
____________________________________________________________________________________________ 
Obecný úrad                                                                       e-mail : ocu@zdiar.sk                                                                         tel.: 052/44 98 100 

059 55 Ždiar                                                                                                                                                                                   fax: 052/44 98 107 

 

 

 

 

Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O Ždiar č.14   
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Obec Ždiar, ako orgán územného plánovania zastúpená v procese obstarania územného plánu 

zóny /ÚPN-Z/ Panský kruh odborne spôsobilou osobou – Ing. Emíliou Hudzíkovou, v zmysle § 

22 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov  (stavebný zákon), 

oznamuje 
  

širokej verejnosti – fyzickým a právnickým osobám,  osobitne tým, ktorých  vlastnícke práva sú 

riešením zmien a doplnkov ÚPN – O Ždiar č. 10, vlastníkom verejného dopravného a 

technického vybavenia územia 

 

prerokovanie zmien a doplnkov  ÚPN – O Ždiar č. 14. 
 

Navrhované zmeny a doplnky riešia  zmenu funkčného využitia pozemkov pri penzióne Strachan 
a hoteli Tatra a zmenu regulatívov pre tieto objekty  a zámenu  plochy pre RD v  Bachledovej 
doline.  
 
S ich návrhom sa môžete oboznámiť po dobu 30 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia vo 
výveske obecného, na internetovej stránke obce, www.zdiar.sk, s kompletným návrhom na 
obecnom úrade počas pracovných dní.  
 

Pripomienky je verejnosť oprávnená podať písomne, do 30 dní odo dňa vyvesenia tohto 

oznámenia, doručením na obecný úrad. 

 
 
 
 
 

 

Vyvesené dňa : 28.12.2012      Zvesené dňa : 28.01.2013 
 
 

signet 
Ing. Pavol Bekeš 

starosta obce 
 

 

http://www.zdiar.sk/
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Architektonický ateliér URBA– Ing. Arch. Eva Mačáková 
Jakobyho 14, 040 01 Košice,  tel. 055/6338074, 0907 907 253 

e-mail: urba@urba.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMENY A DOPLNKY  č.14 ÚPN-O 
 

ŽDIAR 
 

SPRÁVA 
 
 

SCHVÁLENÉ 
 
 
Obecným zastupiteľstvom  v Ždiar  
 
uznesením č.    .. /....  zo dňa  ...... 
 
VZN č     ......  zo dňa   ...... 
 
       
 
     
 

                                                                                                              ......................................... 
                 starosta obce Ždiar 

 
 
 
 

Obstarávateľ: OBEC  ŽDIAR 
DECEMBER  2012 
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1.   Základné údaje  
Územný plán obce bol spracovaný URBOU Košice, Ing. arch. Evou Mačákovou v roku 1997 – 1999, 

schválený bol Obecným zastupiteľstvom obce Ždiar uznesením č. 68/98 dňa 1. 10. 1999. Záväzná časť ÚPN – 
O Ždiar bola vyhlásená VZN č. 1/99 zo dňa 1.10.1999. 

V zmysle Zákona č. 237 /2000 Zz. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov bol  v decembri 2012 prehodnotený a obec 
požiadala spracovateľa o   spracovanie Zmien a doplnkov č. 14 ÚPN-O obce Ždiar.  

Odborne spôsobilou osobou, prostredníctvom ktorej obec obstaráva územný plán je Ing. Emília 
Hudzíková (reg.č. 220). 

Súbežne s prerokovaním Zmien a doplnkov prebieha aj zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 
Z.z..  

 

2. Dôvody pre obstaranie Zmien a doplnkov  územného plánu obce č. 14 
Obec sa rozhodla riešiť Zmeny a doplnky, o ktoré bol záujem zo strany obyvateľov obce a vlastníkov 

pozemkov.  Zmeny a doplnky č. 14 sa týkajú zmeny regulatív pre penzión Strachan a presun navrhovaného 
rodinného domu  Bachledovej doline  v rámci toho istého pozemku bližšie ku komunikácii.   

