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PRIESTOROVÉ VYUŽITIE

Pôvodne vyvinuté štruktúry priemyslu a výroby v rámci mesta Poprad - výrobný okrsok západ,
výrobný okrsok východ , ako aj časť výrobných plôch rozmiestnených v rozptyle ako infiltráty
obytných zón, optimalizuje koncepcia ÚPN SÚ nasledovne:
Z územného hľadiska sídelnej štruktúry mesta sú v súčasnosti zariadenia priemyslu, stavebnej výroby
a skladového hospodárstva segregované v 3 výrobných okrskoch:
 A. výrobný okrsok - západ
 B. výrobný okrsok - východ
 C. výrobný okrsok - Spišská Sobota - Matejovce – Stráže
Časť výrobnej a skladovej štruktúry sa nachádza v rozptyle obytnej zóny.
Uvedené výrobné okrsky sa priestorovo formovali už v minulosti, Na začiatku 80-tych rokov bol ich
vývoj regulovaný schváleným ÚPN SÚ Poprad z roku 1978 (Stavoprojekt Košice) a nadväznými
urbanistickými štúdiami jednotlivých výrobných okrskov, v zmysle ktorých prebieha nová výstavba,
likvidácia, resp. premiestnenie jednotlivých zariadení priemyslu, stavebnej výroby a skladového
hospodárstva.
A. Výrobný okrsok - západ
Pôvodne vyvinutý výrobný okrsok - západ zahrňuje plochy na západnom okraji sídla medzi južným
okrajom obytnej zóny Poprad - Veľká a komunikáciou Poprad - Svit. Okrsok je napojený na
železničnú vlečku. Pri prieskumoch v roku 1989 (STP Košice) bolo v tomto výrobnom okrsku
evidovaných cca 43 ha plôch (bez areálu SAD a poľnohospodárskych zariadení). Výrobný okrsok
západ viazal v tom čase 3 325 pracovných príležitostí.
Súčasná plošná kvantifikácia preukazuje cca 50 ha plôch, vrátane služieb a technickej vybavenosti a
zariadení, štrukturálne premiešaných s priemyslom. Prevažne sú tu lokalizované areály podnikov
stavebnej výroby a skladového hospodárstva, predajne automobilov, auto a penu servisy a pod. ako
napr.:
 PLASTING - plastové okná, spol. s r.o.,
 TANDEM, spol. s r.o.
 UHLO MARKET - veľkoobchod s
pevným palivom
 KOVOMARKET
 MOPA, spol. s r.o.
 Stavebná mechanizácia a doprava, a.s.
 INŠTALATERM, s.r.o.
 TATRAGLOBAL, s.r.o.
 PNEU TRADING Poprad, s.r.o.
 TREND - dom kobercov
 SINTRA, spol. s r.o., odštepný závod
ZDROJ sklady + predajňa (CASH&CARRY)

 Baliarne obchodu Poprad, a.s.
 LUJAN - veľkosklad zeleniny, spol. s r.o.
 PERKINS
 SAD, s.r.o. Poprad
 TOYOTA MOTORS
 WAGON TRADING, s.r.o.
 STAVBÁR, a.s.
 Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s.
 EUROVIA – Cesty, a.s.
 Kovozber, spol. s r.o.
 STAVMONTÁŽE, a.s.

V koncepcii územného plánu sídelného útvaru sú plochy výrobného okrsku západ hodnotené v
prevažnej miere ako málo stabilné územné časti urbanistickej štruktúry mesta, výrazne využiteľné pre
kvalitatívny rozvoj, s vysokým priestorovým potenciálom s veľmi výraznou potrebou stabilizovania a
začlenenia v organizme mesta. Tento súčasný výrobný okrsok je v ÚPN SÚ riešený ako potenciálny
priestor postupnej transformácie ( funkčnej a štrukturálnej) do pozície tercierizácie výroby a
výrobných služieb, s predpokladom rozvoja obchodno-distribučnej výroby a vyššej obslužnej
vybavenosti.
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B. Výrobný okrsok - východ: (zóna výrobných služieb, distribúcie a podnikateľských
aktivít Stráže)
Výrobný okrsok - priemysel východ sa nachádza mimo obytnú zónu, na území medzi Strážami,
štátnou cestou I/18 a trasami železnice.
