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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1. Úvod 
 

Obec Pozdišovce sa nachádza na východoslovenskej rozvojovej osi 1. stupňa Košice – Sečovce – Michalovce – 
Sobrance – hranica s Ukrajinou, v Košickom kraji, v okrese Michalovce, v bezprostrednej blízkosti mesta Michalovce 
(vzdialenosť najbližších autobusových zastávok Pozdišovce č. d. 266 od zastávky mestskej časti Močarany č. d. 142 je 
len 2 km). Základnou súčasnou funkciou obce je bývanie, občianska vybavenosť, výroba (v minulosti významné závody 
Keramika, Slovnaft) a predpokladanými budúcimi funkciami v území sú okrem bývania s občianskou vybavenosťou  
rozvoj rekreácie a využitie disponibilných plôch pre ekonomické aktivity. Územím prechádzajú koridory: nadradenej 
dopravnej infraštruktúry (diaľnica D1, cesta I. triedy č. 19, železničná trať Michaľany – Michalovce – Strážske – 
Humenné) a nadradenej technickej infraštruktúry (navrhovaný VTL plynovod – prepojenie SR a Poľska). Katastrálne 
územie má rozlohu 1 805 ha. Podľa údajov OcÚ k 30.09.2016 mala obec 1286 obyvateľov a 398 bytov (z toho 30 bytov 
v bytových domoch). Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. 

Obec Pozdišovce má spracovaný Územný plán zóny Pozdišovce, schválený v roku 1990, s uvedeným návrhovým 
obdobím do r. 2010 (spracovateľ Stavoprojekt Prešov predpokladal po r. 2000 pričlenenie obce k Michalovciam). Podľa 
§ 141 ods. 10 stavebného zákona: Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 
31. júla 2006 aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť. V zmysle 
uvedeného nemá v súčasnosti obec Pozdišovce platný záväzný územný plán obce.     

        
Dôvody obstarania územného plánu 

• pre obec, ktorá sa nachádza v multimodálnom koridore č. V.a. (Košice – Záhor – Ukrajina) na východoslovenskej 
rozvojovej osi 1. stupňa Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – hranica s Ukrajinou, je potrebné navrhnúť 
komplexnú koncepciu územného rozvoja  

• zo stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení vyplýva pre obec povinnosť mať územný plán z dôvodu 
umiestnenia dopravného a technického vybavenia územia celoštátneho významu (stavebný zákon §11 ods. 2 písm. 
b). Podľa záväznej časti schváleného Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košického kraja 
prechádzajú cez katastrálne územie obce navrhnuté verejnoprospešné stavby (VPS): č. 1.1. úsek diaľnice D1 
v smere Michalovce – Sobrance – Záhor – hraničný priechod do Ukrajiny (prechádza južným okrajom k.ú.), č. 1.5.1. 
cesta I/50 (19) v úseku Košice – Michalovce (rekonštrukcie, úpravy cesty), č.2.6. zdvojkoľajnenie  a elektrifikácia 
železničnej trate Michaľany – Michalovce – Strážske – Humenné (prechádza JV okrajom k.ú.) a č. 5.10.7. plynové 
prepojenie SR a Poľska  v úseku cez Košický kraj v trase Staré – Pozdišovce – Lastomír –Stretava – Veľké 
Kapušany    

• v k.ú. obce sa nachádza: environmentálna záťaž MI (1913)/Pozdišovce - objekty bývalých štátnych hmotných rezerv 
(ŠHR), v severnej časti územia sa vyskytujú svahové deformácie, ktoré sú definované ako plochy vyžadujúce 
zvýšenú ochranu podľa §12 ods. 4  písm. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii, distribučná sieť tlakovej úrovne VTL a STL, v k.ú. sa nachádza ložisko 
výhradného nerastu - DP a CHLÚ Pozdišovce (keramické íly) a do južnej časti k.ú. zasahuje DP Pozdišovce I 
(zemný plyn, gazolín) 

• z hľadiska cestovného ruchu obec patrí do Dolnozemplínskeho regiónu CR, subregión Zemplínska Šírava a má 
významný rekreačný potenciál (obec so 600 ročnou hrnčiarskou tradíciou, bývalé centrum výroby keramiky, päť 
kultúrnych pamiatok, lesné plochy, rybník, ranč a pod.)  

 
Postup obstarávania Územného plánu obce Pozdišovce 

• V súlade so stavebným zákonom je územný plán obce, ktorá má menej ako 2 000 obyvateľov, spracovaný 
v nasledovných etapách: 
Prieskumy a rozbory (§ 19b) 
Zadanie pre vypracovanie návrhu územného plánu (§ 20) 
Návrh územného plánu (§ 22)  

• Dňa 25.08.2016 - zverejnenie Oznámenia o začatí obstarávania ÚPN-O Pozdišovce na obecnej tabuli (vyvesené od 
25.08.2016 do 25.09.2016) a jeho rozoslanie zainteresovaným orgánom štátnej správy, samosprávnemu kraju, 
susedným obciam, dotknutým organizáciám a právnickým osobám.   
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• Dňa 14.09.2016 – spracovanie a dňa 21.09.2016 – doručenie Oznámenia o strategickom dokumente v zmysle 
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Okresnému úradu Michalovce, odbor 
starostlivosti o ŽP (príslušný orgán na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu). 

• Na základe výsledkov zisťovacieho konania Okresný úrad Michalovce, OSŽP zaslal rozhodnutie č. OU-MI-
OSZP/2016/011985-26 zo dňa 14.10.2016, v ktorom určil, že strategický dokument ÚPN-O Pozdišovce sa 
nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.   

• Od 18.10.2016 do 18.11.2016 – prerokovanie Zadania pre Územný plán obce Pozdišovce 
• Dňa 16.12.2016 – schválenie Zadania pre spracovanie Územného plánu obce Pozdišovce uznesením 

Zastupiteľstva obce Pozdišovce č. 6/2016.  
• Prerokovanie Návrhu ÚPN-O Pozdišovce. 

   

1.2. Hlavné ciele riešenia rozvoja územia  

• navrhnúť komplexný územný rozvoj obce na obdobie 20 rokov  
• rešpektovať nadradenú dokumentáciu Územný plán veľkého územného celku Košického kraja v platnom znení, 

vrátane záväzných regulatívov, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce  
• v návrhu koncepcie územného rozvoja obce zohľadniť funkciu, ktorú má obec v štruktúre osídlenia    
• prioritne riešiť existujúce územnotechnické a environmentálne problémy v území identifikované  

v  prieskumoch a rozboroch  
• územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území obce 

s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie jej 
trvalo udržateľného rozvoja (šetrné využívanie prírodných zdrojov a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt)  

• navrhnúť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, územno-technické podmienky 
umiestňovania stavieb na navrhovaných plochách, verejné dopravné a technické vybavenie a prvky územného 
systému ekologickej stability 

• obsah a rozsah dokumentácie ÚPN obce spracovať v  podrobnosti riešenia v zmysle Vyhlášky MŽP č.55/2001 
o ÚPP a ÚPD.  
 

1.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu 
 
• Územný plán zóny Pozdišovce, schválený v roku 1990, s uvedeným návrhovým obdobím do r. 2010, spracoval 

Stavoprojekt Prešov (predpokladal po r. 2000 pričlenenie obce k Michalovciam). Podľa § 141 ods. 10 stavebného 
zákona: Územnoplánovacia dokumentácia schválená do 1. augusta 2000, ktorá nebola do 31. júla 2006 
aktualizovaná ani preskúmaná podľa § 30 ods. 4, stráca od 1. augusta 2006 záväznosť. V zmysle uvedeného nemá 
v súčasnosti obec Pozdišovce platný záväzný územný plán obce.     

• Územný plán zóny IBV Pozdišovce „Na Árende“ 1. etapa (UNIPRO Michalovce, Ing. arch. Jozef Peley, r. 2000) 
navrhol 72 rodinných domov, obchod a tenisové kurty. Z uvedeného ÚPN-Z je realizovaných 12 rodinných domov. 
Vymedzená plocha „Árenda“ je zahrnutá do zastavaného územia k 1.1.1990 (realizovaná 1. etapa podľa uvedeného 
ÚPN-Z a navrhovaná časť podľa spracovanej štúdie z r. 2000, upravená na základe požiadaviek obce).  

 

1.4. Údaje o súlade riešenia so zadaním 
 

• Návrh ÚPN-O Pozdišovce je zosúladený so schváleným Zadaním pre ÚPN-O Pozdišovce.  
• Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Pozdišovce bolo schválenie uznesením Zastupiteľstva obce 

Pozdišovce č. 6/2016 dňa 16.12.2016.  
• Návrh Územného plánu obce rešpektuje požiadavku schváleného zadania uvažovať s nárastom počtu obyvateľov 

v roku 2035 na 1 410 obyvateľov, aj ďalšie definované požiadavky na riešenie.     
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      2.  RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis 
 

V rámci širších vzťahov v mierke 1: 50 000 sú v záujmovom území, t. z. území susediacom s katastrálnym územím 
obce v rozsahu širšieho zázemia, zdokumentované nadregionálne a regionálne infraštrukturálne väzby, predovšetkým 
trasa diaľnice D1, cesta I/19, železničná trať a nadradená technická infraštruktúra. Záujmové územie tvoria susedné 
katastrálne územia: okresné mesto Michalovce a obce Krásnovce, Šamudovce, Laškovce, Trhovište, Moravany, 
Rakovec nad Ondavou a Suché. 