V lokalitách cestovného ruchu (zmeny č. 14a)  je navrhnuté zvýšenie kvality služieb v cestovnom ruchu.  
Navrhuje sa posilnenie rekreačného potenciálu územia ako ťažiskového zdroja zamestnanosti a prosperity 
v Ždiari.   

Pre zmeny a doplnky č. 14 Územného plánu obce Ždiar prebieha zisťovacie konanie súbežne 
s prerokovaním Zmien a doplnkov.  Zisťovacie konanie bude ukončené rozhodnutím ObÚ ŽP o tom, či je 
potrebné zmeny a doplnky posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní na vplyvy na životné 
prostredie. 

 
Grafická časť Zmien a doplnkov č. 13   pozostáva z nasledovných výkresov: 

 
Výkres č. 2. Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:10 000 
Výkres č. 4. Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania zastavaného územia M 1 :  2 000 
Výkres č. 5. Návrh verejnej technickej vybavenosti  M 1 :  2 000 
Výkres č. 6. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely M 1 :  2 000 
 

3.  Údaje o súlade riešenia so zadaním  
Zmeny a doplnky sú spracované v súlade  

- so zadávacím dokumentom – ÚHZ, schváleným Obecným zastupiteľstvom obce Ždiar uznesením č. 
50/98 dňa 29. 7. 1998.  

4.  Údaje o súlade riešenia s nadradenou dokumentáciou 
- Zmeny a doplnky č. 14 ÚPN – O Ždiar sú v súlade s  nadradenou dokumentáciou -  ÚPN – VÚC  

Prešovského kraja schváleným uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 
Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC  Prešovského kraja a jeho Zmenami  a doplnkami 
schválených nariadením vlády  SR č. 679/2002 Z.z., druhými Zmenami a doplnkami 2004 schválenými  
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228 zo dňa 22. 06. 2004, ktorým bola 
vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením Prešovského kraja č. 4/2004 
s platnosťou od 30. 07. 2004 a  Zmenami a doplnkami územného plánu Prešovského kraja 2009 
schválenými Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 588/2009 zo dňa 27. 10. 
2009. 
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5.  Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov, vymedzenie jednotlivých lokalít a ich 
charakteristika 
č. 

lok. 
lokalita č. parciel popis 

Horný koniec 
14 a Plochy 

rekreácie a 
cestovného 
ruchu 

2581/75, 2581/46, 
2581/63, 3810/1, 3810/10, 
3810/11, 3810/12 a časť  p. 
č. 2581/52 

Zrealizovaná prestavba a prístavba objektu,  zmena funkčného 
využitia  pridružených pozemkov 
 

14 b penzión Strachan  časť  p. č. 2581/52 zmena regulatívu podlažnosti pre tento objekt  podľa skutočnosti
a prestavba a prístavba objektu penziónu 

Stred obce 
14 c Hotel Tatra 1992/7, 1992/5, 1986/1, 

1976/1, 1975/2  
Zmena regulativ podlažnosti týkajúcich sa tohoto objektu, zmeny 
 kapacity a zastavanej plochy hotela 

Bachledova dolina 
14 d 1 rodinný dom    346/1  Presun navrhovaného rodinného domu bližšie ku komunikácii, 

povodně bol navrhnutý při navrhovanej komunikácii, ktorá ešte nie je 
zrealizovaná. Zrušenie povodně navrhovaného rodinného domu 

6. RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN - O 

6.1.  NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA 

 
 

Zmena č. 14 a) 
Navrhuje sa  zmena funkčného využitia areálu pri penzióne Strachan  z navrhovaných plôch rodinných 

domov na plochy rekreácie a cestovného ruchu. Ide o celkovú plochu 2 500 m2  vrátane zastavaných plôch 
penziónu a  plôch pre parkovisko. Plocha zastavaná penziónom  
Z dôvodu tejto zmeny je zrušený návrh 1 navrhovaného rodinného domu a 1 navrhovaný pozemok pre rodinný 
dom je navrhnutý na zmenšenie so zachovaním minimálnej plochy na výstavbu rodinného domu v zmysle 
záväznej časti ÚPN. 
 

