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B.

ÚVOD

B.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE, HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY RIEŠENIA

AUREX s.r.o.

 Vyhláška MŽP SR. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii
 Zákon č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný
zákon)
 Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Urbanistická štúdia zóny Eurocamp – Slnečná lúka, lokalita Tatranská Lomnica rieši vytvorenie
novej zóny objektov rekreácie. Samotná lokalita je iba časťou zóny Eurocamp, kde zámerom
mesta je komplexne riešiť zónu Eurocamp, reštrukturalizovať súčasný stav územia a vybudovať tu
urbanizované prostredie napĺňajúce svojimi parametrami význam rekreačnej zóny optimálne
začlenenej do prírodného prostredia na rozhraní medzi prostredím vysokohorským a územím
podhoria.
Zadanie stanovilo určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie:
 stanovenie koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a
spodrobnenie urbanistického riešenia stanoveného v platnej územnoplánovacej
dokumentácii
 riešenia špecifických územno–technických, urbanistických, architektonických a
environmentálnych problémov v území v súvislosti s plánovaným využitím územia,
 overenia a zdokumentovania územno-technických súvislostí a dopadov vyplývajúcich z
navrhovanej koncepcie využitia územia na priestorové usporiadanie a funkčné využitie
územia na cestovný ruch, šport a zeleň vo väzbe na územný plán mesta Vysoké Tatry
v znení zmien a doplnkov,
 koordinácia funkčných, priestorových a územno-technických riešení jednotlivých segmentov
(zámerov investorov) s dôrazom na uplatnenie v krajinnom obraze, dopravného riešenia
a riešenia verejnej technickej infraštruktúry,
 urbanistická štúdia v súlade s výsledkami prerokovania bude slúžiť ako územnoplánovací
podklad (ÚPP) pre územné rozhodovanie.

B.2

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Tatranská Lomnica na parcelách 4384/24,
4380/103, 4380/309, 4380/308 a na časti parcely 4754/3.
Riešené územie je zo severovýchodnej strany v dotyku s lesným pozemkom 2738/1.

Zadanie stanovilo určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie:
 analyzovať známe a koordinovať rozvojové zámery jednotlivých investorov a ich dopad na
riešené územie, jeho využitie a organizáciu,
 v rámci podrobnejšieho urbanistického riešenia navrhnúť zásady a podmienky pre
rozvojové zámery investorov komplexným urbanistickým riešením, s dôrazom na riešenie
priestorových súvislostí,
 stanoviť zásady a regulatívy funkčného využitia územia na cestovný ruch, šport a zeleň
a hmotovo - priestorového usporiadania pozemkov a stavieb, dopravného vybavenia a
technického vybavenia územia, životného prostredia, krajiny, zelene, prvkov územného
systému ekologickej stability,
 riešenie širších súvislosti v oblasti verejného dopravného vybavenia,
 stanoviť zásady a podmienky vecnej a časovej koordinácie výstavby jednotlivých investorov
v území (postupnosť realizácie),vrátane investícií širších väzieb v lokalite.
Obstarávateľ zabezpečil obstaranie UŠ zóny Eurocamp – Slnečná lúka v súlade s §2a zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, prostredníctvom p. Eleonóry Weissovej, odborne
spôsobilej osoby, ako územnoplánovací podklad v zmysle prerokovaného zadania.
Spracovanie UŠ zóny Eurocamp – Slnečná lúka vrátane dohľadu nad jej spracovaním
a prerokovaním zabezpečil obstarávateľ v spolupráci s mestom Vysoké Tatry. Návrh urbanistickej
štúdie bol prerokovaný s orgánom územného plánovania - mestom Vysoké Tatry.
Pri spracovaní urbanistickej štúdie sa postupovalo v zmysle platných zákonov, viažucich sa
k predmetu obstarania:
 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov
4

Riešené územie zasahuje do regulačných blokov L123 a L135 podľa výkresu 8c – Záväzné
regulatívy Územného plánu mesta Vysoké Tatry.
Riešené územie vymedzuje:
 z juhozápadnej strany cesta II/540 (parcela 4708/1) a parcela 4380/311 s existujúcou
komunikáciou
 z juhovýchodnej strany existujúca prístupová komunikácia prechádzajúca okrajom parcely
4380/103 a ďalej parcela č. 4380/3
 zo severovýchodnej strany parcela 2738/1 – lesný pozemok
 zo severozápadnej strany parcelami 4380/13, 4380/319, 4380/314 a 4384/78

Urbanistická štúdia zóny Eurocamp, Tatranská Lomnica, III. etapa – Slnečná lúka

B.3

AUREX s.r.o.

ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA PLATNÁ PRE RIEŠENÉ ÚZEMIE

Popri ceste II/540 vedie 20m široký pas nezastaviteľnej plochy.

Pre riešené územie je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou Záväzná časť územného
plánu veľkého územného celku Prešovského kraja č. 4/2004 v znení zmien a doplnkov č. 17/2009
a Územný plán mesta Vysoké Tatry v znení zmien a doplnkov.

Zmiešané územie s dominantnou funkciou cestovného ruchu

Riešenie UŠ je v súlade s požiadavkami záväznej časti Územného plánu veľkého územného
celku Prešovského kraja č. 4/2004 v znení zmien a doplnkov č. 17/2009.
Pre riešené územie je platnou územnoplánovacou dokumentáciou Územný plán Mesta Vysoké
Tatry, schválený nariadením Mesta Vysoké Tatry č. 1/2010 zo 4.2.2010 a jeho následné
schválene Zmeny a doplnky 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2013/1, 2014/1.

-

plochy určené prednostne pre areály, budovy ubytovacích zariadení cestovného ruchu
zodpovedajúce svojou skladbou a kapacitou potrebám, veľkosti a špecifickej funkcii mesta ako
vysokohorského strediska turizmu, cestovného ruchu, kúpeľnej klimatickej liečby a rekreácie.

Na plochách CR sa môžu umiestňovať:
 funkcie zlučiteľné s cestovným ruchom a s funkciami susedných území, bez negatívnych
vplyvov na prírodné a spoločenské prostredie, slúžiace pre potreby a obsluhu miestneho
obyvateľstva a návštevníkov
 plochy určené pre drobné objekty a zariadenia, služieb, občianskej vybavenosti pre komerčné
a iné aktivity súvisiace s cestovným ruchom,
 plochy sídelnej a areálovej zelene, vodné plochy a vodné toky, oddychové plochy, športovorekreačné plochy.
Podiel zariadení cestovného ruchu pre verejné ubytovanie je prevažujúci nad zariadeniami
občianskej vybavenosti pre verejné stravovanie a služby.
Funkčné využitie – prípustné:
 areály, budovy a zariadenia ubytovacích zariadení cestovného ruchu (ubytovacie
zariadenia, kemping, atď.)
 kultúrne a spoločenské zariadenia
 drobné objekty a zariadenia OV pre komerčné a iné aktivity súvisiace s cestovným ruchom
 objekty, zariadenia kúpeľnej liečby
 zariadenia Horskej služby
 plochy sídelnej zelene
 plochy areálovej zelene
 vodné toky, vodné plochy
 oddychové plochy
 športové a športovo-rekreačné plochy, detské ihriská
 drobná architektúra a mobiliár na verejných zelených priestranstvách
 plochy pre nevyhnutné zariadenia dopravnej vybavenosti (obslužné komunikácie, chodníky,
cyklistické chodníky, garáže, parkovacie domy, parkovacie miesta na verejných a
vyhradených parkoviskách) súvisiace s danou funkciou
 plochy pre nevyhnutné zariadenia odpadového hospodárstva súvisiace s danou funkciou

