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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 
1.1. Identifikačné údaje 
 
Košický samosprávny kraj, kód kraja: 08  
Okres Michalovce, kód okresu: 807  
Katastrálne územie Pozdišovce, kód obce: 522 961  
Plocha celkového vymedzeného územia obytnej zóny Árenda 11,0915 ha, vrátane existujúcich plôch 
Plocha priamo navrhovaného riešeného územia 9,1759 ha 
Schéma vlastníckych vzťahov s parcelnými číslami pozemkov a zoznam vlastníkov (v kapitole č. 2.18.) 
 
 
1.2. Hlavné ciele a úlohy ÚPN-Z  
 
Dôvodom obstarania Územného plánu zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce je záujem obce Pozdišovce usmerňovať 
výstavbu rodinných domov a investičných aktivít v uvedenej lokalite podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, 
spracovanej v zmysle § 23 stavebného zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. 

Hlavným cieľom Územného plánu zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce je navrhnúť obytnú zónu s komplexnou dopravnou 
a technickou infraštruktúrou, na južnom okraji obce pri sútoku vodných tokov Dolná Duša a Lipovec, a to na základe 
spoločenskej dohody dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých právnických osôb, verejnosti a vlastníkov 
o funkčnom využití pozemkov a priestorovom usporiadaní stavieb a zároveň určiť regulatívy dopravnej a technickej 
infraštruktúry, verejnoprospešné stavby a zastavovacie podmienky na umiestňovanie stavieb. 

Cieľom obce je mať územný plán zóny s definovanými podmienkami na umiestnenie stavieb, ktorý v zmysle § 39a, 
ods. 3, písm. a) stavebného zákona nahradí rozhodnutie o umiestnení stavieb.   
 

 
1.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny,  

       ktorý obsahuje riešené územie 
  
Pre Lokalitu Árenda bol spracovaný v decembri roku 2000 „Územný projekt zóny IBV Pozdišovce Na Árende“, v ktorom 
bola navrhovaná výstavba 79 rodinných domov (spracovateľ: UNIPRO Michalovce). Územný projekt zóny bol 
spracovaný pred účinnosťou vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. Neobsahoval podrobnosti územného plánu zóny podľa § 13 vyhlášky, ale slúžil ako významný podklad 
pre usmerňovanie výstavby. Pri ceste III. triedy č. 3738,  pri miestnej komunikácii (tzv. Spojovacej ulici) a pri potoku 
(pokračovanie Tichej ulice) sú na parcelách, ktoré boli určené v ÚPZ na výstavbu, realizované rodinné domy (spolu 17 
rodinných domov). Zároveň boli rešpektované pôvodne navrhované 11,5 m koridory pre dve plánované miestne 
komunikácie, paralelné s cestou III/3738. Územný projekt zóny bol podkladom pre spracovanie územného plánu obce 
a tohto nového územného plánu zóny.  

 
 
1.4. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním pre ÚPN-Z 

 
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre ÚPN-Z je Územný plán obce Pozdišovce, ktorý bol schválený 
uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pozdišovce č. 6/2018 dňa 28.09.2018 a ktorého záväzná časť bola 
vyhlásená VZN obce č.1/2018. Zadanie pre ÚPN-Z Lokalita Árenda bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva obce Pozdišovce č. 01/2021 dňa 05.03.2021. Spracovaný ÚPN-Z Árenda je v súlade so schváleným 
Zadaním pre ÚPN-Z Árenda.  
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2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 

 

2.1. Vymedzenie riešeného územia s uvedením parcelných čísiel všetkých  

       regulovaných pozemkov  
 
Riešené územie sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia obce Pozdišovce. Lokalita Árenda obsahuje okrem 
pozemkov vo vlastníctve súkromných majiteľov (pozemky s existujúcimi rodinnými domami), pozemky vo vlastníctve 
Slovenského plynárenského podniku, a.s. (regulačná stanica plynu), Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s. 
(trafostanica), aj pozemok vo vlastníctve obce, ktorý je predmetom podrobnejšieho riešenia. Všetky navrhované 
regulované pozemky pre výstavbu rodinných domov, miestnych komunikácií, chodníkov, verejnej zelene a jazierka sú 
navrhované na pozemku vo vlastníctve obce č. KN C 2904/52 (znázornené v schéme vlastníckych vzťahov). Schéma 
vlastníckych vzťahov v riešenom území s parcelnými číslami pozemkov a zoznam vlastníkov je v kapitole č. 2.18. 

 

2.2. Opis riešeného územia 
 
Riešené územie sa nachádza v prírodnom prostredí, pri sútoku vodných tokov Dolná Duša a Pozdišovský potok 
(Lipovec). Mierny svah má juhovýchodnú orientáciu s nadmorskou výškou 107 – 125 m n. m. Územie je vymedzené zo 
západnej strany cestou III. triedy č. 3738 v smere Pozdišovce – Laškovce, zo severnej strany existujúcou miestnou 
komunikáciou (tzv. Spojovacia ulica), z východnej strany potokmi Dolná Duša a Pozdišovský potok Lipovec a z južnej 
strany hranicou zastavaného územia. V súčasnosti sa v lokalite Árenda nachádza 17 nových rodinných domov, 
regulačná stanica plynu a trafostanica TS 0440-003. Plocha trvalých trávnych porastov vo vlastníctve obce  je určená 
v schválenom územnom pláne obce na výstavbu rodinných domov.    

 

2.3. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce  
 
Z Územného plánu obce Pozdišovce, ktorý bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pozdišovce 
č. 6/2018 dňa 28.09.2018 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN obce č.1/2018, vyplývajú pre riešené územie 
lokality Árenda nasledovné záväzné regulatívy a verejnoprospešné stavby.  
 
2.  Zásady a regulatívy pre umiestnenie jednotlivých funkčných plôch s určením prípustných, 

obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre ich využitie 
 
2.1. Plochy rodinných domov a záhrad 
2.1.1.  rešpektovať existujúce a navrhované plochy rodinných domov (a ich záhrad) podľa výkresov č. 2, 3 
2.1.2.  pri novej výstavbe a rekonštrukcii pôvodnej zástavby rešpektovať charakter vidieckeho sídla 
2.1.4.  nové garáže realizovať prioritne ako súčasť domov a parkovacie plochy zabezpečiť na pozemku plôch 

rodinných domov, pričom zabezpečiť na každom pozemku pre rodinný dom 2 parkovanie státia 
2.1.5.  max. podlažnosť s ohľadom na polohu (v centre 1 NP + podkrovie, v prielukách zohľadniť susedné domy, na  

ulici Benzinolskej 2 NP + podkrovie a v lokalite Árenda 2 NP + obytné podkrovie), koeficient zastavanosti do 
0,25 

2.1.7.  pri výstavbe RD v južnej časti obce v svahovitom teréne na pravom brehu vodného toku Dolná Duša, rkm cca 
23,600 je potrebné zabezpečiť' adekvátnu protipovodňovú ochranu navrhovaných objektov a ponechať' pre 
výkon správy a údržby vodných tokov v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov voľný nezastavaný pás šírky 10 m pozdĺž pravého brehu vodného toku Dolná Duša a šírky 5 m 
pozdĺž brehu bezmenného pravostranného prítoku Dolnej Duše (Pozdišovský potok — Lipovec) 

2.1.9.  v lokalite Árenda a na Laškovskej ulici rešpektovať obmedzenia ochranného a bezpečnostného pásma 
regulačnej stanice, VTL plynovodu a ochranné pásmo trafostanice (návrh preloženia TS 03) 
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2.1.11.  Prípustné funkčné využitie 
− prioritne rodinné domy 
− doplnková občianska vybavenosť 
− na pozemkoch rodinných domov umožniť chov drobných hospodárskych zvierat len v množstve, ktorý 

zodpovedá vlastnej potrebe obyvateľov, bez negatívnych vplyvov na životné prostredie 
− na pozemkoch rodinných domov je možné vykonávať podnikateľské činnosti (obchod, služby, drobné 

remeslá) len bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov 
− zariadenia a technické objekty súvisiacej infraštruktúry 
− súvisiace zariadenia pre údržbu a prevádzku 

2.1.12.  Neprípustné funkčné využitie 
− iné funkčné využitie 

 
2.8. Plochy verejnej zelene 
2.8.1.  rešpektovať plochu verejnej zelene podľa výkresov č. 2, 3 
2.8.4.  chrániť sprievodnú zeleň potoka Lipovec v obci a zabezpečiť parkovú úpravu zelene 
2.8.5.  chrániť sprievodnú zeleň okolo Dolnej Duše a obnoviť  brehové porasty výsadbou pôvodných druhov 
2.8.6.  realizovať výsadbu stromov aj v novej lokalite Árenda 
2.8.7.  vysadiť aleje stromov (s realizáciou drobnej architektúry) pozdĺž ciest mimo zastavaného územia  
           (Ul. Vislok, Viničná, Benzinolská), aj pozdĺž cyklotrás 
2.8.11.  Prípustné funkčné využitie 

− vysoká a nízka zeleň 
− pešie chodníky 
− drobná architektúra 
− príslušná technická vybavenosť   

2.1.12.  Neprípustné funkčné využitie 
− iné funkčné využitie 

 
2.13.  Plochy technickej vybavenosti 
2.13.1.  rešpektovať plochy existujúcej a navrhovanej technickej vybavenosti podľa výkresov č. 2, 3, 5, 6 
2.13.2. Prípustné funkčné využitie 

−−−− technické objekty pre zásobovanie územia vodou, odkanalizovanie, elektrickou energiou,  
      plynom, teplom, telekomunikáciami  
−−−− súvisiace zariadenia a technické objekty pre údržbu a zabezpečenie prevádzky 

2.13.3.  Neprípustné funkčné využitie 
−−−− iné funkčné využitie 
−−−− zakázané stavby v ochranných pásmach (okrem stavieb súvisiacich s funkciou cintorína v OP pohrebiska) 
−−−− v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby 

a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m 
 
3.  Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia 

  
Verejné dopravné vybavenie územia / výkresy č. 2, 3, 4  
 
3.5. rešpektovať cestu III/3738 – smer Laškovce: v zastavanom území so šírkovým usporiadaním v kategórii MZ 

8,0/50 vo funkčnej triede B2 a mimo zastavaného územia so šírkovým usporiadaním v kategórii C 7,5/70  
3.6. realizovať pozdĺž cesty III/3738 minimálne jednostranný chodník pre peších šírky min. 2,0m,  
 chodník pre peších v súbehu s cestou III/3738 umiestniť za cestnou priekopou  
3.7. realizovať miestne obslužné komunikácie v lokalite Árenda funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,0/40 

s jednostranným chodníkom pre peších šírky min 1,5 m a pásom zelene, vrátane prístupových komunikácií na 
lokalitu Árenda 

3.17. realizovať obojstrannú zastávku pravidelnej autobusovej dopravy na ceste III/3738 pre navrhovanú lokalitu 
Árenda a samostatné zastavovacie pruhy na existujúcich zastávkach v obci, zastávky vybaviť samostatnými 
prístreškami pre cestujúcich 
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Technické vybavenie územia / výkresy č. 2, 3, 5, 6 
 
3.24. chrániť existujúci prívodné a rozvodné vodovodné potrubia v obci  
3.25. realizovať rozvodné potrubia vodovodu v obci a nových lokalitách 
3.27. chrániť existujúce čerpacie stanice (ČS) splaškovej kanalizácie  
3.28. chrániť existujúcu verejnú splaškovú kanalizáciu v časti obce 
3.29. realizovať/dokončiť verejnú splaškovú kanalizáciu v obci a v realizovať ju nových lokalitách 
3.30. realizovať výstavbu ČS6  a ČS7 
3.32. chrániť existujúce vzdušné elektrické vedenia 220 kV, 110 kV a 22 kV 
3.33. chrániť existujúce trafostanice 22/0,4 kV  
3.34. realizovať stavby VN a NN elektrických vedení pre napojenie nových lokalít 
3.35. chrániť plochy pre kompletnú technickú infraštruktúru v novej lokalite Árenda 

(nová TS 03A, NN rozvody, verejné osvetlenie, verejný vodovod, kanalizácia, verejný plynovod, 
telekomunikačný kábel, obecný rozhlas) 

3.40. chrániť existujúce VTL a STL plynovody a tiež anódové uzemnenie, ktoré je súčasťou protikoróznej ochrany 
a plynové sondy   

3.41. chrániť existujúcu regulačnú stanicu plynu Pozdišovce – Laškovce 
3.42. realizovať rozšírenie STL plynovodov v obci aj v nových lokalitách 
3.44. existujúcu telefónnu sieť, ktorá je realizovaná nevyhovujúcim vzdušným vedením, rekonštruovať a rozšíriť na 

rozvody káblové, uložené v zemi 
3.45. preložiť podzemné optické káblové vedenie, ktoré križuje lokalitu Árenda, mimo navrhovanej zastavanej plochy 
3.46. realizovať telekomunikačnú káblovú sieť a súvisiace technologické zariadenia v obci a v nových  

lokalitách 
3.47. realizovať stavby na prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy 
3.49.  uskutočniť' opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch (z komunikácií, 

spevnených plôch, striech rodinných domov, bytových domov a iných objektov) v úrovni min. 60 % z  
výpočtového množstva pre návrhový dážď' 15 min., na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k 
zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente a zároveň realizovať' opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok 
tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 
Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z.z. podľa § 9 

3.50.  z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením riešiť odvádzanie splaškových odpadových vôd do doby 
vybudovania verejnej kanalizácie v predmetnom území do vodonepriepustných žúmp a ich obsah likvidovať' 
vývozom do čistiarne odpadových vôd s dostatočnou hydraulickou a látkovou kapacitou 

 
5.  Zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody,  
            pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene 
 
5.3. Chrániť a zveľaďovať prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES):  

Miestne biokoridory 
       Dolná Duša – MBk 1  

5.4. prvky ÚSES na regionálnej a miestnej úrovni akceptovať ako záujmové územia ochrany prírody, územia 
s ekostabilizačnou funkciou a nezasahovať do nich takými aktivitami, ktorými by bola narušená ich                   
funkcia 

5.19. rešpektovať úpravy tokov Dolná Duša a Lipovec 
5.21. pozdĺž vodných tokov zachovať disponibilné plochy pre doplnenie sprievodnej a brehovej vegetácie 
5.22. dosadiť a revitalizovať sprievodnú zeleň aj pozdĺž poľných ciest a cyklotrás  
6.10. pri úpravách tokov Lipovec a Dolná Duša v zastavanom území obce zosúladiť vodohospodársky účel úpravy 

(ochrana pred Q100-ročnou vodou) s estetickými a ekologickými požiadavkami 
6.11. zabezpečiť ochranu pred prietokom Q100 ročnej veľkej vody rekonštrukciou hrádze Duše a účinnou úpravou 

tokov Dolná Duša a Lipovec  
6.12. rešpektovať prirodzené záplavové územia tokov a v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami; zásadne umiestňovať výstavbu mimo záplavové územia po vyhodnotení hladinového režimu pri 
prietoku Q100  
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6.17. rešpektovať územie so stredným radónovým rizikom (celé k.ú. obce), vhodnosť a podmienky jeho stavebného 
využitia posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Obytné stavby alebo 
stavby s pobytovými miestnosťami na pozemkoch s vyšším ako nízkym radónovým rizikom musia byť 
chránené proti prenikaniu radónu z geologického podložia (§ 47 odst.6 uvedeného zákona)  

6.18. rešpektovať: 
− prieskumné územie Východoslovenská nížina  

6.23. realizovať naďalej komplexný separovaný zber odpadov a zabezpečiť aj zber nebezpečných odpadov   
 
10.  Určenie pre ktoré časti obce  je potrebné obstarať územný plán zóny 
 
10.1.  V územnom pláne zóny (ÚPN-Z) je potrebné podrobnejšie riešiť plochy, kde spôsob parcelácie pozemkov  
 vyžaduje sceľovanie alebo delenie parciel  (ÚPN-Z nahradí dokumentáciu pre územné konanie)   

− Lokalita Árenda 

11.       Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 

Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia / vo výkrese č. 4 

1 výstavba miestnych obslužných komunikácií v lokalite Árenda - kategória MO 6,0/40 s jednostranným 
chodníkom pre peších šírky min 1,5 m a pásom zelene  

2 prestavba existujúcich prístupových komunikácií na lokalitu Árenda 
9 výstavba peších chodníkov (pozdĺž Laškovskej ulice jednostranný chodník šírky min. 2,0m, chodník pre peších 

v súbehu s cestou III/3738 umiestniť za cestnou priekopou;  
10 výstavba jednostranných chodníkov pozdĺž existujúcich a navrhovaných miestnych komunikácií, min. šírka 

chodníka je 1,5m 
11 výstavba cyklotrasy min. šírky 2,5 m, vrátane dvoch mostíkov cez rameno Duše (z centra obce cez lokalitu 

Vöröšovské k ostrovu s „vodným hradom“ a Ranču, s pokračovaním k rekreačnému lesu a k Chate 
poľovníckeho združenia Srnec, k rybníku a po ulici Vislok späť do centra obce) 

12 výstavba obojstrannej zastávky pravidelnej autobusovej dopravy na ceste III/3738 a samostatných 
zastavovacích pruhov na existujúcich zastávkach v obci 

 
 Stavby pre vodné hospodárstvo / vo výkrese č. 5 

16 rozvodný vodovodný rad v obci a v nových lokalitách 
17 verejná splašková kanalizácia v obci a v nových lokalitách  
18 výstavba ČS6  a ČS7 

 

 Stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu / vo výkrese č. 6 

20 stavby NN elektrických vedení  
23 stavba telekomunikačnej káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení v obci a v nových  lokalitách 
24 preloženie podzemného optického káblového vedenia v lokalite Árenda 
25 stavby na prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy 
26 stavby rozšírenia STL a NTL plynovodov v obci aj v nových lokalitách 
 

 Kompletná technická infraštruktúra v novej lokalite Árenda / vo výkrese č. 5 a 6 

27 NN rozvody, verejné osvetlenie, verejný plynovod, vodovod, kanalizácia, telekomunikačný kábel, obecný 
rozhlas 

 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb (stavieb vo verejnom záujme) možno podľa zákona č. 282/2015 Z.z. 
o vyvlastnení pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (s účinnosťou od 01.07.2016) pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom 
a stavbám obmedziť. 
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2.4. Vyhodnotenie limitov využitia územia  
 
Riešené územie je limitované vymedzenou hranicou územia (cesta III. triedy, miestna komunikácia, vodné toky 
a hranica zastavaného územia na južnej strane). 
Priamo riešené územie (vo vlastníctve obce) je limitované predovšetkým trasami nefunkčnej technickej infraštruktúry: 
vodovodná prípojka do bývalého závodu Keramika a technologická kanalizácia na odpadovú vodu z bývalého závodu 
Keramika, ktoré územie križujú (navrhované v ÚPN-Z na zrušenie).  
Územie zároveň križuje podzemný optický kábel (v ÚPN-Z navrhovaný na preloženie).  
V riešenom území sa nachádza: regulačná stanica plynu Pozdišovce – Laškovce, trafostanica TS 03 a prečerpávacia 
stanica splaškovej kanalizácie (v ÚPN-Z rešpektované). 
Juhozápadným okrajom územia prechádza trasa vysokotlakového plynovodu DN 200, PN 4,0 MPa, severovýchodným 
okrajom územia prechádza bezpečnostné pásmo anódového uzemnenia a južne od riešeného územia prechádza 
elektrické vedenie VN 22 kV (v ÚPN-Z rešpektované). 
 
V riešenom území sú vymedzené ochranné a bezpečnostné pásma:  
Existujúci verejný vodovod a kanalizácia 
− 1,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm od vonkajšieho 

pôdorysného kraja potrubia na obidve strany 
− 2,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nad 500 mm od vonkajšieho pôdorysného kraja 

potrubia na obidve strany 
              
Vodné toky a hydromelioračné stavby 
− 10 m široký nezastavaný manipulačný pás od vzdušnej päty hrádze Dolná Duša 
− 5 m široký nezastavaný manipulačný pás od brehovej čiary pozdĺž drobných vodných tokov (Lipovec) 
− Hydromalioračné stavby — drenáž. Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu je potrebné predložiť na 

odsúhlasenie na adresu Hydromeliorácie, š. p., Bratislava. 
  
