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1. Základné údaje
Názov obce:
Kód obce:
Okres:

Vlková
524042
703 Kežmarok

Spracovanie návrhu ÚPN–O pre sídlo Vlková si objednala Obec Vlková. Prieskumy
a rozbory boli spracované období január až apríl 2000 a neformálna urbanistická štúdia
v máji 2002.
Spracovateľom ÚPD je architektonické štúdio ADM, Košice.

1.1. Dôvody zadania územnoplánovacej dokumentácie.
Obec Vlková si objednala spracovanie územného plánu obce ako podklad pre
riadenie urbanistického rozvoja sídla.
Potreba územnoplánovacej dokumentácie je motivovaná tým, že sídlo Vlková nemá v
súčasnosti spracovaný územný plán, ktorý by koncepčne riadil výstavbu v sídle v rámci
funkčného členenia, trasovania dopravy a technickej infraštruktúry.
Širšie vzťahy vychádzajú z administratívno-ekonomických väzieb na okresné sídlo
Kežmarok. V oblasti cestovného ruchu v nadväznosti na rekreačné stredisko Vrbov s
prepojením na lokalitu Vysokých Tatier.
Hlavným dôvodom prieskumov a rozborov a urbanistickej štúdie bolo spresniť
únosnosť územia sídla v jestvujúcich funkciách s využitím prírodného prostredia a zhodnotiť
dané možnosti pre vytváranie predpokladov pre ďalší rozvoj alebo stabilizáciu sídla. Dali
obraz o skúmanom území, jeho urbanisticko-architektonických hodnotách, o životnom
prostredí, technickej infraštruktúre, demografii, bytovom fonde, poľnohospodárstve a o
ďalších možnostiach využitia územia.
Sídelný útvar Vlková je od okresného sídla Kežmarok vzdialená cca 11 km. Vysoké
Tatry sú vzdialená cca 25 km.

1.2. Hlavné úlohy a ciele územnoplánovacej dokumentácie
Územnoplánovacia dokumentácia vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu obce,
vyhodnotenia aktuálnych a dlhodobejších potrieb jej ďalšieho územného rozvoja,
zhodnotenia jej potenciálnych a limitných rozvojových možností a územnej a priestorovej
disponibility.
Územným plánom sa založí dlhodobá koncepcia urbanistického rozvoja obce, podľa
reality možností a obmedzení, usmerňovaná primeranou potrebou dlhodobejších cieľov
tvorby s vyváženou priestorovou štruktúrou.
Schválená územnoplánovacia dokumentácia je právne záväzný dokument (regulačný
plán), ktorý by mal byť podľa možností liberálnym, pritom však v taxatívne vymedzených
oblastiach záväzným nástrojom regulácie územného a stavebného rozvoja obce, opierajúcim
sa o autoritu zákonov. Takto spracovaný územný plán definuje hlavné princípy urbanistickej
koncepcie a priestorovej kompozície, určuje všeobecné podmienky a osobitné obmedzenia
výstavby, ozdravenia, zhodnotenia a racionálneho využívania územia obce v záujme jej
trvalo udržateľného dlhodobého rozvoja. Zároveň stanovuje regulatívy, vzťahujúce sa k
obecným záujmom a k verejným priestorom a funkciám. Vymedzuje (ale aj obmedzuje a
limituje) možnosti využitia územia a určuje prípustný spôsob jeho zastavania, resp.
primeranej intenzity jeho využívania. Orientačne vymedzuje plochy rezerv dlhodobejších
koncepčných rozvojových zámerov a určuje podmienky využitia územia a výstavby v
priestoroch špecificky limitovaných či obmedzovaných (ochranné pásma, prírodné a krajinné
prvky, ekosystém a pod.). Takto vypracovaný územný plán bude komplexným a otvoreným
návrhovým, koordinačným a regulačným systémom riešenia územných a priestorových
vzťahov, definovania zásad prípustného územného využívania a výstavby v katastrálnom
Územný plán obce VLKOVÁ
október 2005
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území obce a v jej súvisle zastavanom území, vrátane navrhovaných plôch jej územného
rozvoja.
Územný plán bude mať prednostne charakter ponuky širšej škály možností
územného rozvoja obce a umiestnenia nových funkcií a investícií na jej území. Bude
podkladom pre praktickú stavebnú a ostatnú rozvojovú činnosť a zároveň tiež
podnecovateľom, usmerňovateľom, koordinátorom a regulátorom obecnej a občianskej
(ekonomickej i spoločenskej) aktivity a iniciatívy.

1.3. Vymedzenie územia
Riešené územie je vymedzené v rozsahu a podrobnosti spracovania ÚPN-O. Plochu
riešeného územia tvorí katastrálne územie a súčasne a výhľadové zastavané územie sídla
Vlková, časti Levkovce a navrhované územie agroturistického a golfového areálu.
Plocha katastrálneho územia
- poľnohospodárska pôda
z toho: - orná pôda
- záhrady
- trvalé trávnaté porasty
- lesná pôda
- vodné plochy
- zastavané plochy
- ostatné plochy

1181 ha
818 ha
620 ha
12 ha
186 ha
298 ha
3 ha
21 ha
40 ha

Plocha zastavaného územia sídla k 1.1.1991

Vlková
41,2 ha
Levkovce
9,4 ha
Plocha riešeného územia so zastavanou časťou golfového areálu: 85,0 ha
K sčítaniu 26. mája 2001 mala Vlková 628 trvale bývajúcich obyvateľov.

1.4. Návrhové obdobie územného plánu
Vzhľadom k predpokladanej cca 15-20 ročnej reálnej aktuálnosti územného plánu sa
jeho návrhové obdobie stanovuje do roku 2020. Koncepčný urbanistický výhľad zahŕňa i
plochy územných (urbanistických) rezerv pre prípad dnes nepredvídateľných potrieb,
vyplývajúcich z rýchlejšieho tempa rastu obyvateľstva obce a tým aj zvýšených potrieb
rozvojových plôch. Takáto koncepcia by mala umožniť výhľadový rozvoj obce približne až do
roku 2030.

1.5. Spôsob spracovania a prejednania územnoplánovacej dokumentácie
ÚPN-O je spracovaný podľa dikcie a ustanovení Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Dokumentácia územného plánu obce sa postupne vypracovávala v týchto ucelených
pracovných fázach:
- prípravné práce, prieskumy a rozbory
- zadanie územného plánu
- návrh územného plánu
Prípravné práce boli ukončené v decembri 1999. Prieskumy a rozbory so
zhodnotením súčasného stavu obce boli ukončené v apríli 2000.
Zadanie bolo prerokované od 24.05. do 24.06.2002 a po kladnom posúdení Krajským
stavebným úradom v Prešove, schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 27.06.2003 pod č.u.
28/03.
Územný plán obce VLKOVÁ
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Schválené Zadanie je záväzným podkladom pre vypracovanie návrhu územného
plánu obce.

1.6. Zhodnotenie predchádzajúcej a nadradenej ÚPD a ÚPP
ÚPN VÚC ZaD 2004 Prešovský kraj, záväzná časť vyhlásená VZN č./2004 v júli
2004.

1.7. Zoznam podkladov - údajov poskytnutých obstarávateľom:
Pre riešenie záujmového územia a katastrálneho územia obce:
• základná mapa
m 1:10 000
Pre riešenie zastavaného územia obce:
• technickohospodárska mapa
m 1:5000
• technickohospodárska mapa - pozemková mapa m 1:2000
Technickohospodárske mapy m 1:5000 a m 1:2000 boli vektorovo spracované spolu
s výškopisom zo základnej mapy m 1:10000. Takto vypracovaný mapový podklad bol
doplnený podľa aktualizovaných máp Katastrálneho úradu Kežmarok, evidencie vydaných
stavebných povolení a výsledkov terénneho prieskumu. Mapový podklad je využiteľný pre
účely vypracovania územnoplánovacej dokumentácie obce.
Ostatné použité materiály a podklady:
• Záväzná časť ÚPN VÚC ZaD 2004 Prešovský kraj
• Výsledky sčítania ľudu, domov a bytov k máju 2001
• Súpis pamiatok na Slovensku (ŠÚPS Bratislava)
• Vlastivedný slovník obcí na Slovensku
• Výsledky sčítania dopravy na diaľničnej a cestnej sieti SR v roku 1995 (ÚCHD
Bratislava)
• geometrické plány k objektom v súčasnosti určených na územné rozhodnutie
• Situácia D1 Mengusovce-Jánovce
Dopravoprojekt BA 1997
• Výtlačný vodovod Vlková
PPÚ Prešov 1986
• Vodovod Vlková
ing. Peter Flašík 1991
• Vodovod Vlková – Zásobné potrubie VDJ Žakovce - Vlková
P projekt plus 1997
• STL plynovod
• Ochranné pásma leteckých zabezpečovacích zariadení – NDB
Doc. ing. A. Kazda, CSc. 1998

1.8. Záväzná časť územného plánu VÚC Prešovského kraja 07
Názov obce: Vlková
•

Kód obce: 524042

Okres: 703 Kežmarok

1.8.1. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
o v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských
oblastiach v nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav
a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja.

Územný plán obce VLKOVÁ
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•

•

•

•

•

V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
o rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne
pamiatky, ....... pamätihodnosti......
o využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ochranným
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení
na ich zachovanie.
V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
o považovať za hlavné rekreačné krajinné celky: ........ Levočské vrchy, Ľubické
predhorie, .......
o vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s
fakultatívnym využitím potenciálu atraktívnych priestorov, pri rešpektovaní
záujmov ochrany prírody a krajiny,
o podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre
rozvoj v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom
medzinárodného významu (kultúrno – poznávací turizmus, rekondičný
turizmus a agroturizmus),
o v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické
podmienky pre realizáciu turistických ciest na regionálnej úrovni - cestný
koridor: hranica PR– Spišská Stará Ves – Spišská Belá – Kežmarok – Levoča
– ( Prešov ) - hranica Košického kraja.
V oblasti dopravy
o v oblasti nadradeného dopravného vybavenia rešpektovať koridor a priestory
mimoúrovňových krížení a križovatiek, diaľničných privádzačov
a
komunikačných pripojení pre trasu diaľnice D1 na území kraja,
o chrániť koridor cesty II/536 Kežmarok - Jánovce s územnou rezervou
na obchvaty sídiel ..... Vlková ......
V oblasti vodného hospodárstva
o zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za
rozvojom verejných vodovodov.

1.8.2. Verejnoprospešné stavby :
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú
tieto:
V oblasti dopravy
o diaľnica D1 a mimoúrovňové krížovanie ciest na území kraja, diaľničné
privádzače,
o cesta II/536 v úseku Kežmarok – Jánovce, rekonštrukcia na kategóriu
C11,5/80 a obchvaty obcí ......Vlková ......,

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa §108 Z.č.50/1976
vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke práva k pozemkom a stavbám z dôvodov verejného
záujmu.
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2. Základná charakteristika riešeného územia a obce
Sídlo Vlková je v pôvodnej urbanistickej hierarchii zaradené ako nestrediskové sídlo.
Nachádza sa v oblasti horného Spiša pri Levočských vrchoch v juhovýchodnej časti
Popradskej kotliny na ceste II/536 Jánove – Kežmarok, ktorá rozdeľuje sídlo na dve časti.
Sídlo má pozdĺžno-centrálnu orientáciu okolo jestvujúcej komunikácie a potoka, ktorý
ústi do rieky Poprad. Nadmorská výška sídla je 679 m.n.m.
Z väčších výrobných zariadení je v obci iba firmy Zemedar s.r.o Poprad-Stráže, ktoré
pozostáva z dvoch areálov živočíšnej a rastlinnej výroby. Rozsah občianskej vybavenosti je
primeraný veľkosti obce a jej postaveniu v sídelnej štruktúre.
Obec má nevyhovujúci vodovod. Realizovaná je výstavba skupinového vodovodu
Liptovská Teplička – Kežmarok na ktorý je sídlo napojené. Obec je plynofikovaná
a pripravuje sa projekt verejnej kanalizácie.
Dodávka elektrickej energie pre riešené územie je zabezpečovaná zo skupinovej VN
prípojky z existujúceho 22 kV vzdušného vedenia linkou č. 202.

2.1. Prírodné prostredie
Celý kataster obce Vlková sa v rámci geomorfologického členenia nachádza na
Vrbovskej pahorkatine ako súčasti celku Podtatranské kotliny, podcelku Popradská kotlina ,v
rámci Fatransko - tatranskej oblasti. Vrbovská pahorkatina má typický akumulačno-erózny
typ reliéfu pahorkatín (proluviálno-fluviálna pahorkatina). Vyššie partie katastra (Orlov, Divá
hora) majú charakter pedimentovane rezanej podvrchoviny v rámci fluviálno – denudačného
typu reliéfu. Vrbovská pahorkatina je budovaná vnútrokarpatským flyšom (paleogén), ktorého
súčasťou sú bazálne zlepence, bridličnaté ílovce a smerom do nadložia pribúdajú lavice
pieskovcov. V podloží palegénu sa nachádzajú horniny krížňanského a chočského príkrovu
(II.hory-trias, jura) ako aj zlomy a prešmyky vedúce od ružbašského poruchového systému
k muránskemu poruchovému systému. Dokazujú to i vrty v okolí Vrbova za účelom
získavania a využívania geotermálnych vôd. Kvartér je v katastri zastúpený plytkými
stráňovými a podstráňovými sedimentami (elúvium –delúvium) na flyšoidných sedimentoch,
nižšie partie s prevahou ílovcov a sliňovcov a vyššie partie s prevahou pieskovcov
a zlepencov. Pestrosť reliéfu a geologického podložia sa odzrkadľuje v pôdnych typoch , kde
sa prejavuje vertikálna stupňovitosť pôd: nivné pôdy ,hnedé pôdy (kambizeme) oglejené
s tmavým humusovým horizontom, hnedé pôdy oglejené, sprievodné pseudogleje a hnedé
pôdy nasýtené na stredne ťažkých až ťažkých zvetralinách hornín. V okolí Divej hory sú
zastúpené kambizeme nenasýtené (kyslé), lokálne rankre na sterdne ťažkých až ľahších
zvetralinách. Hydrologicky riešené územie odvodňujú 3 významné toky tečúce na sever:
Vrbovský potok, Vlková a Horný potok. Prvé dva potoky premenia v nelesnatých oblastiach,
poširokej nive meandrujú a napájajú Vrbovské rybníky. Pravostranný prítok Vrbovského
potoka, Horný potok prameniaci pod vrchmi Hrádok (908 m.n.m) a Divá hora (856 m.n.m) má
v hornej časti toku bystrinný ráz (väčšia sklonitosť toku i povodia), od Spáleniska má už
vyvinutú širšiu nivu a meandruje. Z hľadiska zásob podzemnej vody väčšie zásoby majú
flyšové súvrstvia s prevahou pieskovcov s pórovo-puklinovo-vrstvovou priepustnosťou. Málo
priaznivé cirkulačné podmienky sa odrážajú na výdatnostiach prameňov, ktoré dosahujú len
do 0,5 l/sek.
Väčšina katastra spadá do mierne teplej klimatickej oblasti, podoblasť mierne teplá,
mierne vlhká so studenou zimou s počtom letných dní v roku pod 50, s priemenou teplotou v
júli nad 16 oC a teplotou v januári -5 oC a ročnými zrážkami 600 - 750 mm. (dolinový typ).
Vyššie partie v oblasti Divej hory majú už charakter chladnej klimatickej oblasti, podoblasti
mierne chladnej s teplotou v júli 12 - 16 oC, v januári -5 oC, menšou inverziou teplôt ale
vyššími zrážkami 800 - 1000 mm.
Fytogeograficky sa kataster Vlkovej nachádza v obvode flóry vnútrokarpatských kotlín
(Intercapaticum), okres Podtatranské kotliny, podokres Spišské kotliny. Podľa pôvodného
prirodzeného zloženia sú v katastri vyčlenené 4 vegetačné jednotky na základe floristických,
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fytocenologických, ekologických a chorologických kritérií (Geobotanická mapa SR).
1. Al – Lužné lesy podhorské a horské (Alnenion glutinoso-incanae, Salicion triandrae
p.p, Salicion eleagni)
2. PA – Jedľové a jedľovo-smrekové lesy (Abietion, Vaccinio-abietenion p.p)
3. CP – Dubovo hrabové lesy lipové (Tilio-carpinenion betuli)
4. Qs – Dubové subxerotermofilné a borovicové xerofilné lesy (Quercion pubescenti –
petraeae p.p, Cytiso – pinion)
Všetky tieto jednotky sú určujúce pri voľbe dendroflóry pri sanačných úpravách so
zalesňovaním v súlade s prirodzenou vegetáciou. Pôvodné prirodzené vegetačné zloženie
človek v tejto časti krajiny vo veľkej miere premenil a vytvoril tzv. kultúrnu step (polia, lúky
a pasienky). Dreviny vo vyšších partiách sú väčšinou monokultúrneho charakteru s prevahou
borovice sosny (Pinus sylvestris) a smreka (Picea abies). Dôkazom dlhodobého stavu
kultúrnej stepi a nemennosti lesných komplexov je i mapa z roku 1930(príloha) Prevažovala
tu poľnohospodárska pôda s malými solitérmi lesov a lesných komplexov. Na druhej strane
išlo o ekologicky únosné v zásade extenzívne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy
na terasách tvorených medzami, TTP a krovinnou vegetáciou, ktoré boli účelnejšie chránené
proti vodnej erózii. V súčasnosti je NSKV v katastri rozšírená fragmentárne, alebo vo forme
hustých pásov, najzachovalejšie sú pri severnom okraji intravilánu vhodne dopĺňané
borovicou. Brehové porasty vodných tokov sú pomerne zachovalé s prirodzenou drevinnou
skladbou (vŕby, jelše), potok Vlková je v intraviláne čiastočne bez krovinnej formácie, je
technicky upravovaný, sprievodne sa tu nachádzajú solitéry vysokých vŕb (Salix caprea).
Dominantou intravilánu obce je park s jazierkom tvorený pozoruhodnou dendroflófou
prevažne listnatých drevín (brezy, jasene, javory) miestami s krovinným podrastom
a ihličnanmi z ktorých borovice dosahujú najvyššie výšky v rámci parku. Pri nivách potokov,
prameniskových oblastiach sa vyskytujú sprievodné mokradné spoločenstvá ostríc. Pri
Vrbovskom potoku a severne od Vlkovej v oblasti Doliny sú spoločenstvá ostrice metlinatej
(Asociácia caricetum paniculateae). Vlhké ovsíkové lúky pri prameniskových oblastiach
(Orlov,Nad Kalmanským,Divá hora) prechádzajú k lúkam zväzu calthion (záružlie).
Živočíšstvo katastra je začlenené do Karpatskej provincie, oblasti Západné Karpaty,
vonkajšieho obvodu a beskydského východného okrsku. Fauna dotknutého územia je
tvorená širokým spektrom skupín, zohráva svoju úlohu ako súčasť topických a trofických
reťazcov a je viazaná na jednotlivé typy rastlinných spoločenstiev:
- živošíšne spoločenstvo podhoria a lesných remízok
- ž.s. krovín
- ž.s. polí a lúk
- ž.s. brehov vôd a nív
- ž.s. potokov a rybníkov (Vrbov I.,Vrbov III.-chovný rybník)