Podľa ÚPN VT zasahuje riešené územie do regulačných blokov č. L123 a č. L135, pre ktoré sú
určené nasledovné záväzné regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia:
Regulačný blok č. L123
Funkčné využitie: CR (zmiešané územie s dominantnou funkciou cestovného ruchu)
Index zastavaných plôch: 0,20
Maximálna podlažnosť – počet nadzemných podlaží + podkrovie: 3 + 1P
Urbanistické intervencie: N (návrh)
Regulačný blok č. L135
Funkčné využitie: CR (zmiešané územie s dominantnou funkciou cestovného ruchu)
Index zastavaných plôch: 0,20
Maximálna podlažnosť – počet nadzemných podlaží + podkrovie: 3 + 1P
Urbanistické intervencie: N (návrh), PS (prístavba)
Podiel plôch zelene v regulačných blokoch je stanovený na minimálne 30% plochy z celkovej
nezastavanej plochy v regulačnom bloku.
5

Funkčné využitie – prípustné doplnkové v obmedzenom rozsahu:
 budovy, zariadenia OV pre verejné stravovanie, obchod, služby
 bytové jednotky pre služobné bývanie súvisiace s dominantnou funkciou
 plochy pre nevyhnutné zariadenia technickej vybavenosti súvisiace s danou funkciou
Funkčné využitie – neprípustné:
 funkcie – výroba, skladovanie, doprava ako hlavné stavby
 bytové jednotky pre trvalé bývanie
 všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na prírodné a spoločenské prostredie
 všetky druhy funkcií nezlučiteľné s funkciou daného druhu
 drobnochov so škodlivým vplyvom na okolité prostredie (pachy), chov väčších exotických
zvierat.
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 na štrkové vrstvy, ktoré sa vyznačujú pórovou priepustnosťou. Sú veľmi vhodné pre
prúdenie a akumuláciu podzemnej vody. Ich význam je určený rozlohou, hrúbkou
a obsahom ílovitých komponentov

PRIESKUMY A ROZBORY VRÁTANE VYHODNOTENIA LIMITOV ÚZEMIA
Geomorfologické pomery
Riešené územie patrí do Fatransko-Tatranskej oblasti, do orografického celku Podtatranská
kotlina, podcelku Popradská kotlina a oddielu Lomnická pahorkatina. Orografické zaradenie
daného územia podmieňuje aj typ reliéfu, ktorý je tvorený pahorkatinou s postupným prechodom
na hornatinový reliéf.

Daný štrkový horizont záujmového územia ako aj pieskovcové vrstvy sú dotované zrážkovými
vodami presiaknutými cez humóznu vrstvu a infiltrovanými vodami miestnych potokov: Skalnatý
potok, pretekajúci pozdĺž lokality Eurocamp Resort a prítok Chotárneho potoka, prechádzajúci
lokalitou Slnečná lúka.

Geologické pomery

Skalnatý potok pramení zo Skalnatého plesa, v suchom období v hornom toku vysychá. Je
ľavostranným prítokom rieky Poprad. Na režim a vodnosť rieky vplývajú klimatické a geografické
činitele a možno ho charakterizovať ako veľmi nevyrovnaný.

Na geologickej stavbe širšieho územia sa zúčastňujú treťohorné paleogénne sedimenty
centrálnokarpatského flyša. Reprezentuje ich pieskovcovo-ílovcové súvrstvie, ílovce v prevahe
alebo v rovnováhe s pieskovcami. Kvartér je budovaný glaciálnymi až glaciálno-fluviálnymi
sedimentami.
Geologickú stavbu záujmového územia tvorí kvartér budovaný do hĺbky 10,0 m hrubým štrkom
s obsahom balvanov do priemeru 500 mm a valúnov do priemeru 150 mm. Paleogén záujmového
územia je budovaný od 10 – 45 m šedým pieskovcom a kremirtým tmelom.
Petrografický popis:
0,00 – 0,20
humózna vrstva
0,20 – 0,50
hlinitý hrubý štrk s obsahom balvanov do priemeru 500 mm
0,50 – 10,00
piesčitý hrubý štrk s obsahom balvanov do priemeru 500 mm
10,00 – 19,50
piesčitý hrubý štrk s obsahom valúnov do priemeru 150 mm
19,50 – 45,00
šedý pieskovec pevný s kremitým tmelom
Inžiniersko geologické pomery
Podľa inžiniersko-geologickej rajonizácie Slovenska patrí hodnotené územie do regiónu
tektonických depresií, subregiónu s paleogénnym podkladom, do skupiny rajónov predkvartérnych
hornín, do rajónu rajón glacifluviálnych sedimentov. Povrchová vrstva kvartérnych sedimentov je
tvorená humóznym horizontom mocnosti od 15 do 30cm.
Pôdy
Z hľadiska pôdnych typov je pre riešené územie charakteristické zastúpenie kambizemí
vytvorených na zvetralinách nekarbonátových flyšových hornín glacifluviálnych kužeľov.
Typické sú kambizeme pseudoglejové nasýtené, sprievodné pseudogleje modálne
a kultizemné, lokálne gleje; zo zvetralín rôznych hornín. Charakterizuje ich stredná
retenčná schopnosť, stredná priepustnosť a slabo kyslá pôdna reakcia. Pôdy majú vlhký
režim. Z hľadiska zrnitosti sú zastúpené piesčito – hlinité až hlinité pôdy, neskeletnaté až
slabo skeletnaté. Z hľadiska úrodnosti patria poľnohospodárske pôdy v dotknutom území
k málo až stredne produktívnym.
Kontaminácia pôd v riešenom území je nízka, pôdy patria medzi nekontaminované resp. mierne
kontaminované, kde geogénne podmienený obsah rizikových prvkov (Ba, Cr, Mo, Ni, V) dosahuje
limitné hodnoty A (rozhodnutie MP SR č. 531/1994-540). Z hľadiska náchylnosti pôd na
acidifikáciu sú v riešenom území zastúpené prirodzene kyslé pôdy – kyslé vylúhované pôdy na
minerálne chudobných substrátoch. Odolnosť pôd proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových
kovov je silná, odolnosť voči kompakcii je slabá. Pôdy na podloží glacifluviálnych nánosov sú
slabo až stredne ohrozené vodnou eróziou (odnos 0,06 – 1,50 mm vrstvy pôdy za rok).
Hydrogeologické a hydrologické pomery
Na danom území sa vyskytuje podzemná voda viazaná:
 na pieskovcové vrstvy, ktoré sa vyznačujú puklinovou priepustnosťou. Prúdenie
a akumulácia vody v týhto vrstvách je priamo úmerná od ich porušenosti
6