Elektrické zariadenia - ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 215/2012 Zb. o energetike v znení neskorších predpisov 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného vodiča. Táto 
vzdialenosť je: 
− 10 m pre nadzemné elektrické vedenie bez izolácie pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane,  
− 10 m od trafostanice VN/NN kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice od konštrukcie 

trafostanice (stožiarovej), pričom musí byť zabezpečený prístup do trafostaníc na výmenu technologických 
zariadení  

− 4 m pre vodiče so základnou izoláciou pri napätí od 1 kV do 35 kV  
− 1 m pre zavesené káblové vedenie od 1 kV do 35 kV na každú stranu vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť 
je : 
− 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. 

 
Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme 
elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.  
              
Plynovody a plynárenské zariadenia  
        Ochranné pásma podľa § 79 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike v znení neskorších predpisov 

− 1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 
− 2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo 

plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia je 
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− a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
− b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm, 
− e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 

0,4 MPa, 
− f) 8 m pre technologické objekty, 
− 3) Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, 

zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia. 
− 5) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase 

prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského 
zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

− 6) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom 
prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete. 

       

 Bezpečnostné pásma podľa  § 80 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike v znení neskorších predpisov 

− 2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od 
osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na 
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je 

− b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 
− h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, 
− 3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných 

staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí 
v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete. 

− 4) Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa siete. 

− 40 m pre anódové uzemnenie v intraviláne (doporučené podľa TPP70210) 

Telekomunikácie 
− 0,5 – 1,0 m ochranné pásmo od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla 
 
Chránené územia        
− miestny biokoridor Dolná Duša 
− evidované archeologické lokality (praveké osídlenie v lokalite Árenda, s pravdepodobnosťou, že pri zemných 

prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou budú zistené pozitívne nálezy, resp. archeologické situácie) 
− prieskumné územie P8/19 (horľavý zemný plyn, celé k.ú. obce) 
− najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ (východná časť riešeného územia) 

 
Rizikové územie 
− riešené územie patrí do nízkeho až stredného radónového rizika, ŠGDÚ eviduje referenčnú plochu nízkeho 

radónového rizika na východnom okraji Árendy (neeviduje sa zvýšené radónové riziko eU nad 4 ppm). Stredné 
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

 

2.5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia  

       a funkčného využitia pozemkov a urbánnych priestorov a stavieb  

       (riešenie bývania, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene,  

       riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia)  

 

Návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb v riešenom území zohľadňuje 
geomorfológiu terénu (JV svah), prírodné danosti územia (vodné toky) a rešpektuje existujúce rodinné domy 
(17 novostavieb), stavby a pozemky technickej infraštruktúry (regulačná stanica, trafostanica a prečerpávacia stanica 
splaškovej kanalizácie) a tiež obmedzenia riešeného územia (ochranné a bezpečnostné pásma). 
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Návrh rešpektuje nasledovné limity územia a jeho potenciál: 

Limity územia lokality Árenda 
1. Nefunkčná technická infraštruktúra (vodovodná prípojka, technologická kanalizácia z bývalého závodu Keramika) 
2. Podzemný optický kábel križujúci územie 
3. VTL plynovod, regulačná stanica, VN el. vedenie, trafostanica a ich ochranné a bezpečnostné pásma  
4. Ochranné pásmo vodných tokov Lipovec a Dolná Duša 
5. Archeologická lokalita Árenda 

Potenciál územia 
1. Biokoridor Dolná Duša, vodné toky, JV orientácia mierneho svahu 
2. Výhľady na dominanty: kostoly (kultúrne pamiatky) a Vihorlat 
3. Možnosť napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru 
4. Voľné koridory medzi domami pre nové cesty a technickú infraštruktúru 
5. Obecné vlastníctvo celého územia určeného na výstavbu 
 
Hlavné princípy riešenia 

Ekologický (výsadba zelene: potoky, parčík, aleje; zadržiavanie vody: jazierko, retenčná plocha; odtok vody do potokov, 
prícestné rigoly, oplotenia: prioritne živé ploty, neprehrievanie územia: svetlé a priepustné povrchy).    

Ekonomický (minimalizácia plôch ciest, minimalizácia trás technickej infraštruktúry: jednostranné siete, pretláčanie sietí 
pod cestami v chráničkách, umiestnenie trás TI mimo komunikácií: prevencia porúch a dopravných obmedzení).   

Estetický (parkové úpravy, aleje, jazierko, regulovaná výstavba: stavebná čiara, podľažnosť, strechy, materiály; 
rešpektovanie priehľadov na dominanty kostolov a pohorie Vihorlat). 
 
Urbanistická koncepcia  
nadväzuje na pôvodne spracovaný územný projekt zóny. Z pôvodne navrhovaných 79 RD sa v ÚPN-Z navrhuje 63 
nových RD, ktoré spolu so 17 zrealizovanými RD predstavujú celkový počet 80 RD.  
Oproti pôvodnému územnému projektu v novom územnom pláne zóny: 
1.   Navrhujeme minimalizovať rozsah miestnych komunikácií v prospech peších chodníkov so sprievodnou zeleňou,     
      redukujeme šírku aj dĺžku ciest (asfaltové plochy), pôvodnú priečnu navrhovanú komunikáciu nahradzujeme  
      peším koridorom so zeleňou (Orgovánová ulica), ale ponechávame komunikácie paralelné s cestou III. triedy  
      (navrhované ulice Slivková, Višňová a Lipová), vedené po vrstevniciach.  
2.   V nadväznosti na vodné toky a cyklochodník navrhujeme verejný priestor – parčík so zeleňou a jazierkom, ktorý je  
      peším koridorom prepojený s navrhovanou autobusovou zastávkou na ceste III. triedy.   
3.   Návrhom druhého komunikačného napojenia na cestu III. triedy sa zokruhuje dopravný systém v území.  
4.   Rešpektujeme existujúce objekty technickej infraštruktúry, ale navrhujeme zrušiť nefunkčné trasy technickej  
      infraštruktúry, ktoré križujú územie (vodovodná prípojka a kanalizácie pre bývalý závod Keramika)  
      a premiestniť optický kábel.       
5.   Navrhujeme revitalizovať sprievodnú zeleň pozdĺž vodných tokov, ulice navrhujeme zatraktívniť a zároveň vzájomne  
      odlíšiť výsadbou alejí (inšpiratívne názvy ulíc), zadržiavať dažďovú vodu v jazierku, navrhovanou svetlou  
      farebnosťou povrchov komunikácií, chodníkov a striech stavieb eliminovať prehrievanie lokality.  
6.   V súčasnosti zrealizovaná rôznorodá výstavba RD v lokalite s rôznymi typmi oplotenia pôsobí neusporiadane.  
      V ÚPN-Z preto navrhujeme v regulovaných územiach RÚ1 a RÚ2 (výkres č. 4 Priestorová a funkčná regulácia  
      riešeného územia) realizovať architektonicky podobné stavby s rovnakým typom strechy v skupinách min. tri  
      susedné domy a maximálne 6 domov (oproti pôvodnému návrhu územného projektu 6 – 12 rovnakých typových  
      domov). Počet podlaží navrhujeme regulovať podľa vymedzených regulovaných území RÚ1 – RÚ3. V priestorovej  
      kompozícii navrhujeme znižovať výšku výstavby smerom k južnej a východnej hranici riešeného územia, s ohľadom  
      na konfiguráciu terénu a na okrajovú polohu lokality v rámci obce. V návrhu ÚPN-Z rešpektujeme pôvodný zámer  
      autorov územného projektu zohľadniť vidiecky charakter sídla navrhovanými veľkosťami pozemkov (väčšie ako  
      v meste). Pozemky navrhované v RÚ1 a RÚ2 sú od 6,5 do 17 árov. 
7.   Prestavbu domu pri autobusovej zastávke, s možnosťou významného podielu doplnkovej občianskej vybavenosti   
      navrhujeme riešiť ako funkčnú a priestorovú dominantu územia.  
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2.6. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií,  

       pamiatkových zón a do ostatnej krajiny    

Princípy návrhu ÚPN zóny Árenda 
−−−− Navrhovanou výstavbou pokračovať v realizácii obytného súboru Lokalita Árenda, s navrhovaným dopravným  

napojením na miestnu komunikáciu a cestu III. triedy, v nadväznosti na existujúcu výstavbu rodinných domov.  
−−−− Zabezpečiť ochranu evidovanej archeologickej lokality Árenda.  
−−−− Pripravované investičné zámery v lokalite archeologických nálezísk prerokovať s Archeologickým ústavom  

a zabezpečiť v dostatočnom predstihu pamiatkový a archeologický výskum. 
−−−− V územnom a stavebnom konaní stavieb, nachádzajúcich sa na území evidovaných archeologických nálezísk, je 

potrebné v zmysle pamiatkového zákona vyžiadať stanovisko alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu 
Košice. Podmienky ochrany archeologických nálezísk určí dotknutý orgán podľa § 30 ods. 4 a § 35 ods. 7 
pamiatkového zákona v územnom a stavebnom konaní stavby. V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný 
archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje 
o výskume podľa § 37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 

−−−− Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je nálezca povinný postupovať v zmysle  
§ 40 pamiatkového zákona, nález ihneď ohlásiť na Krajský pamiatkový úrad Košice a urobiť nevyhnutné opatrenia 
na jeho ochranu. Podľa § 40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne o poskytnutí 
nálezného a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určí znaleckým 
posudkom. 

−−−− Výstavbou na východnom a južnom okraji lokality zohľadniť okolitú krajinu; na východnom okraji rešpektovať  
existujúce vodné toky, situovať výstavbu rodinných domov v optimálnej vzdialenosti, na južnom okraji vymedziť     
plochy záhrad pri rodinných domoch, oplotené z transparentných pletivových materiálov.    

 

2.7. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 

Medzi stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov nemožno zaradiť pozemky navrhovanej dopravnej 
vybavenosti, technickej infraštruktúry, pozemky verejnej zelene a vodné plochy (vyznačené vo výkresoch č. 2, 3, 4)  

 

2.8. Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb,  

       s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia  
 
Regulovanie priestorového a funkčného využívania pozemkov a stavieb je zdokumentované v nasledovných 
výkresoch: 

Výkres č. 2 - Komplexný urbanistický návrh a dopravná vybavenosť záväzne reguluje funkčné využívanie pozemkov 
(pôdorys  stavieb vyznačených vo výkrese nie je záväzný), dopravnú obsluhu a dopravné napojenie na komunikačný 
systém obce, určuje hlavnú stranu - vjazdu na pozemok, koncepciu navrhovanej verejnej zelene.  
Výkres č. 3 – Technická vybavenosť záväzne reguluje rozvody vodovodu, splaškovej kanalizácie, povrchových 
odvodňovacích rigolov, STL plynovod, NN rozvody, VN rozvody, verejné osvetlenie, telekomunikačné rozvody . 
Výkres č. 4 – Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia záväzne reguluje zastavovacie podmienky pre 
pozemky, priestorovú reguláciu, limity využitia pozemkov, záväzne definuje hranicu regulovaného územia - uličnú čiaru 
a stavebnú čiaru.  

Zastavovacie podmienky a umiestnenie stavieb je podrobnejšie popísané v nasledovných kapitolách. 
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2.9. Umiestnenie stavby na pozemku a určenie polohy stavby na pozemku,  

       najmä vymedzenie hranice na umiestnenie stavby, uličnej a stavebnej čiary,  

       stanovenie hĺbky, šírky a výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k úrovni  

       terénu a napojenia stavby na možnosti prístupu z miestnej komunikácie  

       alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu  

       verejného technického vybavenia územia, k existujúcim stavbám a plochám  

       zelene 
 
−−−− Uličná čiara je záväzná regulačná čiara, ktorou sa vymedzuje verejný (uličný) priestor. Pri výstavbe je nutné 

rešpektovať uličnú čiaru, vyznačenú vo výkrese č. 4 . Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia, so šírkou 
min. 11,5 m. Z uličného (verejného) priestoru sa určuje vstupná strana (vjazd) na pozemok.  

−−−− Stavebná čiara je záväzná regulačná čiara, ktorou sa určuje hranica umiestnenia priečelia stavebného objektu vo 
väzbe na verejný priestor. Umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch regulovať stavebnými čiarami, ktoré sú 
vyznačené pre riešené regulačné územia RÚ1, RÚ 2 a RÚ 3 vo výkresoch č. 2 a č. 4.  

−−−− Umiestnenie rodinného domu na pozemku. Na navrhovanom pozemku pre obytnú zástavbu situovať jeden 
izolovaný objekt rodinného domu. Umiestnenie rodinného domu na pozemku riešiť v zmysle § 6 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

−−−− Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, 
veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, 
požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu 
stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s 
funkčným využívaním územia. 

−−−− Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m 
(v stiesnených podmienkach, s pôdorysne širokými rodinnými domami so vstavanými garážami nesmie byť menšia 
ako 4 m). Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 

−−−− Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových 
stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie.  

−−−− Prestúpiť stavebnú čiaru smerom k uličnej čiare je možné iba konštrukčným prvkom balkón, markíza nad jeho prvým 
nadzemným podlažím max.1,5 m.  

−−−− Garáže a parkovacie miesta zabezpečiť na každom pozemku rodinného domu. Parkovanie na verejnom 
priestranstve v rámci uličného priestoru je neprípustné.  

−−−− Koeficient maximálnej podlažnosti objektu RD sú max. dve nadzemné podlažia nad upraveným terénom a obytné 
podkrovie, alebo ustupujúce podlažie (v RÚ3), v RÚ1 max. domy s jedným nadzemným podlažím (1NP) bez 
obytného podkrovia, v RÚ2 max. dvojpodlažné domy (2NP) alebo jednopodlažné domy (1NP) s obytným podkrovím 
alebo ustupujúcim podlažím. Pri objektoch RD je výška jedného podlažia max. 3m.  

−−−− Budovy na bývanie – rodinné domy môžu mať podzemné a nadzemné podlažia, definované normou STN 73 4301, 
č. 4.1.6. Za podzemné podlažie považovať každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm 
pod úrovňou upraveného priľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom 
na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého 
pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s max. a min. hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén). 
Ostatné podlažia sú nadzemné.  

−−−− Koeficienty zastavanosti rodinným domom – KZRD, podiel zastavanej plochy nadzemného objektu k celkovej 
ploche pozemku (napr.: 0,25 – je max. 25% zastavanej plochy pozemku nadzemným objektom RD).  

−−−− Koeficienty zastavanosti objektmi a spevnenými plochami - KZOaP, podiel súčtu zastavanej plochy objektmi 
a spevnenými plochami k celkovej ploche pozemku (napr.: 0,40 – je max. 40% zastavanej plochy pozemku 
nadzemnými objektmi a spevnenými plochami).  
 
 
 



Územný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce – Textová časť smerná a Záväzná časť 

 15 

−−−− Hlavný obytný objekt (rodinný dom) môže byť výškovo riešený nad upraveným terénom ako:  
a/ dvojpodlažný s plochou strechou (2NP) s max. výškou hrebeňa strechy, resp.: atiky 7,0 m od začiatku 
úrovne 1NP. 
b/ jednopodlažný s obytným podkrovím alebo ustupujúcim podlažím (1NP+P) s max. výškou hrebeňa strechy, 
resp. atiky 7,5 m od začiatku úrovne 1NP.  

 

2.10. Intenzita zastavania a určenie prípustného a neprípustného druhu zastavania  

        podľa druhu stavieb a ich účelového využitia najmä rozsah a miera stavebného  

        využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti, indexom podlažnosti,  

        podielom zelene, nezastavaných plôch na pozemku a limitmi podľa druhu stavby 
 
Návrh regulatívov 
  

� Pozemky a stavby rodinných domov (RD) 
−−−− rešpektovať existujúce a navrhované pozemky a stavby rodinných domov podľa výkresov č. 2a č. 4 pre vymedzené 

regulované územia RÚ1, RÚ2 a RÚ3 
−−−− novú výstavbu rodinných domov podmieniť samostatným vstupom z verejnej komunikácie 
−−−− garáže a parkovacie plochy realizovať na pozemku rodinných domov, zabezpečiť na každom pozemku pre rodinný 

dom dve parkovanie státia alebo garážové státia, parkovanie vo verejnom priestore je neprípustné 
−−−− rešpektovať 11,5 m široký verejný priestor, vymedzený uličnými čarami, v ktorom umiestniť min. 5,0 m miestnu 

komunikáciu, 3,5 m koridor pre kompletnú technickú infraštruktúru (2 m zelený pás a min. 1,5 m jednostranný 
chodník pre peších) a 3,0 m pás pre zeleň s alejou stromov; v zeleni pri komunikáciách realizovať obojstranné 
odvodňovacie rigoly  

−−−− rešpektovať stavebnú čiaru min. 6 m od oplotenia pozemkov pri verejnej komunikácii 
−−−− oplotenia pozemkov rodinných domov, hlavne v križovatkách realizovať tak, aby nezasahovali do rozhľadových polí 

bezpečného prejazdu križovatkami. Zakružovacie oblúky v križovatkách sú navrhované min. 5,0 m. 
−−−− pri architektúre rodinných domov zohľadniť terénne danosti územia a významné výhľady 
−−−− stavby s prípustnou doplnkovou funkciou nesmú presiahnuť určené percento zo zastavanej plochy hlavnej stavby 

podľa vymedzených regulovaných území  (RÚ) a zároveň stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnuť objem 
hlavnej stavby  

−−−− rešpektovať podmienku max. tri byty a max. dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie (podľa RÚ1 – RÚ3)     
−−−− pri podlažnosti rodinných domov zohľadniť ich polohu s území (v regulovanom území RÚ1 na okraji lokality max. 

