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Súhrnný obsah dokumentácie: 
 
Elaborát ZaD č.4 územného plánu mesta (ÚPN-O) Spišská Belá je vypracovaný 

v tomto rozsahu: 
 
 
A. Textová časť 

 Sprievodná správa 

 Príloha I.  Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske 
účely 

 Príloha II.  Záväzná časť územného plánu mesta 
 
 
B. Výkresová časť 

  1 Širšie vzťahy         m 1: 50 000 
  2 Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia    m 1: 10 000 
  4a,b Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia    m 1: 5 000 
  5a,b Návrh verejného dopravného vybavenia     m 1: 5 000 
  6b Návrh verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo  m 1: 5 000 
  7b Návrh verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie m 1: 5 000 
  8b Perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely  m 1: 5 000 
  9a,b Návrh funkčných plôch a schéma verejnoprospešných stavieb  m 1: 5 000 
10ab,c Návrh regulácie územných blokov      m 1: 5 000 
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A.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE. 
 
Názov mesta:       Spišská Belá 
Kód mesta:       523828 
Okres:        Kežmarok - 703 
Kraj:      Prešovský samosprávny kraj - 7 
Počet obyvateľov k 31.12.2019:     6647 
 
 

A.1. DÔVODY OBSTARANIA ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 A HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA.  
 

A.1.1. Dôvody pre obstaranie ZaD územného plánu mesta. 
Mesto Spišská Belá má platný územný plán mesta, ktorého spracovanie bolo ukončené 

v decembri 2008. Po jeho zákonom prerokovaní bol územný plán mesta schválený dňa 29. 12. 
2008 uznesením Mestského zastupiteľstva čís. 221/2008. Záväzná časť územného plánu 
mesta bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením čís. 9/2008 zo dňa 29. 12. 2008, 
s účinnosťou od 1. februára 2009. ZaD č.1 ÚPN mesta boli schválené mestským 
zastupiteľstvom uznesením č. 18/2014, dňa 27.02.2014, č. VZN: 1/2014. ZaD č.2 ÚPN mesta 
boli schválené mestským zastupiteľstvom uznesením č. 22/2017, dňa 02.03.2017, č. VZN: 
1/2017. ZaD č.3 ÚPN mesta boli schválené mestským zastupiteľstvom uznesením 
č. 108/2019, dňa 30.05.2019, č. VZN: 5/2019. 

V poslednom období v súvislosti s prípravou niektorých akcií výhľadovej investičnej 
výstavby orgány mestskej samosprávy zaznamenali potrebu zmien v priestorovom 
usporiadaní niektorých území tam, kde sa to pôvodným riešením územného plánu 
nepredpokladalo, alebo upresnenie niektorých už jestvujúcich a navrhovaných lokalít. Preto 
sa mesto na základe posúdenia a predbežného preverenia požiadaviek vlastníkov 
nehnuteľností, investorov a stavebníkov rozhodlo pre obstaranie Zmien a doplnkov územného 
plánu mesta tak, aby zamýšľané investície zosúladili s jeho koncepciou priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia, vrátane preverenia väzieb na urbánnu štruktúru 
mesta pri rešpektovaní a zohľadnení princípov trvalo udržateľného rozvoja, záujmov ochrany 
životného prostredia, územných systémov ekologickej stability a ochrany prírody a tvorby 
krajiny. 

 

A.1.2. Hlavné úlohy a ciele riešenia. 
Cieľom a úlohami spracovania ZaD územného plánu obce je na základe požiadaviek 

mesta, investorov a občanov, doplniť a upraviť komplexné riešenie priestorového 
usporiadania, funkčného využitia s úpravou regulatívov v grafickej a textovej časti 
na nasledujúcich územiach mesta: 

 V rozsahu k.ú. Spišská Belá a Strážky mimo súčasne zastavaných plôch: 
o zmena časti trasovania navrhovaného obchvatu mesta, 
o navrhovaná trasa 110 kV VN vedenia v zmysle nadradenej územnoplánovacej 

dokumentácie, 
o areál športovej strelnice. 

 V zastavanom územie mesta Spišská Belá a časti Strážky. 
Ďalšími cieľmi a úlohami riešenia je premietnuť: 

 stanovenie koncepcie dlhodobého rozvoja mesta, stratégie a zásad rozvoja a jeho 
priemetu do územia mesta v rozsahu jeho katastra; 

 prehĺbenie a usmernenie koncepčných zámerov, limitov a lokálnych obmedzení, 
vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, z jej záväzných častí 
a z ostatných územnoplánovacích podkladov a odvetvových koncepcií; 

 vytváranie podmienok tvorby kvalitného životného a obytného prostredia 
v jednotlivých funkčných zónach; 

 vymedzenie zastavaného územia mesta a určenie verejnoprospešných stavieb; 
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 v návrhu komplexného územného rozvoja mesta rešpektovať nadradenú 
dokumentáciu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. 

