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 A. Charakteristika územia obce 

 

              Okres Kežmarok, do ktorej patrí obec Veľká Lomnica je 

podľa Nariadenia vlády SR č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii 

územia Slovenskej republiky v znení Nariadenia vlády SR č. 25/1997 

Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 557/2004 Z.z., ktorým sa mení príloha zaradenia 

územia do jednotlivých kategórií podľa územných obvodov okresných úradov 

SR zaradený do III. kategórie z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnych 

udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných 

síl.  

 

1. Obyvateľstvo, jeho zloženie a hustota :   

 

 V obci Veľká Lomnica žije celkom   4304 obyvateľov. 

  

Štruktúra obce podľa produktivity : 

  

OBEC MUŽI ŽENY Spolu 
za 

obec Vekové kategórie 0-18m 
18m-
3r 3-6r 6-18r 18-62r nad 62r 0-18m 

18m-
3r 3-6r 

6-
18r 18-62r 

nad 
62r 

Veľká Lomnica 100 122 152 473 1228 148 101 102 121 395 1133 229 4304 

 

Veková kategória Počet % 

0 - 18 rokov 

 

1566 36,39 

Produktívne obyvateľstvo 

 

2361 54,86 

Poproduktívne obyvateľstvo 

 

377 8,75 

C e l k o m :  100 % 

Z národostného hľadiska žijú tu Slováci 54,48 % , Rómovia 45,52 %. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Terénne podmienky : 

      

Záujmové územie spadá  podľa administratívneho členenia do Prešovského 

kraja. Leží v západnej časti okresu Kežmarok.  Od okresného mesta je obec vzdialená 

7  km. Katastrálne územie Veľkej Lomnice susedí s týmito  katastrálnymi územiami: 

na východe –Huncovce, na severe Stará Lesná a Vysoké Tatry (katastrálne územie 

Tatranskej Lomnice), na západe Matejovce a Mlynica, na juhu Žakovce.  

 Po stránke geomorfologického členenia celé záujmové územie katastra 

Veľkej Lomnice spadá do Alpsko himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincii 

Západné Karpaty, subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko – Tatranskej 

oblasti, Podtatranskej kotliny a časti Lomnickej pahorkatiny. Obec Veľká Lomnica 

leží v strede juhovýchodnej časti geomorfologického celku Podtatranská kotlina, v jej 

podcelku Popradská  kotlina a v nej  na styku štyroch geomorfologických častí : 

východného výbežku Popradskej roviny , Lomnickej, Vrbovskej a Kežmarskej 

pahorkatiny a na sútoku rieky Poprad so Skalnatým a Studeným Potokom.   

 V južnej časti obce Veľká Lomnica preteká rieka Poprad v smere juho-

západ – severo-východ. Pramení v Mengusovskej doline vo Vysokých Tatrách. Cez 

obec pretekajú aj Studený potok a Skalnatý potok. Obidva pramenia vo Vysokých 

Tatrách a na juhu obce sa vlievajú do rieky Poprad, ktorá sa vlieva do Dunajca a ten  

patrí do úmoria Baltského mora.  

 

Nadmorská výška: 630 – 794 m. n. m. 

Geografická poloha: 49°11´ s.z.š, 20°35´ v.z.d. 

Územno-správne začlenenie: prešovský kraj, okres Kežmarok 

Regionálne začlenenie: spišský región, severný Spiš 

Počet obyvateľov k 1.12. 2011 : 4304 

Rozloha katastra: 1911 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Klimatické podmienky :   
 

    Katastrálne územie obce Veľká Lomnica    zaraďujeme do mierneho pásma 

– atlanticko-kontinentálnej oblasti, mierne teplého klimatického okrsku, dolinovo 

kotlinový typ. Územie sa nachádza v zrážkovom tieni Vysokých Tatier. Z hľadiska 

vlahovej zabezpečenosti možno územie považovať za mierne vlhké až vlhké 

s dlhodobým priemerným ročným úhrnom zrážok 611 mm. Zrážky sú nepravidelné 

a nerovnomerne rozložené. Ročná priemerná teplota sa tu pohybuje okolo  6-7 
o
C. 

Z hľadiska veterných pomerov tu prevládajú severné a severovýchodné vetry. 

Pomerne častým javom sú neskoré nočné jarné mrazy, čo je dôsledkom geografického 

umiestnenia katastra v Popradskej kotline. 

4. Ekonomika : 

     

4.1 Odvetvia výroby a služieb 

V rokoch 1948 – 1989 pôsobilo v obci Jednotné roľnícke družstvo, ktoré však 

dnes stratilo svoje opodstatnenie a jeho prevádzka bola zastavená. Na činnosť 

družstva nadviazala štátna a. s. SLOVOSIVO, so zameraním na výrobu zemiakového 

sadiva, osiva, jarného jačmeňa, ovsa, tráv a ľanového semena a v živočíšnej výrobe na 

zabezpečenie experimentálneho chovu hovädzieho dobytka. V obci sa nenachádza 

žiaden priemyselný ani ťažobný podnik. Má tu však zastúpenie automobilový (Treves 

– autosedačky), potravinársky (Thymos – koreniny) a stavebný priemysel (Ekoprim, 

Prastav). Prevažná väčšina obyvateľov dochádza za prácou do okresného mesta 

Kežmarok a do priemyselných závodov umiestnené v neďalekom meste Poprad.  

V obci je viacero vlastníkov domov, ktorí poskytujú ubytovanie pre turistov. 