Prieskumy z r. 1989 ( STP Košice) tu evidujú cca 30 ha plôch, pričom v tom čase poskytoval priestor
926 pracovných príležitostí v sekundárnom sektore a skladovom hospodárstve. V plošnej rozlohe
prieskumy z roku 1995 nezaznamenali podstatnejšie zmeny , naproti tomu v pracovných príležitostiach
nastali objektívne podstatné zmeny, ktoré však nebolo možné presnejšie zdokumentovať.
Pôvodný ÚPN SÚ Poprad uvažoval s využitím okrsku pre závody mestského významu. V súčasnosti
sa tu nachádzajú prevažne skladové areály podnikov a miestny priemysel, v kombinovanej štruktúre
so sekundárnym sektorom, s doplnkovou obchodnou a administratívnou vybavenosťou, v územnom
rozsahu cca. 66 ha. Medzi najvýznamnejšie podniky v tejto časti patria:
















TATRAPOL Poprad, s.r.o.- údržba nákladných automobilov
DOVE - predaj automobilov, autoservis WV, AUDI, TOYOTA
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , Bratislava
AUTONOVA - predajňa, Autoservis
STK, servis
Osivex a.s.
LIGUM s. r. o. – výroba pogumovaných valcov
Slovenská správa ciest
Správa a údržba Prešovského samosprávneho kraja
ERIMO s.r.o. elektroinštalačné práce
MAPAIN - pekáreň
TATRALEVA s.r.o. - kovovýroba
ZEMEDAR spol. s.r.o. – poľnohospodárska prvovýroba
ZEMEDAR spol. s.r.o. - oprava mobilnej techniky
EMATECH – predaj a servis poľnohospodárskej techniky

V uvedenej zóne sa nachádzajú pomerne veľké plochy, využiteľné pre rozvoj s potrebou pretvorenia a
stabilizovania.
C. priemyselná zóna Spišská Sobota - Matejovce
Zóna sa nachádza v severovýchodnej časti mesta Poprad v katastrálnych územiach Spišská Sobota a
Matejovce. Územie zaberalo v roku 1989 cca 62 ha a v roku 1995 cca 78 ha a sú v ňom situované
najvýznamnejšie závody mesta - TATRAVAGÓNKA a. s., TATRAMAT a. s., Whirlpool a.s.
WHIRLPOOL SLOVAKIA a.s. má v súčasnosti spracovanú koncepciu rozvoja, ktorú dokladovala pre
potreby ÚPN SÚ. Koncepcia plošného rozvoja a.s. smerom k dopravnej križovatke diaľnice je v ÚPN
SÚ zohľadnená, ako aj nároky na plošný rozvoj. Podobne aj rezervovanie priestoru pre rozvoj
TATRAMAT QUASAR a. s. sú v ÚPN SÚ akceptované.
Medzi najvýznamnejšie podniky tejto priemyselnej zóny môžeme zaradiť:
 TATRAVAGÓNKA a.s.
 TATRAMAT a.s.
 WHIRLPOOL SLOVAKIA a.s.
 TATRAMAT QUASAR a.s.
 SACHSENRING TATRAMAT, spol. s r.o.
 MRAZIARNE POPRAD s.r.o.