1 nadzemné podlažie bez podkrovia, s max. počtom 3 byty; v regulovanom území RÚ2 v strede lokality max. 2 
nadzemné podlažia alebo 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie s max. počtom 3 byty; v regulovanom území 
RÚ3 pri autobusovej zastávke max. 2 nadzemné podlažia a obytné podkrovie s max. počtom 3 byty)  

−−−− pri výstavbe RD na pravom brehu vodného toku Dolná Duša, rkm cca 23,600 je potrebné zabezpečiť' adekvátnu 
protipovodňovú ochranu navrhovaných objektov, výškovo situovať minimálne na úroveň brehovej čiary toku 
a ponechať' pre výkon správy a údržby vodných tokov v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov voľný nezastavaný pás šírky 10 m pozdĺž pravého brehu vodného toku Dolná Duša a šírky 
5 m pozdĺž brehu bezmenného pravostranného prítoku Dolnej Duše (Pozdišovský potok  Lipovec), spevniť 
pravostranný  breh Dolnej Duše 

−−−− vnútorné vody z celej lokality riešiť odvedením rigolmi pozdĺž komunikácií do potoka a retenčnej plochy –  
     jazierka, na pozemkoch RD uvažovať so vsakovaním dažďovej vody a zachytávaním do retenčných nádrží    
−−−− eliminovať prehrievanie lokality Árenda výsadbou zelene a aj svetlou farebnosťou povrchov komunikácií,  
      chodníkov a striech stavieb 
−−−− rešpektovať obmedzenia ochranného a bezpečnostného pásma regulačnej stanice, VTL plynovodu a ochranné 

pásmo VN elektrického vedenia a trafostanice 
−−−− rešpektovať reguláciu vo vymedzených regulovaných územiach RÚ1, RÚ2 a RÚ3       
−−−− v regulovaných územiach RÚ1 a RÚ2 realizovať architektonicky podobné stavby s rovnakým typom strechy    
      v skupinách min. tri susedné domy a maximálne 6 domov  
−−−− dom pri autobusovej zastávke v RÚ3 riešiť ako funkčnú a priestorovú dominantu územia 
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−−−− Prípustné funkčné využitie 
− samostatne stojace rodinné domy 
− doplnková občianska vybavenosť: ubytovacie, stravovacie, rekreačné zariadenia, služby, zdravotnícke 

a sociálne zariadenia bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľov (neúmerné 
zvyšovanie dopravy, hlučnosť, zápach, prašnosť, vibrácie, svetelný smog v nočných hodinách), bez 
priameho alebo nepriameho obmedzovania využitia susedných pozemkov, ktoré sú určené ma bývanie 
(max. 30% podiel doplnkovej vybavenosti v RÚ1 a RÚ2, max. 45% podiel doplnkovej vybavenosti v RÚ3) 

− samostatná garáž, prístrešok pre automobil, altánok, pomocný objekt domového príslušenstva, gril, bazén, 
vodná plocha, dažďová záhrada, ihrisko, výtvarné dielo 

− drobnochov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu, bez negatívnych vplyvov na životné prostredie 
− jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne - JÚBS  
− súvisiace zariadenia pre údržbu a prevádzku 

−−−− Neprípustné funkčné využitie 
− objekty trvalého charakteru iného funkčného využitia, ktoré nesúvisia s hlavnou alebo doplnkovou funkciou 
− všetky druhy funkcií a objektov s negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov 

 
� Pozemky verejnej zelene (VZ) 

−−−− rešpektovať pozemky verejnej zelene podľa výkresov č. 2, 4 ako pozemky nezastavateľné trvalými stavbami,  
      s výnimkou verejného osvetlenia, chodníkov a prvkov drobnej architektúry (lavičky, altánok, prístrešok na  
      bicykle)   
−−−− chrániť sprievodnú zeleň okolo Dolnej Duše a obnoviť  brehové porasty výsadbou pôvodných druhov 
−−−− realizovať výsadbu alejí stromov pozdĺž ulíc 

 
−−−− Prípustné funkčné využitie 

− zeleň parková vysoká, stredná a nízka zeleň 
− prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými zásahmi 
− vodné prvky, retenčná plocha, jazierko 
− pešie chodníky, drobná architektúra, výtvarné diela 
− detské ihrisko, zariadenia pre cvičenie v prírode 
− príslušná technická vybavenosť, verejné osvetlenie   

−−−− Neprípustné funkčné využitie 
− objekty trvalého charakteru iného funkčného využitia 
− spevnené plochy alebo zastavané plochy s podielom väčším ako 10% plochy zelene  
− všetky druhy funkcií a objektov s negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov  

 
� Pozemky a stavby dopravnej a technickej vybavenosti 

−−−− rešpektovať plochy existujúcej a navrhovanej dopravnej a technickej vybavenosti podľa výkresov č. 2, 3 a 4 
 

−−−− Prípustné funkčné využitie 
− dopravné stavby (miestne komunikácie, pešie chodníky, cyklistické komunikácie) 
− technické objekty pre zásobovanie územia vodou, odkanalizovanie, elektrickou energiou,  
      plynom, teplom, telekomunikáciami  
− súvisiace zariadenia a technické objekty pre údržbu a zabezpečenie prevádzky 

−−−− Neprípustné funkčné využitie 
− iné funkčné využitie 
− stavby v ochranných pásmach  
− v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby 

a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m 
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Pri výstavbe navrhujeme rešpektovať reguláciu vo vymedzených regulovaných územiach RÚ1, RÚ2 a RÚ3       
−−−− V regulovaných územiach RÚ1 a RÚ2 realizovať architektonicky podobné stavby s rovnakým typom strechy    
     v skupinách min. tri susedné domy a maximálne 6 domov  
−−−− Prestavbu domu pri autobusovej zastávke v RÚ3 riešiť ako funkčnú a priestorovú dominantu územia 
 
Regulované územie RÚ1  
Funkčné využitie územia: rodinné domy  
Forma zástavby: izolované RD 
Doplnková občianska vybavenosť: max. 30% zo zastavanej plochy hlavnej stavby  
Počet navrhovaných rodinných domov v regulovanom území: maximálne 29 
Podlažnosť: maximálne 1 NP  
Počet bytov maximálne: 2 b.j./1RD  
Koeficient zastavanosti pozemku rodinným domom KZRD: max. 0,25 
Koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spevnenými plochami KZOaP: max. 0,40 
Podiel plôch zelene na pozemku: min. 60% 

Regulované územie RÚ2  
Funkčné využitie územia: rodinné domy  
Forma zástavby: izolované RD 
Doplnková občianska vybavenosť: max. 30% zo zastavanej plochy hlavnej stavby  
Počet navrhovaných rodinných domov v regulovanom území: maximálne 34 
Podlažnosť:  maximálne 1 NP + obytné podkrovie 
Počet bytov: maximálne 3 b.j./1RD  
Koeficient zastavanosti pozemku rodinným domom objektom KZRD: max. 0,25 
Koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spevnenými plochami KZOaP: max. 0,40 
Podiel plôch zelene na pozemku: min. 60% 

Regulované územie RÚ3  
Funkčné využitie územia: rodinné domy  
Forma zástavby: izolovaný RD (existujúci RD s možnosťou prestavby) 
Doplnková občianska vybavenosť: max. 45% zo zastavanej plochy stavby  
Počet rodinných domov v regulovanom území: maximálne 1RD 
Podlažnosť: maximálne 2 NP + obytné podkrovie 
Počet bytov: maximálne 3 b.j./1RD  
Koeficient zastavanosti pozemku rodinným domom KZRD: max. 0,20 
Koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spevnenými plochami KZOaP: max. 0,30 
Podiel plôch zelene na pozemku: min. 70% 
 

2.11. Určenie prípustného architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska  

         zachovania charakteru existujúcej zástavby, napr. stavebný sloh, tvaroslovie,  

         sklon strechy, použitie niektorých stavebných výrobkov, druh oplotenia 
 
Strechy  
−−−− v regulovanom území č. 1 (RÚ1) na okraji lokality realizovať jednopodlažné domy (1NP) bez obytného podkrovia, so 

strechami plochými, pultovými, stanovými, sedlovými   
−−−− v regulovanom území č. 2 (RÚ2) v strede lokality realizovať dvojpodlažné domy (2NP) alebo jednopodlažné domy 

(1NP) s obytným podkrovím, so strechami plochými, pultovými, stanovými, sedlovými, manzardovými, alebo 
s ustupujúcim podlažím 

−−−− v regulovaných územiach RÚ1 a RÚ2 realizovať architektonicky podobné stavby s rovnakým typom strechy 
v skupinách min. tri susedné domy a maximálne 6 domov, odporúča sa rovnaká strešná krytina, s rovnakou 
farebnosťou (neodporúča sa lepenková asfaltová krytina), odporúča sa svetlá farebnosť striech a povrchov 
(neprehrievať územie)   
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−−−− pri prestavbe rodinného domu v RÚ3 umožniť dostavbu na max. 2 NP a obytné podkrovie, alebo 2 NP a ustupujúce 
podlažie (riešiť ako dominantu územia)        

−−−− podrobnosti regulácie sú uvedené vo výkrese č. 4 
 
Zeleň a terénne úpravy 
−−−− revitalizovať zeleň pozdĺž vodných tokov Dolná Duša a Lipovec (rešpektovať miestny biokoridor) 
−−−− pri Dolnej Duši realizovať verejný park s jazierkom a drobnou architektúrou (altánok, detské ihrisko, prvky na 

cvičenie, lavičky) a na pešej trase spájajúcej park s autobusovou zastávkou realizovať výsadbu aleje, ozdobných 
krov a kvetinovú výsadbu    

−−−− v uličných priestoroch realizovať výsadbu alejí vo vymedzených zelených pásoch bez technickej infraštruktúry, 
v zelených pásoch s infraštruktúrou realizovať trávniky s kvetinovou výsadbou   

−−−− na pozemkoch rodinných domov zabezpečiť minimálnu plochu zelene 60 % z celkovej plochy pozemku (v RÚ1 
a RÚ2) a 70% v RÚ3 

−−−− pri výstavbe rodinných domov uvažovať aj s vegetačnými strechami, vegetačnými stenami 
−−−− pri úprave odstavnými plôch pre autá preferovať spevnené zatrávňovacie tvárnice a pri chodníkoch a spevnených 

plochách preferovať vodopriepustné riešenia 
−−−− v rozhľadových uhloch križovatiek nevysádzať stromy z dôvodu bezpečnosti a plynulosti premávky 
−−−− pri prípadných povoleniach na výrub určiť náhradnú výsadbu    
−−−− pri úprave povrchu terénu zabrániť vzniku protispádov a bezodtokových depresií  
−−−− oporné múry realizovať z drôtokamenných košov - gabiónov alebo z konštrukcií, ktoré ako celok budú 

vodopriepustné  
−−−− neprípustné sú neprimerané zásahy do terénu, vytváranie masívnych, vodu nepriepustných oporných múrov svahu  
 
Oplotenie  
−−−− realizovať na uličnej čiare (hranica stavebných parciel a verejného uličného priestoru) a na susedných hraniciach 

stavebných parciel. Oplotenie nemôže byť zábranou pre plynulý odtok vody v prípade výdatných zrážok. 
Odporúčané založenie nosných prvkov všetkých oplotení bodovo (pätky, geoskrutky) bez vytvárania súvislých 
monolitických, vodu nepriepustných alebo zadržujúcich pásových základov z dôvodu minimalizovania možnosti 
povrchového alebo podpovrchového kumulovania vody 

−−−− zjednotiť oplotenia v uličnom priestore výškou 1,4 m od úrovne terénu v odporúčanom prevedení z prírodného 
materiálu (kameň, drevo, oplotenie z drevín a popínavých rastlín) 

−−−− oplotenia pozemkov medzi domami riešiť drôteným pletivom so živým plotom  
 
Prvky verejného priestoru  
−−−− na riešenom území sa zakazuje akákoľvek veľkoplošná reklama vrátane vývesných štítov. Max. veľkosť vývesného 

štítu alebo označenia domu adresy obyvateľa a pod. je 2 500 cm2 v ľubovoľnom tvare. Zakazuje sa tiež využitie 
svetelnej reklamy, nápisov na chodníku, verejnom osvetlení a pod. Vývesný štít je možné umiestniť len na budovu, 
v ktorej sa predmetná doplnková činnosť realizuje 

−−−− prípustné sú prvky detského ihriska v parku, prvky na cvičenie v prírode, lavičky a pod. riešiť s jednotným dizajnom, 
odporučené sú prírodné materiály   

 

2.12. Opis dopravného a technického riešenia a určenie prípustného pripojenia  

         na verejné dopravné a technické vybavenie územia s uvedením jeho kapacity,  

         najmä trasovanie a rozmerové parametre líniových stavieb verejnej dopravnej  

         a technickej vybavenosti, vrátane napojenia na pozemok,  

         s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu 
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Návrh verejného dopravného vybavenia 
                                                                                                                             

Širšie dopravné vzťahy 
Zastavaným územím obce Pozdišovce vedie v smere východ – západ trasa silne dopravne zaťaženej cesty I/19 so 

smerom Košice - Michalovce, ktorá je hlavnou  európskou cestou E58 v trase Košice – Michalovce – štátna hranica 
SR/UA a je zaradená do siete - multimodálny koridor TEN-T Rýn – Dunaj (Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – hranica 
s Ukrajinou).  

Okres Michalovce má územne vhodne trasovanú základnú cestnú sieť pri jej pomerne pravidelnom pokrytí územia 
okresu. Nadradenú cestnú sieť tvoria cesty I/19 a plánovaná trasa diaľnice D1. V zmysle ÚPN VÚC Košický kraj – 
zmeny a doplnky 2014 je plánovaná trasa diaľnice D1 navrhovaná v kategórii D 26,5/120, s cestným ochranným 
pásmom 100 m po oboch stranách diaľnice, ktorá je vedená južne od obce Pozdišovce, v území medzi obcou 
Pozdišovce a obcou Laškovce. Mimoúrovňová križovatka navrhovanej diaľnice D1 je v napojení diaľnice na diaľničný 
privádzač Michalovce. Trasa diaľnice a jej uzly sú rešpektované podľa Územného rozhodnutia o stavebnej uzávere z 
rokov 1998 a 1999. NDS Bratislava má aktuálne spracovanú Štúdiu realizovateľnosti Diaľnica D1 Bidovce – Št. hr. 
SR/UA, ktorá preverila aj úseky pripravovanej diaľnice D1, dotýkajúcej sa záujmového územia obce Pozdišovce. 
Katastrálnym územím obce prechádza cesta prvej triedy I/19 v trase Košice – Michalovce a cesta tretej triedy III/3738 
v trase Pozdišovce – Laškovce. Cesta I/19 svojou trasou rozdeľuje zastavané územie obce Pozdišovce na dve lokality 
obytných území so sústredenou občianskou vybavenosťou pozdĺž cesty I/19. Vzhľadom na dopravnú záťaž je 
nevyhnutné podporiť realizáciu výstavbu diaľnice D1 mimo zastavané územie obce. Je predpoklad, že odklonenie 
tranzitnej dopravy, predovšetkým ťažkej kamiónovej dopravy na diaľnicu spôsobí pokles intenzity dopravy na ceste I/19 
cca o 60%. Vzhľadom na zasiahnutie veľkej časti rodinnej zástavby nadmerným hlukom je nevyhnutné podporiť 
a urýchliť realizáciu výstavbu diaľnice D1 mimo zastavané územie obce.  

Po vybudovaní diaľnice D1 bude cesta I/19 plniť funkciu súbežnej cesty k diaľnici D1. 
 
Železničná doprava 
V dotyku s juhovýchodnou časťou hranice katastrálneho územia obce Pozdišovce je paralelne s trasou cesty I/19 

vedená železničná trať č. 103 so smerom Michaľany – Medzilaborce – Lupków. Na trati je v Laškovciach zriadená 
zastávka. Trať je navrhovaná na zdvojkoľajnenie a elektrifikáciu. 

V zmysle ÚPN VÚC železničná trať Michaľany – Humenné – Medzilaborce – štátna hranica s PR po znovuotvorení 
hraničného priechodu Lupkow – Medzilaborce pre osobnú i nákladnú dopravu nadobúda na význame. Jej úsek 
Michaľany – Strážske na území kraja, ako i jej významné prepojenie spojovacou traťou Trebišov – výhybňa Červený 
Dvor – Kalša na trať Čierna n.Tisou. – Košice – Žilina, tvorí severo-južnú dopravnú os východnej časti kraja.  

 
Letecká doprava 
V k. ú. obce sa nenachádza žiadne civilné letisko ani letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve, územie sa 

nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení.  
 
Charakteristika dopravnej situácie riešenej lokality Árenda 

Riešená lokalita navrhovanej zástavby rodinných domov Árenda je: 
− zo západnej strany ohraničená cestou III/3738 so smerom na obec Laškovce. Táto cesta III. triedy – Laškovská 

ulica, sa severne napája rozsiahlou štvorramennou križovatkou na nadradenú cestu I/19. Cesta III. triedy v obci plní 
funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, je vybudovaná so šírkou vozovky 7,0m, komunikáciu radíme do 
kategórie MZ 8,0/50. V extraviláne radíme cestu do kategórie C 7,5/60. Pozdĺž komunikácie nie sú vybudované 
chodníky pre peších. Po obidvoch stranách vozovky cesty sú široké cca 4,0m líniové pásy zelene, v ktorých sú 
zrealizované otvorené odvodňovacie rigoly. Pri vjazdoch na pozemky rodinných domov sú rigoly prekryté rúrovými 
priepustami. Na ceste III. triedy je zriadená zastávka PAD, pri STS, kde autobusy so smerom na obec Laškovce 
zastavujú na znamenie. Na zastávke nie sú vybudované samostatné zastavovacie pruhy, ani prístrešky pre 
cestujúcich. Na ceste III/3738 do smeru Laškovce nebol Slovenskou správou ciest určený sčítací bod, teda nie sú 
známe údaje o intenzite dopravy 

− zo severnej strany vymedzuje riešené územie miestna obslužná komunikácia – ulica Spojovacia, ktorou je dopravne 
sprístupnená nová lokalita výstavby rodinných domov. Cesta je vybudovaná s novým asfaltovým povrchom 
s obrubníkmi. Je vybudovaná kategórie MO 6,0/40 so šírkou vozovky 5,0m. Pozdĺž cesty nie sú vybudované pešie 
chodníky. Ulica Spojovacia sa stykovou križovatkou napája na cestu III/3738 – Laškovská cesta 
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− z východnej strany je lokalita vymedzená a tangovaná potokom Dolná Duša, pozdĺž ktorého je popri ľavom brehu 
vedená trasa účelovej cesty s preklenutím potoka mostným objektom s pokračovaním cesty po napojenie na cestu 
I/19. Účelová cesta je nepostačujúcich šírkových parametrov a napája sa stykovou križovatkou na Tichú ulicu. 

 
Návrh dopravného riešenia obytného súboru  lokality Árenda 
Riešené územie obytného súboru je navrhované dopravne napojiť na cestu III/3738 vo dvoch napojovacích 

bodoch – existujúcou ulicou Spojovacou a navrhovanou obslužnou komunikáciou v južnej polohe územia pri regulačnej 
stanici. Navrhovaný komunikačný systém riešeného územia je na ulicu Spojovaciu napojený v troch napojovacích 
bodoch. 
Samotný komunikačný systém riešeného územia je tvorený dvoma navrhovanými vetvami v smere sever – juh – ul. 
Slivková, ul. Višňová a jednou vetvou navrhovanou na prestavbu a dostavbu – ul. Lipová. Tieto vetvy sú trasované 
paralelne s cestou III. triedy a potokom. V smere  východ – západ je navrhovaná jedna vetva obslužnej komunikácie, 
ktorá prepája všetky vetvy navrhované v smere sever – juh – ulica Jabloňová. 

Komunikácie radíme v komunikačnom systéme obce medzi obslužné komunikácie funkčnej triedy C3 
a navrhujeme ich vybudovať kategórie MO 6,0/40. V zmysle STN 73 6110 oprava O1 ide o dvojpruhové miestne 
komunikácie so šírkou vozovky 5,0m s jazdnými pruhmi 2,5m. Priečny sklon vozovky je navrhovaný strechovitý 2%-tný.  
Uličný priestor medzi oploteniami parciel rodinných domov je navrhovaný 11,5m, v priečnom usporiadaní: 
− od oplotenia pozemkov rodinných domov je navrhovaný jednostranne dláždený chodník pre peších šírky min. 1,5m 

a medzi chodníkom pre peších a vozovkou komunikácie šírky 5,0m je navrhovaný líniový pás zelene šírky 2,0 m pre 
vedenie podzemných inžinierskych sietí a prefa odvodňovacích rigolov (koridor pre TI  má celkovú šírku 3,5 m). 
Z druhej strany cesty je navrhovaný líniový pás zelene bez chodníka šírky 3,0 m pre výsadbu vysokej zelene a pre 
realizáciu prefa odvodňovacích rigolov pozdĺž cesty. 

 
Etapizácia obytného súboru Árenda z hľadiska dopravného riešenia je podrobne uvedená v kapitole č. 2.15. 

 
Pri výstavbe rodinných domov je potrebné dbať na to, aby oplotenia pozemkov rodinných domov hlavne v križovatkách 
nezasahovali do rozhľadových polí bezpečného prejazdu križovatkami. Zakružovacie oblúky v križovatkách sú 
navrhované min. 5,0 m. 
 
Konštrukcie vozoviek a peších chodníkov  

 
Miestne obslužné komunikácie 
Asfaltobetón obrusný ACO-11-I, PMB     hr.   50mm  
Živičný spojovací postrek v množstve 0,5kg/m2 
Asfaltobetón pokladový ACP-22-I       hr.   80mm  
Živičný spojovací postrek v množstve 0,5kg/m2 
Podklad z kameniva spevneného cementom CBGM C 5/6   hr. 150mm  
Podklad zo štrkodrvy ŠD 0-32 (45)          hr. 200mm 
Spolu:                       min. hr. 480mm 
 
Konštrukcia chodníkov pre peších : 
Betónová dlažba ostrohranná      hr.   60 mm 
Lôžko z drveného kameniva 4/8              hr.   40 mm 
Podklad zo štrkodrvy fr. 32/63 ŠD           hr. 250 mm 
Podklad zo štrkodrvy ŠD 0/32,Gc      hr. 150 mm 
Spolu          hr. 400 mm 

 
Konštrukčné prvky 

Návrh bezbariérového osadzovania obrubníkov 
Spevnené plochy budú lemované cestnými obrubníkmi 1000(500)/250/150 uloženými na stojato do betónového 

lôžka z betónu tr. C16/20. Prevýšenie obrubníkov bude 120 mm. V miestach vstupov do vozovky pre chodcov bude 
napojenie bezbariérovým spôsobom s prevýšením 20mm. Výškový rozdiel obrubníka bude vykonaný na dĺžke 1m. 