Riešené územie v mierke 1: 10 000 je vymedzené v rozsahu celého administratívneho, katastrálneho  územia 
obce Pozdišovce. Vo vymedzenom k. ú. obce je navrhnuté priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce, 
vrátane ochrany prírody a krajiny.  

Pre podrobnejšie riešenie urbanistickej koncepcie a priestorové usporiadanie zastavaného územia vrátane 
riešenia dopravnej a technickej infraštruktúry je vymedzené riešené územie v mierke 1:  5 000. 

Obec Pozdišovce sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, okres Michalovce. Katastrálne územie má 
rozlohu 1804,90 ha. K 31.12.2015 žilo v obci Pozdišovce 1 289 obyvateľov, podľa údajov OcÚ k 30.09.2016 mala obec 
1286 obyvateľov a 398 bytov (z toho 30 bytov v bytových domoch). Pozdišovce sa historicky nachádzali pri 
najvýznamnejšej historickej krajinskej ceste z Košíc, cez Michalovce až do Užhorodu, v rovinatej krajine, chránenej zo 
severu lesmi (Pozdišovský chrbát)  a z východu ohraničenej vodným tokom Dolná Duša. 

V súčasnosti z hľadiska sídelnej štruktúry leží obec na východoslovenskej rozvojovej osi 1. stupňa - Košice - 
Sečovce - Michalovce - Sobrance - hranica s Ukrajinou. Katastrálnym aj zastavaným územím obce prechádza európska 
trasa E 50 (Žilina - Prešov - Košice - Michalovce - štátna hranica s Ukrajinou) a doplnková medzinárodná cesta E58 
(Viedeň – Bratislava – Užhorod – Rostov nad Donom), južným okrajom k.ú. obce prechádza úsek navrhovanej trasy 
diaľnice D1 (Bratislava - Trenčín - Žilina - Poprad - Prešov - Košice - Michalovce - štátna hranica SR/UA). 
Juhovýchodným okrajom k.ú. obce prechádza železničná trať Michaľany – Michalovce – Strážske – Humenné, 
navrhovaná na zdvojkoľajnenie a elektrifikáciu. Riešeným územím prechádza plánovaná trasa plynovodného prepojenia 
Slovenskej republiky a Poľska, aj hlavný diaľkový privádzač vody (aj pre mesto Michalovce). V k.ú. sa nachádza ložisko 
výhradného nerastu - DP a CHLÚ Pozdišovce (keramické íly) a do južnej časti k.ú. zasahuje DP Pozdišovce I (zemný 
plyn, gazolín). V severnej časti územia sa vyskytujú svahové deformácie. Podľa Informačného systému o 
environmentálnych záťažiach MŽP SR je v k.ú. potvrdená vysoko prioritná environmentálna záťaž MI 
(1913)/Pozdišovce - objekty bývalých štátnych hmotných rezerv (východná časť je sanovaná). 

 Z hľadiska cestovného ruchu obec patrí do Dolnozemplínskeho regiónu CR, subregión Zemplínska Šírava.  
Má významný kultúrno-historický a prírodný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a optimálnu polohu aj pre tranzitný 
turizmus (diaľničné odpočívadlo je plánované v JZ časti k.ú. obce, na hranici s obcou Laškovce).   

Geograficky obec leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny, pričom severná a západná časť chotára sa už 
nachádza na miernych juhovýchodných svahoch pahorkatiny, nazývanej Pozdišovsky chrbát. Chotár obce Pozdišovce 
s rozlohou 1805 ha.  Nadmorská výška v strede obce je 122 metrov, chotár obce ma nadmorskú výšku od 107 do 210 
metrov n. m. 
 

2.2. Väzby vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu regiónu 
 
V súlade s § 27, ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) je potrebné v riešení 
ÚPN-O rešpektovať záväznú časť nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán veľkého 
územného celku Košického kraja (ÚPN VÚC). Z aktualizácie ÚPN VÚC Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017, ktoré boli 
schválené dňa 12.06.2017 Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a úplné znenie záväznej časti bolo vyhlásené 
VZN KSK č. 18/2017 (s účinnosťou od 10.07.2017), je nutné rešpektovať nasledujúce záväzné časti, ktoré majú dopad 
na katastrálne územie obce Pozdišovce. 

Záväzné časti schváleného ÚPN – VÚC Košický kraj – ZaD 2017, ktoré je potrebné zohľadniť v riešení  
Územného plánu obce Pozdišovce (prevzaté z VZN KSK č. 18/2017):   

2.     V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry 

2.1.  podporovať rozvoj sídelnej štruktúry vytváraním polycentrickej siete centier osídlenia, ťažísk osídlenia, 
rozvojových osí a vidieckych priestorov, 
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2.2.  formovať sídelnú štruktúru Košického kraja v nadväznosti na národnú  a celoeurópsku polycentrickú sídelnú 
sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov,  

2.5. zabezpečovať na území Košického kraja, rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného 
a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť 
rozvojových podmienok s územím Banskobystrického a Prešovského kraja, 

2.6. formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania 
a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, 
rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

2.7. rešpektovať pri novej výstavbe objekty obrany štátu a ich ochranné a bezpečnostné pásma, 

2.15. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry, 

2.15.1. podporovať rozvojové osi prvého stupňa: 
– východoslovenskú rozvojovú os Košice – Sečovce – Michalovce – Sobrance – hranica s Ukrajinou, 

2.17. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta 
a vidieka, pričom pri ich rozvoji  zohľadniť koordinovaný proces prepojenia sektorových strategických 
a rozvojových dokumentov, 

2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov 
a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, 

2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické 
prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie, pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenia 
resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho 
priestoru, 

2.20.   vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu 
verejného dopravného a technického vybavenia obcí; 

3.     V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1 zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s 
kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,  

3.2 vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania 
a približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ,  

3.3 vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc s preferovaním zariadení 
rodinného typu a zvyšovanie kvality ich služieb; 

4.     V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a cestovného ruchu 

4.8.  viazať lokalizáciu služieb cestovného ruchu prednostne do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie 
rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských 
a vidieckych celkov a  objektov kultúrnych pamiatok,  

4.10. rozvíjať a zvyšovať komplexnosť, štandard a kvalitu ponuky rekreačných a  športových aktivít, služieb, cestovného 
ruchu a všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a stredísk cestovného ruchu, 

4.11. podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciu, resp. územnoplánovacím podkladom príslušného stupňa, 

4.13. vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných 
stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel, 

4.17.  podporovať ťažiskové formy cestovného ruchu v Košickom kraji (vidiecky a agroturistika, ... pobyty pri vode 
a aktivity súvisiace s rozvojom tradičných remesiel a gastronómie špecifických pre Košický kraj). 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, 
prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry   
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5.1. chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek, vinice v Tokajskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej 
oblasti  a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci  urbanistický rozvoj kraja, zabezpečovať ochranu prírodných 
zdrojov vhodným a racionalizovaným využívaním poľnohospodárskej a lesnej krajiny,  

5.2. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a 
usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri 
výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil 
komplex lesov, 

5.3. podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v  
nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch, 

5.4. zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji:  

b) pamiatkový fond, ktorý tvoria pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a národné kultúrne pamiatky, ako aj 
ochranné pásma všetkých kategórií pamiatkového fondu, 

d) známe a predpokladané archeologické náleziská a archeologické nálezy, 
e) územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond,  
h) historické technické pamiatky, 

5.6.     sanovať a revitalizovať oblasti, resp. ich časti na území Košického kraja, najmä s vysokým stupňom  
environmentálnej záťaže: 
5.6.4. vhodnosť a podmienky stavebného využitia území s vysokou prioritou riešenia environmentálnych    
          záťaží posúdiť a overiť geologickým prieskumom (...Pozdišovce – objekty bývalých štátnych  
          hmotných rezerv,...),  

5.7. rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia,  

5.8. v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití 
prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov 
územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len 
extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov, 

5.9. podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby 
krajinnej štruktúry, 

5.10. v chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000, vrátane navrhovaných...) 
zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody a krajiny s cieľom udržania resp. dosiahnutia 
priaznivého stavu druhov, biotopov a časti krajiny, 

5.11. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia hodnotovo – významové vlastnosti krajiny integrujúce v sebe 
prírodné a kultúrne dedičstvo, nerastné bohatstvo, vrátane energetických surovín a realizáciou vhodných 
opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, ako aj 
elimináciu nežiaducich zmien v charakteristickom vzhľade krajiny,  

5.12. zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové územia 
s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné podmienky pre 
biotu vodných ekosystémov, 

5.13. identifikovať stresové faktory v území a zabezpečiť ich elimináciu  

 5.13.1  vzdušné elektrické vedenia  postupne ukladať do  zeme, 
 5.13.3  vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického vybavenia v urbanizovaných 

priestoroch, 

5.18. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové a zosuvné územia, realizáciou vhodných opatrení 
dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie ich prípadných negatívnych vplyvov, 