 Stavebniny PEBEK
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Spracovateľ ÚPN SÚ vyhodnotil zaťaženosť priestoru výrobnými plochami ako presahujúcu únosnosť
územia a navrhol stav stabilizovať a ekologizovať. Taktiež doporučil dokončenie plošného rozvoja
WHIRLPOOL SLOVAKIA a.s. a tiež rezervovanie priestoru pre vybudovanie terminálu
kombinovanej dopravy. V roku 2002 však nastali výrazné zmeny v hodnotení tejto zóny aj vo väzbe na
vybudovanie zamýšľaného priemyselného parku s ktorým ÚPN SÚ nepočítal. Na základe uvedených
zámerov po podrobnom vyhodnotení územia sa čiastkovými zmenami ÚPN SÚ vytvoril a zapracoval
do ÚPN SÚ priestor o rozlohe 4 ha s možnosťou ďalšieho rozširovania v priestore od Whirlpool
Slovakia a.s. smerom na západ. V priebehu rokov 2004 – 2006 bol zrealizovaný zámer Mesta Poprad
vybudovať priemyselný park Poprad – Matejovce. Realizácia projektu bola uskutočnená s podporou
nenávratného finančného príspevku – Zmluva s implentačnou agentúrou SARIO o poskytnutí
príspevku vo výške viac ako 150 miliónov SKK na vybudovanie infraštruktúry v PP Poprad. Celková
plocha parku je 90 900 m2 . Prenajatá plocha k 6/2007 je 60 540 m2 a predpokladaná zamestnanosť
bude cca 750 pracovníkov za predpokladu, že sa zrealizujú všetky projektu pripravované
v priemyselnom parku. Zmluvy o nájme pozemku v priemyselnom parku sú podpísané s nasledovnými
investormi:
Počet
Názov spoločnosti
Predmet činnosti
Prenajatá
plocha v m2 zamestnancov
GGP Slovakia, s.r.o.
záhradná technika kosačky na
7 578
250 / 45
trávu / motorové píly
LPH, a.s.
plastikové výlisky
7 494
117
TransService Europa s.r.o.
logistickú činnosť
9 686
16
TOL, spol. s r. o.
potravinárska výroba
2 360
25
Renáta Peštová – RP STAMA výroba a balenie mrazených
4 080
52
potravinárskych polotovarov
Marco - Climatech, s.r.o.
Povrchová úprava kovových
6 575
27
komponentov na kosačky
IMMERGAS Slovakia, s.r.o.
Výroba plynových kotlov
6 575
68

Výrobné a skladové zariadenia v rozptyle
V rozptyle sídelného útvaru mesta Poprad sa nachádzajú v súčasnosti rôznorodé výrobné a skladové
zariadenia, predovšetkým PIVOVAR TATRAN, ktorého lokalizácia v centre mesta vytvára uzavretý
priestorový limit pre rozvoj a TATRAKON s.r.o. Poprad, s návrhom na vymiestnenie z centrálnej
štruktúry mesta.
V miestnej časti Veľká sú v kontakte s obytnou zástavbou na ploche cca 6 ha sústredené obchodnoskladové a dopravné zariadenia , orientované prevažne na materiál a služby:
 JEDNOTA - Stavebniny, sklady MTZ, doprava
 AQUATERM
 AUTOREAL MF
 Stavebná spoločnosť Tatry s.r.o.
 TESPO s.r.o. Poprad
 Agrostav - dielne, garáže, čerpacia stanica administratívna budova
 SR - Colné riaditeľstvo – sklady






ALYA – elektronické váhy a riadiace systémy
SIGNE – reklama, design
SLZA – tlačiareň, grafické štúdio
Bramac
Peter Rusnačik – predaj a montáž klampiarskych prvkov, strešných krytín

Rozvoj uvedených zariadení je v koncepcii ÚPN SÚ v ďalšom období priestorovo obmedzený, treba
ho stabilizovať a kvalitatívne pretvárať. Nedopustiť v tomto priestore v kontakte s obytnou zónou a
historickým jadrom implantovanie prevádzok zhoršujúcich životné prostredie. V návrhu zmien ÚPN
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SÚ je uvedený priestor navrhovaný na postupné vymiestnenie čím by sa uvoľnil priestor pre výstavbu
rodinných domov.
Na Železničnej ulici má prevádzku spoločnosť SEGAT s.r.o., ktorá by sa mala štrukturálne postupne
pretvárať a humanizovať.
V priestore pri cintoríne je situovaný areál, v ktorom sa v čase šetrení nachádzali:
 Čistiareň peria
 ADUS s. r.o.
 Výroba a predaj skleneného tmelu
Uvedené prevádzky z hľadiska perspektívy rozvoja v tomto priestore treba považovať za neadekvátne
a treba umožniť ich perspektívny presun do inej lokality.
Okrem uvedených zariadení sa v rámci riešeného územia nachádzajú iba prevádzky komunálneho
priemyslu a služieb a stavebných organizácií, ktoré budú postupne esteticky a štrukturálne začleňované
do mestotvorného obrazu sídla.