Niektorí okrem ubytovania poskytujú taktiež stravovanie alebo u niektorých 

prenajímateľov je možné pripravovať si jedlo samostatne v kuchyni. Hostia sa v 

pravom zmysle slova nezapájajú do prác v hospodárstve. Prichádzajú do Veľkej 

Lomnice viac-menej preto, lebo je situovaná v atraktívnom prostredí pod Vysokými 

Tatrami a ubytovanie a stravovanie je tu lacnejšie ako priamo vo vysokohorských 

strediskách. Väčšina z nich tu trávi len časť dňa a noc, ostatný čas venujú zimným 

športom (lyžovanie, sánkovanie v Tatrách) alebo v lete túram a prechádzkam. Vo 

Veľkej Lomnici sa nachádzajú 3 hotely (Agroklub, International, Tatran, Primátor), z 

ktorých 2 (Tatran, Primátor) nie sú momentálne v prevádzke. 

V obci rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity právnické osoby a fyzické osoby. 

Ich štruktúra je popísaná v nasledujúcich tabuľkách. 

 

 

 

 



Tabuľka č.9 Zoznam fyzických osôb vykonávajúce podnikateľské aktivity na území 

obce 

Názov prevádzok Počet Názov prevádzok Počet 

Penzión u Šeliho  1 Kaštieľ - prevádzkovanie vinárne  1 

  Slovenská kúria - reštaurácia 1 

Penzión Rysy -Tatratravel  1 Záhradníctvo 1 

Ubytovacie služby  18 Kamenárstvo VIZAG  1 

Koliba - Reštauračné zariadenie  1 Účtovnícke práce  3 

Predajňa potravín  7 Stolárstvo 2 

Salón S - Kaderníctvo a holič. 1 Projektové práce inžin. činnosť  1 

A. Pottinger  1 Kancel. a administratívne práce  1 

Predajňa keramických výrobk. 1 
Kongres - Veľkoobchod a 

maloobchod a distribúcia vína  
1 

Turistická ubytovňa - Viola 1 Penzión u Vierky  1 

Vodoinštalač.a zámočn.práce  1 Koliba u zbojníkov - reštaurácia  1 

Zámočníctvo a klampiarstvo  1 Hotel Agro  1 

Prodex SK 1 Hotel Tatran 1 

Nákladná doprava  1 Hotel Primátor 1 

CK Lomnica Tour  1 Privát Svišť  1 

Autoumyváreň 1 Reštaurácia pri Mlyne  1 

Kentuckyclub 1 Reštaurácia u Jozefa 1 

Obuv - Textil  1 LK Tatry - Pekáreň 1 

Predaj ovocia a zeleniny  2 Autoremo - autoopravovňa  1 

Domáce potreby  1 Stánok PNS  1 

Zberne surovín Žilina 1 Mäso-údeniny  1 

Záložňa Bazár - Mix  1 Penzión Conors - Pohostinstvo  1 

Viktor - Kvetinárstvo 1 Kaderníctvo a kozmetika 1 

 

Tabuľka č. 10 Zoznam právnických osôb vykonávajúce podnikateľské aktivity na 

území obce 

Právnické osoby Počet 

Ekoprim s. r.o. 1 

Márius Pedersen a.s. 1 

Thymos s. r.o. - výroba korenín 1 

BAZSPU - Výroba zámockej dlažby  1 

Prastav s. r. o. 1 

Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky 1 

SLOVGAL s.r.o. 1 

Čerpacie stanice PHM 1 

Potraviny COOP Jednota a.s. 1 

ENGQ TATRY s.r.o. 1 

AWT - projekcia a dodávka strojno-technologických častí čističky odpadových vôd  1 

GOLFINTERNATIONAL, s.r.o 1 

GOLFREALITY, s.r.o. 1 

Clasion spol. s. r.o 1 

IN LINE s.r.o. 1 

Aquagolf s.r.o 1 

Funtravel spol. s.r.o. 1 

Golfacademy 1 

Profígolf spol. s.r.o. 1 

R.M. IMPORT s.r.o.  1 

Nevýrobné služby: Požiarna zbrojnica – služby v prípade požiaru, záplav alebo iných 

nepredvídaných prírodných pohrôm a nešťastí poskytujú požiarnici na báze 

dobrovoľnosti. 



 

4.2 Vývoj nezamestnanosti v obci 

 

Jednou z hlavných priorít obce je zvyšovať zamestnanosť a tak prispievať 

k zvyšovaniu životnej úrovne občanov. V nasledujúcich tabuľkách je zobrazený vývoj 

nezamestnanosti v obci Veľká Lomnica za sledované obdobie. 

 

Tabuľka č. 11 Vývoj nezamestnanosti v obci (dĺžka evidencie)  

Rok  počet UoZ  do 6 mes. 7-12 mes. do 24 mes. nad 24 mes. 

2006 428 141 52 52 183 

2007 348 96 51 73 133 

2008 311 89 51 51 120 

31.05.2009 367 123 57 66 121 

priemer  363 112 52 60 139 

% podiel  100 30% 14% 16% 38% 

Zdroj: UPSVaR, Kežmarok 

                                
 

Tabuľka č. 12 Vývoj nezamestnanosti v obci podľa dosiahnutého vzdelania  

Rok  počet UoZ  00,01 02,03 04 05 06 07,08,09 

2006 428 342 51 11 4 14 6 

2007 348 284 40 7 2 14 1 

2008 311 243 33 11 2 12 10 

31.05.2009 367 259 55 13 2 21 12 

priemer  363 282 45 10 2 15 7 

% podiel 100 77,55% 12,25% 2,91% 0,67% 4,21% 2,03% 

Zdroj: ÚPSVaR, Kežmarok 

 

Poznámky: 

00 - nedokončené základné vzdelanie a bez vzdelania, 01 -úplné základní vzdelanie, 

02 – vyučenie, 03 - stredné odborné vzdelanie bez maturity,  04 - úplné stredné 

vzdelanie (SOU, US s matur.),  05 - úplné stredné všeobecné vzd. (gymnázium s 

maturitou), 06 - úplné stredné odborné vzdelanie (SOS s matur.), 07 - vyššie 

vzdelanie (Bc.),  08 - vysokoškolské vzdelanie, 09 - vedecká výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Podiel UoZ na celkovej  nezamestnanosti v obci  
           Veľká Lomnica podľa dĺžky evidencie 

do 6 mes. 