5.19. zachovať prirodzené inundačné územia vodných tokov mimo zastavaných území obcí na transformáciu 
povodňových prietokov počas povodní; 
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6.    V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

6.1. rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra 
a dopravných sietí TEN-T,  

6.5. rešpektovať dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) 
6.5.1. koridory ciest : - E 50 Prešov – Košice – Vyšné Nemecké – Ukrajina 

6.7.     rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne 
6.7.1. železničné trate: Michaľany/Výhybňa Červený dvor – Trebišov - Strážske – Humenné – Medzilaborce      
– Poľsko, 

6.8. chrániť územie pre trasu diaľnice D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou), 

6.12.1. chrániť koridory pre cesty I. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich prieťahov v základnej 
komunikačnej sieti miest, a to: – cestu I/50 úsek Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké (hraničný priechod na 
Ukrajinu);  

6.18.6. chrániť koridor pre zdvojkoľajnenie a elektrifikáciu železničnej trate Michaľany – Michalovce – Strážske – 
Humenné    

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

7.1.  zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom dosiahnuť úroveň 
celoslovenského priemeru, 

7.6.     vytvoriť podmienky pre rekonštrukcie exist. nadradených líniových stavieb vodovodov vodárenských sústav,  
7.9.  znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou 

vodou, 

7.10. zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť úroveň 
celoslovenského priemeru, 

7.13    optimalizovať diverzifikované územné vedenie trás potrubných vedení strategických surovín (ropa, zemný plyn) v 
súlade s rozvojom ropného a plynárenského priemyslu s cieľom udržať a posilniť strategicky dôležité postavenie 
Košického kraja z pohľadu medzinárodných tranzitov, 

7.16.  chrániť koridory pre výstavbu nadradených plynovodov 

7.16.2.prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko, vedenom v úseku cez Košický kraj územím okresu 
Michalovce, v koridore Oreské – Veľké Kapušany.  

8. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 

8.2. zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním 
a modernizáciou územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou,  

8.3. dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji a vytvárať podmienky na 
rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou a zvyšovať vzdelanostnú úroveň a mobilitu 
pracovnej sily v regiónoch, 

8.4. stabilizovať a  revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych produkčných oblastí 
s prihliadnutím na  chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability, 

8.7.   zabezpečiť starostlivosť o zachovanie a stabilizáciu plošnej výmery lesných pozemkov a rešpektovať lesné 
pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom rozvoji krajiny,  

8.8.     zabezpečiť zachovanie genofondu lesných drevín a udržanie priaznivej druhovej a vekovej štruktúry, 

8.9.   využiť monitoring biodiverzity lesných ekosystémov a zdravotného stavu lesov a zvýšiť dôraz na zlepšenie 
zdravotného stavu lesa, 

8.10.  rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace s poľnohospodárskou 
a lesnou činnosťou, ako integrovanú súčasť hospodárenia na pôde podporujúce rozvoj vidieka,  

8.11. vychádzať v územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných, 
stavebných a poľnohospodárskych areálov, 
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8.17.   a) minimalizovať používanie fosílnych palív v energetike,  

 c) podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

 Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

 1.1.      diaľnica D1 Budimír – Michalovce – Záhor (hraničný priechod s Ukrajinou) 

 1.5.1.   cesta I/50 v úseku ...Košice – Michalovce – Vyšné Nemecké (hraničný priechod na Ukrajinu) 

 2.6.      zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trate Michaľany – Michalovce – Strážske – Humenné 

 5.10.7. prepojovací VTL plynovod Poľsko – Slovensko, vedený v úseku cez Košický kraj územím okresu  

             Michalovce, v koridore Oreské – Veľké Kapušany.   
 

  Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa 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 s stavbám obmedziť. 
 

2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady   

Základná demografická charakteristika obce   
Rozbor demografických charakteristík je spracovaný  na základe celoštátnych sčítaní ľudí, domov a bytov (r. 1970, 

1980, 1991, 2001 a 2011). Údaje z posledného sčítania v roku 2011 sú podľa Štatistického úradu SR. 
 
Podľa dynamiky vývoja pohybu obyvateľstva (prírastok, úbytok) sú obce zaradené do štyroch kategórií: 
Kategória obce Priemerný ročný prírastok obyvateľstva 
rýchlo rastúca nad + 5 % 
pomaly rastúca + 2  –  + 5 % 
stagnujúca - 2  –  + 2 % 
regresívna pod  - 2 % 

 
Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva sú hodnotené v troch základných vekových skupinách: 

• predproduktívny vek (obyvatelia 0–14-roční) je vek, v ktorom obyvateľstvo ešte nie je ekonomicky aktívne, 
• produktívny vek (obyvatelia 15–64-roční) je vek, v ktorom je väčšina obyvateľstva ekonomicky aktívna, 
• poproduktívny vek (obyvatelia vo veku 65+) je vek, v ktorom väčšina obyvateľstva už nie je ekonomicky aktívna. 

Zmenšovanie podielu mladšej populácie a zvyšovanie podielu starších vekových skupín obyvateľstva  (zhoršenie 
vekovej štruktúry obyvateľstva) môže mať za následok pokles reprodukčných schopností populácie. Pomer 
predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva, označený ako index vitality, môže okrem iného vypovedať aj o 
populačných možnostiach vo výhľade. 

Podľa dosiahnutej hodnoty indexu vitality sa obyvateľstvo zaraďuje do 6-tich typov populácie: 
Hodnota indexu vitality Typ populácie 
Nad 300 veľmi progresívna ( rýchlo rastúca ) 
201 – 300 progresívna ( rastúca ) 
151 – 200 stabilizovaná rastúca 
121 – 150 stabilizovaná 
101 – 120 stagnujúca 
Menej ako 100 regresívna ( ubúdajúca ) 

 
  K 31.12.2015 žilo v obci Pozdišovce 1 289 obyvateľov, čo predstavuje 1,16 % z celkového počtu obyvateľov okresu 
Michalovce. Ženy tvorili 51,66 %  obyvateľov obce.  
Celková rozloha katastrálneho územia obce je 1 804,9016 ha, priemerná hustota osídlenia 71,42 obyv./na 1km2. 
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Vývoj počtu obyvateľov od r. 1570 po rok 1970 poľa knihy Pozdišovce 700 (dr. Molnár, Michalovce 2015)  
Rok  1570 1600 1921 1930 1970 1989 
Počet obyvateľov 198 192 1242 1164 1380 1179 

Počet obyvateľov v rokoch 1981–1990 (stav) a 1990–2010 (návrh) podľa pôvodného ÚPN Z Pozdišovce, 
v r. 2010 mala byť obec mestskou časťou Michaloviec  

Rok  1981 1985 1990 1995 2000 2010 
Počet obyvateľov 1251 1245 1250 1260 1270 1738 -3000 

 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1970 – 2015 podľa Štatistického úradu SR 

Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 2011 2015 
Počet obyvateľov 1377 1274 1155 1221 1260 1289 
Prírastok obyvateľov               - 103             - 119             + 66                + 39              + 29 
Index rastu               92,52            90,66           105,71          103,19           102,30 
∅ ročný prírastok            - 0,07 %       - 0,85 %       + 0,57 %       + 0,32 %       + 0,57 %  

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Podľa dynamiky pohybu obyvateľstva obec zaznamenala po roku 1991 priaznivý prírastok  obyvateľstva, kým 
v rokoch 1970 a 1980 dochádzalo k výrazným úbytkom. Priemerné ročné prírastky sa pohybovali v hodnotách od – 0,85 
% do + 0,57 %, ktoré zaradili obec medzi sídlo stagnujúce. V priebehu roku 2015 nedošlo k prírastku ani úbytku 
obyvateľstva, migračné saldo bolo kladné (+4 osoby), prirodzený úbytok dosiahol hodnotu -4. 

 
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 2001 – 2015 (stav k 31.12.) 

 
Rok 

Počet  obyvateľov 
Index vitality 

Spolu 
Vekové skupiny 

predproduktívny produktívny poproduktívny 
2001 1228 211 842 175 

120,57 
% 100,00 17,18 68,57 14,25 

2011 1266 214 892 160 
133,75 

% 100,00 16,90 70,46 12,64 
2015 1289 198 911 180 

110,00 % 100,00 15,36 70,67 13,96 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty  

Významnou demografickou charakteristikou každej populácie je vekové zloženie, v ktorom sa odrážajú výsledky 
demografických procesov z minulosti a zároveň ide o základ budúceho demografického vývoja. Pri pohľade na vekovú 
štruktúru obyvateľstva v obci Pozdišovce môžeme konštatovať, že ide o priaznivé zloženie obyvateľov obce. 
Predproduktívna zložka prevyšuje poproduktívnu populáciu. Index vitality v rokoch 2001 až 2015 dosahoval hodnoty, 
ktoré zaradili populáciu medzi stagnujúcu až stabilizovanú.    