U zariadení v rozptyle je v súčasnosti sumárne cca 15 ha plôch, v hodnotovom zatriedení z hľadiska
potenciálu urbánnej štruktúry s vysokým až veľmi vysokým potenciálom ( výrazne využiteľné pre
rozvoj, s prevahou potreby zmeny štrukturálno-funkčných zložiek.) Z nich cca 3,5 ha je uvažovaných
v ÚPN SÚ na zmenu funkcie do plôch nevýrobných.
Trendy rozvoja hospodárskej základne v zmysle stratégie štátnej hospodárskovýrobnej politiky a jej zhodnotenia v podmienkach komunálnej úrovne mesta Poprad
Na komunálnej úrovni sídiel - a prioritne tiež Popradu sú možnosti realizácie základných prioritných
programov rozvoja priemyslu v ÚPN SÚ založené na optimalizácii infraštrukturálnych systémov,
rozvoji malých a stredných podnikov a na programoch reštrukturalizácie sektorov priemyslu. Sleduje
sa tak znižovanie energetickej náročnosti, zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie rozvoja exportu
a konkurencieschopnosti produkcie, využívanie domácich surovín, zvyšovanie pridanej hodnoty
produkcie, zvyšovanie produktivity práce a vytváranie nových pracovných príležitostí.
Z hľadiska stratégie využitia potenciálu funkčných plôch v štruktúre priemyselnej výroby, skladového
hospodárstva, veľkoobchodu a distribúcie v nasledujúcom období je podstatný prirodzený vývoj k
udržaniu, rekonštrukcii, modernizácii resp. i založeniu novej výroby v rámci jestvujúcich závodov a
podstatnej ekologizácii a efektívnejšiemu exploatovaniu ich areálov. Predpoklady optimalizácie stavu
a rozvoja majú predovšetkým tie podniky, ktoré si dokážu zabezpečiť odbytištia ktorých produkcia sa
opiera o domáce suroviny.
V podmienkach Popradu a jeho regionálneho zázemia ide a perspektívne by mohlo ísť - podľa
vnútorného členenia ministerstva hospodárstva SR - o odvetvia: strojárstvo a špeciálna výroba (stupeň
možného rozvoja v závislosti od druhov výroby), elektrotechnický priemysel, drevospracujúci
priemysel (perspektívny, založený na domácich surovinách), ľahký priemysel - odvetvia textilného,
odevného, obuvníckeho, sklárskeho, či iného priemyslu (vo väzbe na cestovný ruch a výrobu
športových potrieb a vybavenia, perspektívne s dlhodobou tradíciou, spracovávajúce aj domáce
suroviny, s vysokým podielom exportu), stavebná výroba a výroba stavebných látok (perspektívna v
prípade využitia domácich surovín) - pôsobí ako akcelerátor hospodárskeho rozvoja, zabezpečuje
realizáciu zámerov ostatných odvetví v investičnej výstavbe.
Vo vzťahu k plošným (priestorovým nárokom) pôjde v bližšom plánovacom horizonte o určitú
zotrvačnosť v lokalizácii priemyselnej výroby a skladového hospodárstva, ktorá v súčasnej zložitej
ekonomickej situácii bude viesť k redukcii viacerých výrobných programov a následnej vznikajúcej
ponuke disponibilných plôch, uvoľňujúcich sa v areáloch závodov.
V ďalšom výhľade treba očakávať opätovné posilnenie väzieb medzi rozvojom sídla a rozvojom
priemyselnej štruktúry. Špecifické postavenie Popradu v sídelnej štruktúre ako potenciálneho
rozvojového centra nadregionálneho významu, s výraznou funkčnou a priestorovou disponibilitou pre
cestovný ruch predikuje potrebu strategickej územno-rozvojovej orientácie a zabezpečenia plošných
nárokov špecificky funkčných plôch "turistického priemyslu", prioritne v zastavanom území mesta. Na
základe uvedeného disponibilnú ponuku uvoľnených a neefektívne využitých výrobno-skladových
plôch koncepcia ÚPN SÚ strategicky prioritne zhodnocuje v prospech vntrútrosídelných areálov
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vybavenosti turizmu, zotavenia, zábavy a športu - ako špecifického odvetvia ekologického
"priemyslu". Potenciálna preorientácia terajších útlmových a neperspektívnych priemyselných
podnikov, resp. výrobných činností v prospech cestovného ruchu a krytia jeho materiálnych a plošných
rozvojových potrieb v zastavanom území mesta sa javí ako veľmi optimálna a východisková.