7-12 mes. 

do 24 mes. 

nad 24 mes. 

30% 

16% 

14% 

38% 



Tabuľka č. 13 Vývoj nezamestnanosti v obci za jednotlivé roky z hľadiska veku  

Rok  počet UoZ do 19 20-29 30-39 40-49 50 a viac 

2006 428 71 109 91 99 58 

2007 348 59 90 71 82 46 

2008 311 43 86 59 70 53 

31.05.2009 367 44 124 67 72 60 

priemer  363 54 102 288 80 54 

% podiel 100 15% 28% 20% 22% 15% 

Zdroj: ÚPSVaR, Kežmarok 

                      

 

 

 

Tabuľka č. 14 Vývoj nezamestnanosti v obci za roky 2002 - 2006 

  počet UoZ  disp. UoZ ženy mladiství 
UoZ 

dlhodobí 

UoZ nad 

50r. 

stav k 

31.12.2002 571 539 231 9 394 62 

stav k 

31.12.2003 521 430 184 5 332 62 

stav k 

31.12.2004 541 474 206 29 315 76 

stav k 

31.12.2005 465 420 189 28 325 63 

stav k 

31.12.2006 428 354 185 38 235 58 

Zdroj: ÚPSVaR, Kežmarok 

 

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 

v okrese Kežmarok v máji 2007 dosiahla 20,48 %. K tomuto stavu veľkou mierou 

prispievajú občania rómskej národnosti a občania s nízkym stupňom vzdelania, ktorí 

sa pre svoje nedostatočné vedomosti a chýbajúce zručnosti ťažko uplatňujú na trhu 

práce. Obec sa v budúcnosti bude snažiť v spolupráci s neziskovými organizáciami v 

regióne zapojiť členov marginalizovanej skupiny obyvateľstva do rôznych 

vzdelávacích projektov v rámci Európskeho sociálneho fondu a rekvalifikáciami 

prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, a tak im 

poskytnúť možnosť opäť sa zapojiť do pracovného procesu. 

 

Podiel UoZ na nezamestnanosti v obci Veľká Lomnica  

           z hľadiska veku 

do 19 

20-29 

30-39 

40-49 

50 a viac 

15% 

22% 

15% 

28% 

20% 



5. Občianska a technická vybavenosť 
 

Obec má v správe tieto objekty: 

 Budovu Obecného úradu s matrikou, obradnou sieňou a zasadacou miestnosťou, 

 Budovu Základnej a Materskej školy vo Veľkej Lomnici, ktoré prešli pod správu 

obce prechodom kompetencií na obce a s prihliadnutím na vek stavieb a využitie 

sú relatívne vo vyhovujúcom technickom stave.  

 Miestnu knižnicu, 

 Budovu Miestneho kultúrneho strediska   

 Školská telocvičňa, školské dielne 

 Zdravotné stredisko - staršia budova, ktorá potrebuje rekonštrukciu a prestavbu 

 Obecný cintorín – na starom cintoríne je chýbajúca sieť chodníkov medzi 

pomníkmi, 

 Dom smútku 

 Zázemie futbalového ihrisko – je potrebné dokončiť areál futbalového ihriska s  

      prislúchajúcim technickým vybavením, 

 Budovu jedálne MŠ a ZŠ. 

 

 

5.1. Elektrická energia 

 

Prevádzku energetických zariadení zabezpečujú VSE a.s. Košice. Zásobovanie 

elektrickou energiou pre Veľkú Lomnicu zabezpečuje rozvodný závod Spišská Nová 

Ves. Kežmarský okres je zásobovaný elektrickou energiou z nadradenej prenosovej 

sústavy z uzlov Spišská Nová Ves 400/110 kV. Z týchto transformovní sú napájané 

110 kV vedeniami elektrické stanice VVN/VN. 

Územím Prešovského kraja prechádzajú prenosové vzdušné vedenia na úrovni 

400 kV medzi uzlami - V. Kapušany - Lemešany – V 409 - Sp. N. Ves – Lemešany – 

V 408. Rozvod elektrickej energie do centra regiónu Spiš sa prevádza vzdušnými el. 

vedeniami 110 kV. 

Obec Veľká Lomnica je zásobovaná elektrickou energiou z dvoch liniek 22 kV 

vzdušného vedenia. Z týchto vedení sú vyvedené odbočky pre napojenie 

transformačných staníc 22/0,4 kV. Rozvod je vedený vzduchom na betónových 

a oceľových stožiaroch. Zásobovanie obyvateľov, služieb a výrobnej sféry sa 

uskutočňuje prostredníctvom  transformačných staníc 22/0,4 kVA celkovým 

inštalovaným výkonom 3 205 kVA. 

Verejné osvetlenie v obci je zabezpečené výbojkovými svietidlami na 

samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom.  

 

 



5.2. Plynofikácia  

Územie Prešovského kraja je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej 

plynárenskej sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700, PN 

6,4 MPa. Na tento medzištátny plynovod je napojený vysokotlaký plynovod DN 

500/300, PN 4,0 MPa v trasách Haniska pri Košiciach – Drienovská Nová Ves – 

Tatranská Štrba, Rakovec – Strážske – Humenné – Snina. 

Obec je zásobovaná zemným plynom z diaľkového plynovodu Spišská Belá – 

Kežmarok – Veľká Lomnica – Vysoké Tatry. V obci sú vedené rozvody 

stredotlakového plynu do všetkých ulíc. Meranie plynu je realizované plynomerom 

pre každé odberné miesto samostatne.  