V miestach vstupov do vozovky pre chodcov bude napojenie vykonané bezbariérovým spôsobom  s prevýšením 
20mm. Výškový rozdiel bude vykonaný na dĺžke 1,5m. Prevýšenie cestného obrubníka v týchto miestach oproti vozovke 
bude 20 mm, maximálny sklon chodníka bude 8,3%.  
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Betónová dlažba 
Betónová dlažba bude ukladaná podľa doporučení výrobcu, po položení bude zrovnaná vibračnou doskou 

a následne medzery vyplnené štrkodrvou fr. 4-8mm (prístupové komunikácie na parkovisku).  
Betónová dlažba bude ukladaná podľa doporučení výrobcu, po položení bude zrovnaná vibračnou doskou a 

následne medzery vyplnené suchým pieskom (chodníky pre peších).  
Parkovanie pre potreby obyvateľov lokality Árenda 

Vlastníci pozemkov rodinných domov sú povinní riešiť parkovanie a odstavovanie vozidiel na vlastnom pozemku 
v počte min. 2 stojiská či garážové miesta. 
Odvodnenie 

Navrhované chodníky navrhujeme odvodniť vsakovaním do podložia, resp. priľahlých zelených pásov, pozdĺž 
miestnych komunikácií, navrhované komunikácie v prípade intenzívneho alebo dlhodobého dažďa odviesť do 
otvorených prefa odvodňovacích rigolov so zaústením do potoka a do jazierka navrhovaného v koridore zelene na ulici 
Orgovánovej. 
 
Návrh technického vybavenia 

 
ZÁSOBOVANIE VODOU 

 
Obec Pozdišovce má v súčasnosti vybudovaný verejný vodovod, ktorý je súčasťou skupinového vodovodu 

Michalovce. Vlastníkom a prevádzkovateľom je VVS, a.s. Košice. Zdrojom pitnej vody sú vrty LT-1 (Qpov. = 30,0 l/s), LT-
2 (Qpov. = 30,0 l/s), LT-3 (Qpov. = 30,0 l/s), S-2 (Qpov. = 40,0 l/s), S-3 (Qpov. = 50,0 l/s), S1-B (Qpov. = 30,0 l/s). Vrty LT-3 
a S1-B sa v súčasnosti nevyužívajú. Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojeme v obci Pozdišovce – Rubaň objemu 
1450 m3 (kóta dna je 155,50 m n. m., max. hl. je 160, 50 m n. m. 

Zásobovanie pitnou vodou riešenej lokality Árenda  navrhujeme vybudovaním rozvodov vody s napojením na 
existujúci verejný vodovod v priľahlých uliciach. Navrhovaný vonkajší vodovod a rozvody vody v riešenom území 
zahŕňajú vodovodné rady v uliciach a prípojky k jednotlivým rodinným domom. Trasy  navrhovaných vodovodných radov 
sú vedené v navrhovaných chodníkoch. Trasa vodovodného „Radu 1“ je vedná od bodu napojenia na existujúci 
vodovod pozdĺž ulice Jabloňovej a ulice Lipovej po napojenie na existujúci vodovod. 

Trasa vodovodného „Radu 2“ je vedná od bodu napojenia na existujúci vodovod, v chodníku pozdĺž ulice Slivkovej 
s napojením na navrhovaný vodovodný „Rad 1“ v ulici Jabloňovej. Trasa vodovodného „Radu 3“ je vedná od bodu 
napojenia na existujúci vodovod, v chodníku pozdĺž ulice Višňovej s napojením na navrhovaný vodovodný „Rad 1“ 
v ulici Jabloňovej. Navrhované vodovodné prípojky sú riešené v rozsahu od napojenia na navrhovaný vodovod po 
hranicu pozemku, kde sú ukončené vodomernou šachtou d1000 mm. 

Potrubie pre vonkajší vodovod navrhujeme z rúr HDPE 100, PN10, DN100(110), vodovodné prípojky z rúr HDPE 
100, PN10,  DN25(32). Na vodovodných rozvodoch budú rozmiestnené uzávery so zemnou zákopovou súpravou podľa 
požiadaviek prevádzkovateľa. Po trase budú rozmiestnené nadzemné hydranty DN 80 s funkciou vzdušník- kalník. 

 
Výpočet potreby vody 
Pre navrhované rodinné domy v rámci UPN-Z v počte 63 RD. 

-- špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV  ...        135 l.os-1.deň—1 

Priemerná denná potreba vody: 
Qp    = 63 x 4os x 135 l.os-1.deň—1   = 34 020 l/deň/ 86400 = 0,393 l/s 

Maximálna denná potreba vody:    kd = 1,6 
Qm= Qp x kd= 34 020 l/deň x1,6 = 54 432 l/deň / 86 400 = 0,63 l/s 

Maximálna hodinová potreba vody:  kh = 1,8 
Qh= Qm x kh = 54 432 l/deň x 1,8 = 97 977,6 l/deň / 86 400 = 1,134 l/s 

Ročná potreba vody: 
Qroč.=Qp x 365 = 34,02 m3/deň x 365 dni = 12 417,3 m3 

Kapacity navrhovaného vonkajšieho vodovodu a rozvodov: 
Vodovodný „Rad 1“.....DN100(110)  ...........621,0 m 
Vodovodný „Rad 2“.....DN100(110)  ...........266,0 m 
Vodovodný „Rad 3“.....DN100(110)  ...........333,0 m 
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Vodovodné prípojky.. .DN 25(32)  ...............458 m   ....63,0 ks 
Etapizácia výstavby vodovodu je uvedená v kapitole č. 2.15. 
 

KANALIZÁCIA 

 Obec má čiastočne vybudovanú verejnú kanalizáciu v správe VVS, a.s. Košice. Splaškové odpadové vody sú 
odvádzané do spoločnej ČOV v meste Michalovce. Z celkového počtu obyvateľov 1312 bolo v roku 2019 napojených na 
verejnú kanalizáciu 788 obyvateľov. 

Odkanalizovanie splaškových vôd z riešenej lokality Árenda navrhujeme vonkajšou kanalizáciou a rozvodmi 
s napojením na existujúcu kanalizáciu obce. Objekt vonkajšej kabelizácie a rozvodov zahŕňa navrhované kanalizačné 
stoky, kanalizačné prípojky, čerpaciu stanicu splaškových vôd a výtlačné potrubie. Trasy navrhovaných kanalizačných 
rozvodov sú vedené rastlým terénom vedľa navrhovaných komunikácií. Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky „A1“ je 
vedená od navrhovanej čerpacej stanice  ČS1 v ulici Orgovánovej a Višňovej. Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky 
„A2“ je vedená od zaústenia do stoky „A1“ v zelenom páse vedľa ulice Orgovánovej a Slivkovej. Trasa navrhovanej 
kanalizačnej stoky „A3“ je vedená od zaústenia do navrhovanej čerpacej stanice ČS2, v zelenom páse vedľa ulice 
Jabloňovej. Trasa stoky „A4“ je vedená v zelenom páse vedľa ulice Lipovej. Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky „A5“ 
je vedená od zaústenia do stoky „A3“, v  zelenom páse vedľa ulice Višňovej. Trasa navrhovanej kanalizačnej stoky „A6“ 
je vedená od zaústenia do stoky „A3“, v  zelenom páse vedľa ulice Slivkovej. Navrhované kanalizačné prípojky sú 
riešené v rozsahu od napojenia na navrhované kanalizačné stoky po hranicu pozemku, kde sú ukončené revíznou 
šachtou d400 mm. Nová čerpacia stanica splaškových vôd je navrhovaná ako technologický celok z prefa dielcov, 
vystrojená čerpadlami a signalizáciou. Trasa výtlačného potrubia je vedená od ČS1 a ČS2 v zelení vedľa ulice Lipovej 
po zaústenie do existujúcej kanalizácie obce. Potrubie pre kanalizačné stoky navrhujeme z rúr PVC KG SW SN 8 
DN300. Kanalizačné prípojky navrhujeme z rúr PVC KG SW SN 8 DN150. Výtlačné potrubie z rúr PE pre odpadnú vodu 
DN 80(90). Na kanalizačných stokách budú zriadené vstupné šachty d1000 z prefa dielcov a liatinovým poklopom. 

 
Výpočet množstva odpadových splaškových vôd 
Pre navrhované rodinné domy v rámci UPN-Z v počte 63 RD. 
Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za  
Qp = 0,393 l/s . 
Max. hodinový prietok splaškov Qshmax 

  Qshmax =   Qm . kmax =0,63 l/s x 4,8 =3,0 l/s 
Min. hodinový prietok splaškov Qsdmin 

Qshmin =   Qm . kmin  = 0,63 x 0 =   0 
Vplyv na ČOV: 
Ročné množstvo vyčistenej vody:  
Qročné = Qp x 365 dní =  34,02 x 365 =  12 417,3 m3/rok  
Celodenná produkcia BSK5: 
252 obyvateľov x 60 g/obyv. deň =  15 120 g/deň =  15,12 kg/deň 
 
Kapacity navrhovanej vonkajšej kanalizácie a rozvodov: 
Stoka „A1“ ............DN300-PVC ............ 206,0 m 
Stoka „A2“ ............DN300-PVC ............ 156,0 m 
Stoka „A3“ ............DN300-PVC ............ 273,0 m 
Stoka „A4“ ............DN300-PVC ............ 143,0 m 
Stoka „A5“ ............DN300-PVC ............ 140,0 m 
Stoka „A4“ ............DN300-PVC ............ 140,0 m 
 
Výtlak 1       ............DN80(90)-PE...........157,0 m 
Výtlak 1       ............DN80(90)-PE...........368,0 m 
Prípojky        ...........DN150-PVC ............415,0 m   ... 63,0 ks 
 
Dažďové vody z nezastavaných pozemkov záhrad budú ponechané na vsakovanie na príslušných pozemkoch, 

dažďové vody zo striech budú zachytávané do dažďových nádrží - pre zalievanie záhrad s prepadom do vsakov.  
 
Etapizácia výstavby kanalizácie je uvedená v kapitole č. 2.15. 
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ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

Na Laškovskej ulici sa nachádza Regulačná stanica Pozdišovce, ktorá má výkon 3000 m3/hod. a slúži pre 
zásobovanie strednotlakovej distribučnej siete obcí Pozdišovce, Laškovce a distribučnou sieťou v smere na obec 
Moravany. Existujúca distribučná  sieť STL  plynovodov v o obci je v tlakovej hladine 100 kPa, vybudovaná z materiálu 
PE a oceľ. 

Zásobovanie lokality Árenda plynom je riešené  navrhovaným STL plynovodom a rozvodmi , ktorý zahŕňa výstavbu 
jednotlivých  vetiev STL distribučných plynovodov a pripojovacích plynovodov k jednotlivým RD. Napojenie novo 
navrhovaných rozvodov plynu je na jestvujúcu STL sieť obce. 

Trasy  navrhovaných vetiev STL distribučných plynovodov sú vedené v navrhovaných chodníkoch. Trasa vetvy 
„ZP 1“ je vedná od bodu napojenia na existujúci STL plynovod, pozdĺž ulice Jabloňovej a ulice Lipovej po napojenie na 
existujúci STL plynovod pri parcele 2904/88. 

Trasa vetvy „ZP 2“ je vedná od bodu napojenia na existujúci STL plynovod, v chodníku pozdĺž ulice Višňovej  
s napojením na navrhovanú vetvu „ZP 1“ v ulici Jabloňovej.  

Trasa vetvy „ZP 3“ je vedná od bodu napojenia na existujúci STL plynovod, v chodníku pozdĺž ulice Slivkovej 
s napojením na navrhovanú vetvu „ZP 1“ v ulici Jabloňovej.  

Navrhované pripojovacie plynovody sú riešené v rozsahu od napojenia na navrhovaný plynovod po hranicu 
pozemku, kde sú ukončené skrinkou regulácie a merania. Potrubie pre STL distribučné plynovody navrhujeme z rúr PE 
D90 a D63 ,STL pripojovacie plynovody z rúr PE D32. Na navrhovaných rozvodoch budú rozmiestnené uzávery so 
zemnou zákopovou súpravou podľa požiadaviek prevádzkovateľa.  

 
Štruktúra spotreby plynu pre navrhovaných 63 bytov v RD  

 
Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod tis. m3/rok 

 
Príprava jedál – varenie 0,15 x 63 x 0,9 =     8,5 150x63x0,9 =          8,5 
Príprava  TÚV  0,20 x 63 x 0,9 =    11,3  400x63x0,9 =         22,7 
Vykurovanie domov (RD)     1,15 x 63 x 0,9 =     65,2 3850x63x0,9 =       218,3 
Spolu RD:         1,50 x 63 x 0,9 =   85,05  4400x63x0,9 =       249,5 

Pri riešení je nutné dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43; STN 733050, 73. Plynové 
rozvody budú uložené v navrhovaných chodníkoch v minimálnej hĺbke 0,9 m. Dodržať ochranné pásma v zmysle 
Energetického zák. 251/2012 Z.z.  Pri všetkých prácach na plynovodoch je nutné dodržať Zákon č. 124  Národnej  rady  
SR o bezpečnosti a  ochrane  zdravia  pri  práci v znení zákona č. 309/2007 Z.z. Taktiež je nutné, aby bola dodržaná 
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. o  zaistení bezpečnosti  a ochrany zdravia pri 
práci a technických zariadení. Pri vedení potrubia v zemi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti od podzemných 
inžinierskych sietí a podzemných objektov v zmysle STN 73 6005. 

Kapacity navrhovaného STL plynovodu  a rozvodov 
vetvy „ZP 1“.....D90 .... 282,0 m , D63 ...117,0 m 
vetvy „ZP 2“..... D63 ...348,0 m 
vetvy „ZP 3“..... D63 ...282,0 m 

Pripoj. plynovody.. .D32  ...............275,0 m   ....63,0 ks 
 

Etapizácia výstavby plynovodu je uvedená v kapitole č. 2.15. 
 

ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 

Lokalita rodinných domov RD na Árende, bude zásobovaná elektrickou energiou VN vedením V_211 napojeným 
z elektrickej stanice ES0364-01 Michalovce 110/22 kV. Pre napájanie odberných elektrických zariadení v záujmovej 
lokalite sa využije ako zdroj el. energie trafostanica v majetku VSD, a.s., Košice. 

Transformačná sanica 22 KV/0,4 kV v majetku VSD Košice 
Miesto, lokalita      Inšt. výkon v kVA  Napáj. 22 kV vedenie Správca              Poznámka 

 TS0440-0003 MTR 3/008  
     STS Pozdišovce 

160 211 VSD  a.s. Košice kiosková 

 
 



Územný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce – Textová časť smerná a Záväzná časť 

 24 

Návrh  
Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD. Pre zabezpečenie súčasnej požadovanej potreby 

elektrickej energie a pre uvažovaný rozvoj sídla navrhujeme vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením 
v zmysle urbanistického návrhu. 

 
Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond sú vypočítané v zmysle zásad pre 

navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 
vydanú SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990.  

 
Kategória  Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ 

Vývod NN DTS vn/nn 
A 1,7 1,5 

B1 2,4 2,0 

B2 5,2 5,0 

C1 10,0 9,0 

C2 14,5          14,5 

 
Príkon podľa jednotlivých kategórii: 

kategória A – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA 
kategória B1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 
spotrebičmi nad 3,5 kVA 
kategória B2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 
spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody 
kategória C1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 
spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a 
akumulačné 
kategória C2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými 
spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a 
akumulačné + elektrické vykurovanie akumulačné 

 
Potreba elektrickej energie – pre navrhovanú lokalitu 63 bytov v RD 
Riešený počet 63 bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu 

nasledovne: 
Kategória  Podiel bytov 

% 
 

Počet 
bytov 

 

Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon  
kVA 
DTS 

Vývod NN DTS vn/nn 

A   80      50 1,7 1,5  85,0 

B1 0 0 2,4 2,0           0,0 

B2 18 11 5,2 5,0         55,0 

C1 2 2 10,0 9,0         18,0 

C2 0 0 14,5 14,5           0,0 

SPOLU        148,0 

 
Výpočet transformátora  
DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 400 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-

priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku 
časti transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.  
Potrebný počet transformátora je daný zjednodušeným vzťahom: 
nT = (PPOS x Zp) : STh  
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS do 250 kVA   
Počet transformátorov pre návrhovú lokalitu obdobie: 
nT-NO = (148,0 kVA x 1,3) : 250 = 0,77 = 1 ks 
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Vzhľadom na jestvujúce zaťaženie trafostanice je potrebné v rámci uvedenej trafostanice vymeniť jestvujúci 
transformátor 160 kVA za transformátor 400 kVA, ktorý pokryje uvedenú lokalitu vč. rozšírenia. 

 
NÁVRH NN ROZVODOV  
Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov. Súčasný nainštalovaný výkon v trafostanici 

TS0440-0003 MTR 3/008 STS Pozdišovce – výkon transformátora 160 kVA, nepostačuje a bude nutné ho vymeniť za 
nový transformátor 400 kVA. 

 Bodom napojenia NN rozvodov je hlavný rozvádzač NN trafostanice. Napájací rozvod NN medzi jednotlivými 
skriňami SR a SPP6 bude káblom NAYY-J 4x150 mm2. Spolu s káblami rozvodnej siete NN sa v spoločnom výkope 
uložia aj trubky optickej siete ako aj rozvod pre napojenie rozvodov verejného osvetlenia VO. V rámci uvedenej lokality 
sa navrhuje sadové osvetlenie um. na pozinkovaných stožiaroch s LED svietidlami. Rozvod VO sa navrhuje káblami 
AYKY-4x16mm2, uloženými v zelených pásoch. Osvetlenie navrhovanej lokality odporúčame napájať z nového 
rozvádzača verejného osvetlenia, v ktorom budú uložený elektromer a ovládanie spínania osvetlenia. V riešenom 
priestore sa počíta s pohybom chodcov, cyklistov. Nasvetlenie ciest pri RD a chodníkov navrhujeme na minimálne 
osvetlenie 2 lux. Osvetľovacie telesá musia byť od vozovky osadené vo vzdialenosti min. 0,5 m (bezpečnosť oproti 
pevnej prekážke) a ak sa zrealizujú pri chodníku, musí byť zabezpečená  voľná šírka chodníka 1,5 m bez prekážky. 

Mimo pokládky nn káblov v trasách nn káblov sa navrhuje pripoložiť optickú chráničku HDPE 40 mm. Z uvedenej 
optickej siete sa navrhujú napojiť jednotlivé rodinné domy na telefónnu sieť a káblovú televíziu. 
 

Etapizácia výstavby NN rozvodov je uvedená v kapitole č. 2.15. 
 
Technické podmienky pri ukladaní HDPE chráničiek pre optické vedenie: 

‐ Pri uložení HDPE chráničky a pri výkope je potrebné dodržiavať podmienky normy 
  STN 73 6005. 
‐ HDPE chránička musí byť uložená na okraji výkopu, v maximálnej možnej vzdialenosti od NN kábla 
‐ Lôžko pre uloženie HDPE chráničky nesmie obsahovať veľké a žiadne ostré kamene. 
‐ Chráničky sa ukladajú do pieskového lôžka alebo preosiatej zeminy.  
   V prípade, že vo výkope sú neodstrániteľné ostré kamene a podobne, musí byť výstupok skaly  
   alebo veľkého kameňa obsypaný zeminou tak, aby sa HDPE chránička nepoškodila alebo aby  
   sa neprekročil minimálny polomer ohybu chráničky, ktorý by následne sťažil alebo znemožnil  
   zafúknutie optického kábla, 
‐ Odvíjanie chráničky z bubna musí byť robené v osi výkopu. Je vhodné, aby trasa HDPE    
   chráničky bola čo najpriamejšia. 
‐ Uložená HDPE chránička musí byť uložená tak, aby nebola zvlnená. Ak je vo výkope viacero  
   HDPE chráničiek, tieto chráničky sa nesmú križovať. 
‐ V prípade realizovania trasy pre vedenie NN pretlakom, ak je to technicky možné, 
   zrealizovať pre HDPE chráničku samostatný pretlak. 
 