V porovnaní s priemyslom sa potenciálny prínos z rozvoja cestovného ruchu môže prejaviť hlavne:
 v nadpriemernej úrovni rentability podnikania v prevažnej väčšine poskytovaním služieb
 v nízkej surovinovej a energetickej náročnosti (v podmienkach Popradu so strategicky
potenciálnym využitím geotermálnej energie existujúceho geotermálneho vodného zdroja)
 v možnosti využitia a optimálneho zhodnotenia miestnych daností a významných, zatiaľ
ekonomicky latentných špecifík
 v tvorbe nových pracovných miest
 v stimulovaní dodávateľských odvetví a nových výrobných programov
 v optimálnej miere ako náhrada útlmových programov pri reštrukturalizácii hospodárstva a vhodná
náhrada ekologicky zaťažujúcich výrob
 v odľahčení životného prostredia - znížení emisií, znížení podielu ťažkej nákladnej dopravy,
tuhého odpadu a celkovej ekologizácie urbánnej štruktúry mesta
 v schopnosti produkcie devíz pri zapojení do medzinárodnej výmeny
 v potenciálnej obnove a funkčno-estetickej reanimácii nevhodne využívaných priestorov
intravilánu a aj obnove stavebného fondu a tým tiež aktivizácii pracovných príležitostí
Najvýraznejší a najvýznamnejší rozvoj priemyslu so zakladaním nových závodov na nových lokalitách
sa očakáva iba v lokalite priemyselného parku.
Poľnohospodárstvo
Perspektívny vývoj poľnohospodárskeho pôdneho fondu katastrálnych území mesta Poprad v súlade s
prognózou vývoja na úrovni SR možno charakterizovať potrebnou orientáciou komunity na
zachovanie ako produkčných tak aj ekologických krajinotvorných a sociálnych funkcií pôdy.
Determinujúcim prvkom bude celková situácia hospodárstva a podmienky uplatnenia dotačnej
politickým ako aj regionálna a komunálna ekonomicko-rozvojová báza. Reálne možno predpokladať
nasledovný vývoj PPF z hľadiska využitia v katastrálnych územiach mesta Poprad na základe
predikcie územného plánu sídelného útvaru:
 Z celkovej rozlohy PPF sú výrazne zastúpené potenciálne pôdy na postupné začlenenie do
ekostabilizačnej štruktúry ( nízko úrodné pôdy výraznejšie ohrozené eróziou a sezónne prevlhčené až
zamokrené a veľmi nízko úrodné pôdy výrazne prevlhčené až zamokrené a veľmi nízko úrodné pôdy
výrazne prevlhčené až zamokrené). Proces vylúčenia uvedených pôd z poľnohospodárskej výroby
potrvá zrejme viac rokov a môže prekročiť plánovací horizont ÚPN SÚ ( do roku 2018), keďže je
závislý na vlastníckych vzťahoch k pôde a realizácii zaostávajúcich pozemkových úprav ( zákon
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách). Z hľadiska ochrany životného prostredia je nutné
predpokladať legislatívne usmernenie ich užívania.
 Perspektívnym sa javí zníženie plochy orných pôd vo vzťahu k optimalizácii ich využívania
vzhľadom na nízku rentabilitu (veľmi nízko produkčné a nízko produkčné pôdy, s predpokladmi pre
delimitáciu z PPF do LPF, v územnom rozsahu cca 48 ha a potenciálne až 146 ha).
 Zmena u týchto pôd sa dá očakávať v pomerne krátkom období, keďže realizácia nie je výraznejšie
ovplyvnená vlastníckymi vzťahmi či novými legislatívnymi zábranami a je štátom podporovaná.