Zmena č. 14 b) 
Navrhuje sa zväčšenie zastavanej plochy penziónu Strachan na 300 m2. a zmena regulatív podlažnosti 

na 2 podzemné, 3 nadzemné podlažia a 2 podlažia v podkroví podľa zrealizovanej prestavby a prístavby objektu 
penziónu.  Kapacita penziónu sa zvyšuje na  49 lôžok, kapacita reštaurácie sa nezmenila. 
 

Zmena č. 14 c) 
Navrhovaná zmena sa týka hotela Tatra v zastavanom území obce. Riešené územie sa nachádza na 

funkčnej ploche rekreácie a cestovného ruchu. V areáli   sa v súčasnosti nachádza objekt budovy hotela 
s plochou 3062 m2 so súp. č. 455, ktorý je navrhnutý na asanáciu, ostatné plochy s plochou 1732 m2 a zeleň 
evidovaná ako trvalé trávnaté porasty s plochou 740 m2. Celková plocha pozemku je 5534 m2. 

Na ploche hotela je navrhnutý nový hotelový komplex so zastavanou plochou objektov 1291 m2, 
spevnené plochy 2247 m2  a zeleň 1995 m2. 

 
Zmena č. 14 d) 
V lokalite sa navrhuje presun navrhovaného rodinného domu v zmenách a doplnkoch č. 9o bližšie 

k jestvujúcej miestnej komunikácii. Pôvodná plocha navrhnutá na stavebný pozemok je zrušená, na ploche sa 
navrhuje ponechať pôvodný stav – TTP a nová plocha stavebného pozemku je na ploche TTP.  
Upozorňujeme, že lokalizácia navrhovaného domu podľa mapy zosuvov (v ÚPN – VÚC Prešovského kraja) môže 
byť v zosuvnom území. V zmysle záväznej časti ÚPN – O (posledný odrazník bodu 3. Ekologické limity a limity 
ochrany prírody) ak má obec pochybnosť o stabilite územia,  k územnému  konaniu je potrebné predložiť 
stavebnému úradu  inžiniersko-geologický prieskum na zistenie podmienok stability územia náchylného na 
zosúvanie. 
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6.2. Návrh dopravy 
 
Zmena č. 14 a,b) 
Penzión Strachan je napojený na základnú dopravnú sieť v obci prístupovou komunikáciou  vedenou na 

okraji zárubku od starej cesty, ktorá má funkčnú triedu C2 a kategóriu MOK 6,5/40. Po vybudovaní novej 
komunikácie navrhovanej severne od penziónu bude  penzión sprístupnený z tejto komunikácie  funkčnej triedy 
C2 a kategórie MOK 7,5/40. 

 
Zmena č. 14 c) 
Hotel Tatra  je napojený na základnú dopravnú sieť v obci jestvujúcou prístupovou komunikáciou  do 

Monkovej doliny, ktorá má funkčnú triedu C3 a kategóriu MOK 6,5/40.  
 
Zmena č. 14 d) 
Prístupová komunikácia pre navrhovaný dom v Bachledovej doline je navrhnutá v  trase navrhovanej 

komunikácie južne od starej cesty. Navrhovaný stavebný pozemok nie je v dotyku s uvedenou  navrhovanou 
komunikáciou, preto z nej navrhujeme  prípojku k navrhovanému RD. 

 
Statická doprava 

Statickú dopravu navrhujeme pri penzióne Strachan a hoteli Tatra. 

6.3. Návrh technického vybavenia  
 
Zmena č. 14.b) 

K penziónu sú vybudované  prípojky technickej vybavenosti. 
 

Zmena č. 14.c) 
K hotelu sú vybudované  prípojky technickej vybavenosti. Všetky prípojky navrhujeme vymeniť za nové. 
 

 
Zmena č. 14 d) 

K navrhovanému rodinnému domu doporučujeme viesť prípojky technickej vybavenosti v línii navrhovanej  
prístupovej komunikácie, resp. po pozemku vlastníka stavebného pozemku.  