Hladina podzemnej vody je na úrovni 2,45 – 2,95 m pod terénom v závislosti od konfigurácie
terénu. (údaj z roku 1990).
Klimatické pomery
Klimaticky patrí územie do oblasti chladnej, horskej s malou inverziou teplôt. Júlové teploty sú od
12 do 16 0C, letných dní je do 50. Priemerná ročná teplota vzduchu je 4 – 6 °C, priemerný ročný
úhrn zrážok 600 – 800 mm.
B.4.1

BIOTICKÉ POMERY
Rastlinstvo
Dotknuté územie sa nachádza v oblasti západokarpatskej kveteny, v obvode flóry
vnútrokarpatských kotlín, v okrese Podtatranské kotliny. Podľa fytogeograficko - vegetačného
členenia patrí dotknuté územie do ihličnatej zóny, popradského podokresu v rámci Popradskej
kotliny.
V riešenom území môžeme rozlíšiť niekoľko samostatných typov vegetačnej pokrývky, ktorej
priestorové rozmiestnenie ako aj jej kvalita sú výrazne ovplyvnené činnosťou človeka.
Fauna
Podľa členenia územia Slovenska na živočíšne regióny patrí sledované územie do provincie
Karpaty, oblasti Západné Karpaty, obvodu vonkajšieho, okrsku podtatranského.
V pestrej oblasti podhoria Tatier môžeme rozlíšiť živočíšne druhy viažuce sa na jednotlivé typy
rastlinných spoločenstiev.
 Živočíšne spoločenstvá stepí a lesostepí
 Živočíšne spoločenstvá lesa
 Živočíšne spoločenstvá tečúcich riek a mokradí
Charakteristika biotopov a ich významnosť
V blízkosti s riešeným územím sa nachádza významný hydrický biokoridor (Skalnatý potok, jeho
prítoky a ich sprievodná brehová vegetácia, mokraďné spoločenstvá), ktorého ochrana je
verejným záujmom v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (§ 2, ods.2, písm. a),e), g), § 3, ods.3). ide o prioritný biotop európskeho
významu Ls 1.4 Horského jelšového lužného lesa resp. jeho fragmentov v riečnom alúviu toku
Skalnatého potoka (§ 2, ods.2, písm. r), s), u)). V širšom okolí sa nachádza viacero významných
biotopov, ale tieto nebudú realizáciou zámeru nijako ovplyvnené.
Významné migračné koridory živočíchov
Významný migračný koridor živočíchov sa v dotknutom území nenachádza. Funkciu migračného
koridoru severo - južným smerom tvorí v území tok Studeného potoka s jeho brehovými porastmi.
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 Existujúce kanalizačné vedenie DN300 prechádzajúce riešeným územím – v návrhu sa
s ním uvažuje
 Existujúci vodovod DN200 popri ceste II/540 – plánovaná preložka – podľa ÚPN mesta VT

Bezbariérový migračný pohyb zveri v území východo - západným smerom je možný severne od
riešeného územia, kde je medzi zastavaným územím mestskej časti Tatranská Lomnica a jej
súčasťou, zónou Eurocamp vynechaný nezastavaný pás určený pre rekreačné lesy.

B.5

ANALÝZA SÚČASNÉHO ÚZEMIA
Riešené územie je súčasťou mesta Vysoké Tatry, nie je však v priamom susedstve s jeho
zastavaným územím. Súčasťou širšieho územia je mestská časť mesta Vysoké Tatry - Tatranská
Lomnica a podtatranská obec Veľká Lomnica. Obe sídla sú dopravne prepojené cestou II/540 a
lokálnou železničnou traťou medzi Popradom a Tatranskou Lomnicou.
Z hľadiska funkcie cestovného ruchu je širšie územie súčasťou rekreačno – krajinného celku so
vzájomnými turistickými väzbami a poskytuje komplexnú škálu služieb v oblasti rekreácie
a turizmu ako v prostredí vysokohorskom, tak aj na území podhoria.Vzhľadom na prírodnú
jedinečnosť regiónu Vysokých Tatier, dobrú dopravnú dostupnosť a ideálnu polohu k centrám
vysokohorského turizmu a k centrám rekreácie v podhorí má lokalita Eurocamp optimálne
predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu a vybavenosti.
Samotné riešené územie sa nachádza v zóne Eurocamp, v priestore severovýchodne od cesty
II/540. Tvoria ju 4 parcely (4384/24, 4380/103, 4380/309, 4380/308) s celkovou rozlohou 35680
m2 a časť parcely 4754/3 (vodná plocha) o výmere 342 m2, ktorou preteká prítok Chotárneho
potoka. Zo severovýchodnej strany susedí s lesným pozemkom (parcela 2738/1). V minulosti bolo
toto územie súčasťou autocampu, súčasnosti sa nevyužíva.
Dopravný vstup do územia predstavuje existujúca obslužná komunikácia na juhovýchodnom okraji
riešeného územia (hranica parciel 4380/103 a 4380/104), ktorá je priamo napojená na cestu
II/540. V Územnom pláne mesta VT sa počíta s vybudovaním okružných križovatiek (500m
severne a 310m južne od prístupovej obslužnej komunikácie). Tento úsek cesty II/540 má
v súčasnosti kategóriu B2, podľa ÚPN mesta Vysoké Tatry je navrhovaná nová kategória cesty
II/540 – MZ 14,5/60. Paralelne s cestou II/540 je plánovaný hlavný peší chodník funkčnej úrovne
D3 ako pešie spojenie lokality Eurocamp s centrom Tatranskej Lomnice a s diaľkovou pešou
trasou voľne kopírujúcou cestu II/537 (Cestu slobody), ako aj cyklistický chodník s napojením na
plánovanú tatranskú cyklomagistrálu.
Environmentálne limity:
 Riešené územie sa nachádza v 2. stupni územnej ochrany podľa zák. č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny. Nezasahuje do chránených území prírody podľa zák. č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 Riešené územie spadá do ochranného pásma TANAPu (OP TANAP). Hranica TANAPu
prechádza po obvode lokality Eurocamp
 V pásme za východnou hranicou lokality Eurocamp uvažovať s rekreačným lesom, pešie
trasy zastavaného územia prepojiť s pešími trasami vo voľnej prírode
 Rešpektovať hydrologický režim vôd - hladina podzemnej vody je na úrovni 2,45 – 2,95 m
pod terénom v závislosti od konfigurácie terénu. (údaj z roku 1990)
 Rešpektovať trasu potoka v riešenom území (prítok Chotárneho potoka)
Územnotechnické limity:
 V riešenej lokalite Eurocamp sa nachádzajú v súčasnosti zvyšky infraštruktúry bývalého
kempingu, pôvodné spevnené asfaltové plochy a parkovacie plochy a plochy
vnútroareálových komunikácií, s ktorými sa v návrhu neuvažuje
 Riešeným územím prechádza existujúce vedenie VTL plyn s bezpečnostným pásmom 4m
a ochranným pásmom 20m na každú stranu, ktoré návrh rešpektuje
 Existujúce vedenie STL plyn prechádzajúce riešeným územím
 Navrhované VN el.vedenie popri ceste II/540 z trafostanice TR09 (parcela 4384/21) podľa
projektu pre SP Eurocamp Resort
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B.6

ZHODNOTENIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ovzdušie
Znečistenie ovzdušia nepresahuje rámec bežného znečistenia z malých zdrojov v sídle. Zdrojom
znečisťovania ovzdušia je automobilová doprava na ceste Veľká Lomnicu – Tatranská Lomnica.
V mestskej časti sú malé zdroje znečistenia ovzdušia. Zmenou vykurovacej základne na zemný
plyn bude odstránený hlavný zdroj znečisťovania ovzdušia.
Hluk
Najväčším zdrojom hluku je premávka na ceste Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica, na
miestnych cestných komunikáciách a premávka TEŽ (Tatranská elektrická železnica), vo
vegetačnom období aj poľnohospodárska prevádzka.
Radónové riziko
Stupeň radónového rizika a jeho vnikanie do objektov je závislé od objemovej aktivity radónu v
pôdnom vzduchu a od štruktúrno-mechanických vlastností základových pôd, pričom rýchlejšie
uniká z horninového podložia v suchšom a teplejšom počasí. Polčas rozpadu 222Rn je 3,82 dňa,
pričom vznikajú hlavne izotopy Po a Bi, ktoré sú kovového charakteru a absorbovaním sa na
prašné častice môžu byť človekom vdychované a môžu mať aj karcinogénne účinky. Hodnotené
územie patrí podľa mapy radónového rizika SR medzi územia so stredným radónovým rizikom.
Znečistenie vôd
V prevažnej časti dotknutého územia sú podzemné vody so stredným až nízkym znečistením. V
riečnych sedimentoch prevažnej časti územia nebol zistený nadlimitný obsah sledovaných prvkov.
Zdrojmi znečistenia vôd sú hlavne domácnosti v mestskej časti.
Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Košice sleduje kvalitu povrchových vôd v dotknutom
území v Studenom potoku, v r. km 9,8, t.j. v Tatranskej Lesnej nad Cestou Slobody.
Kvalita podzemných vôd sa v riešenom území sleduje v riečnych náplavách Popradu vo vrte
základnej siete SMMU Veľká Lomnica č. 137590, kde podľa STN boli zistené nadlimitné hodnoty
mangánu, železa, chloridov. Z východnej strany riešeného územia v riečnych náplavách Belej vo
vrte základnej siete SHMU Belá č.611190 (ležiaceho v tesnej blízkosti hraníc riešeného územia),
kde je dobrá kvalita vody a podľa STN 757111 neboli prekročené limitné hodnoty.
Kontaminácia horninového prostredia a pôdy
Kontaminácia nebola zistená nad rámec bežného znečistenia z poľnohospodárskej prevádzky a
výroby, cestnej premávky a ďalších činností. Územie leží v hladine A1 obsahu kovov v pôde (0 –
2,0 mg/kg), ktoré majú prevažne antropogénny pôvod, čo je vlastne fónový obsah, zhodný s
prirodzeným výskytom týchto prvkov v prostredí.
Odpady
V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
ako „zákon o odpadoch“), v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.
z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov
v znení neskorších predpisov je možné odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) priestorov resp.
kapacít zrealizovanej stavby zaradiť nasledovne:

Urbanistická štúdia zóny Eurocamp, Tatranská Lomnica, III. etapa – Slnečná lúka

Katalógové
číslo
odpadu
20 0301
20 0121
15 02 02

AUREX s.r.o.

Názov skupiny, podskupiny a druh
odpadu

Kategória odpadu

Množstvo
odpadu

NsO
(kód činnosti)

Zmesový komunálny odpad
Žiarivky
Filtre z ORL

0
N
N

250 t
0,01 t
0,02 t

D1
D9,D15
R9

Charakter biokoridorou miestneho významu má potok s vegetáciou (prítok Chotárneho potoka),
prechádzajúci lokalitou PP, ktorý v návrhu dopĺňame koridorom zelene po oboch jeho stranách.
Tento potok nemá stanovené ochranné pásmo.

B.8

Vlastnícke vzťahy podľa katastra nehnuteľností zo dňa 19.11.2015:
4384/24 – 1046 m2, LV862 (CHEMOSTAV, a.s.)
4380/103 – 5279 m2, LV862 (CHEMOSTAV, a.s.)
4380/309 – 14678 m2, LV841 (Ondrej Bjalončík)
4380/308 – 14677 m2, LV1057 (SPERCHOS s.r.o.)
4754/3 – 5855 m2, LV119 (Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica) – do RÚ zasahuje iba časť.

Komunálny odpad bude uskladnený do typizovaných smetníkov uložených na pozemku investora
(v prednej časti pozemku) a bude pravidelne odvážaný službami obce na najbližšej skládke
komunálneho odpadu, ktorá sa nachádza pri obci Žakovce, v okrese Kežmarok. Predpokladaná
vyťažiteľnosť komunálnych odpadov bude cca 20,00 % (sklo, papier). Odvoz komunálneho
odpadu bude zabezpečený v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením obce. Odvoz
a likvidáciu ostatného odpadu zabezpečí navrhovateľ u oprávnenej organizácie.
Podrobnejšie bude problematika nakladania s odpadmi riešená v Programe odpadového
hospodárstva pôvodcu. Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované iba na základe
predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

B.7

Ochranné pásma
Takmer celé územie Mesta Vysoké Tatry sa nachádza na území Tatranského národného parku
(TANAP). Hranica TANAP-u prechádza po obvode lokality Eurocamp. Na území ochranného
pásma platí druhý stupeň ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a Zákona NR SR č. 454/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Štátna ochrana prírody SR stanovila hranicu, ktorá oddeľuje - reflektuje záujmy ochrany prírody a
krajiny v priestore k. ú. Tatranská Lomnica, lokalita Eurocamp. Hranica rozčleňuje priestor, v
ktorom sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (na západ od stanovenej hranice) a priestor,
v ktorom je možná stavebná činnosť (na východ od stanovenej hranice).
B.7.1

C.

RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

C.1

FUNKČNÉ VYUŽITIE
Riešené územie je v súčasnosti zadefinované v ÚPN Mesta Vysoké Tatry ako cestovný ruch, čo
daná urbanistická štúdia rešpektuje.

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY A ÚSES
Z hľadiska územnej ochrany prírody sa na území katastra nenachádzajú vyhlásené chránené
územia. Dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku s 2.
stupňom ochrany a celé sa nachádza v prechodnej zóne C Biosférickej rezervácie Tatry.
Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a
vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. BR Tatry tvorí bilaterálnu biosférickú
rezerváciu spolu s poľským Tatranským národným parkom (Tatrzanski Park Narodowym TPN). V
riešenom území sa nenachádzajú územia osobitne chránené Ramsarským dohovorom. Dotknuté
územie nezasahuje do žiadneho územia európskeho významu. V širšom okolí je vyhlásené
územie európskeho významu SKUEV0307 Tatry s rozlohou 61735,30 ha. Časť územia Tatier bola
9. júla 2003 zaradená do siete chránených vtáčích území ako CHVU TATRY - SKCHVU030.
Dotknuté územie nezasahuje do vyhláseného CHVÚ ani ho bezprostredne neovplyvňuje.

ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY
V Generele nadregionálneho územného systému ekologickej stability SR, prijatom uznesením
vlády SR č. 319 z 27.4.1992 a v Regionálnom územnom systéme ekologickej stability okresu
Poprad, z r. 1994 bolo v celom území Vysokých Tatier vyčlenených viacero biocentier
a biokoridorov biosferického, nadregionálneho, regionálneho ale aj lokálneho významu.
V riešenom území sa nenachádzajú biocentrá ani biokoridory biosferického, nadregionálneho a
regionálneho územného systému ekologickej stability. Biokoridor lokálneho významu Pramenište Skalnatý potok, limituje riešené parcely zo západnej strany, pozdĺž lokality Eurocamp Resort.
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AKTUÁLNA SITUÁCIA VO VLASTNÍCKYCH VZŤAHOCH

Z funkčného hľadiska zástavba navrhovaných rekreačných objektov pozostáva z 34 objektov na
samostatných pozemkoch, z čoho jeden sa uvažuje ako objekt penziónu s doplnkovou
reštauračnou funkciou.
Navrhované riešenie uvažuje so zastavaním predmetného územia rekreačnými objektmi na
stavebných parcelách o výmere 800 – 2465 m2. Na parcele 4380/103 je navrhovaný objekt
penziónu s doplnkovou reštauračnou funkciou.

C.2

PRIESTOROVÁ SKLADBA
Návrh priestorovej štruktúry bol determinovaný:
 Charakterom prírodného prostredia
 Vedením VTL plynu riešeným územím a jeho rešpektovaním
 Trasou prítoku Chotárneho potoka
 Vlastníckymi vzťahmi
 Požiadavkami objednávateľa
Samotné priestorové riešenie celej lokality rešpektuje vlastnícke vzťahy v území a existujúcu
komunikáciu s priamym napojením na cestu II/540, na ktorú nadväzujú 2 zaslepené komunikácie
vedúce stredom parciel 4380/308 a 4380/309. V budúcnosti je možné prepojenie týchto
komunikácií s okolitým územím prostredníctvom nových komunikácií, kde sú na tento účel
vyčlenené parcely. Taktiež smerom k lesným pozemkom vedie pešie prepojenie. Areál je
koncipovaný ako otvorená zástavba, ktorú medzi sebou predeľuje iba živý plot ako optická bariéra
medzi pozemkami. Na pozemku pri vstupe do riešeného územia z cesty II/540 je navrhovaný
objekt penziónu s doplnkovou reštauračnou funkciou. Objekty v okolí prítoku Chotárnho potoka sú
umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od neho. V hlavnej časti územia, kde sa nachádzajú
rekreačné objekty, sú pozemky koncipované s minimálnou výmerou 800 m2. V severovýchodnej
časti riešeného územia je zachovaný dostatočný odstup navrhovaných objektov - minimálne 12 m
od hranice lesných pozemkov (podľa požiadavky Štátnych lesov Tatranského národného parku
Tatranská Lomnica). Súčasťou celého areálu je aj vzrastlá zeleň, ktorá má prevažne okrasný
charakter a vhodne dopĺňa zástavbu v danom prostredí.
Samotné architektonické riešenie objektov vychádza z tradičnej architektúry a z prvkov
charakteristických pre dané horské prostredie. Rekreačné domy sú navrhované ako dvojpodlažné
alebo trojpodlažné s podkrovím a suterénom. Sklon strechy by nemal byť menší ako 45 stupňov.
Odporúčané stavebné materiály sú kameň, drevo, sklo a keramika.
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Vstupy do objektov a vjazdy na pozemky sú riešené z navrhovaných obslužných komunikácií,
ktoré sú opatrené chodníkom. Línia plotov je umiestnená vo vzdialenosti minimálne 3m od
komunikácie. V línii plotu je vedený pás izolačnej zelene, ktorý oddeľuje verejný priestor od
súkromného. Veľkorysé obytné predzáhradky spríjemňujú koridor ulice a vytvárajú živý zelený
verejný priestor.

C.3

B11

816

163

9

B12

864

173

9

B13

805

161

9

VÝŠKOVÉ ZÓNOVANIE

B14

817

163

9

Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží. Maximálnu
výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustúpené podlažie, o výšku šikmej strechy s
maximálne jedným využiteľným podkrovným podlažím.

B15

807

161

9

prepojovacia p.

193

-

-

Komunikácia C

1038

-

-

C1

863

173

9

C2

824

165

9

C3

819

164

9

C4

813

163

9

C5

826

165

9

C6

803

161

9

C7

804

161

9

C8

869

174

9

C9

849

170

9

C10

895

179

9

Pre parcely:
 s výmerou menšou ako 1500m2 je navrhnutá podlažnosť 2+1
 s výmerou väčšou ako 1500m2 je navrhnutá maximálna podlažnosť 3+1.

C.4

BILANCIA NAVRHOVANÝCH PLÔCH A OBJEKTOV
Orientačné bilancie:
 počet pozemkov
 veľkosť pozemku s penziónom
 veľkosť pozemkov s RO
 plocha pozemkov spolu
 plocha komunikácií

34
2 465 m2
800 – 1 916 m2
32 050 m2
2 408 m2

Tabuľka – Navrhovaná štruktúra plôch a objektov
Číslo pozemku /
označ. komunikácie
Príjazdová komunik.

Navrhovaná plocha
pozemku (m2)

Maximálna zastavaná
plocha budovou (m2)

Obložnosť
rekreačných objektov

688

-

A1

2 465

352

18

C11

839

168

9

A2

1 916

245

18

C12

819

164

9

A3

1 897

314

18

C13

814

163

9

926

-

C14

809

162

9

B1

811

162

9

C15

804

161

9

B2

804

161

9

C16

806

161

9

B3

800

160

9

prepojovacia p.

84

-

-

B4

811

162

9

B5

803

161

9

D.

NÁVRH REGULATÍVOV

B6

812

162

9

D.1

REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA

B7

969

194

9

B8

815

163

9

B9

965

193

9

B10

817

163

9

Komunikácia B

9

V grafickej časti zastavovacej štúdie sú vyznačené pozemky, na ktorých je možné výlučne stavať
nasledovné stavby:
Funkčné využitie vhodné:
 Rekreačné objekty (chaty, chalupy)
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 Zmiešané územie občianskej vybavenosti a cestovného ruchu (penzióny, reštauračné
zariadenia)

F.

V rámci UŠ sú z hľadiska technickej infraštruktúry riešené kapitoly zásobovania lokality médiami.
V rámci využiteľnosti predmetného územia pre rekreáciu bude potrebné vybudovať, rozvody pitnej
vody, kanalizačné vetvy, VN prípojku a trafostanicu VN/NN a NN uličné rozvody a tiež
telekomunikačné zariadenia.

