prekurzorov troposférického 
ozónu

Vývoj emisií dusíka a ich merné územné emisie
Emisie prchavých organických látok

Koncentrácie prekurzorov 
troposférického ozónu

Koncentrácie oxidov dusíka
Koncentrácie prchavých organických zlúčenín

Eutrofizácia Urbanizačné vplyvy Hustota osídlenia
Poľnohospodárska výroba Počty hospodárskych zvierat

Vplyvy na  
ochranu 
prírody 
a tvorbu 
krajiny

Kultúrne dedičstvo Stav kultúrnych pamiatok Stavebno-technický stav
Územná ochrana Územná ochrana Národná sieť chránených území

Chránené územia navrhnuté podľa smernice o biotopoch

Vplyvy na 
urbanizáciu

Urbanizácia Urbanizované územia Vývoj zastavaných plôch
Štruktúra osídlenia a stupeň 
urbanizácie

Počet zastavaných území a obyvateľov

Zeleň v dedine Verejná zeleň v zastavanom území
Vodovodná a kanalizačná sieť Napojenie obyvateľstva na verejný vodovod

Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu
Doprava Dĺžka dopravnej infraštruktúry

Vplyvy na  
odvetvia
ekonomickej 
činnosti

Poľnohospodárstvo Využívanie pôdy Zmeny vo využívaní pozemkov
Štruktúra využívania poľnohospodárskej pôdy
Orná pôda na jedného obyvateľa

Rastlinná a živočíšna výroba Počty hospodárskych zvierat

Vstupy do poľnohospodárstva Zavlažované územia
Lesné hospodárstvo Obhospodarovanie a užívanie lesov Vývoj plôch lesných pozemkov
Cestovný ruch Všeobecné socio-ekonomické trendy a 

charakteristiky ponuky a dopytu v 
cestovnom ruchu

Chránené prírodné územia
Kultúrne a historické dedičstvo
Prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie
Motívy zahraničných návštevníkov
Motívy dovolenkového pobytu v domácom cestovnom ruchu
Typy zahraničných návštevníkov

Manažment infraštruktúry cestovného 
ruchu a návštevnosti, turistická doprava 
a prístupnosť cieľov cestovného ruchu

Kapacity ubytovacích zariadení
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4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Je možné predpokladať, že na zdravotný stav obyvateľstva bude mať významný vplyv 
rozvoj cestovného ruchu, možnosti prímestskej rekreácie a úpravy ciest vedúce cez zastavané 
územia dediny.

Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvateľstva sú spojené s alergénnym potenciálom 
oblasti (najmä v lete) a vytváraním podmienok pre výskyt kliešťami prenášaných patogénov 
(Borrelia burgdorferi), ktoré spôsobujú lymskú boreliózu. 

5. Vplyvy na chránené územia, vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie

V riešenom území strategického dokumentu sa nenachádzajú žiadne chránené územia 
národnej siete chránených území ochrany prírody.

Do oboch katastrálnych území zasahuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy, ktoré 
patrí do západoeurópskej sústavy Natura 2000 (SKCHVU051). Účelom ochrany je zabezpečenie 
priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov 
vtákov bociana čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kuvika 
kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika sivého, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, 
rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša sivého, tesára čierneho, tetrova hlucháňa, tetrova 
hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a žlny sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a 
rozmnožovania. Pre sústavu chránených území západoeurópskeho významu platí druhý stupeň 
ochrany.

Riešené územie patrí do povodia Holumnického potoka, ktorý je zaradený v zozname 
vodohospodársky významných vodných tokov9 povodia rieky Poprad.

Taktiež sa tu nenachádzajú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a minerálnych 
stolových vôd vyžadujúcich ochranu10.

V správnom území obce Ihľany nie sú evidované objekty, na ktoré by sa  vzťahovala 
ochrana ložísk nerastných surovín a nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast.

V sledovanom území obce Ihľany nie je vymedzené žiadne územie, na ktoré sa vzťahuje 
ochrana pamiatkového fondu11 (pamiatková rezervácia, pamiatková zóna, ochranné pásmo 
pamiatkového fondu a podobne). Evidované sú tri nehnuteľné kultúrne pamiatky (evanjelický 
a greckokatolícky kostol a pomník padlým v Slovenskom národnom povstaní).