Podľa údajov zo SODB v roku 2011 bol priemerný vek obyvateľov obce 39,01. Podľa vzdelanostnej štruktúry 
a najvyššieho ukončeného stupňa školského vzdelania má základné vzdelanie ukončených 18,49 %, učňovské a 
stredné bez maturity 20,95 %, stredné učňovské, odborné a všeobecné s maturitou 32,14 % a vysokoškolské 10,08 % 
obyvateľstva, bez vzdelania si uvádza 16,35 % obyvateľstva. Z náboženského vyznania prevláda rímskokatolícka 
cirkev (35,23 %), nasleduje evanjelická cirkev augsburského vyznania (29,76 %), pravoslávna cirkev (14,44 %) 
a gréckokatolícka cirkev (10,95 %). 

Podľa národnostnej štruktúry obyvateľstva žilo v obci Pozdišovce 88,96 % obyvateľov slovenskej národnosti, 
nasledovala rómska národnosť so 7,06 %. Ostatné národnosti sa podieľajú na celkovom počte obyvateľstva podielom 
menším ako 1%. 

Podľa ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 z hľadiska predpokladaného vývoja obyvateľstva 
v okresoch Košického kraja možno okres Michalovce zaradiť medzi okresy s predpokladaným nárastom počtu 
obyvateľov s menšou dynamikou rastu.  

Pri prognóze obyvateľov do roku 2035 v obci Pozdišovce sa vychádzalo z doterajšieho celkového pohybu 
obyvateľstva a využitím exponenciálnej funkcie, ktorá vychádza z teoretických úvah o stabilnej populácii. 
Predpokladaná reálna miera rastu populácie (celkový pohyb obyvateľstva) je 0,507 % za rok.  
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Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2035 (návrhový rok je rok 2035) 
Rok 2016 2020 2025 2030 2035 
Počet obyvateľov 1 286  

 
1 319 

 
1 352 

 
  1 381 
   

1410 

Podľa údajov OcÚ k 30.09.2016 mala obec 1286 obyvateľov a 398 bytov (z toho 30 bytov v bytových domoch).   
Pri obložnosti 3,0 obyvateľov/byt je potrebných 470 bytov, z toho potreba navrhovaných 470 – 398 = 72 bytov.   

Pre porovnanie uvádzame prognózu demografického vývoja za okres Michalovce podľa „Prognózy vývoja 
obyvateľstva v okresoch SR do roku 2035“:  

Okres Michalovce: 
 Rok 2015   111 812 obyvateľov 
 Rok 2020   113 033 obyvateľov 
 Rok 2025   113 617 obyvateľov 
 Rok 2030   114 290 obyvateľov 
 Rok 2035   114 942 obyvateľov 
  
Ekonomická aktivita, zamestnanosť a pracovné príležitosti 

Podľa SODB 2011 z celkového počtu 1 260 obyvateľov obce tvorilo 625 ekonomický aktívnych osôb, čo 
predstavuje 49,84 % z celkového počtu obyvateľov (okres Michalovce 44,45 %). Ženy tvorili 47,36 %. Nezamestnaných 
ku dňu sčítania bolo 188 osôb. Za prácou dochádzalo 417 obyvateľov obce. Najviac ľudí pracovalo v oblasti verejnej 
správy a obrany  (50), výroby motorových vozidiel (44 osôb), nasledovalo zdravotníctvo (39) a maloobchod (36). 

Ekonomická aktivita a zamestnanosť v roku 2011 (SODB 2011) 

Obec 
Počet 

obyvateľov 
celkom 

Počet ekonomicky aktívnych 
osôb 

Počet nezamestnaných 

celkom 
% 

z celkového 
počtu obyvateľov 

celkom 

% 
z ekonomicky 

aktívnych 
obyvateľov 

Pozdišovce 1260 625 49,84 188 30,00 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Podľa štatistických sledovaní ÚPSVaR okres Michalovce vykazoval v mesiaci júl 2016 14,23 %-nú mieru 
evidovanej nezamestnanosti, ktorá patrí k relatívne vyšším na Slovensku. V Košickom kraji bola evidovaná v tomto 
období 13,19 %- ná miera evidovanej nezamestnanosti.  

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti 
 Júl 2013 Júl 2014 Júl 2015 Júl 2016 
Okres Michalovce 18,85 % 17,38 % 16,23 % 14,23 % 
Košický kraj 18,06 % 16,64 % 15,49 % 13,19 % 

Zdroj: ÚPSVaR 

Priemerný vek v roku 2015 sa predpokladá 38,38 rokov, v roku 2035 sa zvýši na 43,18 rokov, čo je nárast o 12,5 
%. S týmto ukazovateľom súvisí aj vývoj ekonomicky aktívneho obyvateľstva, kedy bude dochádzať k jeho postupnému 
znižovaniu.  

Priaznivý vývoj zamestnanosti v obci možno predpokladať oživením nezávadnej výroby a využitím terajších 
disponibilných plôch v obci a tiež bude závisieť od ponuky pracovných príležitosti v okresnom meste.  

Domový a bytový fond 
Domový a bytový fond sa podrobne sleduje počas sčítania obyvateľstva, domov a bytov. Ku dňu Sčítania 

obyvateľov domov a bytov zo dňa 21.mája 2011 bol v obci stav bytového fondu: 
Bytový fond tvorilo v obci spolu 376 bytov, z ktorých bolo 336 trvale obývaných (z toho 30 b.j. v bytových domoch). 
K 30.09.2016 bolo podľa údajov obecného úradu v obci spolu 398 bytov (z toho 30 bytov v bytových domoch).   

 
Vývoj počtu trvale obývaných bytov v rokoch 1970 – 2011 (SODB) 

Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 2011 
Počet trvale obývaných bytov 297 315 329 327 336 
Prírastok bytov     + 18                  + 14                   - 2                 + 9 
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Počet bytov/1 000 obyv. 215,68 247,25 284,85 267,81 266,67 
Okres Michalovce - 257,90 282,00 278,20 280,90 
Košický kraj 247,60 273,60 297,90 296,80 295,60 
SR   370,0 353,50 321,30 

  Zdroj. ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Z rozboru základných charakteristík bytového fondu obce Pozdišovce, možno konštatovať, že počas sledovaného 
obdobia rokov 1970 až 2011 dochádzalo prevažne k nárastu bytového fondu. Ukazovateľ počtu bytov/1 000 obyvateľov 
ako aj obložnosť sa približuje okresnému aj krajskému  priemeru.   

Vývoj obložnosti v rokoch 1970 – 2011  
Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 2011 
Obložnosť  (obyv./ byt) 4,64 4,04 3,51 3,73 3,35 
Okres Michalovce - 3,88 3,55 3,60 3,55 
Košický kraj 4,04 3,65 3,36 3,37 3,38 
SR 2,83 3,11 

 Zdroj. ŠÚ SR, vlastné výpočty 

Prevažne prevládali byty s  5+ obytnými miestnosťami (177)  Podľa veľkosti obytnej plochy prevládali s rozlohou 40 
- 80 m2 (124 bytov).  

Trvale obývané domy podľa obdobia výstavby (SODB) 
Obec Do roku 1945 1946-1990 1991-2000 2001 a viac 
Pozdišovce 14 240 20 23 

Zdroj. ŠÚ SR 

Pri stanovení výhľadových počtov bytov sa vychádzalo z predpokladaného vývoja počtu obyvateľov s cieľom 
dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň bývania, t.j. zvýšiť počet bytov na 1000 obyvateľov a znížiť obložnosť. 

Podľa ÚPN VÚC Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 medzi aktuálne tendencie, resp. požiadavky v oblasti 
bývania možno zaradiť vylepšovanie kvality bývania celkom, hlavne však v okresoch, ktoré nedosahujú v počte bytov 
na 1000 obyvateľov priemer kraja a odstránenie súčasnej disproporcie medzi potrebou bytov a možnosťami ich 
získania. 

 
Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci je potrebné sa zamerať 

na obnovu existujúceho bytového fondu, hlavne zvýšenie kvality a modernizáciu bytového fondu, ako aj výstavbu 
nových domov. Rozvoj bývania navrhnúť tak, aby v roku 2035 pri predpokladanom zvýšení počtu obyvateľov  bol 
dosiahnutý ukazovateľ - počet obyvateľov na jeden byt 3,00. Pri reálnom priemernom ročnom prírastku 0,507 % možno 
v obci predpokladať od r. 2016 do roku 2035 nárast počtu obyvateľov z 1410, čo predstavuje potrebu 470 bytov. Keďže 
podľa informácie obce je v súčasnosti v obci 398 bytov, v návrhovom roku 2035 je potrebné v obci zabezpečiť výstavbu 
72 nových bytov.     
� Návrh  
Pri predpokladanom počte obyvateľov 1 410 v roku 2035 v obci je podľa obložnosti cca 3,00 ob./1 byt  potrebných 72 
nových bytov.  