 

5.3. Vodovod 

Obec Veľká Lomnica je zásobovaná pitnou vodou z diaľkového privádzača 

Liptovská Teplička – Poprad – Kežmarok. Na diaľkový privádzač je obec Veľká 

Lomnica napojená pomocou vodovodného prívodného potrubia. Jednotlivé vetvy sú 

vedené v každej ulici v obci, aby bola zabezpečená pitná voda pre všetkých občanov 

obce. V Rómskej osade nie je dostatočne vybudovaná sieť verejného vodovodu. 

 

5.4. Kanalizácia 

 

V obci je vybudovaná splašková kanalizácia. Nie všetky domy sú napojené na 

kanalizačnú sieť. Splaškové vody z jednotlivých domov sú odvádzané do žúmp. 

Vyprázdňovanie žúmp si každý majiteľ zabezpečuje samostatne. Tento typ 

odvádzania splaškových vôd nevyhovuje súčasným hygienickým požiadavkám. 

Domy v Rómskej osade nie sú vôbec napojené na kanalizáciu. V obci sa nachádza 

čistička odpadových vôd, ktorá slúži na odčerpávanie splaškových vôd pomocou 

dvoch turbínových čerpadiel do ČOV Matejovce pri Poprade. Na ulici nový dvor sa 

nachádza ČOV určená pre Rómsku osadu, ktorej výstavba bola financovaná z fondov 

EÚ. Dažďové odpadové vody sú z obce odvádzané povrchovým spôsobom v starej 

časti obce, sieťou odvodňovacích rigolov v nových častiach ulíc na území obce. 

Rigoly popri komunikáciách sú často zanesené nečistotami a nespĺňajú svoju funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5. Telekomunikácie a internet 

Obec Veľká Lomnica patrí do UTO Kežmarok, odkiaľ je privedený diaľkový 

optický kábel do digitálnej telefónnej ústredne v obci, vrátane prepojenia na 

regionálnu, národnú a medzinárodnú telekomunikačnú sieť. V obci je približne 500 

účastníckych telefónnych staníc. Miestna telefónna sieť je v obci tvorená prevažne 

závesnými nadzemnými káblami na oceľových podperných bodoch ako aj trasovaná v 

zemi s ukončením káblov na každom dome. Telefónnu sieť v obci dopĺňa existencia 

mobilných operátorov Orange,T – Mobile a O2, ktorí majú na území obce dobré 

signálové pokrytie. Ich služby občania obce vo veľkej miere využívajú.  

V obci nie je internetová kaviareň, občania využívajú pripojenie  na interent v 

domácnostiach. Obec má vlastnú internetovú stránku. V Základnej škole je zriadená 

internetová miestnosť s 10 počítačmi. Miestnosť využívajú žiaci školy pri výučbe. 

V obci sa nachádza pošta. 

 

5.6. Čerpacie stanice 

 V obci sú dve čerpacie stanice - Bio Plus., s.r.o. , ktoré skladujú pohonné 

hmoty v podzemných nádržiach (cca 60 000 l/1 nádrž). 

 

5.7. Sociálna infraštruktúra 

 

V obci rozvíja svoju činnosť Klub dôchodcov, vo vyčlenených priestoroch 

Miestneho kultúrneho strediska. V Klube dôchodcov je registrovaných a pravidelne 

ho navštevuje 100 dôchodcov. Klub každoročne organizuje rôzne podujatia a 

programy, napr. program ku Dňu matiek,  Vianočná jedlička, pravidelné stretnutia 

dôchodcov, atď. Stravovanie dôchodcov obec zabezpečuje, z dôvodu prejaveného 

záujmu zo strany dôchodcov.  

V obci Veľká Lomnica nie je zariadenie sociálnej starostlivosti, poskytujúce 

služby pre odkázaných občanov, neexistuje terénna sociálna práca pre obyvateľov 

v komunitách, ktorá je v súčasnosti veľmi potrebná a nevyhnutná na riešenie 

sociálnych a spoločenských problémov. 

 

5.8.Zdravotná infraštruktúra 
 

V obci je vybudované zdravotné stredisko poskytujúce základnú zdravotnú 

starostlivosť v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, ambulancii detského 

lekára, ambulancii zubného lekára a 1x v týždni v ambulancii gynekológie.  

Obyvatelia obce chodia na odborné vyšetrenia do Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku a do Nemocnice s Poliklinikou v Poprade. V obci je zriadená jedna 

lekáreň. 

 



5.9. Vzdelávanie 

 

 V obci sa nachádza Základná škola s materskou školu, ktorá patrí počtom tried 

i počtom žiakov medzi najväčšie v okrese. Zároveň sa v obci nachádza Spojená škola, 

ktorej organizačnými zložkami sú : Špeciálna základna škola a Odborné účilište. 

 

5.10. Kultúra 

 

Medzi najhodnotnejšie historické stavby vo Veľkej Lomnici možno bez pochýb 

zaradiť kostoly. Katolícky kostol pochádza z roku 1412 a je zasvätený sv. Kataríne. 

Do kostola dnes vedie jediný vchod, ktorý sa nachádza vo veži. Pri reštaurácii sa však 

zistilo, že kostol mal pôvodne až tri vchody. Jeden pre obyvateľov obce, jeden do 

veže a špeciálny vchod, ktorý smela využívať len rodina Berzeviczy. V interiéri 

kostola zaujmú tri oltáre, pričom najstarší z nich pochádza z roku 1793. Za ním sa 

nachádza dvojité gotické okno zvonku zamurované a krstiteľnica zo začiatku 16. 

storočia. Pred evanjelickým kostolom, ktorý stojí dodnes, stál starý evanjelický 

kostol. Tento kostol museli však Lomničania v čase protireformácie zbúrať. Právo 

postaviť nový kostol získali až tolerančným patentom Jozefa II. So stavbou sa začalo 

v roku 1784 a už roku 1785 sa tam konali bohoslužby. Ku kostolu bola začiatkom 20. 

storočia pristavaná veža v neogotickom štýle s románskymi oknami. Od roku 1909 

vežu zdobia hodiny. V obci sa zachovali aj dva kaštiele. Kaštieľ z roku 1757, 

postavený na mieste staršej kúrie talianskymi architektmi, sa nachádza približne v 

strede obce. V súčasnosti bol kaštieľ prebudovaný na reštauračné zariadenie. Starší 

kaštieľ, postavený v roku 1581, dali Berzeviczyovci prebudovať v roku 1772 v 

barokovom štýle na reprezentatívnu kúriu. Tento kaštieľ sa nachádza na kraji dediny 

smerom na Kežmarok. 