Vplyvy strategického dokumentu na chránené územia ochrany prírody je možné považovať 
za významné v prípade návrhov nevhodnej urbanizácie a formy využitia ich územia.

Opatrenia:
 V území Natura 2000 nenavrhovať obytné územia12.
 Na Holumnickom potoku riešiť odvedenie návrhového prietoku povodne so strednou 

pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q100). Navrhovanú 
zástavbu umiestňovať mimo záplavové územia13.

                                               
9 vyhláška MŽP SR č. 211/2005 Z.z.
10 zákon NR SR č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11 zákon NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon)
12 § 12 ods. 9 vyhl. MŽP SR č. 55/2001 Z.z.
13 § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
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6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu

Nedostatočná výmera ornej pôdy, vysoká miera pôrodnosti obyvateľov a progresívny typ 
populácie tvoria, vo vzťahu k potrebe zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja tejto horskej obce,
vysoké riziko vzniku potravinovo nesebestačného monofunkčného vidieckého sídla bez dostatku 
pracovných príležitostí a s porušovaním práv domorodého obyvateľstva14. 

Významným rizikom rozvoja a limitom urbanizácie územia je nedostatok zdrojov pitnej 
vody.

Na celom riešenom území je stredné radónové riziko, v deviatich lokalitách sú evidované 
potenciálne svahové deformácie (zosuvy), štyri opustené nelegálne skládky bez prekrytia.

Nedostatočná kapacita korýt vodných tokov na odvedenie návrhového prietoku povodne so 
strednou pravdepodobnosťou opakovania priemerne raz za 100 rokov (Q100) prináša povodňové 
ohrozenie a riziká pre zastavané územia obce.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice

Pri navrhovanom strategickom dokumente sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice Slovenskej republiky.

IV DOTKNUTÉ SUBJEKTY

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti, vrátane jej združení
Obyvatelia obce Ihľany, fyzické a právnické osoby so záujmami na území obce Ihľany  

(podnikateľské subjekty, neziskové organizácie, občianske združenia).

2. Zoznam dotknutých subjektov
 Obec Ihľany, okres Kežmarok
 Obec Ľubica, okres Kežmarok
 Obec Krížová Ves, okres Kežmarok
 Obec Jurské, okres Kežmarok
 Obec Holumnica, okres Kežmarok
 Obec Jakubany, okres Stará Ľubovňa
 Prešovský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a ŽP
 Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, 
 Okresný úrad Prešov, Nám Mieru 3, 08192 Prešov

 odbor výstavby a bytovej politiky,
 odbor starostlivosti o životné prostredie,
 odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva.

 Okresný úrad Kežmarok Dr. Alexandra 61, Kežmarok
 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 odbor pozemkový a lesný.

3. Dotknuté susedné štáty
Neboli identifikované.

                                               
14 Deklarácia OSN o právach domorodých obyvateľov A/RES/61/295 zo 17. marca 2008
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V DOPLŇUJÚCE ÚDAJE

1. Mapová a iná grafická dokumentácia

V rámci prác na oznámení o strategickom dokumente bola spracovaná prehľadná situácia 
na podklade základnej mapy mierky 1 : 100 000, ktorá tvorí prílohu tohto oznámenia.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu

 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS 2001) v znení KURS 2011
 Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja v znení zmien a doplnkov 

2009.
 Prípravné práce Územného plánu obce Ihľany, E.B.D. Kežmarok, s.r.o., 2017.
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ihľany na roky 2016-2022.
 Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002.
 Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001, 2011

VI MIESTO A DÁTUM VYPRACOVANIA OZNÁMENIA

Ľubica, október 2017

VII POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

Meno spracovateľa oznámenia:

Ing. Jaroslav Lizák, v.r.

E.B.D. Kežmarok, s.r.o.

Potvrdenie správnosti údajov:

Ján Turek, v.r.

Obec Ihľany

starosta