 
 Rok 2016 Návrh Rok 2035 
POČET OBYVATEĽOV 1 286 124 1 410 
POČET BYTOV (domov)   398   72 

z toho  lokalita Árenda 60 RD 
   470 

 
Vo vzťahu k prognóze obyvateľstva a stavu i potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci Pozdišovce navrhujeme:  
� dokončiť výstavbu v lokalite Árenda (celá lokalita je v zastavanom území) 
� využiť na výstavbu rodinných domov voľné plochy, predovšetkým v zastavanom území a prednostne pri cestách 

s vybudovanou technickou infraštruktúrou  
� uvažovať s rekonštrukciou existujúceho bytového fondu a s rozšírením pozemkov bytových domov pre zázemie BD  
� využiť nezastavané a nevyužívané plochy hlavne v zastavanom území obce 
� definovať funkčné a priestorové regulatívy pre existujúce a navrhované obytné plochy (v záväznej časti) 
� bytovú výstavbu umiestniť tak, aby nebola ovplyvňovaná hlukom a zápachom 
� uvažovať so zmenou funkčného využitia lokality bývalej strojnotraktorovej stanice, bývalého hospodárskeho dvora  

v centre obce a bývalých kasární na funkciu bývania, aj občianskej vybavenosti.  
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2.4. Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia 
 

Z hľadiska sídelnej štruktúry leží na východoslovenskej rozvojovej osi 1. stupňa - Košice - Sečovce - Michalovce - 
Sobrance - hranica s Ukrajinou.  

Katastrálnym aj zastavaným územím obce prechádza európska trasa E 50 (Žilina - Prešov - Košice - Michalovce - 
štátna hranica s Ukrajinou) a doplnková medzinárodná cesta E58 (Viedeň – Bratislava – Užhorod – Rostov nad 
Donom), južným okrajom k.ú. obce prechádza úsek navrhovanej trasy diaľnice D1 (Bratislava - Trenčín - Žilina - Poprad 
- Prešov - Košice - Michalovce - štátna hranica SR/UA).  Uvedená medzinárodná cesta je cestou prvej triedy č. 19 
v trase Košice – Michalovce, na ktorú sa napája cesta tretej triedy č. 3738 v trase Pozdišovce – Laškovce. Cesta I/19 
svojou trasou rozdeľuje zastavané územie obce Pozdišovce na dve časti. 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.  

Juhovýchodným okrajom k.ú. obce prechádza železničná trať Michaľany – Michalovce – Strážske – Humenné, 
navrhovaná na zdvojkoľajnenie a elektrifikáciu. Do bývalého areálu Benzinol viedla železničná vlečka, ktorá je zrušená. 
 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.).   
        Obec má čiastočne vybudovanú verejnú kanalizáciu v správe VVS, a.s. Košice. Splaškové odpadové vody sú 
odvádzané do ČOV Michalovce. 
        V k.ú. obce Pozdišovce sa v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice nachádzajú nasledujúce vodné toky:  
vodný tok Duša, resp. Dolná Duša v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019, 4-30-04-037, bezmenný pravostranný prítok 
Dolnej Duše (Pozdišovský potok – Lipovec, podľa rozhodnutia č. 176/1988-162 V vydaného MLVH DP SSR o určení 
správy vodných tokov) rkm zaústenia cca 23,900 a vodná stavba Malá vodná nádrž Pozdišovce v hydrologickom poradí 
č. 4-30-04-037, preložka Duše zaústená do Laborca, podľa vodohospodárskej mapy ako bezmenný pravostranný prítok 
Laborca v rkm zaústenia cca 41,560 v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019, ochranné hrádze vodných tokov Duša 
a Preložka Duše. Uvedené toky nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q100  ročnej veľkej vody. V zmysle vyhlášky 
MŽP SR č. 211/2005 Z.z. je vodný tok Duša zaradený v zozname vodohospodársky významných vodných tokov. Na 
tokoch, ktoré pretekajú k.ú. Pozdišovce nebolo zatiaľ v zmysle § 46 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zemne 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) orgánom štátnej vodnej 
správy vyhlásené inundačné územie. 

Západne od riešeného k.ú. Pozdišovce prechádza koridor elektrických vedení VN a ZVN: existujúce 110 kV a 220 
kV a navrhované 2x400 kV (podľa ÚPN VÚC Košický kraj). Uvedené el. vedenia neprechádzajú priamo cez riešené 
územie. Podľa podkladu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava (list č. PS/2016/014150, dňa 19. 9. 
2016) nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia SEPS, a.s.  

Obec je zásobovaná elektrickou energiou VN vedením V_211 napojeným z elektrickej stanice ES0364-01 
Michalovce 110/22 kV. Pre napájanie odberných elektrických zariadení sú využívané ako zdroj el. energie trafostanice 
v majetku VSD, a.s., resp. cudzie TS. 

Riešeným územím prechádza plánovaná trasa VTL plynovodného prepojenia Slovenskej republiky a Poľska.  
Podľa podkladov SPP distribučná – Bratislava (list č. DPSM z 21.9.2016) sa v katastrálnom území obce 

v súčasnosti nachádza distribučná sieť tlakovej úrovne VTL a STL (prevádzkovaná SPP-D): VTL plynovod DN 200, PN 
2,5 MPa, ozn. PL Moravany – Pozdišovce a PL Pozdišovce – PP Pozdišovce Benzinol, VTL plynovod DN 200, PN 4 
MPa, ozn. PL PP Pozdišovce Duša – Moravany ZPS a PL PP Šamudovce kanál 1 – PP Pozd. Duša, VTL prípojný 
plynovod DN 100, PN 4 MPa ozn. PR Pozdišovce /1, ktorý napája RS Pozdišovce, STL – 100 kPa a NTL – 2 kPa, sieť 
je vybudovaná z materiálu oceľ a PE. V južnej časti zastavaného územia na Laškovskej ulici sa nachádza Regulačná 
stanica Pozdišovce, ktorá má výkon 3000m3/hod. a slúži pre zásobovanie strednotlakovej distribučnej siete obcí 
Pozdišovce, Laškovce a distribučnou sieťou v smere na obec Moravany. 

Južnou časťou územia obce prechádza telekomunikačný kábel spoločnosti Orange Slovensko (cez lokalitu 
Árenda). 
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V k.ú. sa nachádza ložisko výhradného nerastu - DP a CHLÚ Pozdišovce (keramické íly) a do južnej časti k.ú. 
zasahuje DP Pozdišovce I (zemný plyn, gazolín). V severnej časti územia sa vyskytujú svahové deformácie. Podľa 
Informačného systému o environmentálnych záťažiach MŽP SR je v k.ú. potvrdená vysoko prioritná environmentálna 
záťaž MI (1913)/Pozdišovce - objekty bývalých štátnych hmotných rezerv (východná časť je sanovaná). 

 Z hľadiska cestovného ruchu obec patrí do Dolnozemplínskeho regiónu CR, subregión Zemplínska Šírava.  
Má významný kultúrno-historický a prírodný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a optimálnu polohu aj pre tranzitný 
turizmus (diaľničné odpočívadlo je plánované v JZ časti k.ú. obce, na hranici s obcou Laškovce).   

 
� Návrh riešenia záujmového územia obce 

 
Vychádzajúc z geografickej polohy, historických súvislostí a významu obce v súčasnej štruktúre osídlenia v ÚPN-O: 

−−−− rešpektujeme verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov Územného plánu VÚC 
Košického kraja, týkajúce sa riešeného katastrálneho územia a prechádzajúce cez záujmové územie: diaľnica D1, 
vrátane diaľničného privádzača, cesta I/50 (19) v úseku Košice – Michalovce (rekonštrukcie, úpravy cesty), 
zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trate Michaľany – Michalovce – Strážske – Humenné (prechádza JV 
okrajom k.ú.) a plynové prepojenie SR a Poľska  v úseku cez Košický kraj v trase Staré – Pozdišovce – Lastomír –
Stretava – Veľké Kapušany    

−−−− navrhujme obnovu železničnej vlečky do Michaloviec (ekologické dopravné napojenie ponukovej výrobnej plochy 
(bývalého Benzinolu) 

−−−− rešpektujeme stavby protipovodňovej ochrany (hrádze Duše a upravované toky preložka Duše a Lipovec) 
a navrhujeme sprietočnenie ramena Dolnej Duše  

−−−− rešpektujeme prvky ekologickej stability na regionálnej úrovni (SKUEV Pozdišovský chrbát – etapa C, regionálne 
biocentrum Černiny) a miestnej úrovni (biokoridory a biocentrá), pričom navrhujeme  ich vzájomné prepojenie 
systémom líniovej zelene pozdĺž miestnych ciest, poľných ciest a kanálov 

−−−− rešpektujeme prieskumné územie, chránené ložiskové územie a dobývací priestor a po ukončení ťažby 
keramických ílov navrhujeme priestor revitalizovať 

−−−− navrhujeme revitalizovať nesanované plochy environmentálnej záťaže (objekty bývalých štátnych hmotných rezerv 
v lese) a rekultivovať územia bývalých skládok odpadu  

−−−− prírodný potenciál navrhujeme rozvíjať pre rozvoj cestovného ruchu, turizmu a relax obyvateľov (návrh rekreačného 
lesa, využitie plôch pri rybníku na rekreačné aktivity, návrh plochy repliky „vodného hradu“, plošné rozšírenie ranču) 
a prepojiť sieťou cyklotrás, a to aj pozdĺž toku Dolná Duša a cez les (do obcí Suché, Moravany a Laškovce)   

−−−− rešpektujeme existujúce a navrhované trasy, stavby a zariadenia technickej infraštruktúry (podrobnejšie v kapitole 
2.12.). 

 

2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania  
 

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania obce je spracovaný na základe historického vývoja 
pôvodnej urbanistickej štruktúry a prírodných daností územia.   