Funkčné využitie prípustné:
 Rekreácia v prírodnom prostredí
 Komunikácie pešie, cyklistické, motorové
 Zeleň súkromná (záhrady chatových objektov) a plosúkromná (spoločné uličné priestory)

Ako podklady boli použité: schválený ÚPN Vysoké Tatry, zastavovací plán riešenej lokality
doplnené trasami jestvujúcich a navrhovaných sieti technickej infraštruktúry, zameranie terénu,
požiadavky stavebníka, konzultácia návrhu riešenia na TVS, a.s. v Poprade a na SPP, a.s.
Bratislava, Poprad a VSE Košice, Poprad.

Funkčné využitie neprípustné
 Výroba, skladovanie, zariadenia dopravy ako hlavné stavby
 Všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (hluk, zápach, atď.) priamo alebo
nepriamo obmedzujú využitie susedných pozemkov

Pre výpočty jednotlivých potrieb vody a energií boli použité údaje urbanistickej ekonómie
s predpokladaným situovaním rekreačných objektov, údajov o predpokladaných obostavaných
vykurovaných priestorov, obložnosti v jednotlivých objektoch.

Doplňujúce ustanovenia
 Parkovanie osobných automobilov musí byť riešené na ich pozemkoch

D.2

F.1

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

F.1.1

ZÁSOBOVANIE VODOU
Súčasný stav

Stavebná čiara neprekročiteľná ohraničuje zástavbu a súčasne vymedzuje priestor nezastaviteľný
nadzemnými alebo podzemnými podlažiami, pričom hranica stavby môže byť aj ustúpená.

Riešená lokalita je nezastavaná, situovaná južne od Tatranskej Lomnice pri štátnej ceste do
Veľkej Lomnice.

Koeficient zastavanosti vyjadruje pomer medzi plochou zastavanou pozemnými stavbami
a plochou pozemku, pre celé uzemie má hodnotu 0,20.

Predmetné územie z hľadiska zásobovania vodou je súčasťou jednotného systému Tatranského
vodovodu. Z hľadiska výškového zónovania patrí územie do jeho IV. tlakového pásma s
vodojemami v Tatranskej Lomnici o objemoch 2 x 1 000 m3. Tieto slúžia na zabezpečenie
nerovnomerných potrieb vody v odberných miestach. Z týchto vodojemov potrubím DN 200 mm je
napojený vodojem Eurocamp o objeme 100 m3. Kapacitne zásobovacie potrubie DN 200 mm je
vybudované po areál ČOV a v severnej časti po lokalitu Eurocamp Resort-u. Trasa vodovodnej
vetvy pozdĺž komunikácie II/540 v dotyku s riešenou lokalitou je v súlade s ÚPN mesta Vysoké
Tatry, toho času mimo prevádzky. Predmetné prepojenie vodovodov bolo vyprojektované v rámci
stavby „Silver Resort Tatranská Lomnica – predlženie vodovodov“. Podľa informácie
prevádzkovateľa vodovodnej siete pôvodné prepojovacie potrubie je toho času neprevádzkované,
v dezolátnom stave a je potreba vybudovať nové prepojenie vodovodov situované pozdĺž miestnej
komunikácie.

Maximálna podlažnosť navrhovaných objektov je:
 1 podzemné podlažie, 2 nadzemné podlažia a podkrovie na parcelách do 1500 m2
 1 podzemné podlažie, 3 nadzemné a podkrovie pri parcelách nad 1500 m2.
Maximálnu výšku zástavby nie je možné prekročiť.
Hmotovo-priestorová regulácia zástavby v navrhovanej zóne rodinných domov je znázornená vo
výkrese Hmotovo-priestorová regulácia.

E.

Rozsah výstavby je navrhnutý v dvoch variantoch. Rozdiely sú v situovaní areálových
komunikácií, objemoch zástavby a výpočte ubytovaných osôb.

REGULATÍVY PRIESTOROVÉ
Priestorové regulatívy sú stanovené:
 Stavebnými čiarami,
 Koeficientom zastavanosti,
 Maximálnou podlažnosťou navrhovaných objektov

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

DOPRAVNÉ RIEŠENIE
V blízkosti riešeného územia sa nachádza štátna cesta II/430 spájajúca Tatranskú Lomnicu
a Veľkú Lomnicu. Na túto komunikáciu je napojená existujúca komunikácia kategórie D1 MOU
6/30, opatrená z jednej strany chodníkom. Popri štátnej ceste vedie plánovaný chodník
a cyklochodník.
Na existujúcu obslužnú komunikáciu sú kolmo navrhované 2 paralelné zaslepené komunikácie.
Komunikácie v území sú navrhované ako D1 MOU 5,5/30 a popri každej vedie aj chodník pre
peších. Chodník pre peších vedie až po lesné pozemky. V území sú samostatné parcely, ktoré
môžu buť v budúcnosti využité na prepojenie zaslepených komunikácií s okolitým územím.
V riešenom území sa uvažuje len s použitím osobných automobilov. Použitie nákladných áut sa
predpokladá len z havarijných alebo zásobovacích dôvodov.
Dlhodobé odstavovanie a garážovanie áut je riešené v rámci jednotlivých pozemkov.
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Nakoľko nie je možné využiť zvyšky rozvodov vody z bývalého kempingu, časť zástavby v
riešenom území je toho času zásobovaná pitnou vodou z jestvujúceho vrtu, studne situovanej
južne od riešeného územia pod jestvujúcou obslužnou komunikáciou. Jej doporučený trvalý odber
je 0,82 l/s, krátkodobo 1,0 l/s.
Výpočet potreby pitnej vody
Podľa vyhl. 684/2006 Z.z. MŽP SR je potreba vypočítaná podľa predpokladaného počtu lôžok v
jednotlivých objektoch. Podľa vyhlášky pre objekty pre cestovný ruch je potreba 150 litrov/lôžko a
deň. Jedná o 333 lôžok pre bývajúcich v rekreačných objektoch.
Qp – priemerná denná potreba
Qp = 333 x 150 = 49 950 = 0,58 l/s
Qm – maximálna denná potreba pri súčiniteľovi dennej nerovnomernosti kd = 1,8
Qm = 49 950 x 1,8 = 89 910 l/deň = 1,04 l/s
Qh – maximálna hodinová potreba pri súčiniteli hodinovej nerovnomernosti kh= 2,0
Qh = 89 910 x 2/24 = 7 457,5 l/hod. = 2,07 l/s.
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Qp. = 49 950 l/deň = 0,58 l/s a Qm.= 2,07 l/s

Návrh riešenia

Podľa požiadavky PVS a.s. v Poprade v rámci prípravy územia je potrebné preložiť trasu verejnej
kanalizácie zo stavebného pozemku do komunikácie, t.j. trasu zberača „A“ o profile DN300 mm.
Splaškové vody z navrhovaných objektov budú pomocou gravitačných uličných vetiev a prípojok
od jednotlivých objektov zaústené do preloženého hlavného zberača „A“ o profile DN 300 mm.
Jednotlivé navrhované vetvy budú profilov DN 300 mm vedené vo verejných komunikáciach, pri
odbočkách z hlavných ciest sú navrhnuté profily DN 200 mm. Kanalizácia je navrhovaná v súbehu
s ďalšími sieťami technickej infraštruktúry.