 Pôdy výraznejšie kontaminované rizikovými látkami sa na území mesta Poprad nenachádzajú (
správa VÚPÚ Bratislava z r. 1993 " rozsah a lokalizácia silno kontaminovaných poľnohospodárskych
pôd Slovenska a rámcový návrh ich ďalšieho využitia"), preto návrh na trvalé vyňatie z PPF s
možnosťou preradenia do lesnej pôdy je v tomto období z tohto hľadiska neaktuálny.
 U kategórií 6 a 7 s produkčnými a menej produkčnými pôdami, ktoré tvoria podstatnú časť PPF
mesta Poprad, predpokladá štátna pôdna a poľnohospodárska politika nutné zníženie produkcie
potravinárskych produktov znížením intenzity vstupov do pôd a tiež zmenou štruktúry plodín ako
surovín pre nepotravinárske účely. Z hľadiska tejto tendencie, ktorá nie je vo svete ojedinelá a zo
strategického hľadiska zachováva produkčnú schopnosť pôdneho fondu s pozitívnym vplyvom na
krajinu, sa nedajú predpokladať výraznejšie zmeny vo výmere produkčných plôch. Naopak,
legislatívna ochrana pred zábermi PPF pre nepoľnohospodárske účely bude na týchto pôdach
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sprísňovaná vysokými finančnými odvodmi, odstupňovanými podľa ich produkčnej schopnosti, ktoré
sa budú podľa potreby zvyšovať nielen z hľadiska ochrany pôdy pred zábermi, ale aj preto, že odvody
za zábery tvoria fond pre zúrodňovanie ostatných poľnohospodárskych pôd.
Lesné hospodárstvo
Národohospodárska politika v oblasti lesného hospodárstva je orientovaná okrem produkcie drevnej
suroviny pre drevospracujúci priemysel významným podielom tiež na verejnoprospešné funkcie s
celospoločenským dosahom (pestovná činnosť, ťažobná činnosť, semenárstvo...).
Z hľadiska kategorizácie lesov sa sleduje postupne od roku 1945 výrazná zmena pôvodného poslania
lesov v prospech kategórie ochranných lesov a lesov osobitného určenia.
Z celoslovenského pohľadu v súčasnosti lesy zaberajú cca 40 % plochy územia Slovenska. Na
severovýchodnom a severnom Slovensku dosahujú viac ako 50% plochy územia, avšak v kotlinách iba
10 - 15 %. Katastrálne územia mesta Poprad, viažúce sa na Popradskú kotlinu, sa vyznačuje výrazným
deficitom lesných plôch (cca 10,2% z rozlohy katastra), krajina mesta má prevažujúci
poľnohospodársky charakter, so všetkými negatívnymi dôsledkami v oblasti mikroklimatickej
(klimatická nepohoda urbánnej štruktúry sídla), pôdoeróznej (degradácia pôd vplyvom veternej a
vodnej erózie), krajinno-estetickej a ekostabilizačnej (značne nízka biodiverzifikácia krajinného
obrazu extravilánu a aj intravilánu sídla).
O potrebe výrazného posilnenia protieróznych účinkov prostredníctvom lesných spoločenstiev svedčí
skutočnosť, že reálne erózne straty na lesných plochách dosahujú 0,1 - 0,8 % z množstva potenciálnej
erózie. Pre ochranu proti veternej erózii poľnohospodárskej pôdy je doporučovaný podiel rastúcej
zelene až 12% z celkovej poľnohospodárskej pôdy v podhorských oblastiach. V podmienkach
katastrálnych území mesta Popradu to predstavuje optimálnu potrebu cca 510 ha z celkovej rozlohy
PPF (4 254,71 ha). Na základe zhodnotenia potenciálu územia v ÚPN SÚ Poprad je reálny rozvojový
predpoklad až cca 20% zastúpenia plôch zelene v štruktúre NSKV (nelesná stromová a krovinná
vegetácia) z rozlohy PPF.
Treba očakávať, že nepriaznivý stav lesných porastov (a zrejme aj podmienky pre nový plošný rozvoj,
čo je špecifická potreba katastra Poprad) bude pretrvávať (hlavne v dôsledku pôsobenia imisií) ešte
min. 30 - 40 rokov. S výrazne zhoršenými podmienkami pre optimalizáciu stavu lesov je potrebné
počítať najmä vo vyšších polohách.