 

6.4.  Ekologické limity 
 
Lokality riešené v ZaD č. 14 nebudú zasahovať do  prvkov kostry ekologickej stability územia, ale je 

lokalita v dotyku s biokoridorom lokálneho významu – rieka Biela.  Pri výstavbe, ako aj počas prevádzky hotela 
nie je povolené zasahovať do uvedeného biokoridoru. 

6.5.  Vymedzenie  verejnoprospešných  stavieb vyplývajúcich zo ZaD ÚPN – O Ždiar č.14 
Nie sú navrhnuté žiadne verejnoprospešné stavby. 

7. ZMENY V SPRIEVODNEJ SPRÁVE V PÔVODNOM ÚPN –O ŽDIAR  

5. Regulačné prvky funkčného a priestorového usporiadania územia 
Dopĺňa sa v tabuľke Regulačné prvky pri realizácii nových objektov a rekonštrukcii jestvujúcich objektov 
občianskeho vybavenia, výrobných a nevýrobných služieb pri ich situovaní v zastavanom území obce sú 
nasledovné: 
Č. Zariadenie Max. 

podl. 
Zastav. plocha 
m2 

Koef.zastav. 
pozemku 

Koef.podlažnosti. 
pozemku 

Plocha 
pozemku v 
ha 

17 Hotel Tatra 3 - 4 1 291 0,25 0,75 0,49 
35 Penzión Strachan 5 - 6 298,58 0,12 0,65 0,25 
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V kapitole 10 Rekreácia  
meníme v návrhu nasledovné tabuľky v rozsahu: 
 
V bode  Občerstvenie a služby meníme: 
 
V návrhovej časti  
 
Ubytovacie kapacity v obci – návrh  - zimná aj letná sezóna: 
Zariadenie Súčasný stav Návrh Spolu 
Strachan 
Hotel 
Penzión 
Obslužný objekt 

 
120 
40 
0 

 
0 
9 

20* 

 
120 
49 
20* 

 
Hotel Tatra 0 104* 104* 
 
Stravovacie  kapacity v obci – návrh  - zimná sezóna: 
Zariadenie Súčasný stav Návrh Spolu 
Strachan 
Hotel 
Penzión 
Obslužný objekt 
Bufet 

 
120 
80 
0 
0 

 
0 
0 

40* 
80* 

 
120 
80 
40* 
80* 

Hotel Tatra 
Reštaurácia 
bar 

 
0 
0 

 
104* 
20 

 
104* 
20 

 
Stravovacie  kapacity v obci – návrh  - letná sezóna: 
Zariadenie Súčasný stav Návrh Spolu 
Strachan 
Hotel 
Penzión 
Obslužný objekt 
Bufet 

 
120 
80 
0 
0 

 
0 
0 

40* 
80* 

 
120 
80 
40* 
80* 

Hotel Tatra 
Reštaurácia 
Bar 

 
0 
0 

 
104* 
20* 

 
104* 
20* 

 
*funkcia a kapacity objektu budú smerodajné až z výsledku posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie podľa  zákona EIA.   
 
Ubytovacie a stravovacie kapacity v obci – návrh  - letná sezóna: 
Zariadenie Počet lôžok Počet stoličiek v strav. 

zariadení 
Strachan 
Hotel 
Penzión 
Obslužný objekt 
Bufet 

 
120 
49 
20 
- 

 
120 
80 
40 
80 

Hotel Tatra 
Reštaurácia 
Bar 

 
104 
20 

 
104 
20 
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Všetky  kapacity v kapitole 10. sú doporučujúce, smerné, upresnené budú po posúdení jednotlivých činností 
v zmysle zákona o posudzovaní na vplyvy na životné prostredie. V dokumentácii týchto ZaD  boli použité tieto 
kapacity ako maximálne kapacity pre výpočty  zásobovania technickou vybavenosťou. 
 
V Kapitole 11. Doprava 
 
11.4. Parkovacie a odstavné plochy dopĺňame za posledným odstavcom v návrhu:  
 

Parkovacie miesta pre penzión Strakan s kapacitou  29 OA, sú riešene pri penzióne v počte 21 
parkovacích miest a pri vleku v počte 8 parkovacích miest.   