Z etnického dedičstva sa zachoval ľudový kroj, šitý výlučne z ľanového plátna. 

Dnes folklór vystupuje ako súčasť etnického dedičstva a v uliciach Veľkej Lomnice 

sa s ním môžeme stretnúť len zriedkavo pri významných udalostiach, napr. pri 

výstupe folklórnych tanečných súborov alebo pri oslave niektorých sviatkov, ako sú 

Hromnice, počas dedinského odpustu a podobne. V súčasnosti Folklórny súbor 

Lomničan a Detský folklórny súbor Lomničanik pôsobí pri Občianskom združení 

Klubu priateľov Lomničanu. V činnosti im naďalej pomáha Obecný úrad vo Veľkej 

Lomnici, pod ktorým pôsobí už viac rokov.  

Najvýznamnejšie dedinské religijné podujatie sú hody, v tejto časti Slovenska 

nazývané odpustom. Patrónkou dediny je svätá Katarína, a tak sa aj odpust koná na 

Katarínu (25. november). 

 



 

5.11Bývanie 

 

Obec Veľká Lomnica so svojimi 4 300 obyvateľmi patrí k veľkým obciam. 

Zástavba domov je hustá a silne koncentrovaná. Jediné rozptýlenie v obci predstavuje 

rómska osada, ktorá je vzdialená približne 1 km od samotného jadra obce. 

Veľkým problémom je rómska komunita, ktorá predstavuje viac ako jednu tretinu 

celkového obyvateľstva obce. Časť obce, v ktorej sa nachádzajú prevažne rómske 

domy, je v nevyhovujúcom stave, chýba verejné osvetlenie, veľké nedostatky sú v 

čistote a v poriadku verejných priestranstiev, domy sú v dezolátnom stave, často s 

rozbitými oknami, schátranými strechami a rozbitými plotmi. Hlavná ulica je v celku 

estetická, domy sú zväčša upravené, s kvalitnou asfaltovou cestou, udržiavanými 

záhradkami. Najkrajšou časťou Lomnice je jednoznačne jej nová časť s modernými 

novostavbami, novoomietnutými, čisto upravenými, s udržiavanými záhradami, 

živými plotmi, ktoré ako celok pôsobia esteticky a vkusne.  

V centre obce možno nájsť tradičné domy charakteristické pre severný Spiš, to 

znamená, domy s dvojitými podlomenicami a šindľovými strechami, ktorých dvory sú 

rozpernými oblúkmi spojené so susednými domami. Pod oblúkmi sú brány týchto 

domov drevené. Kedysi umožňovali ľahký prístup koňom a vozom do gazdovského 

dvora. Tieto domy sa miešajú s domami z prvej polovice 20. storočia, neskoršie 

prestavanými. V západnej časti Lomnice sa nachádzajú ulice s honosnými 

novostavbami, postavenými v duchu modernej architektúry s veľmi dobre 

upravenými záhradkami a okolím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5.12. Šport 

 

V okolí Veľkej Lomnice sa nachádza niekoľko peších chodníkov, ktoré vedú až za 

hranicu TANAPu, trasa pre horské bicykle, ktorá umožňuje dostať sa cyklistom do 

susednej obce Tatranská Lomnica a v zime sieť bežeckých tratí. V dedine sú dve 

ihriská určené na loptové hry a jedna telocvičňa, ktorá patrí škole, ale škola ju 

prenajíma verejnosti na posilňovacie cvičenia, prípadne na loptové hry pre 

záujemcov. Veľká Lomnica sa zaraďuje medzi obce s dlhodobou jazdeckou tradíciou. 

Funguje tu jazdecký oddiel, ktorý úspešne reprezentuje na miestnych súťažiach. 

Záujemcom sprostredkúva vzrušujúce jazdy na kočoch ťahaných koňmi, v zime na 

saniach. Keďže je Veľká  Lomnica situovaná pod Vysokými Tatrami, patrí k miestam 

na Slovensku, kde nie sú problémy so snehovou pokrývkou. Preto tu možno pestovať 

širokú škálu zimných športov, ako je napríklad: bežecké lyžovanie, korčuľovanie, pre 

deti aj sánkovanie. Bezprostredne v dedine nie sú umiestnené zjazdové dráhy, nie je 

ale problém dopraviť sa do neďalekých tatranských lyžiarskych stredísk. Športoviská 

na futbalovom ihrisku, tenisových kurtoch či obecná telocvičňa vytvárajú široký 

priestor pre športové vyžitie tak miestnych obyvateľov, ako i rekreantov. Svetlou 

perspektívou obce v rámci športového vyžitia je krásne golfové ihrisko nad Veľkou 

Lomnicou, úprava športovísk v novom stavebnom obvode, ako aj pripravovaný areál 

s termálnou vodou.  

 

5.13 Doprava 
 

 Katastrálnym územím obce Veľká Lomnica prechádza štátna cesta I. triedy 

I/67 v smere Poprad -  Kežmarok, cesta II. triedy II/540 v smere Veľká Lomnica – 

Tatranská Lomnica, cesta III. triedy III/5401 v smere Veľká Lomnica – Stará Lesná. 