3. Ochrana prírody a krajiny s prvkami R-ÚSES
Pre územnú ochranu prírody a krajiny sa ustanovuje 5 stupňov ochrany, s rozsahom
obmedzení a zásahov, ktoré sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zvyšujú. Širšie záujmové
Vlkovej na základe zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny sa nachádza v prvom
stupni ochrany. V tomto území ani v celom katastri sa nenachádza osobitne chránené
územie s vyšším stupňom ochrany. Intravilán obce s výnimkou parku, obklopený
poľnohospodársky využívanými plochami sa nevyznačuje hodnotnými prvkami. Tie sa podľa
R-ÚSES okresov Poprad a Kežmarok (Repka a kol.1994) nachádzajú po obvode katastra
(Divá hora, Orlov, Vrbovský potok).
Regionálny územný systém ekologickej stability (R-ÚSES) okresu zhodnocuje
potenciál k.ú. a lokality lesných komplexov Divá hora a Hrádok, charakterizuje ako
biocentrum (Bc) regionálneho významu, na ktoré nadväzujú interakčné územia a ekologicky
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významné segmenty v katastri a preukazuje ich prepojenie prostredníctvom terestricko –
hydrického biokoridora (Bk) na Bc nadregionálneho významu Vysoké Tatry .
V katastrálnom území platí prvý stupeň ochrany (zák. č. 543/02 Z.z).

3.1. Kostra ekologickej stability širšieho záujmového územia
1. Bc regionálneho významu Divá hora
Ide o podvrchovinno-vrchovinné lesno trávnaté spoločenstvá s relatívne zachovalou
prirodzenou drevinnou skladbou (pôvodne smrek, jedľa, teraz vyššie zastúpené borovica),
bez výrazných antropogénnych zásahov s prirodzenou previazanosťou porastov
v kontaktnom území so zachovalou autoregulačnou schopnosťou.
2. Interakčné územie Bc regionálneho významu Divá hora
Vzniklo v projekte R-ÚSES ako pozvoľný prechod medzi prevažne poľnohospodársky
využívanými plochami s Bc regionálneho významu. Ako veľmi vhodné sa tu ukazujú biotopy
ekotónového charakteru na styku lesa s poľnohospodárskymi pozemkami s prevahou TTP.
Medze s krovinami sú v tejto oblasti cenné i z hľadiska brzdenia eróznych procesov.
3. Terestricko - hydrický biokoridor regioáneho významu
Reprezentantmi tohto priestoru sú potočné nivy potokov Vlková, Vrbovského potoka
s adäznými plochami Vrbovských rybníkov, priľahlej pahorkatinnej krajiny s úvalinami
a lesnými remízami. Ide o optimálne zachovalý prirodzený charakter biocenóz. Svojou
rozlohou, kvalitou a pestrosťou ekosystémov má nadradený význam – regionálny, čo
potvrzuje R-ÚSES. Týmto Bk sa umocňujú vertikálne väzby prepojenia v katastri, ktorý
potencionálne spája Bc nadreg. významu Vysoké Tatry (prostredníctvom Slavkovského
potoka, rieky Poprad) s Bc reg. významu Divá hora. Bk je sprevádzaý NSKV, podmáčanými
lúkami a mokradými spoločenstvami.
4. Bc lokálneho významu Malý dub - Orlov
Vznikol v projekte M-ÚSES obce Žakovce, ktorý posilnil kostru ekologickej stability
katastra v n väznosti na R-ÚSES a reálne podmienky. Lesné remízy a menšie lesíky majú
v tejto krajinárky monotónnej, poľnohospodársky využívanej a veľkoplošne upravovannej
krajinne veľký krajinotvorný význam. Z lesných drevín tu prevažuje borovica, zastúpené sú tu
ďaľšie ihličnany – smrek, smrekovec, ojedinele jedľa.
5. ekologicky významné segmenty v krajine
Sú to prevažne ďaľšie lesné remízky v poľnohospodárskej krajine, mokradné
spoločenstvá a ich biotopy, brehové porasty vodných tokov, nelesná stromová a krovinná
vegetácia. Odstránenie medzí pri svahoch nad 8 % spôsobuje nadmernú vodnú eróziu pôdy
a urýchľuje odtok vody z územia. Odstránenie krovín, remízok, brehových porastov vodných
tokov môže priniesť zničenie biotopov mnohých organizmov a veternú eróziiu.
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6. ekostabilizačné prvky v intraviláne a v tesnej blízkosti
Je to zeleň intravilánu, cintorína, záhrad, brehová a sprievodná vegetácia potoka
Vlková a menšich prítokov, izolačné clony okolo hospodárskych dvorov. Pri zalesňovaní
okolia intravilánu a návrhu stromoradí je potrebné vyberať dendroflóru v súlade prirodzenou
vegetáciou (Geobotanická mapa SR). Dominantný v obci je park s pestrou a mohutnou
dendroflórou.
Dynamika vývoja a rozvoja obce podmieňuje potrebu ďaľšej zástavby, avšak tento
rozvoj prináša aj nové nároky na udržanie a rozvoj prvkov ekologickej stability. Návrh
ekostabilizačných opatrení je v súlade s umocnením kvalít biocentier, biokoridorov,
brehových porastov vodných tokov a ostatných ekologicky významných segmentoch v
krajine.
Ekologicka stabilita krajiny sa odvodzuje so stupňa hemeróbie, t.j. podielu krajinných
prvkov s rôznym stupňom "odprírodnenia". Koeficient ekologickej stability (KES) podľa
spracovaného materiálu ÚKE - SAV Bratislava "priestorová diferenciácia KES podľa
katrastrálnych území " klasifikuje KES v katastri obce Vlková ako nízky (2.1 – 3.0), podľa
stupnice kde 1.0 je veľmi nízky KES a 5.0 je veľmi vysoký KES.
Podľa príslušnosti k sosiekoregiónom a krajinným typom v návrhovej časti R-ÚSES
bolo k.ú. Vlková zaradené do krajinného priestoru (KP) 6-A-4 Vrbov – Pikovce – Hradisko.
V nasledujúcej schéme návrhového listu sú zhodnotené väzby k lokalizácií, charakteristiky
potenciálnych a reálnych ekologických hodnôt, negatívnymi javmi a návrhmi tvorby a
ochrany.

3.2. Opatrenia pre udržanie ekologickej stability územia
•

•
•
•
•
•
•
•

zachovať pôvodnú krajinno-priestorovú štruktúru pre umocnenie ekostabilizačných
kvalít regionálneho biocentra, interakčného územia a biokoridoru, podporovať
a vytvárať podmienky pre lesné biocenózy, krovinnú vegetáciu a TTP s extenzívnym
využívaním
zachovať a umocniť brehovú a sprievodnú vegetáciu biokoridorov (potoky Vlková
a Vrbovský potok) s podporou mokradných spoločenstiev
zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability pri ďalšom
využití a usporiadaní územia
vytvoriť podmienky pre krajinno-ekologické a urbanisticko priestorové dotvorenie
prechodných priestorov v zastavanom území sídla, krajinársko-sadovnícke a parkové
úpravy, starostlivosť a údržba parku s jazierkom
umocniť a vytvárať opticko – izolačné clony okolo areálov hospodárskych dvorov
podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a
revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability
podporovať v poľnohospodárskej krajine (tzv. kultúrnej stepi) zmenu spôsobu
využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu, predovšetkým ornej pôdy pri
sklonoch nad 8 stupňov, ktorá je nadmieru ohrozovaná vodnou a výmoľovou eróziou
rešpektovať ďaľšie podmienky ochrany prírody z návrhového listu R-ÚSES

4. Historický vývoj obce a kultúrne pamiatky
4.1. História.
Prvá písomná zmienka je z r.1278, keď ju kráľ Ladislav IV. daroval Comesovi
Polanovi. Pred tým patrila Spišskému hradu. Od 16. stor. bola v držbe viacerých zemepánov.
Obyvatelia boli poľnohospodári. V r. 1880-1887 bola v obci továreň na úžitkovú majoliku.
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4.2. Archeologické náleziska.
V katastri obce sa nachádzajú archeologické lokality z rozličných časových úsekov od
praveku až po stredovek a novovek v týchto lokalitách: Na borovské, Horanské, Majer
Horanské, Pod Orlovcom, Nad dvorom JRD, Pri hradskej, Pri prednej priekope, Pod breh, Za
stodolou, Pod Kosovským kruhom, Kostol sv. Jána Krstiteľa, Pod Okrúhlou, Bukovina.
V prípade stavebnej činnosti v daných lokalitách je potrebné vykonať záchranný
archeologický výskum na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu po vyjadrení
Archeologického ústavu SAV.

4.3. Kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP SR.
1006/0 – kaštieľ súp.č. 13, č.p. 16
Neskorobarokový z r. 1764. Bloková budova s obdĺžnym pôdorysom. Nad obytným
prízemím polposchodie skladovacích priestorov s vetrákmi začlenenými do pilastrovej
fasády. Okná a portály majú kamenné šambrány. Strecha manzardová. Vstupný portál
s oválnym zamrežovaným svetlíkom a záclonovým frontónom.
1007/0 – kaštieľ súp.č. 12, č.p. 16
Pôvodná renesančná stavba, empírovo upravená. Dvojpodlažná budova zo 17. stor.
s odbĺžnikovým pôdorysom a empírovou fasádou z r. 1830. Horizontálna rustika prízemia
s polkruhovými nadokennými rímsami. V miestnostiach renesančné krížové hrebienkové,
kláštorné valené klenby, inde rovné stropy. Bočná prízemná budova pristavaná v 2. pol.
19.stor.
1008/0 - rímsko-katolícky kostol zvestovania P. Márie, kaštieľ súp.č. 114, č.p. 1.
Barokový kostol z r. 1779, postavený na mieste starého kostola spomínaného r.
1408. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria. Presbytérium je zaklenuté
konchou a jedným poľom, loď tromi poľami pruskej klenby. Do štítového priečelia vstavaná
veža a fasáda členená lizénami. Hlavný oltár je gotický z čias okolo r. 1480.

5. Záujmové územie a širšie vzťahy
V pôvodnej koncepcii urbanizácie a organizácie osídlenia Slovenska bola obec
Vlková klasifikovaná ako nestrediskové sídlo v spádovom území Vrbova. Táto spádovosť sa
čiastočne zachovala. Zariadenia vyššej občianskej vybavenosti sa nachádzajú v Kežmarku.
Sídlo je časťou okresu Kežmarok situované pri komunikácií II/536 Jánove – Kežmarok.
Podľa pôvodnej rajonizácie urbanizácie bola Vlková nestrediskovým sídlom.
Z geomorfologického členenia a úzkych dopravno-priestorových väzieb má Vlková k
susediacim obciam Vrbov a Abrahámovce.
Dochádzkové vzdialenosti:
Vlková
- Kežmarok
11 km
- Vrbov
4 km
- Abráhamovce
1 km
- T. Lomnica
31 km
Pre urbanistickú koncepciu širších vzťahov sú záväzné vstupy z ÚPN VÚC
Prešovského kraja a návrhu ZaD, najmä dopravné faktory a aplikácia koncepcie RÚSES.
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6. Súčasný stav a predpoklady ďalšieho rozvoja obce
6.1. Aktuálne a výhľadové potreby rozvoja obce
Pre obec je z hľadiska jej ďalšieho územného rozvoja najpotrebnejšie postupne
zabezpečiť úplnú saturáciu zariadeniami verejnej technickej infraštruktúry - teda vybudovanie
obecnej kanalizácie a dobudovanie verejného vodovodu.
V obci je určité množstvo parciel v zastavanom území, ktoré je možné využiť pre
výstavbu rodinných domov, ich počet je však obmedzený a nie všetky sú dostupné. Preto je
územným plánom potrebné navrhnúť a riešiť nové lokality sústredenej obytnej zástavby tak,
aby sa vytvorili dlhodobejšie predpoklady a možnosti postupného rastu obce v súlade s
očakávaným demografickým rastom a potenciálnymi potrebami obyvateľov obce.
Osobitne potrebné riešiť problematiku centrálneho priestoru sídla vzťah medzi
objektmi občianskej vybavenosti, kaštieľov a skladových objektov Tatraosiva (postupné
premiestnenie tejto funkcie na okraj sídla) a vytváranie podmienok aby boli uspokojované
potreby obyvateľstva obce a zároveň umožňovali rozvoj takých aktivít, ktorými by sa
zabezpečovala prosperita sídla a zvýraznila jej osobitnosť s identitou (väzba na navrhovaný
golfový areál).
Zo štandardnej občianskej vybavenosti v obci je potrebné vytvoriť územné
predpoklady pre zabezpečovanie potrieb základnej komerčnej vybavenosti v obchode a v
službách pre obyvateľstvo. Vyššia a špecifická občianska vybavenosť sa v obci nenachádza
a z hľadiska rozvojových požiadaviek nie je potrebná, okrem Domu smútku.
Koncepciu ďalšieho rozvoja obce je žiadúce formovať tak, aby poskytla možnosti
zvýšenia lokálnej zamestnanosti vytváraním priestorových predpokladov pre lokalizáciu
menších zariadení drobnej výroby a výrobných služieb.