 

A.1.3. Predmet a vymedzenie riešeného územia. 
Riešené územie pre územný plán mesta je vymedzené administratívno-správnymi 

hranicami mesta Spišskej Belej a časti Strážky, t. j. hranicou oboch katastrálnych území. 
Územia a lokality riešené zmenami a doplnkami č. 4 ÚPN mesta (viď.:schémy): 

Katastrálne územie Spišská Belá a Strážky. 
1. Zmena časti navrhovaného trasovania obchvatu cesty I/66 s napojením na hranici k.ú. 

mesta Kežmarok, podľa návrhu ZaD II  ÚPN mesta Kežmarok (2019). 
2. Navrhovaná trasa 110 kV VN vedenia v zmysle nadradenej územnoplánovacej 

dokumentácie, ktorou je Územný plán Prešovského samosprávneho kraja. 
3. Navrhovaná plocha športovej vybavenosti (S) – areál športovej strelnice s dopravným 

napojením po jestvujúcej účelovej komunikácií. Funkčná zmena využitia jestvujúcich 
pozemkov TTP je navrhovaná na p.č. KN „C“ 17608, 17609, 17610, 17611 a 17612 
v k.ú. Spišská Belá. 

Zastavané územie mesta Spišská Belá. 
A1. Navrhovaná je funkčná zmena z jestvujúcich plôch občianskej vybavenosti (penzión 

„Pohoda“), polyfunkčných plôch (rekreácia a verejná zeleň) a výroby na plochy 
vidieckeho bývania pre rodinné domy (Bv). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „C“ 
1852/1, 338/10, 336/1, 6379/3, 338/8, 337/2, 336/2, 6320/5, (LV 8231) 6320/4, 6320/3, 
(LV 5144), mimo zastavaného územia sídla. 

A2. Prestavba jestvujúcej účelovej komunikácie k areálu PD Tatry na verejnú obslužnú 
komunikáciu v kategórií C3 a prestavbou jestvujúcej križovatky s cestou I/66. 
Z navrhovanej verejnej komunikácie sú dopravne napojené jestvujúce a navrhované 
funkčné plochy poľnohospodárskej výroby (areál PD TATRY), výrobných služieb, 
skladového hospodárstva a agroturistiky. 

A3. Zmena navrhovanej funkčnej plochy výroby (Pv) na polyfunkčnú plochu - výroby 
/občianskej vybavenosti (Pv/Ov) s dopravným napojením a plochami statickej dopravy. 
Situovanie areálov oboch funkcií sa rozdelí izolačnou zeleňou, ktorá sa realizuje 
v areáli Ov v zmysle navrhovaného doplneného regulatívu 1.4.14 odrážka 4*. Funkčná 
zmena je riešená na p.č. KN „C“ 5776/2, mimo zastavaného územia sídla. Súčasťou 
zmeny je úprava trasovania jestvujúceho 22 kV VN vedenia. 

A4. Zmena jestvujúcej časti funkčnej plochy výroby (Pv – administratívna budova s okolím) 
na plochu občianskej vybavenosti (Ov). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „C“ 245 
(DREPAL s.r.o.) s dotknutými plochami v hraniciach zastavaného územia sídla. 

A5. Zmena jestvujúcej funkčnej plochy výroby (Pv) na plochy čistého bývania pre rodinné 
domy (Bc), obslužných komunikácií, technickej infraštruktúry a izolačnej zelene na 
južnom okraji lokality. Funkčná zmena je riešená na parcelách KN „C“ zapísaných v LV 
č.4940 (DREPAL s.r.o.) v hraniciach zastavaného územia sídla. 

A6. Zmena regulatívu max. podlažnosti bytového domu na 4 n.p. (ul. Zimná). Zmena 
regulatívu je riešená na p.č. KN „C“ 201/1, 201/2 v hraniciach zastavaného územia 
sídla. 

A7. Zmena jestvujúcej funkčnej plochy občianskej vybavenosti (Ov) na zmiešanú mestskú 
plochu (s polyfunkčnou zástavbou - Zm). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „C“ 
35/1, 35/2, 1895/2, 1985/3 v hraniciach zastavaného územia sídla. 