Parkovacie miesta pri navrhovanom hotelovom komplexe Tatra  sú riešené na ploche hotelového areálu 
v počte 50 stojísk. 
 
Lokalita Kapacity existujúce Kapacity 

navrhované 
Počet parkovacích 
miest spolu 

Penzión Strachan 21 OA  - 21 OA 
Hotel Tatra - 50 OA 50 OA 
 
V Kapitole  12. Vodné hospodárstvo 
 
12.1. Zásobovanie vodou 
dopĺňame za posledným odstavcom v návrhu:   
Penzión Strachan 
 
Penzión je napojený na obecný vodovod DN 100.  
Spotreba vody v penzióne Strachan: 
Denná:  49 lôžok po 500 l =   24 500 l/deň 
Max. denná: 24,5 m3/deň x 1,6  =        39, 20 m3/deň 
Max. hod.: 39,2 m3/deň x 1,8 : 24h =       2.94 m3/h   =  2,17 l/s 
 
Hotel Tatra 
 
Hotel bude napojený na obecný vodovod DN 100.  
Spotreba vody v hoteli  Tatra: 
Denná:  104 lôžok po 500 l =   52 000 l/deň 
Max. denná: 52 m3/deň x 2   =        104 m3/deň 
Max. hod.: 104 m3/deň x 1,8 : 24h =       7,8 m3/h   =  2,17 l/s 
 
Hotel bude napojený prostredníctvom tlakovej prípojky D 90 na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu DN 200. 
Jestvujúcu ČOV navrhujeme rekonštruovať so zvýšením jej kapacity.  
 
Navrhovaný rodinný dom v ZaD č. 14  ÚPN – O bude zásobovaný pitnou vodou z navrhovaného vodovodu, do 
doby zrealizovania verejného vodovodu z vlastnej studne. 
 
12.2. Kanalizácia 
dopĺňame za posledným odstavcom v návrhu:   
 
Penzión Strachan 
 
Množstvo odpadových vôd    
Dažďových: 2,50 l/s    
Splaškových: 
Denné:  49 lôžok po 500 l =   24 500 l/deň 
Max. denné: 24,5 m3/deň x 1,6  =        39, 20 m3/deň 
Max. hod.: 39,2 m3/deň x 5,5 : 24h =     9,05 m3/h   =  1,04 l/s 



 Sprievodná správa  december 2012 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zmeny a doplnky č. 14 ÚPN –O Ždiar  Strana 8 z 10 
 

 
Hotel Tatra 
Množstvo odpadových vôd    
Dažďových: 6,48 l/s   
Splaškových: 
Denné:  49 lôžok po 500 l  =   52 000 l/deň 
Max. denné: 52 m3/deň x 2   =        104 m3/deň 
Max. hod.: 104 m3/deň x 5,5 : 24h =     23,83 m3/h   =  6,62 l/s 
 
 

Odkanalizovanie objektu navrhovaného rodinného domu bude do navrhovanej kanalizácie, do doby 
zrealizovania kanalizácie  do nepriepustnej žumpy, alebo septika. 

 
12. 3. Zásobovanie zemným plynom 
dopĺňame za posledným odstavcom v návrhu:   
 
Penzión Strachan 

Penzión je  zásobovaný zemným plynom z STL plynovodu. 
Potreba plynu: 
Vykurovanie:   = 13,41 m3/hod. 
Max. ročná potreba plynu   = 20590 m3/rok. 
 

Ohrev pitnej vody je zabezpečený solárnym systémom. 
 
Hotel Tatra 

 
Hotelový komplex bude zásobovaný zemným plynom z STL plynovodu. 
Potreba plynu: 
Maximálna:   
Vykurovanie:   = 40,6 m3/hod. 
Príprava jedál:    = 15,0 m3/hod. 
 