6.2. Územno-technické možnosti rozvoja
Na základe zhodnotenia súčasného stavu urbanistickej štruktúry obce možno
konštatovať, že Vlková a časť Levkovce majú vo svojom zastavanom území a jeho
bezprostrednom okolí dostatok priestorov pre očakávané potreby rozvoja obce hlavne v
obytnej zástavbe a v drobnej výrobe a službách. Priestory možného rozvoja obce, ktoré je
potrebné v rámci spracovávania územnoplánovacej dokumentácie, v časti urbanistickej
štúdie preveriť, sa nachádzajú pre obytnú funkciu okolo celého zastavaného územia. Obec
má reálne predpoklady pre postupné, aj keď nie nadpriemerne náročné zvyšovanie kvality
obytného a životného prostredia, najmä vybudovaním chýbajúcich zariadení technickej
vybavenosti (obecná kanalizácia), úpravou, estetizáciou a racionálnym využitím verejných
priestranstiev. Rozhodne je potrebné riešiť opatrenia na zlepšenie vzťahu medzi obcou a
okolitým krajinným a prírodným prostredím, okolie pozdĺž cesty II/536 z hľadiska hluku
(riešenie obchvatu sídla). Všetky tieto aktivity je možné a potrebné koncipovať tak, aby boli
súčasťou Projektu obnovy dediny.
Rozvoj obce najvýraznejšie obmedzujú a limitujú priestorové a topografické
podmienky, ochrana a racionálne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a
ochranné pásma jednotlivých zariadení nadradenej technickej vybavenosti - najmä cesty
II.triedy a diaľkových vedení energetických zariadení (elektrovody, plynovod, vodovod).
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7. Urbanistická štruktúra a koncepcia navrhovaného rozvoja obce
7.1. Urbanistická štruktúra obce
Urbanistická štruktúra sídla vychádza z prírodných daností a vývoja obce. Obytná
zástavba sa rozvíjala okolo potoka a pozdĺž hlavnej komunikácie. Zástavba sa neskôr
rozrastala južne okolo komunikácie na terénne vhodné a komunikačne prístupné plochy.
Pôvodná architektúra objektov sa zachovala iba na starších objektoch a oboch
kaštieľoch, ktoré potrebujú rekonštrukciu resp. prestavbu. Súčasná obytná zástavba
pochádza prevažne len z 20. storočia. Po roku 1945 sa murované domy stavali na pôdoryse
L, neskôr štvorcovom. Sú podpivničené s prístavbami pre domáce hospodárstvo,
skladovanie, a chov drobných domácich zvierat. Novšou zástavbou sa obec rozširovala a
vytvorili sa paralelné a kolmé ulice s poschodovými objektami prevažne so sedlovými a
valbovými strechami. Pre výstavbu rodinných domov sa využili a využívajú voľné plochy
v južnej a severnej časti.
Určujúcim faktorom je situovanie dvoch kaštieľov s parkom v centrálnej časti sídla,
kostola, obecného úradu a poľnohospodárskeho skladového areálu (Zemedar PopradStráže), ktorý pôsobí z hľadiska urbanisticko-architektonickej kompozície a funkčného
členenia centrálneho priestoru ako negatívny faktor a v návrhu je určený na postupné dožitie,
alebo premiestnenie na navrhované plochy výrobných funkcií.
Obytná zástavba sa rozvíjala okolo cesty II. triedy a potoka s postupným rozšírením
na západnom okraji sídla.
Výrobná funkcia poľnohospodárskeho charakteru je umiestnená na okrajoch sídla.
Funkcia občianskej vybavenosti v centrálnej časti sídla je doplnená plochou verejnej
zelene (park).
V západnej časti sídla je pozdĺžna štruktúra sídla doplnená paralelnou obytnou
zástavbou.
Na južnom okraji sídla sa nachádza nevyužívaný zdevastovaný areál hospodárskeho
dvora, ktorý navrhujeme prevažne na obytnú funkciu.
Negatívnou líniovou závadou z hľadiska urbanisticko-dopravnej koncepcie je prieťah
cesty II/536 cez sídlo s jeho centrálnou časťou.
Časť Levkovce je od sídla vzdialená cca 1km. Napája sa obslužnou komunikáciou na
cestu II/536 severne od sídla. Urbanistická štruktúra zástavby rodinných domov je pozdĺžna
okolo jestvujúcej komunikácie.

7.2. Návrh rozvoja a priestorového usporiadania obce
Pre súčasnú urbanistickú štruktúru a priestorové usporiadanie obce je
charakteristické jej rozloženie pozdĺž potoka a štátnej cesty s kompaktnou a mimoriadne
intenzívnou zástavbou. Štátna cesta je základom urbanistickej štruktúry na ktorú nadväzujú
všetky miestne prístupové a obslužné komunikácie.
Osobitným a priestorovo samostatným urbanistickým celkom je časť Levkovce,
lokalita areálu poľnohospodárskeho dvora východne od obce a navrhovaný agroturistický a
golfový areál.
Návrh ďalšieho územného rozvoja obce vychádza z reality jej súčasného stavu,
predpokladaných rozvojových potrieb a objektívneho zhodnotenia jej sociálneho,
ekonomického a územnotechnického potenciálu. Osobitná pozornosť sa v urbanistickej
koncepcii venuje návrhu rozvoja obytnej zástavby. Väčší rozsah navrhovanej obytnej
zástavby oproti súčasným potrebám obce totiž súvisí so sociálnou štruktúrou,
demografickým potenciálom a možnosťou reálnej ponuky výstavby navrhovaných lokalít
z dôvodu súhlasu vlastníkov pozemkov. Navrhované rozvojové lokality pre obytnú zástavbu
sa zámerne rozčleňujú a rôznorodo umiestňujú v obci. Zástavba sa prirodzene dopĺňa
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sústavou navrhovaných miestnych komunikácií a zariadeniami technickej vybavenosti, z
ktorých verejná kanalizácia je v územnoplánovacej dokumentácii riešená ako nová.
Navrhovanou obytnou zástavbou sa najprv dopĺňa terajšie zastavané územie obce v
prielukách, stavebných medzerách a dosiaľ stavebne nevyužitých plochách novšej zástavby.
Na miestach subštandardných alebo stavebno-technicky nevyhovujúcich objektov sa
navrhujú ponukové možnosti ich rekonštrukcie, rozsiahlejšej prestavby alebo náhrady
novostavbami rodinných domov.
Rozsiahlejšia nová územne sústredená výstavba rodinných domov je navrhovaná
troch väčších lokalitách v západnej a južnej časti obce.
Prvá lokalita je pri jestvujúcom parku, druhá je cca na ploche bývalého
poľnohospodárskeho areálu pre chov ošípaných a tretia na opačnej strane cesty II/536.
Rozvoj tejto lokality je podmienený prekládkou 22kV VN vedenia.
Štandardnými zariadeniami sociálneho a komerčného občianskeho vybavenia je obec
primerane vybavená. Rozvoj jednotlivých menších zariadení pre obchod a služby
obyvateľstvu možno v zmysle regulácie funkčného využívania (viď časť 7.3.) situovať v rámci
obytnej zástavby. Je potrebné rekonštruovať objekty kaštieľov s určením vhodnej funkcie
(ubytovacia, stravovacia, kultúrno-spoločenská a pod.) V areáli cintorína je navrhovaný Dom
smútku, ktorý je potrebné vhodne zakomponovať do priestoru vo vzťahu k objektu kostola.
Areál futbalového ihriska je situovaný do pôvodnej polohy s dobudovaním sociálnych
a prevádzkových zariadení. Areál základnej školy je navrhovaný na rozšírenie objektu
a plochy pre ihriská. Menšie športové plochy sú navrhované v obytných lokalitách.
Ponukové plochy pre drobnú remeselnú (živnostenskú) výrobu, ktorá nesmie byť
hygienicky rušivou k obytnej zástavbe sú navrhované vo východnej časti sídla.

7.2.1. Agroturistický a golfový areál
Územný plán VÚC Prešovského kraja v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky ukladá
uskutočňovať novú výstavbu v náväznosti na jestvujúce sídelné útvary. Územie pre výstavbu
agroturistického a golfového areálu bolo vybraté na základe pripravovanej zmeny územného
plánu ÚPN-O Vlková.
Pri samotnom komponovaní nového celku bola snaha, aby boli zachované prirodzené
vizuálne kontakty na panorámu Nízkych a Vysokých Tatier tak, aby z navrhovaných objektov
bol čo najoptimálnejší pohľad.
Účelom navrhovaného areálu je vybudovať golfový areál rozšírený o agroturistiku
vrátane obytnej zóny.
Agroturistický a golfový areál je situovaný v katastri obce Vlková, v súčasnosti
prístupný po poľnej ceste. Navrhujeme ho sprístupniť obslužnou komunikáciou C1 MO 8/50.
Od centra obce je vzdialený asi 2 km. Cez areál preteká Vrbovský potok. Pozemky pre
realizáciu agroturistického a golfového areálu majú výmeru cca 97ha, podiel zelených plôch
je cca 80ha.

7.3. Návrh rozvoja funkčných území
7.3.1. Obytné územie
B
Návrh riešenia ďalšej bytovej výstavby v obci pre návrhové obdobie územného plánu
(do roku 2020) a pre ďalší výhľad jej rozvoja (do roku 2030) vychádza zo zhodnotenia
súčasného stavu bytového fondu, z odhadovaného úbytku bytov z dôvodu ich prestárnutosti,
subštandardnosti, alebo funkčných zmien v ich využívaní, požiadaviek vyplývajúcich z
očakávaného rastu počtu obyvateľov obce a výhľadového zlepšovania bytovej situácie
obmedzením alebo až vylúčením nechceného spoločného bývania samostatne
hospodáriacich domácností.
Urbanistická koncepcia ďalšieho rozvoja obce je navrhnutá tak, aby sa obmedzili až
vylúčili dôvody úbytku súčasných bytov - najmä asanácie, nevyhnutné z dôvodov
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koncepčných zámerov a zmien v štruktúre zástavby a aby starší, subštandardný a stavebnotechnicky už nevyhovujúci domový a bytový fond mohol na tom istom mieste či pozemku
rekonštruovať, alebo výraznejšie modernizovať, prípadne nahradiť novou obytnou
zástavbou.
Ďalší úbytok súčasného bytového fondu možno predpokladať zmenou jeho
funkčného využitia na tzv. druhé, resp. rekreačné bývanie, čo prichádza do úvahy najmä u
obyvateľov, ktorí sa presťahovali do miest.
Vzhľadom k demografickej štruktúre obyvateľstva, ale i k predpokladaným migračným
tendenciám a územnému potenciálu obce, možno za reálny pokladať index priemerného
30/10 ročného rastu obyvateľstva (v rozmedzí rokov 2000/1970 = 1,03), čo pre návrhové a
výhľadové obdobie územného plánu znamená nasledovný odhadovaný rast počtu
obyvateľstva.
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov do roku 2020:
rok
2001 2005 2010 2015 2020
počet obyv.
635
640
650
660
670
Navrhované alternatívy k roku 2020
Pre návrhové obdobie územného plánu, t.j. do roku 2020, by pre predpokladaných
665 obyvateľov pri výhľadovej obložnosti 3,01 obyv./byt celková potreba dosahovala 221
bytov.
Podľa urbanistického návrhu je novú bytovú výstavbu v obci možné priestorovo a
kapacitne zabezpečiť takto:
- prestavby bytov v nevyhovujúcich rodinných domoch:
cca 15 bytov (r.d.)
(na súčasných pozemkoch)
- navrhovaná sústredená výstavba bytov vo Vlkovej
231 bytov (r.d.)
- navrhovaná sústredená výstavba bytov v Levkovciach
64 bytov (r.d.)
V obci sa predpokladá a navrhuje prevažne štandardná forma nízkopodlažnej obytnej
zástavby rodinných domov na stavebných parcelách o výmerách 800–1200 m2, výnimočne aj
viac v zovretých štruktúrach uličnej zástavby. Väčšie výmery parciel sú zámerne navrhované
na južnom okraji obce.
7.3.2. Výrobné územia
PV, HV, D, TI
Výrobno-skladovými zariadeniami v obci sú dva areály hospodárskych dvorov
Zemedar Poprad-Stráže:
1.- živočíšna výroba - východne od obce
2.- skladové hospodárstvo–centrum obce. Areál je navrhovaný
na postupnú prestavbu pre zmiešanú funkciu s prevažne
občianskou vybavenosťou. Súčasná funkcia je ponechaná na
postupné dožitie, alebo premiestnenie na navrhovanú výrobnoskladovú funkciu na východnom okraji sídla.
7.3.3. Rekreačné územia RS
Západne od obce je navrhovaný agroturistický a golfový areál s vybavenosťou pre
golf, jazdectvo, termálne a športové centrum vo väzbe na ubytovanie a stravovanie.
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7.3.4. Zariadenia občianskeho vybavenia
Súčasný stav a štruktúra zariadení občianskeho vybavenia v obci sú uvedené v časti
10. tohto elaborátu. V obci sa v súčasnosti nachádzajú len niektoré zariadenia základného
občianskeho vybavenia. Ich rozsah čo do štruktúry a veľkosti je cca podľa urbanistických
normatívov. Niektoré zariadenia základnej vybavenosti (školstvo, zdravotníctvo, pošta)
uspokojujú potreby obyvateľstva v susednej obci Vrbov a okresnom meste Kežmarok.
Z nových zariadení občianskej vybavenosti sa v centrálnej časti obce navrhuje Dom
smútku na ploche cintorína, polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti a požiarna zbrojnica
Menšie zariadenia komerčnej vybavenosti pre obchod, služby a pre verejné
stravovanie možno podľa podmienok regulácie umiestňovať v obytnej zástavbe, resp. ako
súčasť jednotlivých navrhovaných rodinných domoch.
Futbalové ihrisko je navrhované na pôvodnú plochu. Pri základnej škole sú
navrhované športové plochy. Športové plochy sú uvažované aj v niektorých lokalitách
obytnej zástavby.
7.3.5. Verejná zeleň a jej štruktúra
Systém zelene sídla je potrebné komplexne hodnotiť s okolitým prírodným
prostredím. V centrálnej časti obce sa nachádza park (3,4 ha) s väzbou na objekty kaštieľov
a potrebnou sadovníckou úpravou. Spolu s plochou cintorína tvoria verejnú zeleň. Čiastočne
sa zeleň nachádza pozdĺž potoka. Tieto priestory navrhujeme upraviť pri údržbe a regulácií
potoka, tak aby bola rešpektovaná funkcia toku ako biokoridoru.
Zeleň parkov a agroturistického areálu bude plniť funkciu lokálnych biocentier a
biokoridorov v miestnom územnom systéme ekologickej stability. Preto parkové úpravy by
mali byť jednoduché s využitím najmä zelene miestneho charakteru.
Jestvujúca štruktúra zelene v sídle je funkčne rozdelená na:
• verejnú zeleň – plocha parku a cintorína
• líniová zeleň pozdĺž peších komunikácií a brehová a sprievodná vegetácia
potoka.
• súkromná zeleň – plochy záhrad
Jestvujúca štruktúra zelene agroturistického a golfového areálu je funkčne rozdelená na:
• mokraďné spoločenstvá a ich biotopy, brehové porasty vodných tokov, nelesná
stromová a krovinná vegetácia.
• jestvujúca a parkovo upravená zeleň