A8. Zmena regulatívu max. podlažnosti zdravotného strediska na 3+p. Regulatív max. 
podlažnosti sa vzťahuje na všetky objekty občianskej vybavenosti v danom územnom 
bloku. 

A9. Zmena navrhovaných polyfunkčných plôch občianskej vybavenosti/statickej dopravy 
(Ov/Sd) a občianskej vybavenosti/verejnej zelene (Ov/Vz) na zmiešanú mestskú plochu 
„Zm“ (s polyfunkčnou zástavbou – občianska vybavenosť/bytové domy). Funkčná 
zmena je riešená na p. č. KN „C“: 8551/19, 8551/15, 8551/18, 8551/140, 114/7, 114/8, 
č.114/9, č.114/10, č.114/11 v hraniciach zastavaného územia sídla. Na navrhovaných 
polyfunkčných plochách realizovať deliaci pás izolačnej zelene od jestvujúcich 
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funkčných plôch výroby v zmysle navrhovaného doplneného regulatívu 1.4.14 odrážka 
4*. 

A10. Zmena jestvujúcej funkčnej plochy ornej pôdy a záhrad na navrhované plochy čistého 
bývania pre rodinné domy (Bc), obslužných komunikácií a technickej infraštruktúry. 
Funkčná zmena je riešená za jestvujúcou obytnou zástavbou na ul. SNP v hraniciach 
zastavaného územia sídla. 

A11. Zmena regulatívu max. podlažnosti objektov rodinných domov na ul. Osloboditeľov 
a ul. Tatranskej obojstranne na 2+p. 

A12. Zmena jestvujúcej funkčnej plochy ostatnej zelene na Slnečnej ul., na plochu statickej 
dopravy (verejné parkovisko). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „E“ 14866/2 
v hraniciach zastavaného územia sídla. 

A13. Úprava navrhovaných polyfunkčných plôch občianskej vybavenosti a verejnej zelene 
spolu s bývaním a úpravou trasovania obslužných komunikácií pri židovskom cintoríne 
na funkčnú plochu občianskej vybavenosti (Ov) a čistého bývania pre rodinné domy 
(Bc). Zmena je riešená na základe spracovanej UŠ - S. Webera II. etapa, mimo hranice 
zastavaného územia sídla. 

A14. Zmena navrhovaných plôch čistého bývania pre rodinné domy (Bc) na polyfunkčné 
plochy verejnej zelene (Vz) a statickej dopravy (P) v lokalite spracovanej UŠ - S. 
Webera II. etapa, mimo hranice zastavaného územia sídla. 

A15. Zmena jestvujúcich jestvujúcich plôch TTP a ornej pôdy na p.č. KN „C“ 6819/2, 15451 
na plochy záhrad pri rodinných domoch, ktoré sa nesmú zastavať z dôvodu ochranného 
pásma železnice. 

A16. Úprava regulatívu max. prípustnej intenzity zastavanosti v grafickej časti pre 
„Funkčné plochy záhradkárskych osád“ v zmysle regulatív č.1.3.8 schválenej záväznej 
časti ÚPN mesta (záhradné domčeky s maximálne jedným nadzemným podlažím 
a podkrovím do 35 m2 zastavanej plochy) a navrhovaného doplneného regulatívu 
1.4.14 odrážka 3*. 
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Zastavané územie časti Strážky. 
B1.  Zmena jestvujúcej funkčnej plochy záhrad na plochy vidieckeho bývania pre rodinné 

domy (Bv). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „C“ 8272/4 a 8271 v hraniciach 
zastavaného územia sídla. 

B2.  Zmena jestvujúcej funkčnej plochy TTP a ornej pôdy na plochy vidieckeho bývania pre 
rodinné domy (Bv). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „C“ 7811/2, 7811/15-17, 
7811/19-20, 15128/1-3 v hraniciach zastavaného aj mimo zastavaného územia sídla. 

B3.  Zmena jestvujúcej funkčnej plochy záhrad na plochy vidieckeho bývania pre rodinné 
domy (Bv). Funkčná zmena je riešená na p.č. KN „C“ 206, 207, 208 v hraniciach 
zastavaného územia sídla. 

B4.  Návrh križovatky na ceste I/66 pre dopravné napojenie obytnej zástavby na základe 
dokumentácie pre územné rozhodnutie s úpravou trasovania a návrhom obslužných 
komunikácií. 