Predpokladanú potrebu vody navrhujeme zabezpečiť z novobudovanej vodovodnej vetvy o profile
DN 150 mm trasovanej od areálu nefunkčnej ČOV po riešenú lokalitu. Tento vodovod nie je
predmetom riešenia UŠ.
Pre samotné zásobovanie navrhovaných objektov navrhujeme vybudovať jednotlivé uličné vetvy
trasované v navrhovaných uliciach. Sieť navrhujeme ako vetvovú o profiloch DN 100 mm. Ich
profily sú dimenzované na pokrytie maximálnej potreby pitnej a požiarnej vody v celom rozsahu
zástavby. Ako potrubný materiál navrhujeme použiť tvárnu liatinu.
Rozvodné potrubia sú situované tak, aby bola možnosť napojiť všetky objekty z verejne
prístupných komunikácií. Na hraniciach pozemkov budú vybudované združené vodomerné
šachty. Ako materiál na prípojky vody navrhujeme použiť tlakové plastové potrubia.

Napojenie jednotlivých objektov bude prípojkami DN 200 mm ukončenými kontrolnými šachtami
situovanými na hranici stavebných pozemkov. Ako potrubný materiál budú použité potrubia PVC
kanalizačné, triedy SN 10 , kontrolné kanalizačné šachty budú typové z plastov resp. z
betónových skruži.

Požiarna voda a požiarna ochrana

Situovanie jednotlivých kanalizačných vetiev a prípojok, ich profily sú zakreslené v situácii.

Riešenie zdroja požiarnej vody je v súlade s požiadavkami najmä § 4 vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.
z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Návrh riešenia odvádzania dažďových vôd
Podľa zamerania terénu riešené územie je značne sklonité preto dochádza k odtoku povrchových
dažďových vôd a vôd z topenia snehu do okolitého terénu.

Riešená lokalita sa nachádza pri Chotárnom potoku v mierne svahovitom teréne. Príjazd pre
požiarne vozidlá bude zabezpečený jestvujúcimi a navrhovanými komunikáciami. Navrhované
objekty sú dvoj a trojpodlažné, s požiarnou výškou do 7,0 m. Každý objekt má samostatný vchod,
nachádzajú sa v nich priestory na bývanie a garáže. Tieto sú navrhované s vlastnými vjazdmi.
Konštrukcie objektov budú z nehorľavých materiálov. Hasebný zásah bude zabezpečený jednak
s vodou v navrhovaných rozvodoch vody cez nadzemné požiarne hydranty osadené na
potrubiach a tiež hasičskou jednotkou a nimi dovezenou vodou v cisterne. Tlak vody v
navrhovaných domových rozvodoch bude min. 20,0 m nad najvyššie podlažie. Potreba požiarnej
vody podľa veľkosti zástavby jednotlivých domov bude vypočítaná v proj. „Požiarnej ochrany“,
uvažujeme v množstve Qpož.= 8,0 l/s.

Čisté dažďové vody zo striech navrhujeme zaústiť do nepriepustných podzemných nádrži
situovaných na pozemkoch stavebníkov. Táto voda bude využívaná na polievanie záhrad,
prebytočná voda bude odtekať do vsakovacích systémov resp. trativodov situovaných tiež na
pozemkoch stavebníkov. Hĺbky záchytných nadrží budú závislé od úrovne hladiny podzemnej
vody, tieto budú upresňované podľa hydrogeologických prieskumov pri realizácií jednotlivých
objektov.
V prípade prítoku cudzích prívalových vôd z územia nad riešeným areálom bude potrebné tieto
odviesť záchytnou priekopou zaústenou mimo riešeného územia do lesného porastu.
Podrobnejšie riešenie ochrany areálu bude súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie
po podrobnejšom zameraní terénu nad lokalitou.

Situovanie jednotlivých vetiev rozvodu vody a ich profily sú zakreslené v situácii.
Ochranné pásma

Dažďová voda z ciest a spevnených plôch a vody z topenia snehu bude odvádzaná doterajším
spôsobom do priľahlého terénu so spádom do cestnej priekopy.

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je ochranné pásmo
vodovodu určené vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia
na obidve strany, resp. určí prevádzkovateľ sieti.
F.1.2

Situovanie jednotlivých kanalizačných prípojok, ich profily a situovanie zberných nádrži je
zakreslené v situácii.

KANALIZÁCIA

Ochranné pásma

Súčasný stav

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je ochranné pásmo
potrubia kanalizácie určené na obe strany od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia v šírke 1,5
m pri potrubí do priemeru 500 mm.

Riešené územie je nezastavané. Priľahlé územie je odkanalizované delenou kanalizáciou
zaústenou do centrálnej čistiacej stanice odpadových vôd /ČOV/ Poprad – Matejovce.
Cez riešené územie je trasovaná vetva splaškovej kanalizácie, zberač „A“, ktorý odvádza
splaškové odpadové vody z vyššie situovanej zástavby Eurocamp Rezort-u, zástavby v
Tatranskej Lomnici a rozptýlenej zástavby jestvujúcich objektov situovaných severne nad riešenou
lokalitou. Kanalizačná vetva je situovaná pozdĺž hlavnej cesty č. 540 a zaústená do prečerpávacej
stanice Veľká Lomnica a následne do čistiacej stanice odpadových vôd (ČOV) Poprad-Matejovce.
Odpadové vody prečistené na ČOV sú zaústené do rieky Poprad. ČOV ako aj rozvod vody
a akumulácia je v správe PVS, a.s. Poprad.
Návrh riešenia odvádzania splaškových vôd
Odpadové vody z riešeného areálu budú striktne delené na splaškové a dažďové. Množstvo
odvádzaných splaškových vôd z rekreačných domov bude zhodné s predpokladanou potrebou
pitnej vody, kde je vypočítané:
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F.2

ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI

F.2.1

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Súčasný stav
Riešená lokalita je nezastavaná. V blízkosti plánovanej výstavby sú objekty zásobované
elektrickou energiou distribučným kábelovým vedením na úrovni VN, rozvodmi napojeným na
jestvujúcu elektrickú stanicu Kežmarok 110/22 kV. Na tieto rozvody je napojená aj jestvujúca
trafostanica TR 09 situovaná juhozápadne od riešenej lokality.
Zloženie projektovej dokumentácie
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Predmetná projektová dokumentácia pozostáva z týchto objektov:
 VN prípojka
 Trafostanica / trafostanice
 NN sieť

Verejné osvetlenie bude zrealizované 1 kV kábelovým vedením a elektrickými výbojkovými
svietidlami umiestnenými na výložníkoch stožiarov situovaných v zeleni pozdĺž ulíc.

Výkonové nároky

Ochranné pásma

Uvažujeme, že el. energia bude slúžiť na vykurovanie objektov, bežnú potrebu el. spotrebičov a
osvetlenie. Inštalované zaťaženie rekreačných bytov bude po 22,0 kW pri koeficiente súčasnosti
0,3.