Poloha obce Pozdišovce v blízkosti najvýznamnejšej historickej krajinskej cesty z Košíc, cez Michalovce (so 
smerom až do Užhorodu) v rovinatej krajine, chránenej zo severu lesmi (Pozdišovský chrbát)  a z východu ohraničenej 
vodným tokom Dolná Duša, s priaznivými klimatickými podmienkami, predurčila aj charakter využívania katastrálneho 
územia obce a jej urbanistickej štruktúry – typickej cestnej dediny s dominantami kostolov a kaštieľa.  

Pri návrhu koncepcie priestorového usporiadania sme vychádzali pozoruhodnej histórie obce, vrátane hrnčiarstva.  
 
Stručná história obce 

1315 Prvá písomná zmienka o obci. Uhorský kráľ Karol I. Róbert daroval osadu Pozdych (lat. názov) a všetky usadlosti Michalovi 
z rodu Ákoš za jeho zásluhy v boji proti Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, osobitne v bitke 15. júna 1312 pri Rozhanovciach (dnes 
okr. Košice-okolie), kde boli  porazení aj odbojní feudáli Omodejovci, ktorí ovládali Košice. 
1334 Existuje tu už katolícky kostol a fara. 
1365 V obci, ktorá sa spomína ako Pazdych, resp. Pazdycz, je hrad a patrí tu sedem okolitých obcí. 
1416, 11. okt. Prvá písomná zmienka o hrnčiarstve na území dnešného Slovenska.  
1514 V miestnej časti Hvizda je postavený kaštieľ, neskôr známy ako Weinbergerov kaštieľ. 
1598 Bývalý katolícky kostol používajú reformovaní evanjelici – stúpenci učenia Jána Kalvína, ktorý žil v r. 1509–1564.  
1640 Obec sa stáva majetkom protestantského rodu Szirmayovcov, ktorý tu bol až do r. 1918.  
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1646/47 Založenie evanjelickej školy. V roku 1650? ju navštívil Učiteľ národov Jan Amos Komenský 
1648 Peter Szirmay, zakladateľ pozdišovskej vetvy rodu a podžupan Zemplínskej stolice, dal v obci postaviť kaštieľ, ktorý sa stal 
rodinným sídlom.  
1698–1701 Postavený dom pre služobníctvo – dnes sídlo obecného úradu a pamätnej izby. Bol zrekonštruovaný v r. 2000, 
2010–2011. 
1743 Melichar Szirmay založil hrnčiarsky cech. V tom istom roku bola založená „vyššia“ protestantská škola ako protiváha 
slobodomyseľnej školy v Sárospataku. 
1831 Zánik miestnej „vyššej školy“. O niekoľko rokov prichádzajú národovci Karol Samuel Benjamín Sereday a Jonáš Záborský  
1869 Žije tu 1409 obyvateľov – najviac v doterajšej histórii! Druhým najväčším majiteľom pozemkov je rodina Weinbergerovcov. 
V ich rodinnom kaštieli, v časti Hvizda, je zriadená nižšia židovská škola. Obec je aj sídlom notárskeho úradu. 
1902 Postavená štátna škola, pretože evanjelická už kapacitne nepostačovala. 
1900–10 Veľké vysťahovalectvo do Ameriky.  
1918, 28. okt. Vznik 1. Československej republiky. 
1919 Parcelácia pozemkov a lesov – majetku veľkostatkárov. 
1922 Opätovne zriadený notársky úrad.  
1944, 29. nov. Oslobodenie obce. 
1948, 4. mar. Katastrofálny požiar zničil 18 domov s príhľahlými hospodárskymi budovami. Zomreli pritom traja ľudia! 
1950 Založenie Jednotného roľníckeho družstva (JRD). 
1959 Postavený závod Benzina (od r. 1969 Benzinol). Skladoval štátne hmotné rezervy a rozvážal pohonné hmoty na Zemplíne. 
1993, 1. jan. Vznik Slovenskej republiky. 
1993 Začiatok obnovy kaštieľa rodiny Szirmayovej. Vybudovanie Domu smútku. 
2000 Začiatok výstavby kanalizácie. 
2014 Začiatok rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
 

Dejiny hrnčiarstva v Pozdišovciach 
Pozdišovce boli v hrnčiarskom remesle na výslní aj ďaleko za hranicami východného Slovenska. K tomuto postaveniu ich 
predurčili štyri náleziská kvalitnej hliny a podnikateľský duch miestnych obyvateľov. Prvá písomná zmienka o miestnom 
hrnčiarstve a zároveň hrnčiarstve na území dnešného Slovenska pochádza z 11. okt. 1416. Dňa 8.01.1743 miestny zemepán 
Melichar Szirmay na žiadosť hrnčiarov založil cech, ktorý listinou „Punkta a Poradek Remesla Harčzarskeho, to gest 
Pozdisowskych Harčzaruw“ z 20. marca toho istého roku aj potvrdzuje. Cechové predpisy obsahujú 18 bodov. V zozname hrnčiarov 
bolo 39 mien majstrov a ich synov. V bode 18 sa vyžadovala gramotnosť mužov, ktorí chcú pracovať v tomto remesle (!) Vznik cechu 
mal pre hrnčiarov veľký význam, pretože ich zrovnoprávnil s mestskými remeselníkmi, zamedzilo sa vnútornej konkurencii, 
zabezpečila sa ochrana pred potulnými remeselníkmi a vyššia kvalita vyrábaného tovaru. V roku 1867 bol zaznamenaný najvyšší 
počet hrnčiarov – 61! Ich konkurenti pochádzali predovšetkým z Užhorodu a Sárospataku. Na vtedy chýrne týždenné trhy 
v Humennom  chodili s tovarom na 20–25 vozoch! 1872 - zákonné zrušenie cechov. 22.11.1924 - obnova cechu, ktorý združoval 35 
majstrov. V dôsledku neskoršej krízy, vysťahovalectvu a blížiacej sa 2. svetovej vojne, nastáva postupný úpadok remesla. 
20.04.1947 - založenie hrnčiarskeho družstva. 41 hrnčiarov sa začína stále viac koncentrovať na výrobu ozdobnej a figurálnej 
keramiky. Kvalitu výrazne ovplyvňuje zavedenie elektrického pohonu hrnčiarskych kruhov a elektrické vykurovanie pecí. V 50-tych 
rokoch začína ako dekor dominovať „Pozdišovská karička“. 
V roku 1958 sa uskutočnila Svetová výstava v Bruseli. Pozdišovská keramika je tu zastúpená bohatou kolekciou výrobkov. 
24.01.1961 - zlúčenie miestneho družstva Svojráz so Združenou výrobou, v. d. Michalovce. Koncom 60-tych rokov si svoju vlastnú 
dielňu otvára najznámejší spomedzi tunajších hrnčiarov Michal Parikrupa-Šipar, kde pracuje s manželkou a neskôr aj dvoma synmi. 
1983 Ján Kiselovič, ďalší významný hrnčiar, si taktiež otvára dielňu, kde pracuje aj s manželkou.1985 - dokončenie výrobného 
závodu Novex, kde pracuje okolo 100 zamestnancov(!) Tento podnik v polovici 90-tych rokov viackrát zmenil majiteľov a od konca 
roka 2006 je zatvorený. 
Slávu hrnčiarstva  v obci približuje Pamätná izba na obecnom úrade, ktorá bola zriadená v priestoroch bývalej sobášnej 
siene v r. 2005. 
 

Priestorové usporiadanie územia 
 
V rámci katastrálneho územia obce 
V severozápadnej časti územia prevláda les, v ktorom pramení potok Lipovec (voda potoka je zachytená 

v rybníku), v severovýchodnej časti územia sa nachádza bývalý areál Slovnaft. Dolná Duša tvorí časť východnej hranice 
územia, južnú a juhozápadnú časť územia tvorí prevažne orná pôda, z výraznej časti chránená.  
 

V rámci zastavaného územia obce 
Rozvoj zastavaného územia obce je limitovaný z východnej strany vodným tokom Dolná Duša a trasou VTL 

prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko, z južnej strany chránenými pôdami, zo západnej strany chráneným 
ložiskovým územím a dobývacím priestorom.  
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HLAVNÉ STRETY ZÁUJMOV A LIMITY V ÚZEMÍ 
 

1.   ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ – OBJEKTY BÝVALÝCH ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV 
2.   TRASA PLÁNOVANÉHO VYSOKOTLAKOVÉHO PLYNOVODU – OBMEDZENIE OCHRANNÉHO A BEZP. PÁSMA 
3.   PRIEŤAH CESTY I. TRIEDY OBCOU – HLUK, PRAŠNOSŤ, VIBRÁCIE 
4.   DOPRAVNÉ ZÁVADY V OBCI – BODOVÉ A LÍNIOVÉ 
5.   ZRUŠENIE ŽELEZNIČNEJ VLEČKY – SPOJENIE S TRAŤOU MICHALOVCE – HUMENNÉ a MESTOM MICHALOVCE 
6.   DOBÝVACÍ PRIESTOR A CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIE – OBMEDZENIE ROZVOJA OBCE ZÁPADNÝM SNEROM 
7.   NEVHODNÉ FUNKČNÉ PLOCHY V OBCI – SEVERNÝ POĽNOHOSPODÁRSKY AREÁL, SKLADY V KAŠTIELI 
8.   NEVYUŹÍVANÉ VÝROBNÉ AREÁLY – TERMINÁL SLOVNAFT, KERAMIKA, STS 
9.   NEVYUŹÍVANÉ POĽNOHOSPODÁRSKE PLOCHY – BÝVALÉ VINICE, SADY, AREÁL STS A MANIPULAČNÁ PLOCHA 
10. RIZIKOVÉ ÚZEMIA – ZOSUVY V SEVERNEJ ČASTI KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA.  