Jednotlivé chraničky HDPE ukončovať v priestore elektromerových rozvádzačov a v priestore pri trafostanici, 
Konce HDPE chráničiek vo výkope musia byť ukončené vodotesnou koncovkou s priemerom použitej chráničky (viď 
Zoznam predpísaných prvkov), aby sa do chráničky nedostala voda, zemina a iné nečistoty, ktoré by v budúcnosti pri 
montáži optického kábla zafukovaním znemožnili jeho zafúknutie alebo sťažili montážne a servisné činnosti. 
 
TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE 

 
Obec je súčasťou Regionálneho technického centra Východ. V okresnom meste Michalovce je digitálna 

technológia v priestoroch Slovenskej pošty. Údaje o súčasnom stave kapacít ATÚ, mts sú predmetom obchodného 
tajomstva ST a.s.. 

Južnou časťou územia obce prechádza telekomunikačný kábel spoločnosti Orange Slovensko (cez lokalitu 
Árenda). Uvedený kábel prekáža novonavrhovanej výstavbe rodinných domov RD na Árende a je nutné ho premiestniť. 
Premiestnenie sa navrhuje v rámci situácie predmetnej stavby. 
  
 V uvedenej trase sa nachádza kábel optický DK – typ  LTMC A-DQ(ZN)2Y, 48x G.657.A1 (4x12), 48 vlákien. 
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Ako spojky sa navrhujú spojky Solarix optická pre kábel  48 vlákien. Uvedené spojky sa navrhujú osadiť do káblovej 
komory typ PK-V1. Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy 35 x 60 cm s následným 
uložením optického kábla Slovak Telekom, a.s.. Samotná montáž technologických zariadení nevytvára žiadne požiarne 
nebezpečenstvo. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné zabezpečiť špeciálne technologické postupy ani technické 
zariadenia pre jej realizáciu. Telekomunikačné rozvody – prekládky nie sú  zdrojom požiarneho nebezpečia. Za 
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany je zodpovedný dodávateľ, ktorý je bezpodmienečne povinný 
postupovať podľa dokumentov uvedených v STN 34 3100, ako aj podľa Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a 
nariadení vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktoré 
upravuje minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko.  
 Použité káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu na 
svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia častí siete nemá žiadny vplyv na životné prostredie. 
Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu. Verejné priestory sa počas 
výstavby zabezpečia zábranami, alebo ekvivalentným spôsobom tak, aby zabránili pohybu osôb v okolí vykopaných 
zemných rýh. Pri vstupoch na pozemky je potrebné dohodnúť s vlastníkmi (užívateľmi) postup výstavby. Prípadné 
škody spôsobené stavbou sa vlastníkom nehnuteľností nahradia z nákladov dodávateľa.  
  
Návrh riešenia 
Pevná sieť 
Prevažnú časť pevnej telefónnej siete na území lokality na Árende bude prevádzkovať Slovak Telekom cez optickú sieť, 
ktorú bude zabezpečovať firma VSD.  
 
Mobilná telefónna sieť 
Na území Slovenskej republiky bezdrôtové telefónne spojenie v súčasnosti zabezpečujú operátori Orange, Telekom, O2 
a 4ka. V prípade nutnosti zriaďovania nových zosilňovacích staníc, zriaďovateľ prerokováva záväzné zásady 
s užívateľom miesta osadenia tejto stanice, v rámci stavebného konania.  
 
Príjem a prenos TV signálu 
Príjem TV signálu sa v rámci uvedenej siete uvažuje s napojením z optickej siete podľa výberu jednotlivých vlastníkov 
od rožných poskytovateľov. 
 
Miestny rozhlas  
V rámci uvedenej lokality sa navrhuje v rámci internetového pripojenia. 
 
Nakladanie s odpadom 
Počas výstavby dôjde k tvorbe odpadu, preto je potrebné dodržať nakladanie s odpadom nasledovne. Riešenie 
problematiky odpadov v súlade s § 47 písmeno h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom znení, v súlade s § 3 odsek 4 písmeno f) a v súlade s § 9 odsek 1 písmeno b) odsek 3 
Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Odpady, ktoré 
vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR 
č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5 citovanej 
vyhlášky nasledovne:  
Číslo  Názov  Kategória  Materiálový druh odpadu  bilancia odpadu 
17 01 01 Betón    Ostatný  
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 Ostatný  
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 Ostatný  
K ukončeniu stavby pôvodca predloží doklad o množstve a mieste zneškodneného odpadu.  
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržať najmä ustanovenia:  
−−−− zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z. o 

zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  

−−−− vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch,  
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−−−− vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov,  

−−−− zákona NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov,  
o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2.13. Ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia,  

         napr. znižovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia, vrátane  

         rizikových faktorov, riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou  

         schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych 

         a protipovodňových opatrení 

 

Protipovodňové opatrenia 
Riešené územie v južnej časti je v svahovitom teréne medzi cestou a pravým brehom vodohospodársky 

významného toku Dolná Duša. Vodný tok Dolná Duša je v tomto území upravený, ale jeho koryto nemá dostatočnú 
kapacitu na odvedenie prietoku Q100 ročnej veľkej vody, preto je v rámci zabezpečenia protipovodňovej ochrany 
navrhované spevnenie pravostranného brehu toku a výstavba je situovaná mimo záplavové územie (obec 
nezaznamenala v predchádzajúcich rokoch záplavy spôsobené tokom Dolná Duša). Pre výkon správy vodných tokov je 
ponechaný voľný nezastavaný manipulačný pás min. 10 m od pravého brehu toku Dolná Duša a 5 m od Pozdišovského 
potoka (Lipovec). V území sú navrhované obojstranné rigoly miestnych komunikácií s odvedením do retenčnej plochy – 
jazierka a potokov a na pozemkoch rodinných domov sa uvažuje so vsakovaním a odvedením dažďovej vody zo striech 
do retenčných nádob (na polievanie záhrad). Odvádzanie splaškových odpadových vôd je navrhované verejnou 
kanalizáciou. 

V rámci vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine bola severná časť povodia toku Duše o výmere 
55,96 km2 odvedená do Laborca nad Michalovcami preložkou Duše, navrhovanú lokalitu však ovplyvňuje odtokové 
spádové územie čiastkového povodia Duše (pod preložkou Duše) a jeho bezmenného pravostranného prítoku.  

Na bezmennom toku (pravostranný prítok Duše – správcovský názov Pozdišovský potok) bola v roku 1986 
vybudovaná Vodná nádrž Pozdišovce za účelom akumulácie vody pre závlahy v súčasnosti sa využíva na intenzívny 
chov rýb. Vodná stavba bola projektovaná s retenčným priestorom 42 750 m3 z  celkového objemu 296 330 m3, 
vzhľadom na jej situovanie v hornej časti povodia, jej protipovodňový retenčný účinok je obmedzený. Pozdišovský potok 
je v zastavanom území obce upravený, nie je to prehĺbenie koryta.    

V území navrhovanej lokality Árenda Slovenský vodohospodársky podnik neeviduje povodňové situácie. Podľa 
SVP nemožno však vylúčiť, pri povodňovej situácii pri výskyte prietoku Q100 ročnej veľkej vody, zaplavenie 
navrhovanej lokality. Podľa informácie obce Pozdišovce sa doteraz v riešenej lokalite záplavy nevyskytli.  

Výhľadovo je v schválenom ÚPN-O navrhované sprietočnenie mŕtveho ramena Dolnej Duše v SV časti obce, ktoré  
nebude mať podľa SVP významný vplyv na protipovodňovú ochranu. Uvedený návrh má krajinársky a  ekostabilizačný 
význam.  SVP neplánuje v riešenej lokalite prehĺbenie koryta Dolnej Duše. 

Z hľadiska protipovodňovej ochrany sú navrhované rodinné domy pozdĺž toku Dolná Duša priestorovo situované 
v zmysle požiadaviek SVP: sú dodržané vzdialenosti výstavby od brehovej čiary toku (ochranné pásmo toku, šírka 
cesty, pás zelene, uličná čiara, stavebná čiara - odstupová vzdialenosť  od okraja parcely)  a výškovo sú rodinné domy 
situované min. na úroveň brehovej čiary toku Duša. Vzhľadom na mierne zvažujúci sa terén smerom od brehovej čiary 
toku k najbližšie plánovanej výstavbe, je potrebné riešiť odvedenie vnútorných vôd z predmetnej lokality (navrhované sú 
prícestné rigoly s odvedením do potoka a navrhovaného jazierka, na pozemkoch RD vsakovanie vody do podložia 
a zachytávanie dažďovej vody do retenčných nádob). 

       Lokalita Árenda je podľa podkladov Hydromeliorácií, a.s. Bratislava odvodnená drenážou. 
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Protipožiarna ochrana  
V riešenej lokalite navrhujeme stavby určené na bývanie formou rodinných domov (RD), ktoré budú jednopodlažné 

až dvojpodlažné s podkrovím, s možnosťou podpivničenia. RD budú postavené z klasických materiálov, zateplené, 
s možnosťou dreveného krovu.  

Rodinné domy budú samostatne stojace stavby skupiny A, v ktorých budú najviac tri obytné bunky - tri byty 
(prípustné tri byty podľa § 43b, ods. 3 stavebného zákona). Stavba skupiny A môže tvoriť jeden požiarny úsek. 
Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj jednotlivá garáž najviac s 2 státiami.  

Voda na hasenie požiarov v riešenej lokalite Árenda bude zabezpečovaná z požiarnych hydrantov s minimálnym 
pretlakom 0,25 Mpa, osadených na nových verejných rozvodoch vody DN 80. Podzemné hydranty DN 80 - podľa 
požiadavky projektanta PO, budú slúžiť na dodávku vody pre prípad hasenia požiaru a na odvzdušnenie a odkalenie 
potrubia. 

Potreba požiarnej vody pre stavby na bývanie a ubytovanie skupiny A - RD s najviac 3 bytmi a plochou každého 
domu max. 200 m2 je 7,5 l/s a bude zabezpečená z podzemných požiarnych hydrantov DN 80 osadených vo vzájomnej 
vzdialenosti maximálne 160 m od seba.  

Pre rodinné domy s obytnou plochou bytu viac ako 200 m2 množstvo vody, ktoré sa požaduje, je 12 l/s. Musí byť 
na potrubí osadený nadzemný požiarny hydrant DN 100. Ako zdroj vody je potrebný vodovod DN 100. Na vodovode 
budú osadené nadzemné hydranty umiestnené mimo požiarne nebezpečný priestor stavby najmenej 5 m a najviac 
200m od stavby pre stavby skupiny A, ich vzájomná vzdialenosť môže byť najviac 400 m.  

Základnými predpismi, podľa ktorých bude posudzovaná výstavba v lokalite, sú:  
−−−− Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,  
−−−− Vyhláška MV SR č_ 699/2004 Z.z. o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov,  
−−−− STN 92 0201 časť 1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb Spoločné ustanovenia (Časť 1 Požiarne riziko - veľkosť 

požiarneho úseku, Časť 2_ Stavebné konštrukcie, Časť 3 Únikové cesty a evakuácia osôb, Časť 4_ Odstupové 
vzdialenosti)  

−−−− STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.  
−−−− STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a podľa ďalších 

súvisiacich noriem a predpisov.  
Stavby z hľadiska požiarnej bezpečnosti sa musia navrhnúť a postaviť tak, aby sa pri požiari: zachovala nosnosť 

a stabilita nosnej konštrukcie stavby, zabránilo sa šíreniu požiaru a dymu vnútri stavby alebo na inú stavbu, umožnil sa 
odvod splodín horenia mimo stavbu a umožnila sa bezpečná evakuácia osôb.   

Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do nej. 
K rodinným domom táto vzdialenosť môže byť najviac 50 m. Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku 
najmenej 3 m bez parkovacieho pruhu jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN. 
Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo 
plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.  

V ÚPN-Z sú navrhované miestne komunikácie MO 6,0/40. V zmysle STN 73 6110 oprava O1 ide o dvojpruhové 
miestne komunikácie so šírkou vozovky 5,0m s jazdnými pruhmi 2,5m. Priečny sklon vozovky je navrhovaný strechovitý 
2%-tný. Uličný priestor medzi oploteniami parciel rodinných domov je navrhovaný 11,5m. Komunikácie sú zokruhované 
a umožňujú priamy prístup ku každému rodinnému domu.  
   
Stredné radónové riziko 

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia lokality Árenda s výskytom stredného radónového rizika je  
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
 
Stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Chodníky pre peších navrhujeme realizovať min. v šírke 1,5 m s bezbariérovým pohybom chodcov v uličnom 
priestore a vodiacimi prúžkami pre nevidiacich na prechodoch pre chodcov a pri navrhovanej autobusovej zastávke. 
Pri prestavbe rodinného domu pri autobusovej zastávke s navrhovaným max. 45% podielom verejne prístupnej 
občianskej vybavenosti navrhujeme uvažovať s bezbariérovým vstupom do objektu.     
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2.14. Chránené časti krajiny 
V riešenom území sa nenachádzajú územia NATURA 2000 (chránené vtáčie územia a územia európskeho 

významu), ani iné chránené územia.  Miestny biokoridor Dolná Duša je v návrhu ÚPN-Z akceptovaný.  
V celom katastrálnom území obce Pozdišovce, vrátane zóny Árenda, sa nachádza prieskumné územie (PÚ) 

„Pavlovce nad Uhom – horľavý zemný plyn“; určené pre držiteľa prieskumného územia Slovakian Horizon Energy, 
s.r.o., Bratislava, s platnosťou do 3.10.2029. Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 
geologického zákona. Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia 
predĺžiť, je v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačené prieskumné územie 
v územnoplánovacej dokumentácii (vyznačené v schválenom ÚPN-O, celé k.ú. obce).  

 

2.15. Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania obnovy, prestavby,  

         výstavby, asanácií, vyhlásenia chránených častí prírody, ochranných pásiem,  

         zmeny využitia územia a iných cieľov a úloh 

        

ETAPIZÁCIA VÝSTAVBY OBYTNEJ ZÓNY 

Výstavba obytnej zóny Árenda je navrhovaná v troch etapách, zo severu na juh. 

I. etapa priamo nadväzuje na existujúcu výstavbu rodinných domov pri existujúcej tzv. Spojovacej ulici, zahŕňa 20 
navrhovaných rodinných domov, prístupové komunikácie a novú autobusovú zastávku. Z juhu je ohraničená peším 
koridorom (Orgovánová ulica) a parkom s jazierkom pri vodnom toku Dolná Duša. 

II. etapa zahŕňa 31 navrhovaných rodinných domov, prístupové komunikácie, časť cyklochodníka pri vodnom toku, peší 
koridor so zeleňou (Orgovánová ulica) a park s jazierkom. Z juhu je ohraničená Jabloňovou ulicou. 

III. etapa zahŕňa 12 navrhovaných rodinných domov, prístupovú komunikáciu (Jabloňová ulica) a časť cyklochodníka.     
 

� Etapizácia dopravných stavieb 

V I. etape je navrhovaná výstavba 20-tich rodinných domov, pre dopravnú obsluhu ktorých je potrebná: 
− realizácia časti úsekov slepo ukončených obslužných komunikácií v smere sever – juh s napojením na existujúcu 

ulicu tzv. Spojovaciu. Dĺžka navrhovaného úseku ulice Slivkovej je v priamej 125,56m, ulice Višňovej je v priamej 
190,14m 

− rekonštrukcia existujúcej účelovej cesty Tichej ulice vedúcej pozdĺž potoka Dolná Duša na kategóriu MO 6,0/40, so 
šírkou vozovky 5,0m a dĺžke 186,80m a novonavrhovanej časti úseku cesty v dĺžke 20m. Novonavrhovaným 
úsekom bude sprístupnený posledný RD v juho-východnej polohe riešeného územia I. etapy výstavby, 

− pozdĺž existujúcej ulice Spojovacej v severnej polohe riešeného územia navrhujeme zrealizovať z južnej strany 
vozovky cesty ul. Spojovacej dláždený chodník pre peších šírky 1,5m v dĺžke 245m, 

− do I. etapy výstavby navrhujeme zaradiť realizáciu obojstranných samostatných zastavovacích pruhov  pre 
zastavovanie spojov PAD mimo jazdných pruhov cesty III. triedy. Pôjde o obsluhu riešeného územia verejnou 
hromadnou dopravou. Celková plocha rozšírenia vozovky cesty III. triedy bude 2 x 75m2,so šírkou odstavovacieho 
pruhu 3,0m. V úseku návrhu zastavovacích pruhov je potrebné prekrytie otvorených odvodňovacích rigolov. Pri 
autobusových zastávkach navrhujeme zrealizovať čakacie priestory pre cestujúcich so šírkou 3,0m. Zastávky 
s obytnou zónou budú prepojené prepojovacími chodníkmi so šírkou chodníkov 2,0m – pešie prepojenie 
s chodníkom na ulici Spojovacej a s peším chodníkom na ulici Orgovánovej. Cez cestu III. triedy navrhujeme za 
zastávkami PAD zrealizovať priechod pre peších. Pešie priestory zastávok navrhujme s povrchovou úpravou 
z betónovej dlažby s prvkami pre nevidiacich. Na zastávkach navrhujeme osadiť prístrešky pre cestujúcich. 
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V II. etape je navrhovaná výstavba 31 rodinných domov, pre dopravnú obsluhu ktorých je potrebná: 
− realizácia dostavby úsekov slepo ukončených ulíc I. etapy – ulice Slivkovej a Višňovej s dĺžkou cesty, ktorá je  

potrebná pre  II. etapu výstavby - ulica Slivková dostavba o dĺžku úseku 153,47m a ulica Višňová o dĺžku úseku 
155,27m. Obslužné komunikácie budú zrealizované v kategórii MO 6,0/40 a budú ukončené obratiskom tvaru „T“. 
Obratiská budú súčasťou navrhovanej obslužnej cesty východ-západ – navrhovaná ul. Jabloňová. Dĺžky dostavby 
ciest v II. etape sú v priamej a v úseku rozhrania etáp je vložený smerový oblúk R 300m 

− pre dopravné sprístupnenie RD s orientáciou k potoku Dolná Duša je potrebná dostavba miestnej komunikácie 
pozdĺž vodného toku – Lipová ulica, s ukončením obratiskom na navrhovanej ulici Jabloňovej. Celková dĺžka 
navrhovanej cesty k ulici Jabloňovej je v II. etape 205,11m 

− dostavba navrhovaných obslužných komunikácií – ul. Slivková, Višňová je oddelená od I. a II. etapy výstavby 
v smere východ-západ líniovým pásom zelene, v ktorom sú vedené podzemné inžinierske siete navrhované v ÚPN-
Z na zrušenie. Koridor líniového pásu zelene – ulica Orgovánová, je navrhovaný voľnej šírky 10,0m, v celkovej dĺžke 
chodníka 323m, kde je v priečnom usporiadaní navrhovaný od oplotenia parciel RD obojstranne 2x 3,5m široký 
líniový pás zelene a stredom koridoru je navrhovaný dláždený chodník pre peších šírky 3,0m. V uličnom priestore 
obslužných komunikácií ul. Slivkovej a Višňovej šírky 11,5m je navrhovaný jednostranne dláždený chodník pre 
peších šírky 1,5m a medzi chodníkom pre peších a vozovkou komunikácie 5,0m je navrhovaný obojstranne líniový 
pás zelene pre vedenie obojstranných prefa odvodňovacích rigolov (šírka pásu zelene pri chodníku je 2,0 m, šírka 
pásu zelene bez chodníka je 3,0 m)   

− do II. etapy výstavby radíme cyklochodník s integrovanými cyklistickými pruhmi. Cyklochodník je vedený pozdĺž 
vodného toku Dolná Duša v celkovej dĺžke 1 030m – smer Laškovce, s dĺžkou cyklochodníka v riešenom území 
265m, so šírkou chodníka 3,0m. Chodník navrhujeme s povrchovou úpravou asfaltobetón. 