Podľa zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. je ochranné pásmo vonkajšieho vzdušného
elektrického vedenia 10 m od krajného vodiča, pri podzemnom elektrickom vedení je po 1,0 m od
kábelového vedenia pri napätí do 110 kV. Ochranné pásmo kioskovej elektrickej stanice s
napätím do 110 kV je vymedzené obvodovou stenou objektu.

Situovanie jednotlivých trás VN káblov, osadenie trafostaníc a NN rozvody sú zakreslené
v situáciach technickej infraštruktúry.

Spôsob vykurovania bude predmetom ďalších stupňov dokumentácie. Doporučujeme vykurovanie
objektov ako teplovodné prostredníctvom elektrokotla, resp. ako nízkotepelné podlahové
vykurovanie kombinované zo solárnymi systémami na ohrev teplej úžitkovej vody.

F.3

ZÁSOBOVANIE TEPLOM
Súčasný stav

Rekreačný objekt,
počet ubytov.
jednotiek
31 obj. po 3 u.j.
3 obj. po 6 u.j.

Počet
u.j.
spolu
93
18

Spolu

111 u.j.

Pi (kW)
Pc (kW)
Koef. suč.
Inšt. výkon, Celkový výkon
byt
22
2 046
0,3
22
396
0,3

Ps (kW)
Súčasný výkon
613,8
118,8

Riešená lokalita je nezastavaná. V blízkosti plánovanej výstavby nie sú vybudované kapacitnejšie
zdroje tepla vhodné na napojenie navrhovaných objektov. Potreba tepla v lokalite je riešená
individuálnymi tepelnými zdrojmi, reprezentovanými kotolňami s palivovou základňou – zemný
plyn resp. spaľovanie biomasy. Zdroje tepla, kotolne sú umiestnené priamo v objektoch, resp. v
areáli ako samostatný objekt.

732,6 kW

Potreba tepla

Výkonové nároky na zaťaženie transformátora v trafostanici sú stanovené pri uvažovanej 75%
vyťaženosti a cos fi -0,90.

Návrh riešenia

Uvažujeme s budovaním nízkoenergetických objektov. Tepelná potreba objektov pre vykurovanie,
ohrev TÚV a vzduchotechniky je vypočítaná skrátenými spôsobom podľa STN 06 0210 pre
oblastnú vonkajšiu výpočtovú teplotu te = - 15°C a priemernú vnútornú teplotu ti = + 20 °C.
Predpokladáme, že navrhované objekty budú spĺňať požiadavky STN 73 0540, zmena 5/97 pri
priemernom súčiniteli prestupu tepla k = 0,55 Wm2k-1.

VN prípojka - navrhovaným trafostaniciam / trafostanici bude vybudovaná VN kábelová prípojka
napojená zaslučkovaním na jestvujúci kábel zásobujúci TR09.

Podľa už zrealizovaných stavieb uvažujeme s maximálnou potrebou tepla pre nízkoenergetickú
bytovú jednotku v predmetnej lokalite v množstve 10 kW/hod.

Trafostanica / e - samotné zásobovanie navrhovaných objektov bude zabezpečené napojením na
rezervu z jestvujúcej trafostanice a výstavbou nových trafostaníc.

Vzhľadom na počet ubytovacích jednotiek pri jednotlivých variantoch je celková predpokladaná
potreba tepla 1 110 kW/h.

Jedná sa o dve trafostanice o inštalovaných výkonoch po 2 x 400 kVA, situovaných na
pozemkoch stavebníka tak, aby boli prístupné z obslužnej komunikácie.

Uvažujeme s elektrickými sporákmi resp. varnými doskami pre prípravu stravy na báze el.
energie.

Jedná sa o voľnostojacie kioskové trafostanice umiestnené pri verejnej komunikácií, aby bola
možnosť v prípade potreby prístup pre revíziu a výmenu trafojednotky.

Technické riešenie

ηt = Ps/ cos fi x využ. Tr = 851,4 /0,9 x 0,75/ = 1 085,3 kVA

Upresnenie požadovaných výkonov podľa výberu varianty, využitia jestvujúcej rezervy na
samotnej trafostanici TR 09 bude predmetom riešenia v ďalšom stupni dokumentácie.
Poznámka: Jednou z možnosti zásobovania el. energiou na úrovni VN je aj zvýšenie
inštalovaného výkonu jestvujúcej TR 09, situovanej mimo riešeného územia.
NN sieť - samotné zásobovanie jednotlivých objektov bude zabezpečené sekundárnou
nízkonapäťovou elektrickou sieťou podzemnými kábelovými rozvodmi napojenými na navrhované
TR a aj na jestvujúcu trafostanicu VN/NN podľa voľnej kapacity v čase realizácie výstavby.
Navrhované NN siete budú navzájom prepojené medzi navrhovanými a jestvujúcou TR 09.
Ukončenie NN el. rozvodov bude na hraniciach verejne prístupných pozemkov v prípojkových
skriniach pre jednotlivé objekty. V skriniach budú pri stavbách jednotlivých objektov umiestené
merania spotreby elektrickej energie pre odberateľov.
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Na základe požiadavky objednávateľa teplo pre vykurovanie jednotlivých objektov bude
zabezpečené alternatívne. Vzhľadom na to, že jednotlivé objekty novej zástavby budú realizované
postupne, navrhujeme ich zabezpečiť teplom lokálnymi decentralizovanými zdrojmi tepla s
hlavnou palivovou základňou el. energia a biomasa.
Navrhované objekty budú zásobované teplom elektrickou energiou. Jedná sa o samostatné
kotolne, el. konvektory. Zdroje tepla budú vybudované v jednotlivých ubutovacích jednotkách
resp. pre jednotlivé objekty. Nevylučujeme ani spaľovanie biomasy, drevných peliet, slamy a na
ohrev teplej vody inštalovať solárne systémy, slnečné kolektory. Navrhované zdroje tepla pri
svojej funkcií neznečisťujú životné prostredie.
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TELEKOMUNIKÁCIE
Súčasný stav
Riešená lokalita je napojená na jednotnú telekomunikačnú sieť napojenú do atrakčného obvodu
TKB Tatranská Lomnica. Pozdĺž št. cesty II/540 je vyprojektovaný telekomunikačný kábel
spájajúci areály Silver Resortu a Eurocamp Resortu.
Návrh riešenia
V rámci celej zástavby bude potrebné vybudovať novú telekomunikačnú sieť v celom rozsahu
výstavby. Bude vybudovaný areálový rozvod telekomunikačnej siete s predpokladaným
napojením s už vyprojektovaným prepojením areálov, resp. od SILVER RESSORT-u. Pre riešenú
lokalitu bude vytvorený sústreďovací bod ÚR, situovaný pri št. ceste. Podľa predpokladanej
hustoty telefonizácie 2 telefónne linky na jeden rekreačný objekt uvažujeme s potrebnou
kapacitou 222 telefónnych liniek. Z daného ÚR budú vybudované rozvody s metalickými alebo
optickými káblami. Verejné rozvody budú ukončené na hraniciach stavebných pozemkov. Počty
telefónnych prípojok budú predmetom podrobnejších stupňoch PD.
Situovanie podzemných trás telekomunikačných káblov a HDPE chráničiek je zakreslené
v situácii.
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