Obcou prechádza jednokoľajná trať II. kategórie č. 185 Plaveč – Kežmarok – Studený 

Potok – Poprad, s prípojkou 3. kategórie  Studený potok – Tatranská Lomnica. 

V obci sa nachádzajú tri autobusové zastávky. Jedna v smere Poprad - Kežmarok 

(pri firme THYMOS) a dve na trase Kežmarok – Tatranská Lomnica – Starý 

Smokovec (pri hoteli TATRAN a pri CK Lomnica Tour). Železničná stanica v obci 

síce, je ale neslúži už na predaj cestovných lístkov, pri hoteli International sa 

nachádza tiež železničná zastávka. Občania obce môžu využívať vnútroštátne a 

medzinárodné letecké spojenia z Popradského letiska vzdialeného od obce 11 km.  

 

 

 

 

 
 



6. Životné prostredie 
 

V obci sa nenachádzajú výrobné prevádzky, ktoré by výrazne znečisťovali životné 

prostredie. 

 

6.1 Verejná zeleň 

Starostlivosť o zeleň zabezpečuje obec Veľká Lomnica. Zahŕňa povinnosti 

týkajúce sa evidencie, tvorby, údržby a ochrany zelene. Ochrana zelene je zameraná 

na udržanie a zveľadenie ekologických a estetických funkcií zelene, ako aj na 

predchádzanie a obmedzenie zásahov, ktoré ohrozujú a poškodzujú zeleň. Na 

zveľaďovanie verejnej zelene v obci (kosenie, hrabanie, orezávanie konárov, atď.) 

obec využíva prácu nezamestnaných občanov pracujúcich v rámci aktivačných prác. 

 

6.2. Vodné toky 

Vodné toky v obci udržiava Slovenský vodohospodársky podnik - Správa Povodia 

Dunajca a Popradu - Levočská 852/31 PP v Poprade. Katastrom obce preteká rieka  

Skalnatý potok a Studený Potok, ktoré sa vlievajú do rieky Poprad. Úsek rieky 

Studený potok prechádzajúci okolo Rómskej osady je znečistený odpadkami, 

ohrozujúce ekologický systém v rieke. Stredom obce prechádza kamenný potôčik, v 

ktorom však momentálne voda netečie. 

 

6.3. Ochrana kvality povrchových a podzemných vôd 

Obec je v prevažnej miere odkanalizovaná, takže nedochádza k znečisťovaniu 

povrchových a podzemných vôd odpadovými vodami splaškového charakteru.  

 

6.4 Odpadové hospodárstvo 

Technické služby Kežmarok zabezpečujú odvoz komunálneho odpadu každý 

týždeň v utorok a v stredu. V Rómskej osade je odvoz komunálneho odpadu 

zabezpečený formou 5 veľkoobjemových kontajnerov, z dôvodu nezodpovedného 

prístupu zabezpečenia zo strany Rómskych občanov. Separovaný zber je 

organizovaný obcou na zber plastov, papiera, skla a železa v intervaloch jedenkrát v 

mesiaci. V obci sa nachádza právnická osoba, ktorá zabezpečuje zber železného šrotu 

ako aj nebezpečný odpad. Biologicky rozložiteľného odpad sa v obci zbiera 1x 

týždenne v mesiacoh apríl až november.  

 

 

 

 

 

 

 



B. Zdroje a riziká možnosti vzniku mimoriadnych udalostí 
 

a) povodne a záplavy / najviac postihované lokality, ulice, časti obce / 

b) krupobitia a následky  víchrice 

c) snehové kalamity, rozsiahle námrazy 

d) možnosť vzniku požiarov / v obci, lesné požiare/ 

e) epidémia, resp. pandémia   

f) zvýšené riziko trestnej činnosti 

 

   Častým rizikom ohrozenia v obci sú požiare, nakoľko v obci sa nachádza 

mnohopočetná rómska osada, v ktorej si obyvatelia zabezpečujú vykurovanie 

prostredníctvom provizórnych nevyhovujúcich pecí. Zároveň je časté vypaľovanie 

trávnikov, ktoré ohrozuje častokrát aj obytné časti.  

   Ďalším možným ohrozením pre obyvateľov obce je v zimnom období vytváranie 

snehových jazykov a pri nádmernom a trvalom snežení vzniká snehová kalamita. 

Taktiež ako nebezpečné sa ukázali dlhodobo nízke teploty, ktoré zapríčiňujú 

zamŕzanie vody, praskanie vodovodných potrubí, poruchy elektrických zariadení. V 

týchto situáciach hrozí, že obyvateľstvo nemá prísun pitnej vody a pri poruchách 

elektrického vedenia nie je možné vykurovanie domov.  

   V jarných a letných mesiacoch pri zvýšenej zrážkovej činnosti a v dôsledku topenia 

sa snehu z horskej oblasti Vysokých Tatier a následných prívalových vôd z kopcov, 

dochádza k vybrežovaniu Skalnatého potoka a Studeného potoka a to aj v blízkosti 

rodinných domov. Dochádza k rozsiahlym škodám na tokoch, nakoľko sú podmývané 

brehy a tiež telesá mostov.  Rieka Poprad sa taktiež pri výdatných zrážkach alebo 

silnej prietrži vybrežuje zo svojho koryta a ohrozuje právnické firmy ale aj cestnú 

komunikáciu.  

 Pri silných búrkach a krupobitiach spojených so silným vetrom, môže dochádzať 

vzhľadom na umiestnenie obce k zriedkavým úkazom – víchrice, orkány, tornáda.  

V mnohopočetnej rómskej osade sú veľmi slabé hygienické návyky, čo zvyšuje riziko 

prenosu rôznych infekcií a chorôb, ktoré by mohli prerásť do stavu epidémie.  