 
V III. etape je navrhovaná výstavba 12 rodinných domov, pre dopravnú obsluhu ktorých je potrebná: 
− výstavba a dostavba ulice Jabloňovej v celkovej dĺžke 325m, ktorá bude dopravne napojená na cestu III/3738 pri 

ČOV. Komunikáciu ulice Jabloňovej radíme v komunikačnom systéme obce medzi obslužné komunikácie funkčnej 
triedy C3 a navrhujeme ju vybudovať kategórie MO 6,0/40. V zmysle STN 73 6110 oprava O1 ide o dvojpruhové 
miestne komunikácie so šírkou vozovky 5,0m s jazdnými pruhmi 2,5m. Priečny sklon vozovky je navrhovaný 
strechovitý 2%-tný.  

− Uličný priestor medzi oploteniami parciel rodinných domov je navrhovaný 11,5m, v priečnom usporiadaní: od 
oplotenia pozemkov rodinných domov je navrhovaný jednostranne dláždený chodník pre peších šírky 1,5m a medzi 
chodníkom pre peších a vozovkou komunikácie 5,0m je navrhovaný jednostranne líniový pás zelene šírky 2,0 m (pre 
vedenie podzemných inžinierskych sietí a jednostranne prefa odvodňovacích rigolov možno využiť koridor šírky 3,5 
m). Šírka pásu zelene bez chodníka je 3,0 m, vrátane vedenia jednostranne prefa odvodňovacích rigolov.  

 
� Etapizácia výstavby vodovodu 

I. etapa: 
Vodovodné Rady „1“,“2“.“3“ v rozsahu od napojenia na existujúci vodovod z priľahlej ulice po Orgovánovú ulicu 
v navrhovaných uliciach Lipovej,  Višňovej a Slivkovej. 
II. etapa: 
Vodovodné Rady „1“,“2“.“3“ v rozsahu od napojenia na navrhovaný vodovod od ulice Orgovánovej v pokračovaní 
navrhovaných ulici -Lipovej,  Višňovej a Slivkovej. 
Zároveň je navrhované zrušenie nefunkčnej vodovodnej prípojky do bývalého závodu Keramika. 
III. etapa: 
Vodovodný Rad „1.“ v rozsahu od napojenia na existujúci vodovod z priľahlej ulice pozdĺž navrhovanej 
ulice Jabloňovej. 

 
� Etapizácia výstavby kanalizácie  

I. etapa: 
Kanalizačné stoky – severná časť St A1 a St A2 do navrhovanej ČS1 na ulici Lipovej   
II. etapa:  
Kanalizačné stoky A3, A4, A5, A6  zo zaústením do navrhovanej ČS2 na rohu ulíc Lipovej a Jabloňovej. Zároveň je 
navrhované zrušenie nefunkčnej technologickej kanalizácie na odpadovú vodu z bývalého závodu Keramika. 
III. etapa: 
Ukončenie stoky “A3“ na ulici Jabloňovej od napojenia stoky A6 a kanalizačné prípojky pozdĺž ulice Jabloňovej. 
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� Etapizácia výstavby plynovodu   
I. etapa: 
Navrhované rozvody plynu vetvy ZP1, ZP2, ZP3 v rozsahu od napojenia na existujúci plynovod z priľahlej ulice po 
Orgovánovú ulicu v navrhovaných uliciach Lipovej,  Višňovej a Slivkovej. 
II. etapa: 
Navrhované rozvody plynu vetva ZP1 v rozsahu od napojenia na distribučný plynovod pri RS pozdĺž ulice Jabloňovej 
a Lipovej po ulicu Orgovánovú, vetvy ZP2, ZP3 v rozsahu od napojenia na navrhovaný plynovod od ulice Orgovánovej, 
v pokračovaní navrhovaných ulíc Lipovej, Višňovej a Slivkovej po napojenie na vetvu ZP1. 
III. etapa: 
Pripojovacie plynovody pozdĺž ulice Jabloňovej napojené na vetvu „ZP1.“  

 
� Etapizácia výstavby NN elektrorozvodov a optický kábel 

Výstavba rodinných domov je rozdelená na tri etapy výstavby v smere od severu na juh. Pri etapizácii výstavby NN 
elektrorozvodov je potrebné rešpektovať bod napojenia na elektrickú sieť je v južnej časti výstavby. V II. etape je 
navrhované zrušenie podzemného optického kábla a jeho prekládka pozdĺž ulice Lipovej a ulice Jabloňovej.  

       ASANÁCIA 

V riešenom území nie je potrebná asanácia objektov. ÚPN-Z navrhuje zrušenie nefunkčnej technickej vybavenosti pre 
bývalý závod Keramika (vodovodná prípojka a  technologická kanalizácia) a prekládku podzemného optického kábla. 

       CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY 

V riešenom území nie sú navrhované. V súlade so schváleným ÚPN-O je navrhovaná zmena terajšieho 
poľnohospodárskeho využitia územia (TTP) na obytnú zónu. 

      OCHRANNÉ PÁSMA a CHRÁNENÉ ÚZEMIA PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV  

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné ochranné pásma a chránené územia, ktoré je nutné rešpektovať: 
Verejný vodovod a kanalizácia 
− 1,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm od vonkajšieho 

pôdorysného kraja potrubia na obidve strany 
− 2,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nad 500 mm od vonkajšieho pôdorysného kraja 

potrubia na obidve strany 
Vodné toky a hydromelioračné stavby 
− 10 m široký nezastavaný manipulačný pás od vzdušnej päty hrádze vodohospodársky významného toku Dolná 

Duša 
− 5 m široký nezastavaný manipulačný pás od brehovej čiary pozdĺž drobných vodných tokov (Lipovec) 
− Hydromalioračné stavby — drenáž. Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu je potrebné predložiť na 

odsúhlasenie na adresu Hydromeliorácie, š. p., Bratislava. 
  
Elektrické zariadenia - ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 215/2012 Zb. o energetike 

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného vodiča. Táto 
vzdialenosť je: 
− 10 m pre nadzemné elektrické vedenie bez izolácie pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane,  
− 10 m od trafostanice VN/NN kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice od konštrukcie 

trafostanice (stožiarovej), pričom musí byť zabezpečený prístup do trafostaníc na výmenu technologických 
zariadení  

− 4 m pre vodiče so základnou izoláciou pri napätí od 1 kV do 35 kV  
− 1 m pre zavesené káblové vedenie od 1 kV do 35 kV na každú stranu vedenia 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť 
je : 
− 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. 
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Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme 
elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.  
               
Plynovody a plynárenské zariadenia  

         Ochranné pásma podľa § 79 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike 

− 1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 
− 2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo 

plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia je 

− a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
− e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 

0,4 MPa, 
− f) 8 m pre technologické objekty, 
− 3) Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia 

protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia. 
− 5) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase 

prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského 
zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. 

− 6) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom 
prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete. 

       

Bezpečnostné pásma podľa  § 80 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike 

− 1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na 
zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. 

− 2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od 
osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na 
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je 

− a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na 
nezastavanom území, 

− h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch, 
− 3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných 

staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí 
v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete. 

− 4) Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa siete. 

− 40 m pre anódové uzemnenie v intraviláne (doporučené podľa TPP70210) 

Telekomunikácie 
− 0,5 – 1,0 m ochranné pásmo od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla 
 
Dopravná infraštruktúra 
− cesta III. triedy – 20 m od osi vozovky obojstranne mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným 

územným plánom obce – OP cesty III/3738 nezasahuje do riešeného územia 
 
Chránené územia        
− prvky MÚSES (miestny biokoridor Dolná Duša) 
− evidované archeologické lokality (praveké osídlenie registruje v lokalite Árenda, s pravdepodobnosťou, že pri 

zemných prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou budú zistené pozitívne nálezy, resp. archeologické situácie) 
− prieskumné územie P8/19 (horľavý zemný plyn, celé k.ú. obce) 
− najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ (východná časť riešeného územia) 
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Rizikové územia 
− riešené územie patrí do nízkeho až stredného radónového rizika, ŠGDÚ eviduje referenčnú plochu nízkeho 

radónového rizika na východnom okraji Árendy (neeviduje sa zvýšené radónové riziko eU nad 4 ppm). Stredné 
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

 

2.16. Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie  

         asanácie 

Všetky verejnoprospešné stavby umiestňovať na pozemku C KN 2904/52 vo vlastníctve obce Pozdišovce 

Verejnoprospešné stavby sú nasledovné: 
−  stavby pre dopravu a dopravné zariadenia 
−  stavby pre vodné hospodárstvo 
−  stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu 
−  stavby pre ochranu a tvorbu životného prostredia 

V riešenom území Lokalita Árenda nevymedzovať pozemky na asanácie. 
 
Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia / vo výkrese č. 2 a č. 4 

1. miestne komunikácie – funkčná trieda C3, kategória MO 6,0/40  
2. pešie chodníky - min. šírka 1,5 m a cyklistické komunikácie – min. šírka 3 m  
3. obojstranná zastávka pravidelnej autobusovej dopravy na ceste III/3738  

 
Stavby pre vodné hospodárstvo / vo výkrese č. 3 a č. 4 

4. rozvodný systém pitnej vody  
5. zrušenie vodovodnej prípojky do bývalého závodu Keramika 
6. splašková kanalizácia  
7. prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie  
8. výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie 
9. zrušenie technologickej kanalizácie z bývalého závodu Keramika 
10. odvodňovanie rigoly s vyústením do retenčnej plochy (jazierka) a potoka 

 

Stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu / vo výkrese č. 3 a č. 4 

11. distribučný NN rozvod elektrického vedenia, vrátane optického rozvodu ul. v zemi  
12. zrušenie a preloženie podzemného optického kábla  
13. verejné osvetlenie 
14. rozšírenie STL plynovodu  

 

Stavby pre ochranu a tvorbu životného prostredia  / vo výkrese č. 2 a č. 4 

15. revitalizácia existujúcich a tvorba nových plôch verejnej zelene 
16. retenčná plocha na zachytávanie dažďovej vody -  jazierko 
17. spevnenie pravostranného brehu Dolnej Duše 
 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb (stavieb vo verejnom záujme) možno podľa zákona č. 282/2015 Z.z. 
o vyvlastnení pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (s účinnosťou od 01.07.2016) pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom 
a stavbám obmedziť. 
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2.17. Civilná ochrana 
 
Doložka civilnej ochrany je spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh ÚPN-Z rieši vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje 
následnú výstavbu pre ukrytie obyvateľov v lokalite Árenda. Doložka civilnej ochrany k návrhu ÚPN-Z Lokalita Árenda je 
spracovaná ako územnoplánovací podklad na usmerňovanie využitia územia z hľadiska záujmov ochrany života, 
zdravia a majetku obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Stanovuje zásady, ktoré je potrebné rešpektovať 
a konkretizovať priamo v jednotlivých projektoch navrhovaných rodinných domov v územnom a stavebnom konaní.  

 
Zhodnotenie stavu riešeného územia  

Riešená lokalita sa nachádza na južnom okraji obce Pozdišovce. V prípade ohrozenia sa obec riadi Plánom 
ukrytia obyvateľstva (február 2021), ktorý je uložený na Obecnom úrade Pozdišovce. Z celkového počtu obyvateľov má 
obec zabezpečené ukrytie 25 % obyvateľov v objektoch občianskeho vybavenia (Kultúrny dom, Obecný úrad, Potraviny 
Ilas). Obyvatelia rodinných domov si môžu zabezpečiť ukrytie v suterénnych priestoroch, prípadne v upravenom 
prízemí.  
 
Potenciálne riziká ohrozenia 

Možné riziká ohrozenia pre obec Pozdišovce a riešenej lokality Árenda sú odvodené z Analýzy na území 
Košického kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.  
1. Živelné pohromy 
− ohrozenia prírodného charakteru (požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, búrková činnosť, povodne) 
2. Havárie 
− ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby (vodná nádrž Pozdišovce) 
− epidémie, pandémie 
− ohrozenie spojené s únikom nebezpečných látok pri cestnej premávke (pozemné komunikácie, na ktorých je 

možnosť úniku škodlivín pri ich preprave dopravnými prostriedkami: prístupové komunikácie, cesta III. triedy). 
3. Katastrofa 
− je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej 

pohromy a havárie. 
 

Lokalitu Árenda neohrozujú zosuvy. Evidované zosuvné územia sú mimo zastavaného územia obce a mimo lokality. 
 

Navrhované riešenie ukrytia obyvateľstva  
V riešenej lokalite Árenda s izolovanými rodinnými domami sú navrhované v doložke civilnej ochrany jednoduché 

úkryty budované svojpomocne (JUBS, vyznačené vo výkrese č. 5 v každom navrhovanom dome). Rozmiestnenie 
nových úkrytov je možné v princípe jeden úkryt pre max. 20 obyvateľov (na základe dohody s obyvateľmi je možný 
výber konkrétneho RD). JUBS môžu byť budované v navrhovaných objektoch, najvhodnejšie v ich podzemnom alebo 
vo vhodne upravenom nadzemnom podlaží objektu, vybudovaného v stave bezpečnosti a v mimoriadnom stave po 
vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí v stave vojny, 
či vo vojnovom stave. Stavby navrhované na úkryty budované svojpomocne musia splniť požiadavku dobehovej 
vzdialenosti do úkrytov max. 100 m v čase ohrozenia. Podrobnejšie stavebno-technické riešenie úkrytov bude 
predmetom ďalšieho stupňa stavebnej projektovej dokumentácie.  

Základné požiadavky pre ukrytie vyplývajú zo Zákona c. 47/2012 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov. Stavebnotechnické podrobnosti stavieb určených k ochrane obyvateľov určuje vyhláška 
399/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 444/2007 Z.z.  

Obec vedie evidenciu JÚBS úkrytov ako súčasť Plánu ukrytia obyvateľstva. Pri investičnej výstavbe na riešenom 
území je potrebné z hľadiska ochrany obyvateľstva sa riadiť pokynmi a usmerneniami Okresného úradu Michalovce, 
krízové riadenie. 
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Hlavné zásady  
− ukrytie obyvateľstva riešiť na 100% v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne 
− zabezpečiť dobehovú vzdialenosť do úkrytov max. 100 m v čase ohrozenia 
− varovanie obyvateľov zabezpečiť zvukovým signálom, oznamom v rozhlase alebo televízii 
− budovanie zariadení CO riešiť v súčinnosti s OÚ v Michalovciach, krízové riadenie  
− v Pláne ukrytia vykonávať 1x ročne všetky zmeny týkajúce sa nárastu alebo poklesu úkrytovej kapacity. 

V návrhu civilnej ochrany ÚPN-O Pozdišovce sa uvažuje so 100% civilnou ochranou obyvateľstva, je potrebné:  
− akceptovať súčasný stav úkrytov, úkryt obyvateľstva riešiť  svojpomocne v suterénnych priestoroch rodinných 

a bytových domov, pre jednu ukrývanú osobu zabezpečiť min. 1,5 m2 podlahovej plochy úkrytu, min. svetlá výška 
2,1 m a zásoba pitnej vody 2,0 l / 1 osobu / 1 deň 

− úkryt nesmie byť v blízkosti skladov horľavín, alebo iných nebezpečných látok 
− zabezpečiť nasledujúce stavebnotechnické požiadavky (aj pre výrobné areály, hlavne ponukovú plochu výroby 

bývalého Benzinolu) podľa vyhlášky MV SR: 

Ochranné stavby:  
a) sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne   
    stojace stavby,  
b) tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia  
c) sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti  
    najviac do 500 m  
d) sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť  
    bezpečnosť ukrývaných osôb,  
e) sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre ukrývané osoby  
f) sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C piateho bodu vyhlášky  
g) majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré majú povahu trvalého  
    pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie.  

Stavebnotechnické požiadavky na ochranné stavby sa vypracúvajú:  
a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti  
b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v ubytovniach, všetkých typoch škôl   
    telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby  
    prevzaté do starostlivosti.  

Budovanie ochranných stavieb:  
d) na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v plynotesných  
    úkrytoch, alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a v bytových domoch s kapacitou nad 50  
    ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch. 
 
Protipožiarna ochrana je uvedená v kapitole č. 2.13. ÚPN zóny Lokalita Árenda.  
 

2.18. Zoznam pozemkov a vlastníkov v riešenom území a schéma vlastníckych vzťahov 
 
č. č. parcely m

2
 k. ú. druh LV vlastník - adresa 

1 2904/49 64 Pozdišovce Zastavaná plocha a 

nádvoria 

1308 SPP-distiribúcia, a.s., Mlynské Nivy 

44/b, Bratislava, PSČ 825 11, SR 

2 2904/50 216 Pozdišovce Zast. plocha 1308 SPP-distiribúcia, a.s., Mlynské Nivy 

44/b, Bratislava, PSČ 825 11, SR 

3 2904/51 30 Pozdišovce Zast. plocha 

(regulačka plynu) 

západná strana 

1308 SPP-distiribúcia, a.s., Mlynské Nivy 

44/b, Bratislava, PSČ 825 11, SR 
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4 2904/93 10 Pozdišovce Zastavaná plocha 

(trafostanica) 

-západná strana 

 Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, Košice, PSČ 042 91, 

5 2904/53 

2904/71-

RD 

738 Pozdišovce Zastavaná plocha  

a nádvorie 

1981 Chaloupková Ľubica r.Karkošková 

PhDr,Pozdišovce 405 

6 2904/54 

2904/72-

RD 

569 Pozdišovce Zastavaná plocha 1979 Byrová Iveta ,Pozdišovce 404 

7 2904/55 

2904/73-

RD 

397 Pozdišovce Zast. plocha 1974 1. Maružanová Eva r. Kulichová, 072 

01, Pozdišovce, č. 403, SRPodiel: 1/2 

2. Rončinská Mariana r. Kulichová, 

Starozagorská 1388/5, Košice - 

Sídlisko KVP, PSČ 040 23, SR,Podiel: 

1/2 

8 2904/56 351 Pozdišovce TTP 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová  

r. Stričiková, Severná 5789/32, 

Michalovce, PSČ 071 01 

9 2904/57 605 Pozdišovce TTP 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová  

r. Stričiková, Severná 5789/32, 

Michalovce, PSČ 071 01 

10 2904/69 733 Pozdišovce TTP 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová  

r. Stričiková, Severná 5789/32, 

Michalovce, PSČ 071 01 

11 2904/70-

RD 

290 Pozdišovce Zast. plocha 1978 1. Toth Michal a Iveta Tothová  

r. Stričiková, Severná 5789/32, 

Michalovce, PSČ 071 01 

12 2904/58 420 Pozdišovce TTP 1970 Ing. Lucia Lechmanová, Pozdišovce 

401, 07 201 

13 2904/123 278 Pozdišovce Zast. plocha 1970 Ing. Lucia Lechmanová, Pozdišovce 

401,07201 

14 2904/124-

RD 

107 Pozdišovce Zast. plocha 1970 Ing. Lucia Lechmanová, Pozdišovce 

401,07201 

15 2904/59 1172 Pozdišovce TTP 1976 Jozef Tirpak, Pozdišovce 400 

16 2904/60 865 Pozdišovce TTP 1969 Luterán Ľubomír r. Luterán a Jana 

Luteránová r. Serbáková, Ing., 072 

01, Pozdišovce, č. 399, 

17 2904/130 816 Pozdišovce TTP 1969 Luterán Ľubomír r. Luterán a Jana 

Luteránová r. Serbáková, Ing., 072 

01, Pozdišovce, č. 399, 

18 2904/61 744 Pozdišovce TTP 1980 Ing. Luboš Palacka a Ing. Monika 

Palacková, Pozdišovce 398,072 01 

19 2904/80-

RD 

113 Pozdišovce Zast. plocha 1980 Ing. Luboš Palacka a Ing. Monika 

Palacková, Pozdišovce 398,072 01 
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20 2904/61 744  TTP 1980 Ing. Luboš Palacka a Ing. Monika 