7.4. Urbanistická koncepcia a kompozícia
Princíp urbanistickej koncepcie a kompozície ďalšieho rozvoja obce spočíva najmä v
prirodzenom naviazaní na logiku jej doterajšieho urbanistického vývoja a na jej súčasnú
urbanistickú štruktúru. Štýl zástavby v navrhovaných rozvojových plochách zodpovedá
prirodzenému charakteru vidieckej obytnej zástavby s priestorovo členenými sústavami
rôznych funkčných objektov, primerane koncipovaných k miestnym prístupovým
komunikáciám. Navrhované objekty rodinných domov majú byť prízemné, s funkčne
využívanými podkroviami, na tradične usporiadaných pozemkoch, ukončovaných plochami
pridomových záhrad a sadov. Podobne sa navrhuje zástavba pre účely doplnenia a
rozšírenia občianskeho vybavenia sociálneho i komerčného charakteru s možnosťou
zvýšenia objektu o jedno podlažie.
Dôležitým faktorom urbanistickej kompozície je zachovanie a rozvíjanie prirodzeného
začlenenia obce do krajinnej štruktúry. Doterajší vzhľad, spočívajúci v racionálne
usporiadanej sústave menších a členených zoskupení hmôt objektov je nevyhnutné
zachovať a naďalej rozvíjať. Udržiavať pritom rozličnosť a priestorovú mnohorakosť
(pestrosť) usporiadania a využívania pridomových hospodárskych stavieb a úžitkových
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záhrad. Rešpektovať charakteristickú druhotnú krajinnú štruktúru v najbližšom okolí obce úprava pôdy so stromami a krovinami na medziach, vrátane skupín zelene, lemujúcej rigoly,
výmole, strže alebo poľné cesty. Doplniť štruktúru zelene v údolnej nive (pri futbalovom
ihrisku) o účelnú pobrežnú vegetáciu potoka.
Kompozícia obce je dôležitá z okolitých diaľkových pohľadov. Pôvodný dominantný
charakter kostola a kaštieľov bol doplnený výstavbou objektov občianskej vybavenosti.
Objekty areálu skladového hospodárstva v centrálnej časti pôsobia z týchto pohľadov rušivo
Vo vnútorných priestoroch obce je potrebné naďalej zachovať, podporovať a rozvíjať
priestorovú členitosť, rozmanitosť štruktúry stavebných objektov a usporiadania zástavby na
pozemkoch. Zvlášť dôležité bude rešpektovanie tohoto charakteristického znaku priestorovej
rozmanitosti i v priestoroch navrhovanej sústredenej výstavby nových rodinných domov, kde
bude pre dosiahnutie prirodzenej rozmanitosti vhodné využívať lokálne prírodné danosti,
terénne podmienky a zámerné architektonické členenie a priestorové riešenie štruktúry
objektov.
Priestorovými dominantami obce má naďalej zostať kostol a žiadny prvok novej
zástavby by dominujúcemu postaveniu či už veľkosťou alebo polohou nemal konkurovať
(napr.: dom smútku).
Architektonicky výraz nových obytných stavieb má vychádzať z typického
regionálneho charakteru výstavby, t.j. využívania objektov so sedlovými strechami a kolmo
orientovanými objektmi hospodárskeho príslušenstva. Za nevhodné a neprípustné sa
považuje vnášať do zástavby cudzorodé stavby najmä mestského výzoru a charakteru,
osobitne nie do existujúcej zástavby v terajšom zastavanom území obce. Podobne je
potrebné rešpektovať a rozvíjať charakteristický výraz uličných priestorov v jestvujúcej
zástavbe.
V agroturistickom a golfovom areáli je nutné citlivo zakomponovať navrhované
objekty do prírodného prostredia z hľadiska konfigurácie terénu, panoramatických pohľadov
(výškové zónovanie objektov) a zachovanie prírodného charakteru krajiny (ochrana
ekologických krajinotvorných segmentov).

7.5. Regulácia funkčného využitia plôch a zástavby
Navrhovaným urbanistickým riešením územného plánu sa má dosiahnuť principiálne
funkčné zónovanie jednotlivých priestorov obce a usporiadanie jej vnútornej štruktúry so
snahou o odstránenie, alebo minimalizovanie prevádzkových konfliktov a vzájomných
negatívnych ovplyvnení jednotlivých druhov zástavby. Pre praktické dosiahnutie vhodnej
výstavby v jednotlivých častiach obce sa v územnom pláne stanovuje regulácia prípustnosti
jednotlivých funkcií v konkrétnom území obce nasledovne:

•

•
•
•

7.5.1. Obytné územie
B
je rozdelené do dvoch skupín:
A/.
Vidieckeho bývania
a) územie slúži:
pre bývanie s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami (napr.: garáže,
hospodárske stavby, stavby základného občianskeho vybavenia, verejné a technické
vybavenie, zeleň a detské ihriská.)
b) na území je prípustné umiestňovať:
nízkopodlažné rodinné domy, prevažne samostatne stojace (izolované), s objektmi
pre domáce hospodárstvo a pre chov drobných hospodárskych zvierat a objektmi
doplňujúcimi funkciu bývania
bytové domy max. trojpodlažné vrátane podkrovia
zariadenia pre maloobchod, služby, športovo-rekreačné zariadenia a živnostenské
aktivity (aj remeselné), nerušivého charakteru pre obytnú funkciu
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•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

stavby základného občianskeho vybavenia
plochy zelene
B/.
Čistého bývania
územné bloky 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40
(viď.: v.č. 4a)
a) územie slúži:
výlučne pre bývanie s plošne obmedzeným zázemím úžitkových záhrad a vylúčeným
chovom hospodárskych zvierat s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami (napr.:
garáže, hospodárske stavby, stavby základného občianskeho vybavenia, verejné
a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská.)
b) na území je prípustné umiestňovať:
bytové domy max. trojpodlažné vrátane podkrovia
zariadenia pre maloobchod, služby, športovo-rekreačné zariadenia a živnostenské
aktivity (aj remeselné), nerušivého charakteru pre obytnú funkciu
stavby základného občianskeho vybavenia
plochy zelene
7.5.2. Zmiešané územie s prevažne polyfunkčnou štruktúrou
B+OV
a) územie slúži:
pre bývanie a občiansku vybavenosť
b) na území je prípustné umiestňovať:
nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov, bytové domy a zariadenia základného,
vyššieho a špecifického občianskeho vybavenia sociálneho i komerčného charakteru
objekty pre rekreačné a rekreačno-ubytovacie a stravovacie zariadenia
bývanie ako doplnková funkcia
malé a nerušivé výrobné aktivity
servisné a osobné služby, opravárenská činnosť
7.5.3. Územie výroby a skladového hospodárstva.
PV
a) územie slúži:
pre koncentrovanú výrobu, výrobné účely a služby, ktoré nemôžu byť situované
v rámci obytnej funkcie z hľadiska hygienických požiadaviek
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty pre živnosti, remeselné podnikateľské aktivity, výrobné areály
maloobchodné činnosti a služby
servisné a distribučné služby, opravárenskú činnosť
skladové objekty
účelové zariadenia špecifickej vybavenosti, ktoré nie sú vhodné do obytných,
rekreačných a zmiešaných území
zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry
7.5.4. Územie poľnohospodárskej výroby
HV
a) územie slúži:
pre umiestnenie aktivít poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty poľnohospodárskej výroby živočíšnej a rastlinnej
skladové poľnohospodárske objekty
objekty pre garážovanie mechanizmov a pre ich údržbu
zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry
čerpacie stanice pohonných hmôt neverejného charakteru
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•
•
•
•
•

•
•
•

7.5.5. Územie pre rekreačné a športové aktivity
RS
a) územie slúži:
pre umiestnenie objektov, plôch a zariadení rekreácie a športu pre obyvateľstvo
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty a zariadenia pre jednotlivé alebo skupinové rekreačné a športové aktivity
objekty pre doplňujúcu vybavenosť, súvisiacu s hlavnou funkciou
objekty pre hromadné ubytovanie komerčného charakteru
zariadenia so špecifickou funkciou
7.5.6. Územie verejnej zelene
VZ
a) územie slúži:
pre zriadenie verejne prístupnej zelene oddychového a rekreačného charakteru
b) na území je prípustné umiestňovať:
objekty, slúžiace pre zabezpečenie funkčnej primeranosti využívania priestorov
jednotlivé objekty pre kultúrne, športové alebo komerčné aktivity, primerane súvisiace
s hlavnou funkciou priestorov.

7.5.7. Ďalšie záväzné regulatívy zástavby
Okrem týchto záväzných regulačných kódov, ktorými sa stanovuje funkčná a
stavebná prípustnosť územného využitia sa územným plánom určuje (vo výkrese
komplexného priestorového usporiadania a funkčného využívania územia):
• prípustná výška zástavby, uvedená v minimálne a maximálne doporučovanom počte
nadzemných podlaží (napr.: 1+p alebo 2-3) do podlažia je zahrnuté aj obytné
podkrovie
• prípustná intenzita zastavanosti, ktorá je udaná percentuálne ako pomer najväčšej
prípustnej stavebne využiteľnej plochy k celkovej ploche pozemku (napr. 40%).
• funkcie v územnom bloku č 3 a 9 sú určené na dožitie, resp. na premiestnenie do inej
lokality
•
•

Smerné regulatívy:
navrhované hranice parciel - počet navrhovaných parciel - objektov (nemusí súhlasiť
s realizáciou)
stavebná čiara nám určuje kde má byť situovaný objekt s možnosťou jeho max.
odstupu smerom dovnútra pozemku - napr.:6m. (Pri územnom pláne zóny slúži
s upresnením parametrov ako záväzný regulatív)
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8. Obyvateľstvo a bytový fond
Údaje o obyvateľstve a o jeho ekonomickej aktivite sú analyzované na základe
údajov, získaných pri sčítaní ľudu, domov a bytov k 26. máju 2001 poskytnutých Obecným
úradom vo Vlkovej.

8.1. Retrospektívny demografický vývoj obce
Podľa výsledkov jednotlivých deceniálnych cenzov bol dlhodobý vývoj počtu
obyvateľov vo Vlkovej nasledovný:
medzicenzový nárast/pokles
rok cenzu
počet obyvateľov
absolútne
relatívne
1970
585
585
1980
608
23
103,93%
1990
607
-1
99,84%
1993
597
-10
98,35%
1996
632
35
105,86%
1999
626
-6
99,05%
2000
627
1
100,16%
26.5.2001
635
8
101,28%
Index 10 ročného rastu
Index 10 ročného rastu
Index 10 ročného rastu
Priemerný index 10 ročného rastu

1970/1980 =1,04
1980/1990 =1,00
2000/1990 =1,03
2000/1970 =1,03

Dlhodobý vývoj sídla má relatívne stagnujúcu tendenciu vývoja počtu obyvateľov.
Rast sídla od roku 1970 bol po roku 1990 vystriedaný poklesom počtu obyvateľov, ktorý v
rokoch 1990 - 1993 dosiahol cca 2%-ný pokles, ale v roku 1996 mal cca 6%-ný nárast.

8.2. Obyvateľstvo
Základnú štruktúru obyvateľstva v sídle vyjadrujú nasledujúce tabuľky 1-4:
stav k sčítaniu 2001
Základná štruktúra
obyvateľstva
trvale bývajúci obyvatelia
prítomný obyvatelia
ekonomicky aktívne osoby

tab. 1
spolu

muži

ženy

ženy v %

spolu v %

635
621
286

311

324

51,0

100,0

152

134

46,9

45,0

Trvale bývajúcich obyvateľov k sčítaniu roku 2001
635
z toho Vlková:
481
Levkovce
154
Ekonomická aktivita dosiahla k sčítaniu roku 2001, 286 ekonomicky aktívnych
obyvateľov, t.j. 45% obyvateľov. Z toho min. počet obyvateľov pracoval v obci (hospodársky
dvor, obchod, živnostníci). Väčšina produktívneho obyvateľstva dochádza za prácou mimo
obce. Počet nezamestnaných obyvateľov nie je evidovaných na Obecnom úrade.
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stav k sčítaniu 2001
Štruktúra obyvateľstva
podľa národnosti
trvale bývajúci obyvatelia
podiel obyvateľov v %
stav k sčítaniu 2001
Štruktúra obyv. podľa
náboženského vyznania
trvale bývajúci obyvatelia
podiel obyvateľov v %

stav k sčítaniu 2001
Štruktúra obyvateľstva
podľa veku
trvale bývajúci obyvatelia
podiel podľa veku v %

tab. 2
spolu

slovenská

poľská

nezistená

635
100,0

633
99,7

1
0,2

1
0,2

spolu
635
100,0

rímskokatolícka
618
97,3

tab. 3
gréckoiné a
bez
katolícka nezistené vyznania
6
5
6
0,9
0,8
0,9

tab. 4
spolu

0 - 14

635
100,0

162
25,5

Index stárnutia populácie:

muži
15 - 59
194

ženy
15 - 54
174
58,0

muži 60+

ženy 55+

33

72
16,5

I=

do - 14 roč. x 100 = 162 x 100 = 153
po - 60 roč.
106
Hodnoty indexu:
nad 300
veľmi progresívna populácia
201 - 300
progresívna
120 - 200
stagnujúca
do 120
regresívna
Zo zastúpenia vekových skupín a na základe hodnoty indexu stárnutia populácie
(153) je zrejmý stagnujúci rast počtu obyvateľstva. Veková štruktúra súčasného stavu
obyvateľstva indikuje, podľa priemerného indexu 10 ročného rastu vo výhľade, mierne
stúpajúci rast obyvateľstva.
V posledných rokoch klesá pôrodnosť, a tým i prirodzený prírastok obyvateľstva, čo je
dôsledkom zhoršujúcich sa ekonomických podmienok rodín a nedostatku pracovných
príležitostí.
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov do roku 2020:
pri Indexe priemerného 10 ročného rastu obyvateľstva
2000/1970 =1,03
rok
2001 2005 2010 2015 2020
počet obyv.
630
640
650
660
670

8.3. Domový a bytový fond
Základná štruktúra domového a bytového fondu::
stav k sčítaniu 2001
základné údaje domov a
bytov
trvale bývajúci obyvatelia
počet domov
počet bytov
obložnosť obyv./byt
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tab.5
stav
spolu
635
137
154
4,1

Vlková
trvale obývané
z toho
spolu
rodinné
481
91
89
107
97
4,5

neobývané
9
10

Levkovce
trvale obývané
neobýz toho
vané
spolu
rodinné
154
35
35
2
35
35
2
4,4
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-podľa demografického rastu pri predpokladanej obložnosti 3,00 obyv./byt
Návrh do 2020
tab č. 6
návrh
návrh
bytové jednotky
stav
spolu
obyvatelia obyv./byt
Vlková Levkovce
v rodinných domoch
144
46
22
212
635
3,00
v bytových domoch
10
10
30
3,00
spolu
154
46
22
222
665
3,00
Podľa predpokladaného vývoja počtu obyvateľov do r. 2020 – 665 obyvateľov pri
predpokladanej obložnosti / byt 3,00 obyv. je potreba 222 bytových jednotiek v trvale
obývaných a neobývaných bytoch.
Z dôvodu celkovej výhľadovej urbanistickej koncepcie sídla je pre rozvoj sídla
navrhovaných viac rozvojových lokalít pre výstavbu. Táto ponuka je odvôvodnená potrebou
výberu daných lokalít z hľadiska časovej výhodnosti realizácie výstavby a ich následného
využívania, ktoré je ovplyvnené viacerými objektívnymi a subjektívnymi faktormi (vlastnícke
vzťahy, investície, spoločný investičný zámer, pripravenosť územia v rámci technickej
infraštruktúry a pod. ).

-Výhľadový počet obyvateľovi maximálnom rozvoji výstavby na disponibilných
plochách:
Výhľad
tab č. 7
návrh
návrh
bytové jednotky
stav
spolu obyvatelia obyv./byt
Vlková Levkovce
v rodinných domoch
144
231
64
439
1317
3,00
v bytových domoch
10
10
30
3,00
spolu
154
231
64
449
1347
3,00
Výhľadový počet bytov cca 450 a 1350 obyvateľov je obložnosť/byt 3,00 obyv..
Väčšina obytných objektov bytového fondu je dobrá resp. nová. Objekty sú cca z 90%
murované. Chránené objekty kaštieľov č.1006/0 a 1007/0 je potrebné rekonštruovať resp.
dokončiť začatú rekonštrukciu.
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Pre výstavbu nových rodinných domov (smerný údaj – počet objektov rodinných
domov) sú územno-technické podmienky v týchto nasledovných etapách (viď. grafická
príloha v.č. 4a; 4b; 4c):
Smerný počet navrhovaných obytných objektov
v územných blokoch
počet obytných objektov
Číslo územného bloku
rodinné domy
12
7
13
1
14
8
15
2
16
10
17
7
21
3
22
20
23
5
24
7
25
8
26
1
27
10
28
8
29
13
30
8
31
8
32
14
33
9
34
3
35
9
36
6
37
21
38
11
39
22
40
15
Vlková
236
51
6
52
6
53
3
54
7
55
2
57
17
56
20
59
2
Levkovce
63
Spolu
299
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tab. 8
predpokladaná etapa
výstavby
prieluky
prieluky
2
prieluky
prieluky; 2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
prieluky
1
1
prieluky
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9. Výroba a skladové hospodárstvo
9.1. Ložiskové územia a dobývacie priestory
V katastrálnom území obce sa nachádzala časť navrhovaného CHLÚ výhradného
ložiska mangánových rúd Vlková, ktoré bolo zrušené (stanovisko Obú Spišská Nová Ves, zo
dňa 10.05.2005).