Častá je v obci aj trestná činnosť, ktorá sa prejavuje formou krádeží, ale aj ublížením 

na zdraví a usmrtením.  

 

C. Ochrana obyvateľstva pred účinkami  mimoriadnych 

udalostí  
   

 1. Pred vznikom mimoriadnej udalosti : 

 

a/ Stav informovanosti obyvateľstva o zdrojoch a ich účinkoch a 

možných následkov živelných pohrôm a katastróf. 

     Obyvateľstvo obce je informované o zdrojoch MU a ich účinkoch a 

možných následkoch prostredníctvom prednášok, ktoré sa organizuje v rámci prípravy 

občanov k sebaochrane a vzájomnej pomoci. 

 

b/ Stav spracovania režimových opatrení, znalosť obyvateľstva o týchto opatreniach, 

materiálne a technické zabezpečenie. 

 

    Režimové opatrenia pre lokality možného ohrozenia sú spracované a obyvateľstvo 

je s nimi oboznámované. 

  

c/ Stav špeciálneho prieskumu a monitorovania územia 



 

   V obci nieje napojený hlásič merania úrovne radiacie (HUR).  Analytický rozbor 

vzoriek pre obec zabezpečujeme cestou odboru CO a KR v Kežmarku na KCHL v 

Jasove. 

 

d/ Stav a možnosti využitia ochranných prostriedkov jednotlivca. 

 

   Obyvateľstvo obce je zabezpečené prostriedkami individuálnej ochrany (PIO), ktoré 

sú uložené v sklade CO. 

      Prostriedky individuálnej ochrany vytvárajú možnú ochranu proti chemickým 

otravným látkam a  poskytujú ochranu dýchacích ciest pri rádioaktívnom zamorení.  

 

e/ Stav možnej hromadnej ochrany obyvateľstva v obci 

 

   Obec Veľká Lomnica v spolupráci s  PO a  FO-podnikateľov, ktorí sa nachádzajú na 

teritóriu územia obce má spracovaný Plán ukrytia obce, resp. plány ukrytia 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti u jednotlivých právnických osôb 

a fyzických osôb - podnikateľov. Ukrytie obyvateľov je v prevažnej miere 

zabezpečované v jednoduchých ukrytov budovaných svojpomocne, ktoré v prípade 

potreby budú upravované na požadované podmienky ukrytia. 

 

 2. Po vzniku mimoriadnej udalosti : 

 

a/ Systém vyrozumenia a varovania . 

 

     Obec Veľká Lomnica má spracovaný Plán varovania obyvateľstva a vyrozumenia 

osôb hlavných funkcionárov obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (situácie). 

Vyrozumenie je realizované povereným pracovníkom obce. Varovanie obyvateľstva 

je zabezpečené elektromotorickou sirénou, ktorá je napojená na ručné spúšťanie. 

Umiestnenie je na budove obecného úradu. Signál "Všeobecná výstraha" je 

vyhlasovaný 2-minutovým neprerušovaným, viackrát opakovaným tónom 

poplachovej sirény s následnou slovnou informáciou o vzniknutej mimoriadnej 

udalosti pomocou obecného rozhlasu. 

 

b/ Systém základných informácii pre postihnutých a pre ohrozených obyvateľov MU. 

      Základné informácie pre postihnutých obyvateľov je povinný poskytnúť vedúci 

objektu, v ktorom sa stala mimoriadna udalosť a pre ohrozených obyvateľov starosta 

obce. Forma varovania je signálom "Všeobecná výstraha" a následovná slovná 

informácia o udalosti. Pri poškodení obecného rozhlasu budú využívané všetky 

dostupné prostriedky - megafón, spojky a podobne . 

 

c/ Organizácia zdravotníckej pomoci postihnutým obyvateľom. 

      Zdravotnícku pomoc postihnutým obyvateľom na teritóriu okresu Kežmarok 

zabezpečuje Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok n.o. a ďalšie zdravotnícke 

strediská v meste Spišská Stará Ves a súkromné ambulancie. V obci je vysunuté 

obvodné zdravotné stredisko pre dospelých a detí.  

 

d/ Organizácia využitia individuálnej a kolektívnej ochrany obyvateľstva. 

       V prípade ohrozenia obyvateľstva s následným rádioaktívnym zamorením budú 

prostriedky individuálnej ochrany na ohrozenom území vydávané podľa konkrétnej 

situácie členmi komisie pre výdaj PIO podľa spracovanej dokumentácie. 

 

 



D. Záchranné práce na území obce 
 

 Riadenie záchranných prác, dokumentácia a miesta riadenia . 

   Záchranné práce na území obce riadi starosta obce. Ak nie je  možné  rozsah  prác  

zvládnuť  silami  a prostriedkami obce,  riadenie  preberá prednosta obvodného úradu. 

Starosta obce riadenie záchranných prác vykonáva prostredníctvom štábu CO, resp. 

Krízového štábu obce alebo Povodňovou komisiou obce. 

  

Dokumentácia : 

 Štáb CO obce, resp. Krízový štáb obce na riadenie záchranných prác má spracované : 

 

 -    dokumenty riadenia (príkazy, zaznamenané úlohy, mapy, plány, schémy a pod.) 

- výkazové a informačné dokumenty (vyplnené tlačivá, tabuľky, denník záznamov,  

hlásenia, výkazy) 

- pomocné dokumenty (záznamy výpočtov, zaznámové a evidenčné pomôcky,         

      prehľady, pripravené tlačivá a pod.) 

1. Miesto riadenia : 

    Pri vzniku MU zriaďuje obec hlavné miesto riadenia spravidla v priestoroch vopred 

budovaných ( priestory na obecnom úrade ), záložne miesto riadenia vo vhodných 

miestach, ak to dovolí mimoriadna udalosť. 