Palacková, Pozdišovce 398,072 01 

21 2904/62 880 Pozdišovce TTP 1975 Ing. Milan Vereščák, Pozdišovce 397 

22 2904/117 98 Pozdišovce Zast. plocha 1975 Ing. Milan Vereščák, Pozdišovce 397 

23 2904/63 1282 Pozdišovce TTP 1971 Radoslav Hanuliak, Pozdišovce 

396,072 01 

24 2904/118 181 Pozdišovce Zast. plocha 1971 Radoslav Hanuliak, Pozdišovce 

396,072 01 

25 2904/64 935 Pozdišovce TTP 1968 Ján Lešiga a Božena Lešigová 

Pozdišovce 395,072 01 

26 2904/78 354 Pozdišovce Zast.pl. 1968 Ján Lešiga a Božena Lešigová 

Pozdišovce 395,072 01 

27 2904/79-

RD 

297 Pozdišovce Zast.pl. 1968 Ján Lešiga a Božena Lešigová 

Pozdišovce 395,072 01 

28 2904/65 1089 Pozdišovce TTP 1967 PhDr. Andrea Gabrišková, 

Pozdišovce 394 

29 2904/74 493 Pozdišovce Zast. plocha 1967 PhDr. Andrea Gabrišková, 

Pozdišovce 394 

30 2904/75-

RD 

259 Pozdišovce Zast. plocha 1967 PhDr. Andrea Gabrišková, 

Pozdišovce 394 

31 2904/76 945 Pozdišovce TTP 2036 Ing. Ivan Balog a Dana Balogová 

Pozdišovce 411 

32 2904/112 257 Pozdišovce Zast. plocha 2036 Ing. Ivan Balog a Dana Balogová 

Pozdišovce 411 

33 2904/77 987 Pozdišovce TTP 2043 Marián Sotak a Ivana Sotaková, 

Pozdišovce 412 

34 2904/84 43 Pozdišovce TTP 2043 Marián Sotak a Ivana Sotaková, 

Pozdišovce 412 

35 2904/85 577 Pozdišovce TTP 2064 Ing. Zuzana Fabiánová, Pozdišovce 

414 

36 2904/110-

RD 

240 Pozdišovce Zast. plocha 2064 Ing. Zuzana Fabiánová, Pozdišovce 

414 

37 2904/87 649 Pozdišovce TTP 2125 Lucia Bačková,Ložín 201,072 04 

38 2904/88 531 Pozdišovce Zast. plocha 2109 Ing. Peter Hudak a Ing. Lenka 

Hudáková Pozdišovce 416 

39 2904/113-

RD 

113 Pozdišovce Zast. plocha 2109 Ing. Peter Hudak a Ing. Lenka 

Hudaková Pozdišovce 416 

41 2904/52 9354

1 

Pozdišovce TTP 1380 Obec Pozdišovce 
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3. ZÁVÄZNÁ ČASŤ 
 
Pri riadení priestorového usporiadania, funkčného využitia a rozvoja Lokality Árenda dodržať tieto záväzné 
regulatívy: 

3.1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov  

       a stavieb 
 

� Pozemky a stavby rodinných domov (RD) 
3.1.1.  rešpektovať existujúce a navrhované pozemky a stavby rodinných domov podľa výkresov č. 2a č. 3 pre 

vymedzené regulované územia RÚ1, RÚ2 a RÚ3 
3.1.2.  novú výstavbu rodinných domov podmieniť samostatným vstupom z verejnej komunikácie 
3.1.3 garáže a parkovacie plochy realizovať na pozemku rodinných domov, zabezpečiť na každom pozemku pre 

rodinný dom dve parkovanie státia alebo garážové státia, parkovanie vo verejnom priestore je neprípustné 
3.1.4. rešpektovať 11,5 m široký verejný priestor, vymedzený uličnými čarami, v ktorom umiestniť min. 5,0 m  
 miestnu komunikáciu, 3,5 m koridor pre kompletnú technickú infraštruktúru (2 m zelený pás a min. 1,5 m  
 jednostranný chodník pre peších) a 3,0 m pás pre zeleň s alejou stromov; v zeleni pri komunikáciách realizovať  
 obojstranné odvodňovacie rigoly  
3.1.5. rešpektovať stavebnú čiaru min. 6 m od oplotenia pozemkov pri verejnej komunikácii 
3.1.6. oplotenia pozemkov rodinných domov, hlavne v križovatkách realizovať tak, aby nezasahovali do rozhľadových 

polí bezpečného prejazdu križovatkami. Zakružovacie oblúky v križovatkách sú navrhované min. 5,0 m. 
3.1.7. pri architektúre rodinných domov zohľadniť terénne danosti územia a významné výhľady 
3.1.8. stavby s prípustnou doplnkovou funkciou nesmú presiahnuť určené percento zo zastavanej plochy hlavnej 

stavby podľa vymedzených regulovaných území  a zároveň stavba s doplnkovou funkciou nesmie presiahnuť 
objem hlavnej stavby  

3.1.9. rešpektovať podmienku max. tri byty a max. dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie (podľa RÚ1 – RÚ3)     
3.1.10. pri podlažnosti rodinných domov zohľadniť ich polohu s území (v regulovanom území RÚ1 na okraji lokality 

max. 1 nadzemné podlažie bez podkrovia s max. počtom 2 byty, v regulovanom území RÚ2 v strede lokality 
max. 2 nadzemné podlažia alebo 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie s max. počtom 3 byty, 
v regulovanom území RÚ3 pri autobusovej zastávke max. 2 nadzemné podlažia a obytné podkrovie s max. 
počtom 3 byty)  

3.1.11.  pri výstavbe RD na pravom brehu vodného toku Dolná Duša, rkm cca 23,600 je potrebné zabezpečiť' 
adekvátnu protipovodňovú ochranu navrhovaných objektov, výškovo situovať minimálne na úroveň brehovej 
čiary toku a ponechať' pre výkon správy a údržby vodných tokov v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách v znení neskorších predpisov voľný nezastavaný pás šírky 10 m pozdĺž pravého brehu vodného toku 
Dolná Duša a šírky 5 m pozdĺž brehu bezmenného pravostranného prítoku Dolnej Duše (Pozdišovský potok  
Lipovec), spevniť pravostranný  breh Dolnej Duše 

3.1.12. vnútorné vody z celej lokality riešiť odvedením rigolmi pozdĺž komunikácií do potoka a retenčnej plochy –  
 jazierka, na pozemkoch RD uvažovať so vsakovaním dažďovej vody zachytávaním do retenčných nádrží    
3.1.13.   eliminovať prehrievanie lokality Árenda výsadbou zelene a aj svetlou farebnosťou povrchov komunikácií,  
              chodníkov a striech stavieb 
3.1.14.  rešpektovať obmedzenia ochranného a bezpečnostného pásma regulačnej stanice, VTL plynovodu a ochranné 

pásmo VN elektrického vedenia a trafostanice 
3.1.15.  Prípustné funkčné využitie 

− samostatne stojace rodinné domy 
− doplnková občianska vybavenosť: ubytovacie, stravovacie, rekreačné zariadenia, služby, zdravotnícke 

a sociálne zariadenia bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľov (neúmerné 
zvyšovanie dopravy, hlučnosť, zápach, prašnosť, vibrácie, svetelný smog v nočných hodinách), bez 
priameho alebo nepriameho obmedzovania využitia susedných pozemkov, ktoré sú určené ma bývanie 
(max. 30% podiel doplnkovej vybavenosti v RÚ1 a RÚ2, max. 45% podiel doplnkovej vybavenosti v RÚ3) 

− samostatná garáž, prístrešok pre automobil, altánok, pomocný objekt domového príslušenstva, bazén, gril, 
vodná plocha, dažďová záhrada, ihrisko, výtvarné dielo  

− drobnochov hospodárskych zvierat pre vlastnú spotrebu, bez negatívnych vplyvov na životné prostredie 
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− jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne - JÚBS  
− súvisiace zariadenia pre údržbu a prevádzku 

3.1.16.  Neprípustné funkčné využitie 
− objekty trvalého charakteru iného funkčného využitia, ktoré nesúvisia s hlavnou alebo doplnkovou funkciou 
− všetky druhy funkcií a objektov s negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov 

 
3.1.17.   Rešpektovať reguláciu vo vymedzených regulovaných územiach RÚ1, RÚ2 a RÚ3       
 
Regulované územie RÚ1  
Funkčné využitie územia: rodinné domy  
Forma zástavby: izolované RD 
Doplnková občianska vybavenosť: max. 30% zo zastavanej plochy hlavnej stavby  
Počet navrhovaných rodinných domov v regulovanom území: maximálne 29 
Podlažnosť: maximálne 1 NP  
Počet bytov maximálne: 2 b.j./1RD  
Koeficient zastavanosti pozemku rodinným domom KZRD: max. 0,25 
Koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spevnenými plochami KZOaP: max. 0,40 
Podiel plôch zelene na pozemku: min. 30% 

Regulované územie RÚ2  
Funkčné využitie územia: rodinné domy  
Forma zástavby: izolované RD 
Doplnková občianska vybavenosť: max. 30% zo zastavanej plochy hlavnej stavby  
Počet navrhovaných rodinných domov v regulovanom území: maximálne 34 
Podlažnosť:  maximálne 2 NP alebo 1 NP + obytné podkrovie 
Počet bytov: maximálne 3 b.j./1RD  
Koeficient zastavanosti pozemku rodinným domom objektom KZRD: max. 0,25 
Koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spevnenými plochami KZOaP: max. 0,40 
Podiel plôch zelene na pozemku: min. 60% 

Regulované územie RÚ3  
Funkčné využitie územia: rodinné domy  
Forma zástavby: izolovaný RD (existujúci RD s možnosťou prestavby) 
Doplnková občianska vybavenosť: max. 45% zo zastavanej plochy stavby  
Počet rodinných domov v regulovanom území: maximálne 1RD 
Podlažnosť: maximálne 2 NP + obytné podkrovie 
Počet bytov: maximálne 3 b.j./1RD  
Koeficient zastavanosti pozemku rodinným domom objektom KZRD: max. 0,20 
Koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spevnenými plochami KZOaP: max. 0,30 
Podiel plôch zelene na pozemku: min. 70% 
 
3.1.18.   V regulovaných územiach RÚ1 a RÚ2 realizovať architektonicky podobné stavby s rovnakým typom strechy    
 v skupinách min. tri susedné domy a maximálne 6 domov.  
3.1.19. Prestavbu domu pri autobusovej zastávke v RÚ3 riešiť ako funkčnú a priestorovú dominantu územia. 
 

� Pozemky verejnej zelene (VZ) 
3.1.20.  rešpektovať pozemky verejnej zelene podľa výkresov č. 2, 4 ako nezastavateľné pozemky trvalými stavbami,  
              s výnimkou verejného osvetlenia, chodníkov a prvkov drobnej architektúry (lavičky, altánok, prístrešok na  
 bicykle)   
3.1.21. chrániť sprievodnú zeleň okolo Dolnej Duše a obnoviť  brehové porasty výsadbou pôvodných druhov 
3.1.22. realizovať výsadbu alejí stromov pozdĺž ulíc 
3.1.23.  Prípustné funkčné využitie 

− zeleň parková vysoká, stredná a nízka zeleň 
− prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými zásahmi 
− vodné prvky, retenčná plocha, jazierko 
− pešie chodníky, drobná architektúra, výtvarné diela 
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− detské ihrisko, zariadenia pre cvičenie v prírode 
− príslušná technická vybavenosť, verejné osvetlenie   

3.1.24.  Neprípustné funkčné využitie 
− objekty trvalého charakteru iného funkčného využitia 
− spevnené plochy alebo zastavané plochy s podielom väčším ako 10% plochy zelene  
− všetky druhy funkcií a objektov s negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie obyvateľov  

 
� Pozemky a stavby dopravnej a technickej vybavenosti  

3.1.25.  rešpektovať plochy existujúcej a navrhovanej dopravnej technickej vybavenosti podľa výkresov č. 2 a č.3 
3.1.26. Prípustné funkčné využitie 

− dopravné stavby (miestne komunikácie, pešie chodníky, cyklistické komunikácie) 
− technické objekty pre zásobovanie územia vodou, odkanalizovanie, elektrickou energiou,  
      plynom, teplom, telekomunikáciami  
− súvisiace zariadenia a technické objekty pre údržbu a zabezpečenie prevádzky 

3.1.27. Neprípustné funkčné využitie 
− iné funkčné využitie 
− stavby v ochranných pásmach  
− v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby 

a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m 
 

3.2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 
 
Dopravné vybavenie územia / výkres č. 2 a č. 4  
 
3.2.1. rešpektovať cestu III/3738 – smer Laškovce: v zastavanom území so šírkovým usporiadaním v kategórii MZ 

8,0/50 vo funkčnej triede B2  
3.2.2. realizovať v súbehu s cestou III/3738 v Lokalite Árenda jednostranný chodník pre peších so šírkou 2,0 m 

a umiestniť ho za cestnou priekopou pri pozemkoch rodinných domoch   
3.2.3. realizovať miestne obslužné komunikácie v lokalite Árenda funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,0/40 

(obojsmerná komunikácia so šírkou vozovky 5,0 m a šírkou jazdného pruhu 2,5 m) s jednostrannými 
chodníkmi pre peších šírky min 1,5 m a obojstrannými pásmi zelene, zachovať uličný priestor min. 11,5 m 

3.2.4. realizovať obojstrannú zastávku pravidelnej autobusovej dopravy na ceste III/3738, čakacie priestory pre 
cestujúcich so šírkou 3,0 m, zastávku vybaviť samostatnými prístreškami pre cestujúcich, k zastávke 
realizovať pešie chodníky  

3.2.5. chodníky pre peších realizovať min. v šírke 1,5 m s bezbariérovým pohybom chodcov v uličnom priestore 
a vodiacimi prúžkami pre nevidiacich na prechodoch pre chodcov 

3.2.6. pozdĺž potoka Dolná Duša realizovať chodník integrovaný s cyklistickými pruhmi 
3.2.7.  pre každý rodinný dom realizovať dve parkovacie alebo garážové státia na vlastnom pozemku, parkovanie 

v uličnom priestore je neprípustné 
3.2.8. rešpektovať navrhované zakružovacie oblúky v križovatkách min. 5,0 m a nezasahovať stavbami ani oplotením 

do rozhľadových polí 
3.2.9. vjazdy na pozemok realizovať z jeho uličnej čiary, (presné situovanie vjazdu bude riešené v dokumentácii pre 

stavebné povolenie) 
3.2.10. navrhované chodníky odvodniť vsakovaním do podložia, resp. priľahlých zelených pásov, komunikácie  
 odvodniť do otvorených prefa odvodňovacích rigolov so zaústením do potoka a do jazierka – retenčnej plochy 
3.2.11. napojenie miestnych komunikácií na cestu III/3738 realizovať v súlade s TP01/2014 „Navrhovanie a realizácia 

dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií“, nesmie byť 
ohrozená stabilita cesty III/3738, zásah do cesty minimalizovať na nevyhnutný rozsah, rešpektovať podmienky 
Správy ciest KSK 

3.2.12. vjazdy na pozemky rodinných domov musia mať bezprašný povrch, rešpektovať odvodňovacie rigoly 
3.2.13. pri vjazdoch v mieste cestnej priekopy musí byť umiestnený rúrový priepust min. DN400 mm (optimálne 600 

mm), s betónovými čelami, ktorý musí byť plynule napojený na priľahlú cestnú priekopu  
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3.2.14. žiadna súčasť stavby nesmie tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej 
premávky   

3.2.15. spevnené plochy vjazdov musia byť odvodnené tak, aby nedochádzalo k vytekaniu dažďovej vody na cestu 
III/3738, ani na miestne komunikácie 

3.2.16.   križovanie technickej infraštruktúry s cestou III. triedy a miestnymi komunikáciami realizovať  bezvýkopovo,    
s uložením do chráničky, v dostatočnej hĺbke v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 
vybavenia. 

3.2.17. realizáciou technickej infraštruktúry nesmie byť ohrozená stabilita telesa cesty III/3738, nesmie dôjsť 
k poškodeniu, ani znečisteniu cesty, stavebník odstráni poškodenie na vlastné náklady, žiadna súčasť stavby 
nesmie tvoriť pevnú prekážku na ceste, ani prekážku v rozhľade účastníkov cestnej premávky, zásah do cesty 
minimalizovať na nevyhnutný rozsah 

3.2.18. vedenia technickej infraštruktúry, ani ich ochranné pásmo nesmie obmedziť Správu ciest KSK pri výkone  
správy, údržby a stavebných úprav cesty III. triedy č. 3738. V prípade, ak si rekonštrukcia, alebo modernizácia 
cesty III/3738 v budúcnosti vyžiada preloženie, alebo úpravu vedenia technickej infraštruktúry, vlastník vedenia 
zabezpečí jeho úpravu, alebo prekládku na vlastné náklady   

3.2.19. stavebník je povinný dodržať aj podmienky Správy ciest KSK 
 
Technické vybavenie územia / výkres č. 3 
 
Vodovod a kanalizácia 
3.2.20. chrániť existujúce trasy verejného vodovodu   
3.2.21. realizovať verejný vodovod DN 100 (110) trasovaním vodovodných radov v zelenom páse, v súbehu  
 s miestnymi obslužnými komunikáciami, s napojením na existujúci verejný vodovod  
3.2.22.  realizovať vodovodné prípojky DN25(32) k jednotlivým rodinným domom 
3.2.23.  zariadenie je nutné pred uvedením do prevádzky podrobiť tlakovej skúške, dodržať ochranné pásmo  
 verejného vodovodu 1,5 m pri DN do 500 mm.  
3.2.24.  nadzemné hydranty DN 80 pre zabezpečenie požiarnej vody k haseniu umiestňovať po vymedzených trasách  
 v zmysle normy a vodomerné šachty osadzovať do vzdialenosti 1 m za hranicou pozemku (oplotenie)  
 maximálne do vzdialenosti 10 m od verejného vodovodu  
3.2.25. chrániť existujúcu splaškovú kanalizáciu, vrátane výtlačného potrubia a prečerpávacej stanice  
3.2.26. realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu, kanalizačné stoky DN 300 s napojením na existujúcu kanalizáciu  
 obce trasovaním v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií  
3.2.27. realizovať výtlačné potrubie pre odpadnú vodu DN 80(90), novú prečerpávaciu stanicu a kanalizačné prípojky  
 DN 150 k rodinným domom 
3.2.28. dažďové vody zo záhrad ponechať na pozemkoch vsakovaním, dažďové vody zo striech zachytávať do  
 retenčných nádrží na zavlažovanie záhrad s prepadom do vsakov 
3.2.29. realizovať opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch (z komunikácií, 

spevnených plôch, striech rodinných domov a iných objektov) v úrovni min. 60 % z  výpočtového množstva 
pre návrhový dážď' 15 min., na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov 
v recipiente  

3.2.30. realizovať' opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente 
v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z.z. podľa § 9 

3.2.31. pri trasovaní, resp. krížení existujúcich aj navrhovaných vedení postupovať v zmysle zákonov č. 442/ 2002  
 Z.z., č. 251/2012 Z.z. a pod. a STN 73 6005  
 
Zásobovanie elektrickou energiou a telekomunikácie / výkres č. 3 
 
3.2.32. chrániť existujúce vzdušné elektrické vedenie 22 kV a existujúcu kioskovú trafostanicu TS 003 22kV/0,4 kV,  
 rešpektovať ich ochranné pásma  
3.2.33. v existujúcej trafostanici vymeniť existujúci transformátor 160 kVA za transformátor 400 kVA 
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3.2.34. realizovať navrhovanú NN sieť elektrických vedení, optického rozvodu a rozvodov verejného osvetlenia  
v zelených pásoch pozdĺž miestnych komunikácií, osvetľovacie telesá osadiť od vozovky vo vzdialenosti min. 
0,5 m (bezpečnosť oproti pevnej prekážke) a zabezpečiť voľnú šírku chodníka bez prekážky 

3.2.35. nové distribučné skrine osadzovať na hranice parciel s prístupom z verejného uličného priestoru 
3.2.36. preložiť podzemné optické káblové vedenie, ktoré križuje lokalitu Árenda, do zeleného pásu pozdĺž  
 navrhovaných miestnych komunikácií   
3.2.37. z optickej siete napojiť jednotlivé rodinné domy na telefónnu sieť a káblovú televíziu, miestny rozhlas riešiť  
 v rámci internetového pripojenia 
3.2.38.  priestorové usporiadanie podzemných vedení, t..z. súbeh a križovanie s ostatnými podzemnými sieťami 

realizovať podľa STN 73 6005  
3.2.39. pri prekládke telekomunikačných rozvodov rešpektovať STN 34 3100,  Vyhlášku SÚBS a SBÚ č. 374/1990 Zb.  
 a nariadenie vlády SR 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko     
3.2.40. existujúcu telefónnu sieť, ktorá je realizovaná nevyhovujúcim vzdušným vedením, rekonštruovať a rozšíriť na 

rozvody káblové, uložené v zemi 
3.2.41. Technické podmienky pri ukladaní HDPE chráničiek pre optické vedenie: 

−−−− Pri uložení HDPE chráničky a pri výkope je potrebné dodržiavať podmienky normy STN 73 6005. 
−−−− HDPE chránička musí byť uložená na okraji výkopu, v maximálnej možnej vzdialenosti od NN kábla. 
−−−− Lôžko pre uloženie HDPE chráničky nesmie obsahovať veľké a žiadne ostré kamene. 
−−−− Chráničky ukladať do pieskového lôžka alebo preosiatej zeminy.  
−−−− V prípade, že vo výkope sú neodstrániteľné ostré kamene a podobne, musí byť výstupok skaly  

 alebo veľkého kameňa obsypaný zeminou tak, aby sa HDPE chránička nepoškodila alebo aby sa neprekročil    
 minimálny polomer ohybu chráničky, ktorý by následne sťažil alebo znemožnil zafúknutie optického kábla. 