Strategickými cieľmi rozvoja lesníctva na Slovensku (a modifikované ciele v podmienkach mesta
Poprad) sú:
 zachovanie lesov, t.j. udržanie a postupné zvýšenie výmeny lesných porastov a lesnatosti ako
významného predpokladu z hľadiska ekologickej rovnováhy a stability krajina. Tento zámer je
potrebné realizovať aj prostredníctvom zalesňovania pôd, ktoré nie sú vhodné pre poľnohospodársku
činnosť
 ochrana lesov, t.j. cieľavedomá činnosť zameraná na obmedzenie negatívnych dôsledkov
pôsobenia antropogénnych škodlivých činiteľov v nadnárodnom, národnom i regionálnom až
komunálnom ponímaní a tiež negatívnych dôsledkov pôsobenia zveri a iných významných abiotických
a biotických činiteľov
 zveľaďovanie lesov, t.j. obhospodarovanie, ktoré smeruje k zlepšeniu ich súčasného stavu a
plnohodnotnému naplneniu všetkých funkcií lesov, vrátane plnohodnotného využitie ich produkčnej
schopnosti
Predikcia rozvoja hospodárskej základne mesta Poprad
Priemysel, stavebníctvo, ťažba surovín
Dokument "Sociálno-ekonomická situácia a návrh rozvojových zámerov v okrese Poprad",
vypracovaný v roku 1995 Oddelením regionálneho rozvoja OÚ v Poprade, stanovil nasledovné hlavné
úlohy a aktivity, ktoré sú rešpektované a zhodnocované aj v urbánno-priestorových súvislostiach ÚPN
SÚ a to v bezprostredných, ale aj vzdialenejších časových horizontoch rozvoja:
 zvýšenie zamestnanosti v regióne, zastavenie a zníženie nárastu nezamestnanosti
 zníženie počtu sociálne odkázaného obyvateľstva v regióne a využitie práceschopného
obyvateľstva na tvorbu hodnôt, nielen na ich konzumáciu
 zvýšenie zárobkovej úrovne

06 - 6

PHSR Poprad 2006
06 – PRIESTOROVÉ VYUŽITIE

 pripravenie resp. získanie odborníkov do regiónu, schopných rozvíjať výrobu, služby a verejný
život
 dobudovanie technickej infraštruktúry ako predpokladu pre ekonomický rast regiónu
V mikroregionálnej polohe (Poprad a okolie) rozvojové úlohy okrem iného avizujú potrebu
reštrukturalizácie priemyslu na báze moderných technológií a vytváranie podmienok (aj plošných a
priestorových) pre kvalitatívnu premenu priemyselných a ostatných výrobných plôch, ich optimálne
začlenenie do mestotvornej štruktúry a uvoľňovanie priestoru pre rozvoj terciéru (služieb).
Perspektívny rozvoj priemyselných aktivít územnej časti Vysoké Tatry je možné na základe
nadradených územnoplánovacích dokumentov uviesť v nasledovných závislostiach:
 výhľadovo sa nepredpokladajú výraznejšie zmeny indexu priemyselnej zamestnanosti, t.j. jeho
hodnota má dosahovať hodnotu indexu Slovenska
 v etape do roku 2000 sa zaznamenáva stagnácia počtu pracovníkov priemyslu, čo súvisí s vývojom
spoločnosti, reštrukturalizáciou, modernizáciou a ekologizáciou výroby
 predpokladá sa zvýšenie podielu potravinárskeho a drevospracujúceho priemyslu a priemyslu
umeleckých remesiel orientovaných na rozvoj malovýroby a komunálnej výroby
 predpokladá sa zvýšený dôraz na optimalizáciu životného prostredia, najmä u znečisťovateľov Chemosvit, Tatrasvit, Tatravagónka Poprad
 doporučuje sa nové aktivity priemyslu územne rozvíjať výlučne na doposiaľ extenzívne
využívaných plochách jestvujúcich výrobných areálov
 predpokladá sa tiež rozvoj malovýroby a komunálnej výroby, založenej hlavne na báze vlastných
surovín.
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