9.2. Priemysel
V sídle sa žiadny priemyselný podnik nenachádza a ani výhľadovo sa s priemyselnou
výrobou v obci nepočíta.

9.3. Poľnohospodárstvo
V sídle sa nachádzajú tieto areály hospodárskych dvorov – Zemedar Poprad-Stráže:
- východne od sídla – živočíšna výroba (dojnice, ovce)
počet ustajnených zvierat
- jalovice
max. 450 ks
stav: 50 ks
185 m
- ovce
max. 350 ks
stav: - ks
100 m
Hygienické ochranné pásmo hospodárskeho dvora je určené na základe rozhodnutia
ÚpaSP 899/88-Ži zo dňa 29.4.1988 v Poprade je 200m.
V centrálnej časti sídla sa nachádzajú skladové objekty pre rastlinnú výrobu:
– sklad zemiakov
max. kapacita skladov
- cca 1000 t
Tento areál ponechávame na postupné dožitie s výhľadovým využívaním plochy pre
zmiešanú (polyfunkčnú) funkciu s preferovaním občianskej vybavenosti.
Okresný úrad v Kežmarku rozhodnutím č.j.: OÚ-ŽP/26955/02-Vr zo dňa 14.10.2002
zrušil hygienické ochranné pásmo Štátneho majetku Poprad, hospodárskeho dvora Vlková
(areál pre chov ošípaných) určené na základe rozhodnutia ÚpaSP 898/88-Ži zo dňa 1.6.1988
v Poprade. Z dôvodu nefunkčnosti hospodárskeho dvora a nevyužívaných zdevastovaných
ustajňovacích objektov.

10. Občianska vybavenosť
Rozbor jestvujúcej občianskej vybavenosti v sídle vychádza z terénneho prieskumu, v
rámci ktorého sa zisťoval výskyt a relevantné približné kapacity zariadení, funkčný,
prevádzkový a stavebno-technický stav jednotlivých zariadení, ich plošné a priestorové
vymedzenie (objekty, resp. pozemky). Roztriedenie zariadení je spracované podľa
modifikovanej štandardnej územnoplánovacej nomenklatúry s rozdelením na sociálnu a na
komerčnú vybavenosť.
Zariadeniami základnej občianskej vybavenosti sa uspokojujú predovšetkým
každodenné potreby obyvateľov obce. Ich rozsah čo do štruktúry a veľkosti je cca podľa
urbanistických normatívov.

10.1.

Sociálna vybavenosť

10.1.1. Školstvo a výchova
MŠ (s jedálňou)
25 detí,
Základná škola 1-4 roč.
30 žiakov
Vyššie triedy ZŠ navštevujú žiaci ZŠ v obci Vrbov.
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•

Návrh:
Rozšírenie školy o plochy ihrísk a podľa demografickej potreby o objekt pre
ďalšie triedy.

10.1.2. Kultúra a osveta
Kultúrna sála

•

90 stoličiek v objekte kaštieľa – návrh do
viacúčelového objektu pri Obecnom úrade
Knižnica
800 zväzkov v objekte Obecného úradu
Rímsko-katolícky kostol vyhovuje.
Návrh:
Dom smútku

10.1.3. Telovýchova a šport
Návrh:
• Situovanie futbalového ihriska na pôvodnú lokalitu.
• Ihriská v lokalitách obytnej zástavby.
10.1.4. Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie. Pre obyvateľov obce je
príslušné Zdravotné stredisko vo Vrbove a poliklinika s nemocnicou v Kežmarku.
Návrh:
• V prípade potreby je možné zriaďovať lekárske ambulancie na plochách
obytnej a občiansko-vybavenostnej funkcie
10.1.5. Sociálna starostlivosť
V obci sa nenachádza žiadna sociálna vybavenosť. Zatiaľ nie sú požiadavky na
zariadenia sociálnej starostlivosti. Jednoduchú sociálnu starostlivosť o seniorov (klubová
činnosť a pod.) možno prevádzať na Obecnom úrade, resp. kultúrnej sále, alebo cirkevnou
aktivitou.
Návrh:
• výhľadovo je možné uvažovať s Domom opatrovateľskej služby o kapacite 5–
8 lôžok.
10.1.6. Správa a riadenie
Obecný úrad
2 pracovné miesta
Administratívne priestory Obecného úradu sa nachádzajú v novom účelovom objekte
a vyhovujú.
Cintorín o rozlohe 0,7 ha plochou vyhovuje.
Návrh:
• Požiarna zbrojnica pri obecnom úrade
1 auto
• rozšírenie cintorína
cca 0,5 ha
• polyfunkčný objekt občianskej vybavenosti (kultúra a osveta, komerčné služby
a pod.)

10.2.

Komerčná vybavenosť

10.2.1. Maloobchodná sieť
V obci sa nachádza obchodná predajňa zmiešaného tovaru v účelovom a stavebnotechnicky i funkčne nevyhovujúcom objekte prístavby kaštieľa
1 x 25 m2 predajnej plochy
ďalšie predajne potravín sú v objekte rodinného domu
2 x 10 m2
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Návrh:

•

Rozšírenie týchto služieb je možné v rámci obytnej funkcie, alebo
občianskej vybavenosti (napr.: navrhovaný polyfunkčný objekt
občianskej vybavenosti).

10.2.2. Verejné stravovanie a ubytovanie
hostinec - nefunkčný
16+80 stoličiek
Návrh:
• z prevádzkovanie a rekonštrukcia hostinca s možnosťou turistického
ubytovania.
• Rozšírenie týchto služieb je možné v rámci obytnej funkcie, alebo komplexu
služieb agroturistického a golfového areálu.
10.2.3. Výrobné služby
V obci nie sú registrované živnostenské aktivity výrobných služieb:

11. Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo
11.1.
Vlková a Levkovce
V sídle sa nachádzajú dva objekty kaštieľov s možnosťou rekonštrukcie a následného
využívania na občiansko-vybavenostnú a rekreačnú funkciu s budovaním zázemia pre
agroturistiku.
11.2.
Agroturistický a golfový areál
Agroturistický a golfový areál sa navrhuje západne od obce na ploche 97 ha a bude
pozostávať z týchto častí:
Návrh:
o Golfový areál:
• Golfové ihriská z 18 jamkami
• Objekt golfového klubu
o Agroturistický areál:
• Jazdecký areál (parkúr)
28 ha
• Anglický park
• Stajne pre kone
• Technologické budovy
• Ubytovanie zamestnancov
cca 25 lôžok
o Vybavenosť areálov:
• Hotel kategórie A
150 lôžok
• Termálne kúpalisko s vnútornými bazénom
• Športcentrum
• Bungalovy
64 buniek
• Parkoviská
88+82 park. miest
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12. Doprava a dopravné zariadenia
12.1.

Širšie vzťahy.

Obec Vlková leží na ceste II/536 Jánove - Kežmarok, ktorá sa v Kežmarku pripája na
cestu I/67 a v obci Jánovce pretína cestu I/18 s pokračovaním od Jánoviec na Spišskú Novú
Ves a patrí do základnej cestnej siete.
12.1.1. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

•
•

•

I. Vstupy zo záväzných regulatívov ÚPN-VÚC Prešovského kraja:
v oblasti nadradeného dopravného vybavenia rešpektovať koridor a priestory
mimoúrovňových krížení a križovatiek, diaľničných privádzačov a komunikačných
pripojení pre trasu diaľnice D1 na území kraja,
cestu II/536 Kežmarok – Jánovce s územnou rezervou na obchvaty sídiel Ľubica,
Vrbov a Vlková v kategórií C 11,5/80.
II. Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú
v oblasti dopravy
o diaľnica D1 a mimoúrovňové križovanie ciest na území kraja,
o stavby nadradenej cestnej siete pre cestu II/536 Kežmarok-Jánovce
s územnou rezervou na obchvaty sídiel Ľubica, Vrbov a Vlková .

12.2.

Návrh miestnej komunikačnej siete.

Miestna komunikačná sieť sa pripája na cestu II/536, ktorá tvorí os komunikačnej
siete a je vedená v tvare písmena S. V návrhu podľa VÚC Prešovského kraja je navrhovaná
preložka tejto cesty II/536 západným smerom mimo obec. V návrhu ÚPN-O je riešený
koridor pre túto komunikáciu.
Prieťah cesty II/536 funkčnej triedy B2 kategórie MZ 8/50 resp.:8,5/50 je ponechaný v
danom šírkovom usporiadaní. Pozdĺž prieťahu tejto cesty cez obec je potrebné vybudovať
jednostranný chodník o šírke 1,5 m. Po vybudovaní obchvatu sa táto komunikácia preradí do
miestnych komunikácií funkčnej triedy C2.
Nové miestne komunikácie sú stanovené na funkčnú triedu C2 a C3 kategórie MO
8/40 a MO 7,5/40 s min. šírkou uličného priestoru 10 m, alebo MO 5,5/40;30 pre C3 ako
jednopruhové jednosmerné komunikácie s min. šírkou uličného priestoru 8,5 m.
Odvodnenie komunikácií sa navrhuje povrchovo postrannými rigolmi, alebo žľabmi
podľa potreby jednostrannými alebo obojstrannými.
Nové miestne komunikácie sa navrhujú v juhozápadnej a juhovýchodnej časti obce v
rámci navrhovanej rodinnej zástavby. Navrhujú sa funkčnej triedy C2 a C3 kategórie MO
8/40. Vo výhľadovom období sa navrhuje pokračovanie cesty od futbalového ihriska smerom
k ceste II/536 s vybudovaním križovatky a pokračovaním s krátkou spojnicou na navrhované
miestne komunikácie smerom na časť Levkovce.
V zastavanom území obce navrhované trasy inžinierskych sieti situovať mimo
dopravný priestor cesty II/536 a mimo zastavaného územia za ochranné pásmo
komunikácie. V nových miestnych komunikáciách sa musí v uličnom priestore situovať
zelený pás pre vedenia TI s min. šírkou 1m.
Agroturistický a golfový areál je situovaný v západnej časti katastra obce.
V súčasnosti je prístupný po poľnej ceste. Navrhujeme ho sprístupniť obslužnou
komunikáciou funkčnej triede C2 s kategóriou MO 8/40 s vybudovaním mostného telesa cez
potok Vlková. Mimo obce je komunikácia v kategórií MOK 7,5/40. Vzdialenosť golfového
areálu od centra obce je cca 2 km.
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12.3.

Návrh pešej dopravy.

Na novovybudovaných miestnych komunikáciách navrhujeme vybudovať minimálne
jednostranný chodník o šírke 1,5 m.
Popri ceste II/536 navrhujeme vybudovať jednostranný chodník, nakoľko sa jedná o
prieťah cesty cez obec a v takomto prípade je chodník potrebný.

12.4.

Návrh dopravných zariadení.

V obci je potrebné vybudovať parkovacie plochy, ktoré navrhujeme pri dome smútku
a cintoríne v počte 36 parkovacích miest (ďalej p.m.), ďalej pri polyfunkčnom objekte v počte
8 p.m. pri obecnom úrade počte 4 p.m., pri futbalovom ihrisku v počte 10 p.m. a 10 p.m. pri
základnej škole. Ostatné parkovanie vozidiel zostane na miestnych komunikáciách.
Garážovanie vozidiel je navrhované individuálne na súkromných pozemkoch. Iné
dopravné zariadenia sa v obci nenavrhujú.
V agroturiatickom a golfovom areáli je navrhované záchytné parkovisko s počtom 88
a 82 parkovacích miest. Ďalšie obslužné parkoviská sú pri jednotlivých objektoch rekreačnej
vybavenosti.

12.5.

Hromadná doprava

Hromadná doprava bude zabezpečovaná aj naďalej spojmi SAD podľa potreby a
ponuky. Zástavky autobusu sa nachádzajú v centre obce pri obecnom úrade obojstranne,
kde navrhujeme vybudovať zastávkové niky, čo je pri prieťahoch ciest cez obec potrebné.
Ďalšiu autobusovú zastávku pri križovatke na Levkovce navrhujeme ponechať s rozšírením o
zastávkové niky v oboch smeroch.

12.6.

Závady

V strede obce na pripojenej miestnej komunikácie na cestu II/536 (oproti objektu
kostola, resp. materskej škôlky), sú malé polomery nepojenia a nedostatočný rozhľad
vzhľadom na nevyhovujúce výškové napojenie miestnej komunikácie na cestu II/536.
Navrhujeme dobudovať križovatku cesty II/536 z miestnou komunikáciou na časť
Levkovce - zväčšiť polomery napojenia a upraviť nedostatočný výhľad.

12.7.

Hlukové pomery

Pre obdobie roku 2015 pri intenzite dopravy 4237 voz/24 hod. podľa prepočítania
návrhovými koeficientami zo sčítania dopravy z roku 2000 budú hlukové pomery v obci tieto:
Rok
2000
2000
2015
2015
2015

Skl
v
% km/h
2
8
2
6
8

50
50
50
50
50

S
sk.v/24 h

NA
sk.v./24h

2 788
2 788
4 237
4 237
4 237

416
416
557
557
557

Územný plán obce VLKOVÁ
október 2005

Faktory
F1
F2
2,08 1,14
2,08 2,5
1,92 1,14
1,92 1,5
1,92 2,5

x
F3
1
1
1
1
1

364
795
511
670,8
1117

Y
Vzdialenosti izofón v m pre
dB(A)
65
60
55
50
65,6 9,2 30,4 88,4 226,6
69,0 20,9 63,5 169,7 399,4
67,1 13,2 42,2 118,2 292
68,2 17,6 54,4 147,9 354
70,4 29,5 86,0 221,3 501,7
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13. Zásobovanie elektrickou energiou
13.1.

Stav

Obec Vlková je napojená na VN vedenie č.202 napájaného z ES 110/22kV Kežmarok
po VN vedenie č.291/202 s možnosťou prepojenia na ES Spišská Nová Ves. V záujmovom
území obce je 7 VN prípojok pre 7 stĺpových trafostaníc z ktorých sú 4 distribučné a 3
jednoúčelové.
Pre zásobovanie obyvateľstva sú trafostanice vhodne rozmiestnené tak, že vývody sú
kratšie a úbytky napätia malé.
Rozmiestnenie a výkon distribučných trafostaníc.
T 26 Vydumanec
250 kVA
T 25 Obec
250 kVA
T 35 Kúrenárska
250 kVA
T 21 Levkovce
100 kVA
Rozmiestnenie a výkon účelových trafostaníc.
T 24 Ovčín
30 kVA
T 23 Zemiakareň
160 kVA
T 22 Maják
5 kVA
Trafostanice v obci a časti Levkovce majú spoločný výkon 850 kVA, z čoho pri počte
163 odberateľov pripadá 5,2kVA na jeden bytovú jednotku. Podľa smerníc koncernu SEZ je
to veľký podiel ukazujúci na vysokú vybavenosť obce transformačným výkonom.
Tento vysoký ukazovateľ bol dosiahnutý najmä postavením novej trafostanice č.35.
za účelom umožnenia elektrického vykurovania v obci.
Sekundárna sieť v obci je v správe VSE:
- celková dĺžka 4 815m (aj s domovými prípojkami)
z toho: Vlková – 3419 m vzdušnej siete, AlFe 16-70
Levkovce –1396 m vzdušnej siete, AlFe 16-50
Počet odberných miest:
MO - 182 z toho 163 obyvateľov (12 odberov el. vykurovanie)
VO – 1
Distribučné trafostanice:
TS č.21 časť Levkovce – 100 kVA

TS č.35 R.D. Kúrenárska – 250 kVA

TS č.25 obec Vlková – 250 kVA

TS č.26 obec Vydumanec – 250 kVA

ročné spotreby (kWh)
1997 - 181 000
1998 - 207 000
1999 – 215 000
1997 - 409 000
1998 - 403 000
1999 - 410 100
1997 - 294 000
1998 – 272 000
1999 – 308 100
1997 - 273 500
1998- 292 000
1999– 296 000

Predchádzajúci prehľad ukazuje stabilizáciu odberov na distribučných trafostaniciach
s tendenciou mierneho medziročného nárastu.
Celoročný odber v r. 1999 bol 1 229 300 kWh/rok. Pri počte 182 odberných miest
vychádza 5960 kWh za rok na odberateľa. Je to vysoký ukazovateľ, pretože sa využíva
elektrická energia okrem svietenia aj na varenie a vykurovanie. Vysoká spotreba el. energie
klesne po realizácií plynofikácie obce. Zníži sa výkonové zaťaženie sekundárnej siete aj do
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distribučných trafostaníc, čo umožní napojenie ďalších plánovaných lokalít výstavby bez
nutnosti rekonštrukcie siete, alebo trafostaníc.
Verejné osvetlenie je realizované výbojkovými svietidlami upevnenými na stĺpoch
sekundárnych elektrických rozvodov celé územie Vlkovej a Levkoviec. Večerný osvit je
vyhovujúci. Ovládanie zapínania a vypínania je automatickým spínačom. Ročná spotreba
elektriny na verejné osvetlenie v r. 1999 bola 20 900 kWh a má ustálenú úroveň.