B5. Zmena jestvujúcich plôch ornej pôdy a TTP na plochy čistého bývania pre rodinné domy 
(Bc), polyfunkčnej plochy občianskej a športovej vybavenosti (Ov/S), obslužných 
komunikácií s kruhovou križovatkou a technickou infraštruktúrou. Funkčná zmena je 
riešená na p.č. KN „C“ 396/2, 1277, 1288, 1290, 1291, 1292. 1293, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299 a p.č. KN ,.E" 290, mimo hraníc zastavaného územia sídla. 
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Ďalšie požiadavky pre riešenie ZaD v grafickej a textovej časti: 
Úprava záväzných regulatívov (zastavanosť, podlažnosť, funkčné využitie, koeficient 

zelene) v grafickej časti. (Návrh regulácie územných blokov - výkres č.10ab, 10c, 10d). 
 

A.1.4. Spôsob vypracovania ZaD územného plánu mesta. 
Zmeny a doplnky územného plánu mesta sú obstarané a vypracované v zmysle 

ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Návrh zmien územného plánu mesta je spracovaný 
a prerokovaný spôsobom a postupom, ktorý je stanovený § 22 stavebného zákona. 

Pri spracovaní zmeny územného plánu mesta boli primerane použité a v riešení 
akceptované požiadavky Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii a Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie.  

Zmeny a doplnky územného plánu sú spracované s využitím platného územného plánu 
mesta, následných ZaD a obstarávateľom poskytnutých územnoplánovacích podkladov. 
Navrhované zmeny sa týkajú komplexného urbanistického návrhu katastrálneho územia 
(v.č.2), komplexného urbanistického návrhu zastavaného územia (v.č.4), návrhu verejného 
dopravného vybavenia (v.č.5), návrhu verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo 
(v.č.6), návrhu verejného technického vybavenia - energetika a telekomunikácie (v.č.7), 
perspektívne použitie PP a LP na nepoľnohospodárske účely (v.č.8), návrhu funkčných plôch 
a verejnoprospešných stavieb (v.č.9) a návrhu regulácie územných blokov (v.č.10). 
V ostatných častiach sú nezmenené, tak ako sú uvedené vo výkresovej a textovej časti 
dokumentácie ÚPN. Spracovanie grafickej časti je formou priesvitných náložiek a textová časť 
je upravená respektíve doplnená v dotknutých kapitolách sprievodnej správy platného ÚPN 
mesta. 

Sprievodná správa je vypracovaná formou zmien, doplnení a úprav textu jednotlivých 
kapitol schváleného Územného plánu mesta v oblastiach riešenia, ktoré sa vzťahujú 
k predmetu riešenia ZaD. Text kapitol sprievodnej správy, ktoré nie sú dotknuté predmetom 
riešenia, zostáva bez zmien. 

 

A.1.5. Údaje o použitých podkladoch. 
Pri vypracovaní ZaD územnému plánu mesta boli použité tieto podklady: 

 Územný plán mesta Spišská Belá a následné ZaD (ARKA 2008, 2014, 2017, 2019), 

 Zastavovacia štúdia IBV, areál Drepal s.r.o, (Ing. arch. Kruliac, Ing. Gontkovský, 2019), 

 Zastavovacia štúdia IBV, Strážky, (Ing. arch. Kruliac, Ing. Gontkovský, 2019), 

 Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň, (Design Engineering, a.s., 
2019), 

 IBV Strážky nad kaštieľom II. a III. etapa, (ISPO, 2020), 

 IBV, S. Webera II. etapa – UŠ, (Ateliér B.R.A.T., 03/2020), 

 Údaje a požiadavky občanov a mesta na riešené lokality poskytnuté obstarávateľom. 
 

A.1.6. Mapové podklady. 
Pre vypracovanie ZaD územného plánu mesta Spišská Belá boli z Geodetického 

a kartografického ústavu Bratislava, získané nasledovné mapové podklady: 

 základná mapa SR (ZM 10) v m 1:10 000, v rozsahu celého katastra obce, 

 vektorová mapa KN v rozsahu k.ú. Spišská Belá a Strážky. 
 

A.1.7. Zhodnotenie súladu riešenia ÚPN mesta s jeho zadaním. 
Riešenie Zmien a doplnkov územného plánu mesta je v súlade so schváleným 

Zadaním územného plánu, ako ho schválilo Mestské zastupiteľstvo uznesením čís. 146/2008 
zo dňa 26. júna 2008 a vychádza z koncepcie a princípov riešenia súčasného územného plánu 
mesta.  