 
HLAVNÉ POTENCIÁLNE MOŽNOSTI ROZVOJA ÚZEMIA 
 

A. PRÍRODNÝ POTENCIÁL – LESY, RYBNÍK, BIOCENTRÁ, BIOKORIDORY, VODNÉ TOKY, BÝVALÉ VINICE, SADY 
B. KULTÚRNO-HISTORICKÝ – KULTÚRNE PAMIATKY (KOSTOL, KAŠTIEĽ,KÚRIA, MLYN), BÝVALÝ VODNÝ HRAD  
C. DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA – PLÁNOVANÁ DIAĽNICA S ODPOČÍVADLOM V OBCI, ŽELEZNICA 

D. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – VYBUDOVANÝ VODOVOD, KANALIZÁCIA, PLYN, ELEKTRICKÉ VEDENIA 
E. DISPONIBILNÉ PLOCHY NA BÝVANIE A OV V ZASTAVANOM ÚZEMÍ – ÁRENDA, SEVERNÝ HD, PRIELUKY 

F. OBNOVA ALEBO ZMENA FUNKCIE NEVYUŽÍVANÝCH PLOCH – TERMINÁL SLOVNAFT, KERAMIKA, STS, BOROŠOVSKÉ 
G. REKREAČNÝ POTENCIÁL – ZMENA ČASTI HOSP. LESA NA LES OSOBITNÉHO URČENIA, RYBNÍK, RANČ, TOVIK    
H. REVITALIZÁCIA ÚZEMIA – SANÁCIA ENVIRO ZÁŤAŽÍ, REVITALIZÁCIA POTOKA LIPOVEC, OBNOVA MEANDRA DUŠE 
I.  ABSENCIA RIZIKOVÝCH FAKTOROV – ZASTAVANÉ ÚZEMIE NIE JE OHROZOVANÉ ZOSUVMI A ZÁPLAVAMI 
J. POLOHA OBCE – V PRIAMOM SUSEDSTVE S MESTOM MICHALOVCE, ALE ADMINISTRATÍVNE SAMOSTATNÁ OBEC.    

Vyznačené vo výkrese č. 2 Prieskumov a rozborov ÚPN-O Pozdišovce (r. 2016) 
 

� Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania územia 
ÚPN obce Pozdišovce navrhuje riešenie uvedených stretov záujmov a limitov v území a reštrukturalizáciou 

(zmenou) funkčného využitia nevhodných existujúcich plôch a návrhom nových plôch rozvíja potenciálne možnosti obce 
(zdokumentované vo výkrese č. 2 Návrhu ÚPN-O Pozdišovce) v rámci nasledovných priestorových častí územia: 
−−−− Lesy s hospodárskym a rekreačným využitím. Principiálne je územie lesov ponechané na hospodárske využitie, 

časť z lesných pozemkov je navrhnutá na prekategorizovanie na lesy osobitného určenia (na základe požiadavky 
majiteľa lesných pozemkov – rekreačný les a časť zvernice).  

−−−− Územie bývalých štátnych hmotných rezerv (v sev. časti územia – býv. Benzinol, v súčasnosti Slovnaft) návrh 
obnovy nezávadnej výroby a návrh obnovy ekologickej dopravy obnovenou žel. vlečkou, objekty v lese - nutnosť 
revitalizácie, likvidácie starej vysoko prioritnej environmentálnej záťaže.      

−−−− Poľnohospodárska pôda (rešpektovaná, vrátane zariadení hydromeliorácií, na časti chránenej pôdy navrhovaná 
zvernica (požiadavka majiteľa pôdy), lokalita Árenda - rodinné domy a športovo-rekreačný areál (požiadavka obce).   

−−−− Dobývacie priestory a chránené ložiskové územie, rešpektované ako limitujúci faktor rozvoja. 
−−−− Vodné plochy a toky. Rybník (ponechaný prírodný charakter okolitého územia, športový rybolov, reštaurácia, návrh 

plochy rekreačných chát), na Viničnej ulici - Ranč (hipoturistika – výlety na koňoch a hipoterapia), pri Dolnej Duši 
a jej meandri Ostrov s „vodným hradom“ – atraktívne umelecky stvárnená replika historického „vodného hradu“, 
revitalizácia lesíka Tovik a meandra Duše (s cieľom ekologického zadržiavania vody v území, historicky 
„Bienengarten“ – včelia záhrada).  

−−−− Vzájomné prepojenie prírodných a kultúrnohistorických atraktivít v území rekreačnými trasami a cyklotrasami aj so 
susednými obcami Suché, Moravany a Laškovce. 

−−−− Návrh alejí mimo zastavaného územia: Ul. Vislok – rybník, Ul. Viničná – rekreačný les, pokračovanie Benzinolskej 
ulice – areál býv. Benzinolu, a aj pozdĺž poľných ciest.  

−−−− Zastavané územie - návrh jeho rozšírenia je podrobnejšie popísaný v kapitole 2.8. 
(zdokumentované vo výkrese č. 3 Návrhu ÚPN-O Pozdišovce).  

 
� Návrh funkčného využívania a urbanistickej kompozícia 

V ÚPN-O Pozdišovce navrhujme 
−−−− Rešpektovať funkčné využitie obce vo vymedzených územiach:  

zastavané územie obce, rekreačné lokality, ponukové plochy výroby mimo obce, lesná a poľnohospodárska krajina  
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Územie obce  
−−−− rešpektovať terajšie zastavané územie a návrh jeho rozšírenia (skompaktnenie a využitie plôch s dopravnou 

a technickou infraštruktúrou),  
−−−− revitalizovať centrum obce (obnova kaštieľa a parku, asanácia nevhodných výrobných objektov a budovy pošty, 

komplexné parkové úpravy centra ako celku, vrátane nového prístrešku autobusovej zastávky a premiestnenia 
trafostanice do pohľadovo neexponovanej polohy, zachovať max. výšku nových objektov v centre 2 nadzemné 
podlažia, zachovať šikmé strechy), rešpektovať dominanty a kultúrne pamiatky   

−−−− zamerať sa predovšetkým na premenu nevhodných alebo nevyužívaných plôch obce  
−−−− zmeniť / transformovať nevhodné funkčné využitie plochy pri centre v lokalite Borošovské (z výroby na občianske 

vybavenie a bývanie)  
−−−− transformovať nevyužité výrobné areály: bývalá Keramika na plochy zmiešaného územia výroby a občianskeho 

vybavenia, bývalá STS na plochy OV a bývania, bývalé kasárne na plochy OV a bývania (s doplnkovou nezávadnou 
výrobnou funkciou – pri terajšej ploche výroby mimo obce) 

−−−− bývanie prioritne rozvíjať v terajšom zastavanom území (hlavne v prielukách a v lokalite Árenda), následne pri exist. 
cestách s infraštruktúrou; zväčšiť plochy ex. bytových domov pre parkoviská, garáže, zeleň, záhony, ihriská a pod.     

−−−− terajšiu športovú plochu rozšíriť a realizovať komplexný športový areál s príslušným vybavením     
 

Rekreačné lokality 
−−−− rozvíjať športový rybolov v rekreačnej lokalite Pri rybníku, hipoterapiu v lokalite Ranč u Kosťa, historicko-poznávaciu 

turistiku v lokalite Ostrov s „vodným hradom“ a relaxačné aktivity v rekreačnom lese Tomašova košara  
−−−− rekreačné lokality prepojiť s centrom obce sieťou cyklotrás a chodníkov a realizovať na najvyššom bode – vrchole 

Úboč vyhliadkovú vežu (turistickú rohlľadňu)  
  

Ponukové plochy výroby mimo obce 
−−−− obnoviť areál s nezávadnou výrobou severne od obce (bývalý Benzinol) a poľnohospodársky areál južne od obce 

(bývalá skladová plocha cukrovej repy) 
−−−− minimalizovať dopravné zaťaženie obytného územia obce spôsobené  ponukovou výrobnou plochou (bývalý 

Benzinol) obnovou železničnej vlečky 
 

Lesná a poľnohospodárska krajina  
−−−− zachovať plošnú výmeru lesov a chrániť poľnohospodársku pôdu 
−−−− rozčleniť veľké poľnohospodárske plochy systémom sprievodnej zelene pozdĺž poľných ciest a kanálov 
−−−− rešpektovať systém ekologickej stability a poľnohospodárske a lesné pozemky ako súčasť historického krajinného 

obrazu obce 
−−−− uvažovať s postupnou obnovou viníc a sadov 
−−−− zalesniť poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky 
−−−− chrániť rybník a revitalizovať vodné toky Lipovec a Dolná Duša, vrátane sprietočnenia jej ramena 
−−−− revitalizovať územie dobývacieho priestoru po ukončení ťažby keramických ílov. 