13.2.

Návrh

Urbanistická koncepcia vytvára maximálne možnosti rozvoja sídla na disponibilných
plochách. Bytový fond v zastavanom území sídla 154 b.j. je navrhovaný o 231 b.j. a v časti
Levkovce na 64 b.j., spolu 449 b.j..
V návrhu ÚPN-O je postačujúce riešenie funkčných plôch s predpokladanými
(smernými) požiadavkami pre výpočet kapacity jednotlivých transformovní. Požiadavku
Východoslovenskej energetiky a.s. č.233/2134/2002/Zo zo dňa 15.09.2002 (návrh VN a NN
siete doložiť výpočtom na počítači) je potrebné rešpektovať pri spracovaní následnej ÚPD
(ÚPN-Z), alebo projektoch pre územné konanie na jednotlivé navrhované lokality zástavby.
Riešenie trasovania NN siete v rámci grafickej časti ÚPN-O nie je potrebné, preto situovanie
týchto trás vo výkresoch č.5a-c je doporučené.
Sídlo je plynofikované a podľa smerníc SEZ výkonový ukazovateľ na úrovni DTS pre
plynofikované obce je 2,1 kVA na byt (podľa TAB 6 pre 3 stupeň elektrifikácie).
Jestvujúca vybavenosť obce transformačným výkonom je 5,2 kVA/b.j. a podľa vyššie
uvedeného bude postačovať aj v budúcnosti, nakoľko plynofikáciou sa podstatne zníži
terajšie zaťaženie trafostaníc v obci.
V prípade maximálneho rozšírenia bytového fondu vo výhľade na 449 domov, dôjde
k značnému sústredeniu výstavby na južnom konci obce a v časti Levkovce, čo si vyžiada:
Obec:
• Riešiť rekonštrukciu trafostanice T26, resp. výmenu na výkon
T – 400 kVA
• Vybudovať novú trafostanicu 250 kVA pri novej lokalite IBV
T11 (viď v.č.5a)
• Prekládku 22 kV vedenia ponad novú lokalitu smerom k ceste II.tr. (viď v.č.5a)
Časť Levkovce:
• Vybudovať novú trafostanicu 250 kVA so vzdušným napojením na jestvujúce vedenie
T10 (viď v.č.5b)
VN č.202 v severnej časti Levkoviec
• Existujúce vzdušné 22 kV vedenie prechádzajúcou časťou Levkovce navrhujeme
riešiť vzdušným káblovým vedením, z dôvodu zmenšenia ochranného pásma vo
vzťahu k navrhovanej zástavbe.
(viď v.č.5b)
Napojenie nových lokalít na miestne rozvody NN navrhujeme odbočkami z vodičov
AlFe16–70 na betónových stĺpoch, tak ako je navrhnuté na výkresoch technickej
infraštruktúry č.5a; 5b; 5c. V prípade riešenia napojenia NN káblami, tie budú uložené
v uličnom priestore v navrhovanom zelenom páse pre TI k rozvodným inštalovaným skriniam
jednotlivých objektov.
Agroturistický a golfový areál bude zásobovaný elektrickou energiou z prípojky VN
vedenia č. 202 prechádzajúceho južným okrajom riešeného územia. Prípojka VN bude
káblovým vedením v dĺžke cca 750 m po murovanú (kioskovú) trafostanicu v objektoch
agroturistického areálu. Výkon trafostanice podľa požadovanej potreby je 849 kVA,
trafostanicu T1 navrhujeme s výkonom 1000kVA.
Rozvodná sieť NN bude káblami v zemi napájanými z NN rozvádzačov trafostaníc
k rozvodným inštalovaným skriniam jednotlivých objektov. Každý objekt bude mať
samostatné meranie odberov.
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14. Spoje a telekomunikačné zariadenia
14.1.

Telekomunikácie

14.1.1. Stav
Vlková patrí do RO Poprad a napojená je obecnou ústredňou IRT 2000 vzdušným
prenosom cez Vrbov.
Telefónna ústredňa je umiestnená v objekte kaštieľa a zapája účastnícke stanice cez
miestne rozvody. V návrhu je riešená na premiestnenie do areálu materskej školy na
pozemku cca 4x4m.
Miestna telefónna sieť - MTS pokrýva celé územie obce. Je prevedená vzdušným
vedením - káblami zavesenými na drevených stĺpoch do všetkých ulíc. Levkove sú napojené
podzemným káblom pozdĺž komunikácie II/536.
Domové prípojky sú realizované vzdušným vedením (bronzovými vodičmi) cez
vonkajšie účastnícke rozvádzače umiestnené na stĺpoch.
14.1.2. Návrh
Návrh uvažuje s maximálnym nárastom počtu domácností zo 154 na 449.
Telefonizácia obce bude 100 percentná či už pevným alebo mobilným telefónnym spojením.
Doterajší počet 90 pevných telefónnych účastníckych liniek vzrastie cca na 300 pevných
liniek (dimenzované na 1 -1,5 páru na b.j. + občianska vybavenosť).
Napojenie pevných telefónnych účastníckych liniek v riešených nových lokalitách
navrhujeme káblovým vedením v trasách uličných priestorov (v zelenom páse pre TI) v rámci
navrhovaných inžinierskych sieti odbočujúcimi od jestvujúcich telefónnych rozvodov v obci.
Jestvujúce vzdušná MTS je navrhovaná na postupnú prestavbu na podzemné káblové
vedenie.
Napojenie agroturistického a golfového areálu bude z navrhovanej ústredne v obci
Vlková. Prívodný kábel dl. cca 2000 m bude vložený v zemi pozdĺž obslužnej komunikácie.
Telefónne rozvody v areáli budú riešené úložnými káblami a na jednotlivých objektoch budú
osadené telekomunikačné rozvodné skrine.

14.2.

Rozhlas a televízia

14.2.1. Stav
V obci je dobrý príjem celoštátneho i regionálneho rozhlasového vysielania. Miestny
rozhlas s centrálou typu Tesla ADR 210 s výstupným zosilňovačom pre 25 vonkajších
reproduktorov umiestnených v objekte Obecného úradu.
Reproduktory sú rozmiestnené po celom území obce. Rozvody sú vzdušné, vodičmi
FeZn k reproduktorom zavesené na oceľových stĺpoch. Počuteľnosť je na celom území obce
dobrá.
Územie obce je pokryté TV signálom oboch programov STV z prenosovej stanice na
Kráľovej holi aj ostatných komerčných a satelitných signálov. Príjem je domovými anténami
každého koncesionára. Rozširujú sa individuálne satelitné antény. Kábelové televízne
rozvody v obci nie sú.
14.2.2. Návrh
Nové lokality budú na miestny rozhlas napojené odbočkami od jestvujúcich rozvodov
pre ďalšie reproduktory postupne v súlade s postupom zástavby a vznikom nových ulíc.
So zavedením kábelových televíznych rozvodov, prípadne s miestnou televíziou sa
neuvažuje.
Do agroturistického a golfového areálu miestny rozhlas nebude zasahovať.
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15. Zásobovanie zemným plynom a teplom
15.1.

Zásobovanie zemným plynom

15.1.1. Stav
Obec je plynofikovaná. Napojená je z VTL plynovodu Poprad – Kežmarok – Javorina
DN 150 PN 4 Mpa s prepojením cez Vrbov na spoločnú regulačnú stanicu VTL/STL
v Žakovciach s kapacitou 2100m3 zemného plynu/hod.. Plynové potrubie STL DN 90 PN 0,3
MPa. Rozvody v obci sú projektované na DN 80, 60, 50 PN 0,3 MPa Odbery sú cez domové
regulátory STL/NTL.
Návrh rieši zmenu projektovanej trasy plynovodu na konci obce smerom na
Abrahámovce pozdĺž jestvujúcej komunikácie II/536 z dôvodu využitia plochy pre
navrhovanú zástavbu (viď. v. č. 5a; 5b; 5c).
15.1.2. Návrh
Výhľadová potreba plynu
Podľa smerníc SPP č. 10/2000 vychádzame z priemerných hodinových a ročných
odberov v teplotnom pásme–15oC pre domácnosti s využívaním plynu na varenie,
vykurovanie a prípravu teplej vody.
QH MAX – max. hodinový odber
1,5 m2/hod.
– priemerný ročný odber 4400 m3/rok
QR
Maximálny predpokladaný počet domácností v r. 2020 bude 449 z čoho pre 92 %
plynofikácií bude 415 odberateľov z radov obyvateľstva.
RD – NIBV x QH MAX= 415 x 1,5 =
623 m3/hod.
RD – NIBV x QR =
415 x 4400 =
1 826 tis.m3/rok

Občianska vybavenosť:
Základná škola
Materská škola
Obecný úrad
Polyfunkčný objekt I.
Polyfunkčný objekt II.
Hostinec
Potraviny
Skladové hosp. - zemiakáreň
Spolu:

6 m3/hod.
2
4
2
3
2
1
3
23

20 tis. m3/rok
5
16
8
10
8
3
10
80 tis. m3/rok

Zásobovanie agroturistického a golfového areálu zemným plynom bude zo
stredotlakových rozvodov v obci Vlková. Plynovod bude vedený pozdĺž prístupovej
komunikácie do kotolní v areáli. Potrubie bude DN 90 PN 0,3 Mpa z materiálu Le dl. cca
2000m.
Plyn sa bude využívať na prípravu jedál, TÚV a vykurovanie.
Predpokladaná ročná potreba bude
500.tis.m3/rok.
3
Hodinový príkon
100 m /hod.
Celková ročná potreba plynu bude spolu
2 406 tis.m3/rok
3
Celkový max. hodinový odber
746 m /hod.
Vykázané potrebné množstvo plynu bude dodané z VTL plynovodu Poprad–
Kežmarok odbočkou cez Vrbov a potrebný hodinový výkon zabezpečí spoločná regulačná
stanica v Žakovciach s výkonom 2100 m3/hod.
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15.2.

Zásobovanie teplom

15.2.1. Stav
Teplo na účely varenia, ohrevu vody a vykurovania v jestvujúcej zástavbe je
zabezpečené spaľovaním zemného plynu v cca kompletne v celej obci. Elektrické
vykurovanie je zriadené vo Vlkovej v 11 domoch a Levkovciach v 1b.j.
15.2.2. Návrh
Návrh plynofikácie uvažuje s komplexným využívaním zemného plynu na
vykurovanie, varenie a prípravu teplej vody v plynových prietokových ohrievačoch
v navrhovaných lokalitách. Získanie tepla spaľovaním zemného plynu bude v cieľovom roku
podľa projektu plynofikované v 90% domácnostiach t.j. v 415 domoch. Celková spotreba
plynu v obci bude 1 960 tis.m3/rok.
Teplo v agroturistickom a golfovom areáli sa bude získavať spaľovaním zemného
plynu v kotolniach ÚK každého objektu. Plynofikácia a elektrifikácia získavania tepla
zabezpečí vyššiu kvalitu životného prostredia.
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16. Vodné hospodárstvo
16.1.

Zásobovanie pitnou vodou

16.1.1. Predchádzajúci stav
V obci Vlková, ktorej súčasťou je aj obecná časť Levkovce, je t.č. vybudovaný
a prevádzkovaný obecný vodovod, ktorý je v správe PVS a.s. Poprad. Vodovod bol napojený
na vodný zdroj – vŕtanú studňu s kolísavou výdatnosťou cca 1,5 l/s, ktorý je situovaný na
parcele č.349/1 k.ú. Vlková. Z vodného zdroja bola privádzaná voda výtlačným potrubím do
vodojemu 2x100m3 a odtiaľ gravitačne privádzaná zásobným vodovodným radom do miesta
spotreby.
Vodný zdroj má určené pásmo hygienickej ochrany PHO 1. stupňa o rozmeroch 30 x
30 m a PHO 2. stupňa je od hranice oplotenia záhrad rodinných domov a 50 m od studne.
Vnútorné a vonkajšie pásmo hygienickej ochrany v rozsahu celej parcely Pod smrečkami
o rozmeroch 300x400 m.
K 31.12.1999 bolo na obecný vodovod napojených 239 obyv. Celková dĺžka
jestvujúcej vodovodnej siete v obci je cca 5 km, dĺžka prípojok je cca 0,4 km a dimenzie
jestvujúcej vodovodnej siete sú:
prívodné potrubie výtlačné LPE D 110/10
zásobné potrubie – LT DN 150
rozvodné potrubie – LT DN 150, LPE D 110/10, LPE D 90/8,5
Vodojem je obsahu 2 x 100 m3 a je osadený na kóte 739,350 m.n.m.
Na systém zásobovania pitnou vodou je napojená asi tretina nehnuteľností v obci,
včítane občianskej vybavenosti a iných odberateľov.
Tento stav v zásobovaní obce pitnou vodou bol nevyhovujúci hlavne z dôvodu, že
vodný zdroj – vŕtaná studňa nepostačovala v súčasnosti pokryť potreby obce po stránke
kvalitatívne a kvantitatívnej.
16.1.2. Súčasný stav
Uvedený nedostatok kvalitnej pitnej vody v obci sa riešil napojením jestvujúceho
rozvodného potrubia v obci na skupinový vodovod (ďalej SKV) Liptovská Teplička –
Kežmarok, ktorý je zásobovaný z veľkokapacitného vodného zdroja v Liptovskej Tepličke.
Konkrétne sa jednalo o vybudovanie zásobného vodovodného potrubia do obce Vlková
(PVC 10 DN 100 – 2179m s ochranným pásmom 2m na od okraja potrubia na obe strany),
ktoré sa napojilo na vetvu SKV – zásobné potrubie VDJ Žakovce – Tvarožná, zásobujúce
pitnou vodou obec Tvarožná. Zásobné potrubie do obce Vlková sa napojilo na vetvu SKV pri
rekreačnom objekte FLIPER vo Vrbove. Pred obcou Vlková (časť Levkovce) sa navrhované
zásobné potrubie napojilo na jestvujúcu rozvodnú sieť v obci.
Prepojenie na SKV Liptovská Teplička - Kežmarok sa uskutočnilo a sprevádzkovalo
v roku 2001.
Akumulácia vody pre zásobovanie obce je v súčasnosti vo vodojeme VDJ Žakovce –
Vrbov 2 x 500 m3 (max. hladina 725,20 m.n.m ).
Na zabezpečenie požiarnej vody Q = 6,7 l/s slúžia hydranty, ktoré sú umiestnené na
rozvodnom potrubí v obci.
16.1.3. Projektovaný návrh riešenia
Systém prívodu vody, ktorý sa realizoval v roku 2001 je gravitačný, avšak má
nasledovné nedostatky:
- jeho nevýhodou je to, že pre obecnú časť Levkovce je potrebné prečerpávanie
pomocou automatickej čerpacej stanice, z dôvodu zvýšenia tlakových pomerov aj pre
navrhované objekty do výšky 720 m.n.m. na ktoré treba prispôsobiť technické parametre
ČS1.
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Požadované údaje pre ČS1: - potrebná plocha pre podzemný objekt cca 4x3m
- odpad - potrubie LPE DN 150 dĺ.: 25m s odvodom do rigola
- káblové napojenie el energie na jestvujúcu trafostanicu
Navrhujeme obecnú časť Levkovce riešiť samostatne, to znamená so samostatným
vodovodným systémom. Levkovce by boli rozdelené na 2 tlakové pásma. Objekty postavené
do kóty cca 690 m.n.m by boli zásobované gravitačne, z prívodu vody. Druhé tlakové pásmo
by zahrnovalo objekty od 690 – do 720 m.n.m. Pozostávalo by už z navrhovanej ČS,
výtlačného potrubia do navrhovaného vodojemu o akumulácii 60m3, ktorý sa osadí na kóte
cca 740 m.n.m a napojenia vodojemu na rozvodnú sieť.
Súčasný stav, keď je priame zásobovanie obce Vlková z prívodu vody nie je
vyhovujúci, nakoľko každá porucha, odstávka vody na prívode z obce Vrbov do Vlkovej
znamená automaticky odstavenie celej obce Vlková od pitnej vody. Pri uvedenom stave sa
vôbec nevyužíva jestvujúci vodojem, ktorý by uvedený stav riešil.
Z tohto dôvodu navrhujeme pred obcou Vlková vybudovať odbočku na jestvujúcom
prívode a vybudovať prívodné potrubie poza obec do jestvujúceho oplotenia vŕtanej studne,
kde by sa vybudovala čerpacia stanica ČS2, ktorou by sa už jestvujúcim výtlačným potrubím
plnil vodojem Vlková. Z vodojemu sa bude obec Vlková zásobovať gravitačne pitnou vodou
jestvujúcim rozvodným potrubím, ale už bez obecnej časti Levkovce, ktoré sú riešené
samostatne. Súčasťou tohto riešenia by bola aj rekonštrukcia redukčnej šachty, ktorá je na
prívode z vodojemu do obce.
Výhľadové zásobovanie obce vodou je možné riešiť na základe vyjadrenia PVS a.s.
napojením sa na prívodný rád vodovodu Poprad – Jánovce, ktorý má byť rekonštruovaný
(DN 175; resp.: DN 200) a jeho kapacita bude postačovať aj pre obec Vlková.