 

 2. Varovanie obyvateľov, vyrozumenie riadiacich orgánov a síl CO určených na 

použitie. 

    Varovanie obyvateľov sa vykonáva sirénou a následnou slovnou informáciou 

cestou obecného rozhlasu. Zodpovednosť za vykonanie prvotných záchranných prác a 

vyrozumenie osôb má vedúci objektu, v ktorom k mimoriadnej udalosti došlo.  

  

3. Spohotovenie a nasadenie síl a prostriedkov CO v obci 

    Spohotovenie bude vykonávané v poradí hasiči, zdravotníci, polícia a ostatní podľa 

druhu mimoriadnej udalosti. Sily CO budú nasadené okamžite po spohotovení na 

základe vyhodnotenia vzniknutej situácie hasičmi, zdravotníkmi a výjazdovej 

skupiny obvodného úradu. Úlohy nasadených síl CO budú závislé od konkrétnej 

situácie. 

 

 4. Organizácia a riadenie postupu prác nasadených síl a prostriedkov  

  Vedúci nasadených jednotiek CO sú spravidla určovaní následovne : 

 -     pre právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov :   vedúci funkcionári objektu, 

- pre priestory presahujúce objekt :  starosta obce,  

- priestory presahujúce obec a viac obcí : prednostka obvodného úradu, na mieste 

MU veliteľ zásahu HaZZ. Na zber informácii pre zistenie a určenie rozsahu 

následkov MU, pri potrebe hodnotenia úspešnosti riadenia, vykonávania 

a celkového zabezpečenia činnosti pri záchranných prácach a poskytovania 

pomoci v riadení záchranných prác nižším stupňom riadenia slúži výjazdová 

skupina ObÚ v Kežmarku. 

 



    Riadenie záchranných prác na území obce vykonávať na základe príkazov starostu 

obce, resp. prednostu ObÚ a odborného usmernenia plnenia úloh príslušnými členmi 

KŠO. 

 

 5. Materiálne a technické zabezpečenie pri záchranných prácach 

   

  Pre úspešné vykonanie záchranných prác je potrebné zabezpečenie technickými 

prostriedkami a materiálom podľa konkrétnej mimoriadnej situácie. Jedná sa 

predovšetkým o prísun potrebných prístrojov, materiálu, médií, zdravotného materiálu 

a podobne. 

    V neposlednom rade je potrebné pamätať na zabezpečenie stravovania a miestnosti 

na odpočinok pre striedanie jednotiek CO nasadených na záchranné práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E .  Tabuľková časť 

  

ZZDDRROOJJEE    NNEEBBEEZZPPEEČČNNÝÝCCHH    LLÁÁTTOOKK  VV  OOBBCCII  ::    VVeeľľkkáá  LLoommnniiccaa  

oobbvvoodd    KKEEŽŽMMAARROOKK  

 

 

P. č. Názov  

nebezpečnej látky 

Objekt, organizácia 

číslo havarijného 

plánu objektu, 

organizácie 

Miesto 

v obci, 

miestna časť 

Druh 

(PHM),  

alebo iné 

Množstv

o 

v  

( lit., kg, 

t) 

1. Horľavina  I. a II. triedy 

a veľmi 

horľavé kvapaliny 

Bio Plus – čerpacia 

stanica 

v podzemných 

nádržiach 

60 000 litrov 

2. Samozápalné látky 

 
    

3. Výbušné látky 

 
    

4. 
Látky vyvíjajúce pri 

horení toxické plyny 

 

    

5. Farby a laky 

 
    

6. Odpady z reziva a pilín 

 
    

7. Komunálny odpad, 

smetisko 

 

    

8. 
Látky podporujúce 

horenie 

 

    

9. Horľavé plyny 

 
    

10. 
Látky nebezpečné pre 

životné prostredie 

 

    

  

VVYYHHOODDNNOOTTEENNIIEE    ÚÚZZEEMMNNÉÉHHOO    CCEELLKKUU    OOBBCCEE    

VVeeľľkkáá  LLoommnniiccaa  

                                                                                                                                      ((  nnáázzoovv  oobbccee  ))  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPOODDĽĽAA  DDRRUUHHUU  OOHHRROOZZEENNIIAA  

 

DRUH 

OHROZENIA 

VEĽKOSŤ 

OHROZENÉHO 

PRIESTORU 

POČET 

OHROZENÝCH 

OBYVATEĽOV 

OBCE 

MIESTNE 

ČASTI  OBCE 

V  

OHROZENOM 

PRIESTORE 

POZNÁMKA 

POVODNE A 

ZÁPLAVY 

    

 

 

NEBEZPEČNÉ 

LÁTKY A SKLADY 

HORĽAVÍN 

    

 

 

PRIETRŽE 

MRAČIEN A 

KRUPOBITIA 

 

    

 

 

SKLADY 

TOXICKYCH 

 LÁTOK 

    

ENERGETICKÉ 

ROZVODY  

    

SNEHOVÉ 

KALAMITY 

A LAVÍNY 

 

    

VÍCHRICE 

 

    

POŽIARE 

 

    

ZOSUVY 

PÔDY 

 

    

ROZSIAHLE 

NÁMRAZY 

 

    

ZEMETRASENIA     

 

 

SKLADY 

PRIEMYSEL. 

HNOJÍV 

    

 

 

 

VVOODDÁÁRREENNSSKKÉÉ  ZZAARRIIAADDEENNIIEE  OOBBCCEE      

AA  IINNÉÉ  DDOOLLEEŽŽIITTÉÉ  ZZAARRIIAADDEENNIIAA  

 

NÁZOV ZARIADENIA TECHNICKÁ 

CHARAKTERISTIKA 

MIESTO,  KDE SA 

V OBCI NACHÁDZA 

   

 

   

 

   

 

 

 