Ročná:   
Vykurovanie:   = 87 800 m3/rok. 
Príprava jedál:    =   7 500 m3/ rok 
 

12. 3. Zásobovanie elektrickou energiou 
dopĺňame za posledným odstavcom v návrhu:   
 

Zásobovanie elektrickou energiou: 
Celkový inštalovaný výkon: cca 440 kW 
Celkový súčasne odoberaný výkon Psc= cca 236 kW 
Potrebný výkon trafa (pri účinníku coss. = 0,9 a zaťažení trafa 80 %: 
 
 165,2 kW 
Pt = ––––––––––– = 229,5 kVA. 
  0,9 . 0,8 
Na zabezpečenie požadovaného el. príkonu je navrhnutý nový kioskový transformátor s výkonom trafa 

250 kVA. 
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8. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN –O ŽDIAR ZMENY A DOPLNKY 2011 
 
Doplnený text – kurzíva 
Vypustený text – prečiarknutá kurzíva 
Ponechaný text 
 
 Dopĺňa sa: 
4. Priestorové a kompozičné limity, limity farebného riešenia a limity rozvoja obce 
 
Dopĺňa sa bod 4.2.:  

 
4.2. Priestorové a kompozičné limity, limity farebného riešenia a limity rozvoja obce mimo PRĽA 

- za posledný odrazník je doplnené: 
- hmotové riešenie penziónu Strachan je limitované 1 polozapusteným  podlažím, 3 nadzemnými 

podlažiami a dvojpodlažným podkrovím, objekt zastrešiť šikmou strechou 
- hmotové riešenie hotela Tatra je limitované 4 nadzemnými podlažiami, objekt zastrešiť šikmou strechou 

 
 
5. Regulačné prvky funkčného a priestorového usporiadania územia 
Dopĺňa sa v tabuľke  
Regulačné prvky pri realizácii nových objektov a rekonštrukcii jestvujúcich objektov občianskeho vybavenia, 
výrobných a nevýrobných služieb pri ich situovaní v zastavanom území obce sú nasledovné: 

č. Zariadenie Max. 
podl. 

Zastavaná 
plocha m2 

Keof. zastav. 
pozemku 

Koef. 
podlažnosti 

pozemku 
Plocha 

pozemku v ha

17 Hotel Tatra 3 - 4 1 291 0,25 0,75 0,49 
35 Penzión Strachan 5 - 6 298,58 0,12 0,65 0,25 
- kapacity jednotlivých aktivít  v hoteli Tatra budú upresnené až posúdením v procese EIA  a to  ako 

„navrhované činnosti“  v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
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9.   PERSPEKTÍVNE  POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A  LESNÝCH POZEMKOV  NA 
NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 
 sa dopĺňa: 
 
Záber poľnohospodárskej pôdy  sa týka lokality: 
 
Lokalita č. 150 

Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území obce Ždiar, v zastavanom území  k 1.1.1990. 
V urbanistickom priestore je navrhnutý rodinný dom. 

Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch na poľnohospodárskej pôde – TTP na BPEJ 1070443 – 8.sk. -  
0,1 ha V lokalite nie sú žiadne investičné zásahy (meliorácie).  
Celkový záber PF je 0,1 .ha 
 
Lokality navrhované na záber v zmene ÚPN – O Ždiar č.  14:  

                   v zastav. území v ha mimo zastav. územie v ha celkom v ha 
záber PF celkom - 0,1 0,1 

z toho PP - 0,1 0,1 
nepoľnohosp.pôda - - - 

 
V ZaD č. 14 sú navrhnuté zmeny funkčného využitia v lokalite 9o odsúhlasenej  v ZaD č. 9 a to zrušenie 
časti  nasledovnej  odsúhlasenej lokality:  
 
lokalita č. 116  mimo zastavané územie s celkovou odsúhlasenou plochou  0,34 ha na BPEJ  1070443 - 8. 
skupina. Odsúhlasená lokalita bola určená na rodinné domy. Z uvedenej lokality sa plocha 0,18 ha ruší.  
 
 

Použité podklady: 
- PD k Územnému rozhodnutiu na hotel Tatra 
- PD  na penzión Strachan 
- PD a geometrický plán pozemku k RD v Bacheldovej doline 
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