16.1.4. Potreba vody pre obecnú časť Levkovce
Potreba vody je vypočítaná podľa Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 477/99-810 z 29. februára 2000.
Podľa demografických údajov získaných na základe prieskumu a podľa údajov
Obecného úradu bola určená potreba vody následovne:
a) súčasná potreba vody
b) potreba vody pre návrhové obdobie do r. 2020

ad a) Súčasná potreba vody
1. Potreba vody pre obyvateľstvo : počet obyvateľov 154
A. špecifická potreba pitnej vody - 135 l/os/deň
(uvažuje sa pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV - 85 % obyvateľstva)
B. špecifická potreba pitnej vody - 100 l/os/deň
(u ostatných bytoch pripojených na vodovod včítane bytov so sprchou - 15 % obyvateľstva)
QP = (154 x 135) x 0,85 + (154 x 100) x 0,15
QP = 17 672 l/d + 2 310 l/d = 19 982 l/d = 19,07m3/d = 0,23 l/s.
2. Občianska a technická vybavenosť :
špecifická potreba pitnej vody - 15 l/os/deň pre obce s počtom obyvateľov do 1000
QP = 154 x 15 l/d = 2 310 l/d = 2,31 m3/d
QP = 0,027 l/s
3. Celková potreba vody :
QP = 19 982 + 2 310 = 22 292 l/d = 22,29 m3/d
QP = 0,26 l/s
QMAX = QP x kD = 0,26 x 2,0 = 0,52 l/s = 44 928 l/d
QMAX = 44,93 m3/d
QH = QMAX x kH = 0,52 x 1,8 = 0,936 l/s = 3 370 l/h
QH = 3,37 m3/h
kde: QP
= celková priemerná denná potreba vody
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QMAX
QH

= maximálna denná potreba vody
= maximálna hodinová potreba vody

ad b.) Návrh - potreba vody pre navrhové obdobie do r. 2020:
Podľa demografického vývoja je do roku 2020 predpokladaný nárast
obyvateľstva v časti Levkovce na 220. Pri maximálnom rozvoji výstavby na
disponibilných plochách je predpokladaný nárast obyvateľstva na 346.
1. Potreba vody pre obyvateľstvo:
QP=(346 x 135) x 0,85 + (346 x 100) x 0,15
QP=39 704 l/d+5 190l/d=44 550 l/d=44,89 m3/d
QP=0,52 l/s
2. Občianska a technická vybavenosť:
QP=346 x 15 l/d = 5 190 l/d = 5,19 m3/d
QP=0,06 l/s
3. Celková potreba vody:
QP=39 704 + 5 190 = 44 550 l/d
QP=44,89 m3/d
QP=0,52 l/s
QMAX= QP x kD = 0,52 x 2,0= 1,04 l/s= 89 856 l/d
QMAX = 89,86 m3/d
QH = QMAX x kH=1,04 x 1,8=1,87 l/s = 6 739 l/h
QH = 6,74 m3/h
Rekapitulácia: LEVKOVCE
QP = 44,89 m3/d
QMAX= 89,86 m3/d
QH = 6,74 m3/h

QP =0,52 l/s
QMAX= 1,04 l/s
QH = 1,87 l/s

16.1.5. Výpočet potrebnej akumulácie:
V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa vypočíta z rovnice:
A = x% Qp kd
A= (60 %) x 44,89 x 2 =53,87
Qp = 54 m3/d
V = 60 m3
Pre obecnú časť Levkovce navrhujeme vybudovať vodojem 60 m3.

16.1.6. Potreba vody pre obec Vlková

ad a) Súčasná potreba vody
1. Potreba vody pre obyvateľstvo : počet obyvateľov 481
A. špecifická potreba pitnej vody - 135 l/os/deň
(uvažuje sa pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV - 85 % obyvateľstva)
B. špecifická potreba pitnej vody - 100 l/os/deň
(u ostatných bytoch pripojených na vodovod včítane bytov so sprchou - 15 % obyvateľstva)
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QP = (481 x 135) x 0,85 + (481 x 100) x 0,15
QP = 64 935 l/d + 7 215 l/d = 72 150 l/d = 72,15 m3/d = 0,84 l/s.

2. Občianska a technická vybavenosť :
špecifická potreba pitnej vody - 15 l/os/deň pre obce s počtom obyvateľov do 1 000
QP = 481 x 15 l/d = 7 215 l/d = 7,21 m3/d
QP = 0,08 l/s
3. Celková potreba vody :
QP = 72 150 + 7 215 = 79 365 l/d = 79, 365 m3/d
QP = 0,92 l/s
QMAX = QP x kD = 0,92 x 2 = 1,84 l/s = 158 976 l/d
QMAX = 158,976 m3/d
QH = QMAX x kH = 1,84 x 1,8 = 3,312 l/s = 11 923,2 l/h
QH = 11,923 m3/d
kde:

QP
QMAX
QH

= celková priemerná denná potreba vody
= maximálna denná potreba vody
= maximálna hodinová potreba vody

ad b.) Návrh - potreba vody pre návrhové obdobie do r. 2020:
Podľa demografického vývoja je do roku 2020 predpokladaný nárast
obyvateľstva na 613. Pri maximálnom rozvoji výstavby na disponibilných plochách je
predpokladaný nárast obyvateľstva na 1001.

1. Potreba vody pre obyvateľstvo:
počet obyvateľov 613
QP=(613 x 135) x 0,85 + (613 x 100) x 0,15
QP=70 342 l/d+9 195 l/d=79 537l/d=79,537m3/d
QP=0,92 l/s

2. Občianska a technická vybavenosť:
počet obyvateľov 613
3

QP=613 x 15 l/d = 9 195 l/d = 9,195 m /d
QP=0,11 l/s

počet obyvateľov 1001
QP=(1001 x 135) x 0,85 + (1001 x 100) x 0,15
QP=114 865l/d+15 015l/d=129 880l/d=129,88m3/d
QP=1,50 l/s

počet obyvateľov 1001
QP=1001 x 15 l/d = 15 015 l/d = 15,015 m3/d
QP=0,17 l/s

3. Iní odberatelia (výroba, živnosti, remeselné služby a p.)
Predpokladaný odber :
QP = 10 000 l/d = 10,0 m3/d = 0,12 l/s
4. Celková potreba vody:
počet obyvateľov 613
QP=79 537+9 195+10 000 = 98 732 l/d
QP=98,73 m3/d
QP=1,14 l/s
QMAX= QP x kD = 1,14 x 2,0= 2,28 l/s= 196 992 l/d
QMAX = 196,992 m3/d
QH = QMAX x kH=2,28 x 1,8 = 4,104 l/s = 14 774 l/h
QH = 14,77 m3/h

Územný plán obce VLKOVÁ
október 2005

počet obyvateľov 1001
QP=114 865+15 015+10 000 = 139 880 l/d
QP=139,88 m3/d
QP=1,62 l/s
QMAX= QP x kD = 1,62 x 2 = 3,24l/s = 279 936 l/d
QMAX = 279,936 m3/d
QH = QMAX x kH =3,24 x 1,8 =5,832 l/s = 20 995 l/h
QH = 20,995 m3/h
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Rekapitulácia:
počet obyvateľov 613
QP = 98,73 m3/d
QMAX= 196,992 m3/d
QH = 14,77 m3/h

QP = 1,14 l/s
QMAX= 2,28 l/s
QH = 4,104 l/s

počet obyvateľov 1001
QP = 139,88 m3/d
QMAX = 279,936 m3/d
QH = 20,995 m3/h

QP = 1,62 l/s
QMAX = 3,24 l/s
QH = 5,832 l/s

16.1.7. Výpočet potrebnej akumulácie:
V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa pohybuje v rozmedzí
60 až 100 % z QP x kD =
200 = y% x 98,72 x 2
200 = y% x 139,88 x 2
x = 100%
x = 70%
3
Jestvujúci vodojem Vlková 2 x 100m vyhovuje ako akumulácia vody pre obec
z počtom 1001 obyvateľov.
počet obyvateľov 613
Qp = 98,72 m3/d
V = 200 m3

počet obyvateľov 1001
Qp = 139,88 m3/d
V = 200 m3

16.1.8. Potreba vody pre agroturistický a golfový areál Vlková
Na základe urbanistickej štúdie golfového areálu vypracovanej vo februári 2002 je
vypočítaná priemerná potreba vody: QP = 229 040 l/d
QP = 229,040 m3/d
Pre golfový areál je potrebné vybudovanie samostatného prívodu vody, napojeného
na privádzač DN 500 Liptovská Teplička – Kežmarok. Bod napojenia s trasou sa spresní pri
projekte vodovodného privádzača v úseku Poprad východ – Veľká Lomnica podľa
konfigurácie terénu. V návrhu je prívodné potrubie DN 150 pre areál vedené k
samostatnému vodojemu s objemom 200m3 na kóte 736m.n.m. Z vodojemu je navrhované
rozvodné potrubie k jednotlivým navrhovaným objektom.

Dodávka termálnej vody:
V prípade, že agroturistický areál bude používať termálnu vodu, bude dodávaná
vodovodným radom z vrtu pri termálnom kúpalisku Vrbov vzdialenom približne 1,5 km, alt.
bude riešený odber z vlastných vrtov.
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16.2.

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd

16.2.1. Súčasný stav
V obci nie je toho času vybudovaná obecná kanalizácia a ČOV. Odpadové vody sú
likvidované individuálne, splaškové odpadové vody od obyvateľstva sú v súčasnosti
odvádzané do domových žúmp a septikov, ktorých technický stav je v prevážnej miere
nevyhovujúci. Vývoz splaškov zo žúmp je takisto nedostatočne zabezpečený.
Hospodárske dvory majú vybudovanú vnútroareálovú kanalizáciu s odkanalizovaním
do vlastných žúmp.
16.2.2. Návrh riešenia
V obci odporúčame vybudovať splaškovú gravitačnú kanalizáciu z materiálu PVC
DN300 s vlastnou ČOV, alt. malé ČOV pre skupinu objektov.
Spoločnú ČOV navrhujeme lokalizovať v severnej časti obce podľa možnosti
v blízkosti miestneho toku na ploche cca 15x20m. V rámci odkanalizovania riešeného
územia je potrebné navrhnúť ČOV na množstvo splaškových vôd podľa demografického
vývoja obyvateľstva do r. 2020 na 665 obyv. a uvažovať s rezervou na počet 1347 obyv..
Hygienické ochranné pásmo od hranice pozemku je 100m. V prípade zmeny koncepcie na
so spoločnou ČOV v inom katastrálnom území pre viacero obcí, sa navrhovaný kanalizačný
zberač predĺži podľa projektovej dokumentácie spoločnej ČOV pre viac obcí.
Trasu navrhovanej kanalizácie v obci situovať podľa možností v obecných
komunikáciách, asfaltových chodníkoch a verejných priestranstvách.
16.2.3. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre obec
Podľa demografického vývoja je do roku 2020 predpokladaný nárast obyvateľstva na
665. Pri maximálnom rozvoji výstavby na disponibilných plochách je predpokladaný nárast
obyvateľstva na 1347.
16.2.3.1. Množstvo splaškových vôd
Počet obyvateľov 665
Priemerný denný prietok QSP
QP = 665 x 150 = 99,750 m3/d
QP = 1,15 l/s
Maximálny denný prietok QDMAX = QP x 1,4
QDMAX= 139,10 m3/d
QDMAX = 1,61 l/s
Maximálny hodinový prietok QHMAX = QDMAX x 2,1
QHMAX= 292,11 m3/d =12,17 m3/h QHMAX=3,38 l/s
Priemerné ročné množstvo vyčistenej vody :
33 890 m3/rok

16.2.3.2. Špecifické látkové zaťaženie
Počet obyvateľov 665
Množstvo znečistenia BSK5
S1 = 665x60x10-3 kg/deň = 39,90 kg/deň
Priemerné zaťaženie BSK5 =
CBSK5 =39,90 kg/d / 99,75 m3/d=0,40kg/m3=400mg/l
Množstvo znečistenia NL
L = 665x55x10-3kg/deň = 36,57 kg/deň
Priemerné zaťaženie NL =
CNL= 36,57 kg/d/99,75 m3/d=0,367 kg/m3= 367mg/l
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Počet obyvateľov 1347

Priemerný denný prietok QSP
QP = 1347 x 150 = 202,050 m3/d QP = 2,34 l/s
Maximálny denný prietok QDMAX = QP x 1,4
QDMAX = 282,87 m3/d
QDMAX = 3,27 l/s
Maximálny hodinový prietok QHMAX = QDMAX x 2,1
QHMAX = 594,027 m3/d=24,751 m3/h QH = 6,87 l/s
Priemerné ročné množstvo vyčistenej vody :
73 748 m3/rok

Počet obyvateľov 1347

Množstvo znečistenia BSK5
S1 = 1347x60x10-3 kg/deň = 80,82 kg/deň
Priemerné zaťaženie BSK5 =
CBSK5=80,82kg/d/202,05m3/d=0,400 kg/m3=400mg/l
Množstvo znečistenia NL
L = 1347x55x10-3kg/deň = 74,085 kg/deň
Priemerné zaťaženie BSK5 =
CNL=74,085 kg/d/169,2m3/d=0,438 kg/m3= 438 mg/l
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16.2.3.3. Recipient a kvalita vody potoka Vlková
Recipientom pre obec je potok Vlková. Vyústenie odpadových vôd z ČOV bude do
potoka Vlková vyústnym objektom.

Vplyv znečistenia na recipient v ukazovateli BSK5 :
Parametre potoka Vlková na riečnom km 0,8:
Priemerný ročný prietok Q355 = 0,012 m3/s (denný)
BSK5 = 3,2mg/l
Odtok z ČOV :

12 l/s

Q24 = 1,15 l /s ( priemerný denný prietok - pre 665 obyv.)
Q24 = 2,34 l /s ( priemerný denný prietok - pre 1347 obyv.)
BSK5 = 8,0 mg/l (priemerné neprekročiteľné hodnoty na výusti z ČOV)

Vplyv znečistenia na recipient Vlková po zmiešaní s vyčistenou odpadovou vodou
z ČOV v ukazovateli BSK5 :
C = skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpadovou vodou
Q1 = priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd pre 665 obyv.
1347 obyv
c1 = znečistenie v ukazovateli BSK5 na odtoku z ČOV
Q2 = Q355 denný prietok v recipiente
c 2 = znečistenie recipientu pri Q355 nad vyúsťou ČOV
C = Q1 x c1 + Q2 x c2
Q1 + Q2
C = 2,34 x 8,0 + 12 x 3,2
2,34 + 12

= 3,98 mg/l < 8mg/l vyhovuje pre štandartné toky

Posúdenie :
Prípustné max.znečistenie v povrchových vodách podľa prílohy č.3 NV SR č.242/1993 Z.z. :
BSK5 = 8 mg/l
Skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpadovou vodou z ČOV :
BSK5 = 3,98 mg/l
Vypúšťané znečistenie do toku je v súlade s NV SR č. 242/93 Z.z.

