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PHSR 2
2. časť
1. SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA A IDENTIFIKÁCIA
Popis obce a základné geografické údaje:

Obec:

Malý Slavkov

Kód ZUJ
Kraj
Okres

581241
Prešovský
Kežmarok

MOŽNOSTI JEJ ROZVOJA 1.1.

Rozloha ZUJ v ha
Nadmorská výška

od

499
650 m n. m.

Dôvody obstarania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Riešenie úlohy vyplýva z potreby vypracovať pre obec Malý Slavkov dlhodobú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja.
Cieľom spracovania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je získať záväzný dokument pre ďalší rozvoj.
Názov obce:
Malý Slavkov
Okres:
Kežmarok
Kraj:
Prešovský Výmera k. ú.:
499 ha Počet obyvateľov:
830
Súpis dokumentácií a iných podkladov poskytnutých a získaných
v prípravných prácach
Koncepcia územného rozvoja Slovenska
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK
ÚPN VÚC Prešovského kraja
Zadanie územného plánu obce Malý Slavkov
Na základe toho PHaSR obce v záujmovom území plne rešpektuje:
opatrenia pre zachovanie významných genofondových lokalít flóry, fauny a ekologický významných segmentov,
plochy pre rekreačno-športové využitie vo väzbe na územie TANAP-u.
Akceptuje:
výstupy zo záväzných regulatív Zmien a doplnkov ÚPN –VÚC Prešovského kraja,
návrh opatrení z návrhu Programu starostlivosti o TANAP, ktoré sú obcou akceptovateľné,

Vymedzenie záujmového územia
Záujmové územie tvorí územie bezprostredne súvisiace s riešeným územím majúcim prevádzkové a ekologické
väzby, ochranné pásma a väzby na technickú infraštruktúru a zamestnanosť.
Časť katastrálneho územia sa nachádza v ochrannom pásme TANAP-u, s druhým stupňom ochrany. Povrchové
a podzemné vody znečisťujú najmä prevádzky PD Kežmarok a VAJEX Kežmarok. V území absentuje vyššia zeleň a to
ako pobrežná, parková, sprievodná. Orné pôdy- znaky erózie, najmä plochy severovýchodné. Absentuje ochrana pred
prívalovými vodami. Obec je nedostatočne napojená na dopravné systémy. V súčasnosti sa kladie vyšší dôraz na
vzájomné zhodnocovanie a využívanie miestneho potenciálu územia a na vyššiu participáciu vlastného
obyvateľstva
pri rozvoji, čo sa má preukázať aj pri riešení územného plánu obce Malý Slavkov vo vzťahu
k vyššej územnej jednotke.Územie rekreačnej oblasti Vysokých Tatier predstavuje z hľadiska rozvoja osídlenie, ako aj
z hľadiská rozvoja nových ekonomických aktivít územie s najsilnejším potenciálom. Z lokálneho hľadiska rozvojové
potenciály spočívajú predovšetkým v založenej dopravnej a technickej infraštruktúre, ktorá má perspektívy ďalšieho
rozvoja. Katastrálne územie obce Malý Slavkov, ako i celá Slovenská republika patrí do Európskej únie, čo umožňuje
sídelné a komunikačné prepojenia s celoeurópskou sídelnou sieťou a dopravnou infraštruktúrou.
Vymedzenie riešeného územia
Riešené územie obce je vymedzené jeho katastrálnymi hranicami. Takto vymedzené územie má rozlohu 499 ha.
Podrobne riešené územie je vymedzené hranicami zastavaného územia obce rozšírenými o plochy navrhované na
bývanie, technickú vybavenosť a rozvoj cestovného ruchu.Územie tatranskej obce Malý Slavkov sa nachádza uprostred
Popradskej kotliny v Kežmarskej pahorkatine na východnom úpätí Vysokých Tatier pod dolnou hranicou Tatranského
národného parku. Štyri kilometre od Kežmarku. Vyššiu územnú jednotku pre obec predstavuje sídelný útvar
Kežmarok, ktorý je sídlom okresného mesta.Najvyššiu územnú jednotku pre sídlo predstavuje sídelný útvar Prešov.
Územím prechádzajú nadregionálne, regionálne a miestne systémy ekologickej stability.

23. 10. 2011 12:40

PHSR 2 - Malý Slavkov

2z2

http://ou.sk/malyslavkov/index2.php?option=com_content&task=view&...

Riešená zóna
sa v ňom prezentuje ako podtatranské sídlo rekreačného charakteru s nosnou funkciou obytnou. Základnou funkciou
územia je kúpeľno- rekreačná. Doplnková je ubytovanie, stravovanie a doplnkové služby.

História sídla:
Podtatranská obec Malý Slavkov sa nachádza v strede Podtatranskej kotliny. Vznikla pravdepodobne ako
strážna osada už v 12. storočí, v listinách je doložená až v roku 1275 ako obec strážcov- villa speculatorom. V listinách
sa neskôr objavuje ako „Zlauckfolua“ -1347, „ Villa Sancti Michaelis“- 1361, „Kiszalok“- 1431, „Slawkndorf“-1449, „Kys
Zalok“- 1599, „ Klein- Schlagendorf“- „Malý Slawkov“- 1808. Jej obyvatelia spočiatku plnili strážnu službu na hraniciach
s Poľskom, neskôr sa zaoberali roľníctvom. Ako poddánska sídliaca obec podliehal Malý Slavkov mestu Kežmarok
a taktiež zemepánom sídliacim na Kežmarskom hrade ako boli Laskyovci, Reuberovci a Tokoliovci. Je zaujímavé, že
obec pred rokom 1599 patrila k tzv. privilegovaným, ktoré predtým dikálnu daň neplatili. Patrocínium miestneho kostola
sv. Michala Archanjela plne korešponduje ako strážnou funkciou obyvateľov obce. Ako vodca nebeského vojska bol
totiž patrónom vojakov a teda aj strážcov. Patrocínium bolo doložené názvom obce v roku 1361, ale aj samotný kostol
sv. Michala sa spomína v rokoch 1499 a 1520. Svätý Michal sa tešil veľkej úcte obyvateľov, pretože patrocínium
pretrvávalo až do dnes, hoci pôvodný chrám bol začiatkom 19. storočia prestavaný.

Zatvoriť okno
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