−−−− Odvíjanie chráničky z bubna musí byť robené v osi výkopu. Je vhodné, aby trasa HDPE chráničky bola čo  
       najpriamejšia. 
−−−− Uložená HDPE chránička musí byť uložená tak, aby nebola zvlnená. Ak je vo výkope viacero HDPE chráničiek,  

       tieto chráničky sa nesmú križovať. 
−−−− V prípade realizovania trasy pre vedenie NN pretlakom, ak je to technicky možné, zrealizovať pre HDPE   

       chráničku samostatný pretlak. 

Zásobovanie plynom / výkres č. 3   
3.2.42. chrániť existujúci VTL a STL plynovod, rešpektovať ich ochranné a bezpečnostné pásma a tiež OP a BP 

anódového uzemnenia, ktoré je súčasťou protikoróznej ochrany  
32.43. chrániť existujúcu regulačnú stanicu plynu Pozdišovce – Laškovce, rešpektovať  jej ochranné a bezpečnostné  
 pásmo 
3.2.44. realizovať navrhovaný STL plynovod, ktorý zahŕňa výstavbu vetiev distribučných plynovodov z rúr PE D90  
 a D63 v navrhovaných chodníkoch a pripojovacích plynovodov z rúr PE D32 k jednotlivým RD, napojením na  
 existujúci STL plynovod 
3.2.45. plynové rozvody uložiť v navrhovaných chodníkoch v minimálnej hĺbke 0,9 m uvažovať aj s alternatívnymi  
              zdrojmi energie  
3.2.46. rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma v zmysle Energetického zák. 251/2012 Z.z.; pri všetkých  
 prácach na plynovodoch dodržať Zákon č. 124  NR SR o bezpečnosti a  ochrane  zdravia  pri  práci v znení  

zákona č. 309/2007 Z.z.  
3.2.47. dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43; STN 733050, 73 a rešpektovať minimálne  
 vzdialenosti od podzemných inžinierskych sietí a podzemných objektov v zmysle STN 73 6005 
3.2.48. rešpektovať Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. o  zaistení bezpečnosti   
 a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení  
 

3.3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch,  

       urbánnych priestorov, s určením zastavovacích podmienok 
 
3.3.1. Uličná čiara je záväzná regulačná čiara, ktorou sa vymedzuje verejný (uličný) priestor. Pri výstavbe je nutné 

rešpektovať uličnú čiaru, vyznačenú vo výkrese č. 4 . Priestorová a funkčná regulácia riešeného územia, so 
šírkou min. 11,5 m. Z uličného (verejného) priestoru sa určuje vstupná strana (vjazd) na pozemok.  
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3.3.2. Stavebná čiara je záväzná regulačná čiara, ktorou sa určuje hranica umiestnenia priečelia stavebného objektu 
vo väzbe na verejný priestor. Umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch regulovať stavebnými čiarami, 
ktoré sú vyznačené pre riešené regulačné územia RÚ1, RÚ 2 a RÚ 3 vo výkresoch č. 2 a č. 4.  

3.3.3. Umiestnenie rodinného domu na pozemku. Na navrhovanom pozemku pre obytnú zástavbu situovať jeden 
izolovaný objekt rodinného domu. Umiestnenie rodinného domu na pozemku riešiť v zmysle § 6 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie  

3.3.4.  Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, 
hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, 
civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy 
musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie 
územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 

3.3.5.  Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m 
(v stiesnených podmienkach, s pôdorysne širokými rodinnými domami so vstavanými garážami nesmie byť 
menšia ako 4 m). Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. 

3.3.6.  Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi 
obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie.  

3.3.7.  Prestúpiť stavebnú čiaru smerom k uličnej čiare je možné iba konštrukčným prvkom balkón, markíza nad jeho 
prvým nadzemným podlažím max.1,5 m.  

3.3.8.  Garáže a parkovacie miesta zabezpečiť na každom pozemku rodinného domu. Parkovanie na verejnom 
priestranstve v rámci uličného priestoru je neprípustné.  

3.3.9. Koeficient maximálnej podlažnosti objektu RD sú max. dve podlažia nad upraveným terénom a obytné 
podkrovie, alebo ustupujúce podlažie (v RÚ3), v RÚ1 max. jednopodlažné domy (1NP) bez obytného 
podkrovia, v RÚ2 max. max. dvojpodlažné domy (2NP) alebo jednopodlažné domy (1NP) s obytným 
podkrovím alebo ustupujúcim podlažím. Pri objektoch RD je výška jedného podlažia max. 3m.  

3.3.10.  Budovy na bývanie – rodinné domy môžu mať podzemné a nadzemné podlažia, definované normou STN 73 
4301, č. 4.1.6. Za podzemné podlažie považovať každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie 
ako 800 mm pod úrovňou upraveného priľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne 
podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia 
(v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s max. a min. hodnotami výškovej 
úrovne vzhľadom na terén). Ostatné podlažia sú nadzemné.  

3.3.11. Koeficienty zastavanosti rodinným domom – KZRD, podiel zastavanej plochy nadzemného objektu 
k celkovej ploche pozemku (napr.: 0,25 – je max. 25% zastavanej plochy pozemku nadzemným objektom RD). 

3.3.12. Koeficienty zastavanosti objektmi a spevnenými plochami - KZOaP, podiel súčtu zastavanej plochy 
objektmi a spevnenými plochami k celkovej ploche pozemku (napr.: 0,40 – je max. 40% zastavanej plochy 
pozemku nadzemnými objektmi a spevnenými plochami).   

3.3.13.  Hlavný obytný objekt (rodinný dom) môže byť výškovo riešený nad upraveným terénom ako:  
a/ dvojpodlažný s plochou strechou (2NP) s max. výškou hrebeňa strechy, resp.: atiky 7,0 m od začiatku 
úrovne 1NP. 
b/ jednopodlažný s obytným podkrovím alebo ustupujúcim podlažím (1NP+P) s max. výškou hrebeňa strechy, 
resp. atiky 7,5 m od začiatku úrovne 1NP.  

 
3.3.14. Strechy  

− v regulovanom území č. 1 (RÚ1) na okraji lokality realizovať jednopodlažné domy (1NP) bez obytného 
podkrovia, so strechami plochými, pultovými, stanovými, sedlovými   

− v regulovanom území č. 2 (RÚ2) v strede lokality realizovať dvojpodlažné domy (2NP) alebo jednopodlažné 
domy (1NP) s obytným podkrovím, so strechami plochými, pultovými, stanovými, sedlovými, 
manzardovými, alebo s ustupujúcim podlažím 

− v regulovaných územiach RÚ1 a RÚ2 realizovať architektonicky podobné stavby s rovnakým typom strechy 
v skupinách min. tri susedné domy a maximálne 6 domov, odporúča sa rovnaká strešná krytina, s rovnakou 
farebnosťou (neodporúča sa lepenková asfaltová krytina), odporúča sa svetlá farebnosť striech a povrchov 
(neprehrievať územie)   

− pri prestavbe rodinného domu v RÚ3 umožniť dostavbu na max. 2NP a obytné podkrovie, alebo 2NP 
a ustupujúce podlažie (riešiť ako dominantu územia)        
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3.3.15. Zeleň a terénne úpravy 
− revitalizovať zeleň pozdĺž vodných tokov Dolná Duša a Lipovec (rešpektovať miestny biokoridor) 
− pri Dolnej Duši realizovať verejný park s jazierkom a drobnou architektúrou (altánok, detské ihrisko, prvky 

na cvičenie, lavičky) a na pešej trase spájajúcej park s autobusovou zastávkou realizovať výsadbu aleje, 
ozdobných krov a kvetinovú výsadbu    

− v uličných priestoroch realizovať výsadbu alejí vo vymedzených zelených pásoch bez technickej 
infraštruktúry, v zelených pásoch s infraštruktúrou realizovať trávniky s kvetinovou výsadbou   

− na pozemkoch rodinných domov zabezpečiť minimálnu plochu zelene 60 % z celkovej plochy pozemku 
(v RÚ1 a RÚ2) a 70% v RÚ3 

− pri výstavbe rodinných domov uvažovať aj s vegetačnými strechami, vegetačnými stenami, pri úprave 
odstavnými plôch pre autá preferovať spevnené zatrávňovacie tvárnice a pri chodníkoch a spevnených 
plochách preferovať vodopriepustné riešenie   

− v rozhľadových uhloch križovatiek nevysádzať stromy z dôvodu bezpečnosti a plynulosti premávky 
− pri prípadných povoleniach na výrub určiť náhradnú výsadbu    
− pri úprave povrchu terénu zabrániť vzniku protispádov a bezodtokových depresií  
− oporné múry realizovať z drôtokamenných košov - gabiónov alebo z konštrukcií, ktoré ako celok budú 

vodopriepustné  
− neprípustné sú neprimerané zásahy do terénu, vytváranie masívnych, vodu nepriepustných oporných 

múrov svahu  
3.3.16. Oplotenie  

− realizovať na uličnej čiare (hranica stavebných parciel a verejného uličného priestoru) alebo na vzájomných 
hraniciach stavebných parciel. Oplotenie nemôže byť zábranou pre plynulý odtok vody v prípade výdatných 
zrážok. Odporúčané založenie nosných prvkov všetkých oplotení bodovo (pätky, geoskrutky) bez 
vytvárania súvislých monolitických, vodu nepriepustných alebo zadržujúcich pásových základov z dôvodu 
minimalizovania možnosti povrchového alebo podpovrchového kumulovania vody 

− zjednotiť oplotenia v uličnom priestore výškou 1,4 m od úrovne terénu v odporúčanom prevedení 
z prírodného materiálu (kameň, drevo, oplotenie z drevín a popínavých rastlín) 

− oplotenia pozemkov medzi domami riešiť drôteným pletivom so živým plotom  
3.3.17. Prvky verejného priestoru  

− na riešenom území sa zakazuje akákoľvek veľkoplošná reklama vrátane vývesných štítov. Max. veľkosť 
vývesného štítu alebo označenia domu adresy obyvateľa a pod. je 2 500 cm2 v ľubovoľnom tvare. Zakazuje 
sa tiež využitie svetelnej reklamy, nápisov na chodníku, verejnom osvetlení a pod. Vývesný štít je možné 
umiestniť len na budovu, v ktorej sa predmetná doplnková činnosť realizuje 

− prípustné sú prvky detského ihriska v parku, prvky na cvičenie v prírode, lavičky a pod. riešiť s jednotným 
dizajnom, odporučené sú prírodné materiály   

 

3.4. Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
 
3.4.1.  Všetky rodinné domy musia byť napojené na rozvody technickej infraštruktúry (verejný vodovod, verejná  
           kanalizácia, zásobovanie elektrickou energiou, zásobovanie plynom). 
3.4.2.  Každý pozemok s objektom napojeným na elektrickú rozvodnú sieť musí mať vlastnú rozvodnú skriňu, alebo 

na rozvodnú skriňu pre dvoch odberateľov. 
3.4.3.  Každý rodinný dom musí mať zabezpečené odstavné, resp. parkovacie stojisko s dvomi parkovacími miestami  
           riešeným na vlastnom pozemku. 
3.4.3.  Každý vlastník pozemku musí mať evidované zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu – vlastnú 

odpadovú nádobu, alebo kontajner s organizovaným odvozom komunálneho a triedeného odpadu. 
3.4.4.  Hlavným zdrojom tepelnej energie pre výstavbu rodinných domov v zóne používať zemný plyn, ako doplnkový  
           zdroj slnečnú energiu, energiu zo zeme a z ovzdušia. 
3.4.5.  Všetky verejné objekty (objekty RD s doplnkovou občianskou vybavenosťou) musia byť riešené tak, aby spĺňali  
            podmienky pre užívanie v zmysle vyhlášky č. 532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  
            a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
            a orientácie. 
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3.5. Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií,  

       do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 

3.5.1.   Navrhovanou výstavbou pokračovať v realizácii obytného súboru Lokalita Árenda, s navrhovaným dopravným  
 napojením na miestnu komunikáciu a cestu III. triedy, v nadväznosti na existujúcu výstavbu rodinných domov.  

3.5.2.   Zabezpečiť ochranu evidovanej archeologickej lokality Árenda.  
3.5.3..   Pripravované investičné zámery v lokalite archeologických nálezísk prerokovať s Archeologickým ústavom  
            a zabezpečiť v dostatočnom predstihu pamiatkový a archeologický výskum. 
3.5.4. V územnom a stavebnom konaní stavieb, nachádzajúcich sa na území evidovaných archeologických nálezísk, 

je potrebné v zmysle pamiatkového zákona vyžiadať stanovisko alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového 
úradu Košice. Podmienky ochrany archeologických nálezísk určí dotknutý orgán podľa § 30 ods. 4 a § 35 ods. 
7 pamiatkového zákona v územnom a stavebnom konaní stavby. V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný 
archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje 
o výskume podľa § 37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 

3.5.5. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je nálezca povinný postupovať v zmysle  
§ 40 pamiatkového zákona, nález ihneď ohlásiť na Krajský pamiatkový úrad Košice a urobiť nevyhnutné 
opatrenia na jeho ochranu. Podľa § 40 odseku 11 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR rozhodne 
o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné až do výšky 100% hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa 
určí znaleckým posudkom. 

3.5.6. Výstavbou na východnom a južnom okraji lokality zohľadniť okolitú krajinu; na východnom okraji rešpektovať  
existujúce vodné toky, situovať výstavbu rodinných domov v optimálnej vzdialenosti, na južnom okraji 
vymedziť plochy záhrad pri rodinných domoch, oplotené z transparentných pletivových materiálov. 

3.5.7. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia lokality Árenda s výskytom stredného radónového rizika je  
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene  

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú  
 podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

    

3.6. Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 

3.6.1. Územný plán zóny Lokalita Árenda, Pozdišovce nahrádza v zmysle § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona  
 rozhodnutie o umiestnení jednotlivých stavieb. 

 

3.7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

3.7.1.  Pri delení a sceľovaní pozemkov, vyznačených v regulačnom výkrese č. 4, je potrebné dodržať zásady: 
−  vymedziť pozemky pre dopravnú vybavenosť, technickú infraštruktúru a verejnú zeleň, 
−  uličný priestor vymedziť na samostatných parcelách; v zmysle cestného zákona a súvisiacich vyhlášok má byť  

miestna komunikácia vo vlastníctve a správe obce, 
−  pri vymedzení pozemkov pre rodinné domy zabezpečiť prístup ku každému rodinnému domu z verejnej  

komunikácie, 
−  k vytvoreniu stavebných pozemkov delením a sceľovaním môže dôjsť na základe odkúpenia pozemkov, 

zámeny pozemkov, alebo vyvlastnením pozemkov pre verejnoprospešné stavby schválené v ÚPN-Z. 
Podkladom pre delenie a sceľovanie pozemkov bude geometrický plán. 

3.7.2.  Delenie pozemkov 
−  vymedzenie pozemkov pre uličný priestor, rodinné domy, verejnú zeleň s chodníkmi a prečerpávaciu stanicu 

zabezpečiť delením pozemku KN C 2904/52 vo vlastníctve obce podľa výkresu č. 4        
3.7.3.  Sceľovanie pozemkov 

Na základe navrhovaného zrušenia koridoru nefunkčnej vodovodnej prípojky do bývalého závodu Keramika 
zabezpečiť scelenie  (zväčšenie)  nasledujúcich pozemkov pre rodinné domy podľa výkresu č. 4: 
−  scelenie existujúcich oddelených pozemkov v osobnom vlastníctve KN C 2904/56, 2904/57, 2904/69 

a existujúceho domu na parcele KN C 294/70 s časťou pozemku KN C 2904/52 vo vlastníctve obce; scelením 
zabezpečiť celkovú výmeru pozemku 3 035  m2  
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−  scelenie existujúceho pozemku v osobnom vlastníctve KN C 2904/55 a existujúceho domu na parcele KN C 
2904/73 s časťou pozemku KN C 2904/52 vo vlastníctve obce; scelením zabezpečiť celkovú výmeru pozemku 
1 213. m2 

−  scelenie existujúceho pozemku v osobnom vlastníctve KN C 2904/54 a existujúceho domu na parcele KN C 
2904/72 s časťou pozemku KN C 2904/52 vo vlastníctve obce; scelením zabezpečiť celkovú výmeru pozemku 
1 165 m2 

−  scelenie existujúceho pozemku v osobnom vlastníctve KN C 2904/53 a existujúceho domu na parcele KN C 
2904/71 s časťou pozemku KN C 2904/52 vo vlastníctve obce; scelením zabezpečiť celkovú výmeru pozemku 
1 002 m2 

         

3.8. Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom  

       zastavanom území obce 

3.8.1. Všetky verejnoprospešné stavby umiestňovať na pozemku C KN 2904/52 vo vlastníctve obce Pozdišovce 

3.8.2. Verejnoprospešné stavby sú nasledovné: 
−  stavby pre dopravu a dopravné zariadenia 
−  stavby pre vodné hospodárstvo 
−  stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu 
−  stavby pre ochranu a tvorbu životného prostredia 

3.8.3. V riešenom území Lokalita Árenda nevymedzovať pozemky na asanácie. 
   

3.9. Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 

Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia / vo výkrese č. 2 a č. 4 

1. miestne komunikácie – funkčná trieda C3, kategória MO 6,0/40  
2. pešie chodníky - min. šírka 1,5 m a cyklistické komunikácie – min. šírka 3 m  
3. zastávka pravidelnej autobusovej dopravy na ceste III/3738  

 
Stavby pre vodné hospodárstvo / vo výkrese č. 3 a č. 4 

4. rozvodný systém pitnej vody  
5. zrušenie vodovodnej prípojky do bývalého závodu Keramika 
6. splašková kanalizácia  
7. prečerpávacia stanica splaškovej kanalizácie  
8. výtlačné potrubie splaškovej kanalizácie 
9. zrušenie technologickej kanalizácie z bývalého závodu Keramika 
10. odvodňovanie rigoly s vyústením do retenčnej plochy (jazierka) a potoka 

 

Stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu / vo výkrese č. 3 a č. 4 

11. distribučný NN rozvod elektrického vedenia, vrátane optického rozvodu ul. v zemi  
12. zrušenie a preloženie podzemného optického kábla  
13. verejné osvetlenie 
14. rozšírenie STL plynovodu  

 

Stavby pre ochranu a tvorbu životného prostredia  / vo výkrese č. 2 a č. 4 

15. revitalizácia existujúcich a tvorba nových plôch verejnej zelene 
16. retenčná plocha na zachytávanie dažďovej vody -  jazierko 
17. spevnenie pravostranného brehu Dolnej Duše 
 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb (stavieb vo verejnom záujme) možno podľa zákona č. 282/2015 Z.z. 
o vyvlastnení pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (s účinnosťou od 01.07.2016) pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom 
a stavbám obmedziť. 