16.2.4. Výpočet množstva splaškových odpadových vôd pre agroturistický
a golfový areál
Predpokladaná priemerná spotreba vody pre areál je 229 040 l/d = 229 m3/d.
Odkanalizovanie areálu je riešené troma čističkami sa spoločnou kapacitou cca 220 EO do
Vrbovského potoka z dôvodu použitia gravitačnej kanalizácie pri danej konfigurácií terénu
a možnosti etapizácie výstavby.
Odkanalizovanie objektov do troch ČOV: A/
Hotel
B/
agroturistický areál, parkúr
a športcentrum
C/
Bungalovy
16.2.4.1. Množstvo splaškových vôd
Priemerný denný prietok QSP
QP = 229,040 m3/d
QP = 2,65 l/s
Maximálny denný prietok QDMAX = QP x 1,4
QDMAX= 320,54 m3/d
QDMAX = 3,71 l/s
Maximálny hodinový prietok QHMAX = QDMAX x 2,1
QHMAX= 673,142 m3/d =28,05 m3/h QHMAX=7,791l/s
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Priemerné ročné množstvo vyčistenej vody :
83 600 m3/rok

16.2.4.2.

Špecifické látkové zaťaženie

Množstvo znečistenia BSK5
S1 = 619x60x10-3kg/deň = 37,14 kg/deň
Priemerné zaťaženie BSK5 =
CBSK5 =37,14 kg/d / 100,5 m3/d=0,37kg/m3=370mg/l
Množstvo znečistenia NL
L = 619x55x10-3kg/deň = 34,05 kg/deň
Priemerné zaťaženie NL =
CNL= 34,05 kg/d/100,5 m3/d=0,341 kg/m3= 341mg/l

16.2.4.3. Recipient a kvalita vody Vrbovského potoka
Recipientom pre agroturistický a golfový areál je Vrbovský potok. Vyústenie
odpadových vôd z troch ČOV bude do Vrbovského potoka vyústnymi objektmi.

Vplyv znečistenia na recipient v ukazovateli BSK5 :
Parametre Vrbovského potoka na riečnom km 9,8:
Priemerný ročný prietok Q355 = 0,003 m3/s (denný)
BSK5 = 2,4mg/l

3 l/s

Odtok z troch ČOV : Q24 = 2,65 l /s ( priemerný denný prietok pre celý areál)
BSK5 = 8,0 mg/l (priemerné neprekročiteľné hodnoty na výusti z ČOV)
Vplyv znečistenia na recipient Vlková po zmiešaní s vyčistenou odpadovou vodou
z ČOV v ukazovateli BSK5 :
C = skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpadovou vodou
Q1 = priemerný denný prietok splaškových odpadových vôd pre celý areál
c1 = znečistenie v ukazovateli BSK5 na odtoku z ČOV
Q2 = Q355 denný prietok v recipiente
c 2 = znečistenie recipientu pri Q355 nad vyúsťou ČOV
C = Q1 x c1 + Q2 x c2
Q1 + Q2
C = 2,65 x 8,0 + 3 x 2,4
2,65 + 3

= 5,03 mg/l < 8mg/l vyhovuje pre štandartné toky

Posúdenie :
Prípustné max.znečistenie v povrchových vodách podľa prílohy č.3 NV SR č.242/1993 Z.z. :
BSK5 = 8 mg/l
Skutočné znečistenie v toku po zmiešaní s odpadovou vodou z ČOV :
BSK5 = 5,03 mg/l
Vypúšťané znečistenie do toku je v súlade s NV SR č. 242/93 Z.z.
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16.3.

Odvádzanie povrchových vôd, odtokové pomery a vodné toky

16.3.1. Vody z povrchového odtoku
Odvádzanie vody z povrchového odtoku v obci je riešené systémom jestvujúcich
rigolov s vyústením do vodného toku. Odvedenie povrchových vôd zo štátnej cesty II / 536
je riešené cestnými rigolmi.
Pre návrhové obdobie uvažujeme so súčasným spôsobom odvedenia vôd
z povrchového odtoku v obci, pričom je ale nutné zlepšiť stav jestvujúcich rigolov
v intraviláne obce vrátane obecnej časti Levkovce, prípadne ich rozšíriť.
V agroturistickom areáli budú odvádzané povrchové vody rigolmi do Vrbovského
potoka. Z parkovísk pri odvádzaní do recipientu musia vody z povrchového odtoku
prechádzať cez odlučovače ropných látok.
16.3.2. Vodné toky
Cez obec preteká potok Vlková. Jedná sa o neupravený vodný tok. V niektorých
úsekoch potoka, ako je úsek pri parc.č. 36/1 resp. úsek pri parc.č. 443/1 dochádza pri
prívalových vodách k vybrežovaniu vody. V uvedených miestach, ale aj v iných lokalitách
nachádzajúcich sa v blízkosti vodného toku boli namerané vysoké hladiny spodných vôd
okrem iného aj v dôsledku zvýšenej nivelety dna vodného toku. Niektoré miesta v koryte
potoka sú rozrušované eróznou činnosťou pretekajúcej vody. V centrálnej časti obce sú
z pravej a ľavej strany napojené na potok rigoly, ktoré slúžia na odvádzanie vôd
z povrchového odtoku, ktoré je potrebné upraviť pozdĺž jestvujúcej a navrhovanej zástavby
na Q100 ročnú vodu.
Cez agroturistický a golfový areál preteká neupravený Vrbovský potok.
16.3.3. Navrhované riešenie
V súčasnosti je spracovaný projekt údržby potoka Vlková prechádzajúci obcou
v dĺžke cca 530m, ktorého technické riešenie pozostáva z prečistenia a prehĺbenia koryta
toku. Dno koryta sa ujednotí na šírku 2,0 m. Sklon svahov 1 :1,5. Trasa toku sa vedie
v pôvodnom koryte. Dĺžka upravenej časti je 530 m. Opevnenie koryta je nasledovné. Od km
0,004 – 0,108 sa päta svahu opevní plôtikom zápletovým z raždia vŕbového dvojradovým.
Brehy sa opevnia vegetačným spevnením plošným, vŕbovým pokrytom na šikmú výšku 2,0
m. Opevnenie sa prevedie obojbrežne. Od km 0,108 – 0,503 sa päta svahu opevní
prefabrikátmi TBM 19 – 120 o rozmeroch 50x50x120. Brehy sa stabilizujú polovegetačnými
panelmi IZT 131 – 10 o rozmeroch 60x120x14. Opevnenie sa prevedie na šikmú výšku 0,6
m. Na začiatku údržby a v km 0,110 sa vybudujú prahy. Prah je z prefabrikátov TBM 19 –
120. Dĺžka prahu po roku je 1,2 m, hĺbka 0,5 m. Prahy sa stabilizujú nad prahom v dĺžke 1,5
m a za prahom v dĺžke 2,0 m nahádzkou z lomového kameňa hm. Do 200 kg.
Na konci údržby v km 0,527 sa vybuduje prah v dĺžke 1,2 m, na šírku 5,0 m v dne,
z prefabrikátov TBM 19 – 120. Prah sa stabilizuje nahádzkou z lomového kameňa hm. Do
200 kg. Brod v km 0,435 sa zruší. Sklon nivelety je v celej dĺžke 530 m I = 0,0067547.
V návrhovom období ÚPD je potrebné realizovať reguláciu vodného toku Vlková
v celej dĺžke, ktorá prechádza zastavaným územím obce na odvedenie Q100 storočnej veľkej
vody s cieľom zabrániť eróznej činnosti a vybrežovaniu vody z koryta potoka pri prívalových
vodách. Pozdĺž neupravených brehov tokov pri navrhovanej zástavbe je ponechaný
nezastavaný prejazdný 6,0 m pás.
V agroturistickom a golfovom areáli navrhujeme na Vrbovskom potoku vytvoriť vodnú
nádrž pre úžitkovú vodu na zavlažovanie golfových ihrísk. a regulovať tok v častiach kde
bude riešená zástavba na odvedenie Q100 storočnej veľkej vody. Pri údržbe trávnika
golfového ihriska je potrebné riešiť nakladanie s látkami škodiacimi vodám.
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17. Životné prostredie
17.1.

Ochrana prírody

Východný a západný okraj obce lemuje zalesnená pahorkatina, ktorá spolu so
severným výhľadom na Vysoké Tatry vytvára esteticky pôsobivú kulisu.
Zeleň je v obci zastúpená:
• parkom v centre obce
• záhradnou zeleňou
• zeleňou cintorína.
Pri riešení krajinársko-ekologickej koncepcii je potrebné rešpektovať vstupy z RÚSESu.

17.2.

Hygiena obce

Komunálny odpad sa podľa dohody s odvozcom odpadu (Technické služby s.r.o.
Kežmarok) odváža na dve skládky:
• Skládka odpadov Úsvit – Žakovce, ktorej prevádzkovateľom je LOBBE s.r.o. Žakovce
• Skládka odpadov v Ľubici.
V súvislosti so schváleným POH okresu Kežmarok obec Vlková zaviedla v roku 1997
separovaný zber odpadu Obec má spracovaný Program odpadového hospodárstva do
r.2005, spracovaný v marci 2003 a schválený Okresným úradom v Kežmarku.
Produkcia komunálneho odpadu v obci:
rok
možstvo v tonách
1998
160
1999
104
2000
120,4
2004 komunálny 71,3t + objemový 34,9t
106,2
V separovaný zber je sa prevádza 1x mesačne pre plasty, kovy, papier, kovové obaly
a tetrapaky. Odpady so žúmp si zabezpečujú občania samostatne.
Pri demografickom náraste bytovej výstavby a počtu obyvateľov v obci do
bude
predpokladaná
hmotnosť
navrhovaného
obdobia
(r.2020–760obyvateľov)
vyprodukovaného odpadu.
Koeficient odpadu z r. 2000 odpad / stav obyv.
120 / 627 = 0,191
Návrhový rok 2020 obyv. x k2000 = 760 x 0,191 = 145 ton
Problematiku odpadového hospodárstva je nevyhnutné riešiť v intenciách zákona o
odpadoch č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ustanovení.

18. Riešenie rozvoja obce z hľadísk záujmov civilnej obrany,
požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami.
Obec je zatriedená z aspektu civilnej ochrany do IV. kategórie a má spracovaný plán
úkrytia obyvateľstva, ktorý je potrebné aktualizovať z hľadiska rozšírenia zástavby do nových
lokalít, kde by sa mali budovať úkryty svojpomocne V obci ani v jej katastrálnom území nie
sú evidované žiadne osobitné zariadenia civilnej obrany, ktoré by podliehali zvláštnemu
režimu, alebo osobitným požiadavkám potrebných zohladniť v ÚPD. V zmysle prílohy čís. 2
vyhlášky čís. 377/1992 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška čís. 84/1976 Zb. o ÚPP a
ÚPD sa na úrovni územného plánu obce (býv. ÚPN-SÚ) samostatná doložka CO
nespracováva.
Z hľadiska požiarnej ochrany sa pri návrhu územného plánu obce primerane
zohľadňujú požiadavky vyhlášky MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na
hasenie požiarov.
Obec má navrhovanú požiarnu zbrojnicu, ktorá je z hľadiska možností operatívneho
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požiarneho zásahu situovaná v centre obce. Navrhujeme v obci dobudovať sieť vonkajších
požiarnych hydrantov v zmysle STN 73 08 73 každých 120 m v navrhovaných lokalitách.
Ochrana pred povodňami je riešená navrhovanou reguláciou potoka a situovaním
navrhovanej zástavby mimo inundačného územia.

19. Návrh plôch pre verejnoprospešné stavby
Za verejno-prospešné stavby, ktorých pozemky možno vyvlastniť alebo vlastnícke
práva k pozemkom a stavbám obmedziť sa prehlasujú:
Verejnoprospešné stavby zo záväznej časti ÚPN VÚC ZaD 2004 Prešovský kraj:
1. koridor cesty II/536 Kežmarok - Jánovce s územnou rezervou na obchvat
Verejnoprospešné stavby ÚPN obce v katastri obce Vlková:
stavby občianskej vybavenosti sociálneho charakteru
2. dom smútku,
3. dostavba areálu základnej školy,
prístupové a obslužné miestne komunikácie
4. navrhované úseky miestnych komunikácií v nových obytných okrskoch,
5. navrhovaná komunikácia k navrhovanému výrobnému areálu,
6. navrhovaná prístupová komunikácia k agroturistickému a golfovému areálu,
7. navrhovaná komunikácia k ČOV,
8. plochy verejnej statickej dopravy a autobusových zastávok:
 pri kostole,
 pri cintoríne,
 pri športovom areáli,
 v existujúcom obytnom okrsku v západnej časti,
 pri navrhovanej vybavenosti pri obecnom úr7de,
 pri základnej škole,
 veľkokapacitné parkovisko v agroturistickom a golfovom areáli,
 autobusové zástavky,
stavby pre technické vybavenie územia
9. zariadenia vodojemov a čerpacích staníc,
10. ČOV,
11. zriadenie nových VN/NN elektrotransformovní,
12. VN/NN elektro rozvody
13. plynové rozvody,
14. telekomunikačné zariadenia a rozvody,
15. zásobné a rozvodné vodovodné potrubie,
16. kanalizačné potrubie,
17. regulácia vodného toku v navrhovaných úsekoch.
18. úprava účelovej vodnej nádrže v agroturistickom a golfovom areáli,
Všetky trasy komunikácií a technickej infraštruktúry sú verejnoprospešné stavby aj
keď nie sú vyznačené vo výkresoch č.9a, 9b (Schéma funkčných regulatívov
a verejnoprospešných stavieb).
Na všetky tieto stavby a zariadenia sa primerane vzťahujú ustanovenia §108
Z.č.50/1976 o možnosti vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke práva k pozemkom a stavbám z
dôvodov verejného záujmu.
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20. Stratégia rozvoja obce, postup a etapy výstavby
V koncepcii vypracovaného návrhu urbanistickej štúdie ako podkladu pre spracovanie
územného plánu sa zámerne nestanovuje poradie stavebného využitia navrhovaných lokalít
sústredenej výstavby rodinných domov. Rozhodnutie o prednostnej výstavbe niektorej z
navrhovaných lokalít, t.j. najmä o prednostnom vybudovaní komunikácií a technickej
infraštruktúry v jednej z nich, bude vecou rozhodovania Obecného zastupiteľstva.
Parcely pre obytnú funkciu v zastavanom území obce z hľadiska časovej výstavby sa
využijú podľa konkrétnych potrieb ich vlastníkov. Zariadenia občianskej vybavenosti
komerčného charakteru sa budú realizovať podľa reálneho dopytu a ponuky. Vybudovanie
zariadení sociálnej a verejnej vybavenosti závisí najmä od finančných možností obce, resp.
od získania finančných prostriedkov z verejných zdrojov alebo grantov neziskových
(nevládnych) organizácií a medzinárodnej spolupráce.

21. Návrh na vypracovanie podrobnejšej územnoplánovacej
dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
Nenavrhuje sa spracovanie následných ÚPN-Z pre jednotlivé časti obce.

V Košiciach
Vypracoval

október 2005
Ing. arch. Dušan Marek
Ing. Kamil Králik
Ing. Ladislav Pažák
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22. Fotodokumentácia
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Panoramatický pohľad zo západnej strany obce (smer východný)

Pohľad zo západnej strany obce (smer východný)

Pohľad zo západnej strany obce (smer východný)

Pohľad z východnej strany obce (smer západný)

časť Levkovce - panoramatický pohľad z južnej strany obce (smer severný)

Hospodársky dvor - pohľad z východnej strany obce od vodojemu
(smer severovýchodný)

Centrum obce – pohľad na hospodársky areál (skladové objekty) a bývalý objekt
požiarnej zbrojnice

Pohľad zo západnej strany obce (smer východný)

Pohľad na priestor pre golfový areál (smer západný)