 

2.6. Návrh funkčného využitia územia a zachovania kultúrnych hodnôt 
 

Historické súvislosti: Pozdišovce si v roku 2015 pripomenuli 700 výročie prvej písomnej zmienky o obci (r. 1315), 
majú výnimočnú vyše 600 ročnú hrnčiarsku tradíciu (11.10.1416 - prvá písomná zmienka o hrnčiarstve). V r. 1640 sa 
obec  stala majetkom protestantského rodu Szirmayovcov, v rokoch 1698–1701 bol postavený dom pre služobníctvo, 
dnes sídlo obecného úradu a pamätnej izby. V r. 1743 Melichar Szirmay založil hrnčiarsky cech, v r. 1869 - žilo v obci 
1409 obyvateľov, najviac v doterajšej histórii (!) 

 
Historický urbanizmus  a výstavba 
Vo folklórnej tradícii sa zachoval text piesne o Pozdišovciach:  „Toti Pozdišovce, o štiri ulički, rošňu u nich dzivky, 

jak bile ružički“. Urbanistický pôdorys obce sa z pôvodného rozvetveného ulicového typu vyvinul na hviezdicový typ so 
stredom v historickom centre. Na mape z vojenského mapovania je viditeľný kostol a objekt kaštieľa, oddelené hlavnou 
cestou, ktorá obchádza kaštieľ zo severozápadu (v pravom uhle). Park južne od  kaštieľa bol neskôr diagonálne preťatý 
novým úsekom hlavnej cesty I. triedy (skrátenie hlavnej cesty na úkor parku). 
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Pôdorys obce je zaujímavý aj z hľadiska skladby vtedajšieho obyvateľstva. Podľa Hrnčiarskych novín (júl 2016) 
vyšný koniec obce zvaný „Vislok“, rozložený po stranách potoka Lipovec, možno považovať za stredoveké sídlo 
potočného typu. Práve tu zaznamenala Ester Plicková  v 50. rokoch 20. storočia koncentráciu posledných hrnčiarskych 
domácností, zatiaľ čo roľnícke domy tvorili zástavbu pozdĺž „hradskej“ Košice – Michalovce. K najstarším pamiatkam 
obce parí pôvodne gotický kostol. Szirmayovský kaštieľ bol sídlom patrónov hrnčiarskeho cechu, neskôr (počas 
socializmu) v jeho priestoroch prebiehala hrnčiarska výroba (v kaštieli nevhodná funkcia!).  

 

 
Historická mapa z vojenského mapovania 
 
Domy pozdišovských hrnčiarov sa navonok nelíšili od bežných sedliackych obydlí v obci či širšom regióne. 

Vychádzali z trojdielneho členenia, mali vysokú valbovú strechu a boli orientované čelom do ulice. V prednej časti 
príbytku sa nachádzala obytná izba („chiža“), ktorá bola vykurovaná a slúžila ako kuchyňa i spálňa celej rodiny. Za ňou 
nasledovala sieň („prikľet“) a napokon to bol chliev alebo komora. Neskôr v 20. Storočí sa pec, teda aj varenie 
a nezriedka i bývanie presunuli do siene, prípadne až do tretieho priestoru – „zadňej chiži“.  

Na začiatku 20. st. bol tretí priestor hrnčiarskych domov náležite vybavenou hrnčiarskou dielňou: pod stenou oproti 
dverám stáli hrnčiarske kruhy, nachádzal sa tu „mľinok“ na hlinky“, „mašina“ na mletie hliny a v strede, resp. pri stenách 
zo stropu viseli police s keramickými výrobkami, ktoré sa sušili pred vypálením. „Gruba“ (ohrada so zásobou hlinenej 
suroviny) stávala v kúte chlieva, alebo na dvore. Hospodárske budovy hrnčiarov boli oproti sedliackym menšie, v zadnej 
časti niektorých pozemkov sa nachádzala aj vypaľovacia poľná pec („koch“), spoločná pre viacerých susedov. 

 
Kultúrne pamiatky, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR: 

 
Kostol evanjelický a. v., č. 10277/1, 3 loďový, gotický s barokovou prestavbou, vlastníctvo cirkvi, vyhovujúci stav 
Kostol má gotické presbytérium (gréc. svätyňa), náhrobné kamene a epitafy (nápisy na náhr. kameňoch), organ je 
z roku 1784.  
1334 V obci bol pôvodne katolícky kostol sv. Juraja a fara, 1598 Kostol vlastnili reformovaní evanjelici–kalvíni, 1650 
Vznik evanjelického a.v. zboru, 1720 Kostol už používajú iba luteráni, 1762 Požiar v kostole. O 10 rokov neskôr bol 
počas opráv rozšírený o bočné chóry. 
Opravy kostola v rokoch: 1779-81, 1881, 1906, 1936, 1947/48, 1985, 2008, 2016  
Plastika J. A. Komenského v Ev. kostole a. v., z obdobia 1. ČSR. č. 1372/1, vlast. cirkvi, dobrý stav 
Pravdepodobne v r. 1650 sa zastavil v obci na ceste z poľského Lešna, vtedy jedného z centier reformácie, do 
maďarského Sárospataku, kde mal na žiadosť Rákócziovského rodu pracovať na reforme školstva v Sedmohradsku. 
Mlyn elektrický,. 4305/1, súp. č. 198, pôvodne parný mlyn, 19. stor., 2 trakt, súkromné vlast., dezolátny stav  
Kaštieľ z r. 1643 – 1648, č. 83/1, 2 trakt, vyhovujúci stav (podľa údajov ÚZPF), súkromné vlastníctvo 
Kúria z 2. pol. 18. st., č. 10278/1, súp. č, 143, 2 trakt, obecné vlastníctvo, vyhovujúci stav   
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Historicky vzácne stavby a objekty  
 
Grécko-katolícky chrám z r.1927 
Bol postavený oproti kaštieľu v priebehu jedného roka – 1927(!). Pozemok venovala vdova Izabela Neundorfová, rod. Szirmayová. 
Vzorom exteriéru boli byzantsko-klasicistické stavby z konca 18. st. Barokovo-klasicistický biely oltár je z r. 1763. Motív oltárneho 
obrazu: Ukrižovaný Kristus, kľačiaca Mária Magdaléna, po jeho stranách sú sochy apoštolov Petra a Pavla. Pri oltári sú tri kamenné 
pamätné tabule členom rodu Szirmayovcom. Gréckokatolícka farnosť bola v obci zriadená v 6.02.2001.  
Bývalá Evanjelická škola z r. 1835 
Zachovaná pôvodná ľudová architektúra dom na Ulici Vislok č. 47 (dom, v ktorom býval cechmajster hrnčiar Michal 
Poľaško-Garbar), dom č. 55 („Amerikánsky“ z r. 1931)  
Pohrebná kaplnka z 19. stor. na cintoríne - nutná obnova (havarijný stav!)  
Náhrobok rodiny Sziramyovej na cintoríne  
Náhrobný kameň rod. Szirmayovej pri evanjelickom kostole  
Pamätník dejateľom obce (Karol Szereday, Jonáš Záborský, Július Barč - Ivan)  
majú od 22. sept. 1996 v parčíku pred obecným úradom pamätník: 

„Nápevy starých slovenských zpjevanek od urozené paní Anna Szirmay, rozené Keczer (roku 1625-1630)“ – rukopisná 
zbierka zápisov 388 tancov a piesní, jedna z najvzácnejších pamiatok slov. hudby z prelomu 17. a 18. stor., 
jedinečná zbierka tanečných melódií pre husle (darované Matici slovenskej v r. 1867) 

 
Archeologické lokality 
 

Archeologický ústav SAV v Nitre eviduje viaceré archeologické lokality. Intravilán obce bol osídlený od stredoveku. 
Praveké osídlenie registrujeme v polohách Árenda, Kamenec, Hroby a Lipovec. Je pravdepodobné, že pri zemných 
prácach súvisiacich so stavebnou činnosťou budú zistené pozitívne nálezy, resp. archeologické situácie.   
 
� Návrh funkčného využitia územia a zachovania kultúrnych hodnôt 

    
−−−− rozvíjať obec Pozdišovce s vyše 700 ročnou históriou a s vyše 600 ročnou tradíciou hrnčiarstva ako sídlo 

s nadregionálnym významom, v súčasnosti prímestské sídlo okresného mesta  
−−−− zachovať „hviezdicovitý“ pôdorys obce s jej historickým centrom (kaštieľ a kostoly), historickými ulicami Hlavná, 

Vislok a s novšími radiálne rozvetvenými ulicami; doplniť novými funkčnými plochami a vzájomne poprepájať 
komunikáciami, vrátane prepojenia s rekreačným zázemím obce (rybník, les)  

−−−− rešpektovať kultúrne pamiatky v obci, zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR:  
Kostol evanjelický a. v. (č. 10277/1), Plastika J. A. Komenského z obdobia 1. ČSR v Evanjelickom kostole a. v. (č. 
1372/1), Kaštieľ z r. 1643 – 1648 (č. 83/1), Kúria z 2. pol. 18. st. (č. 10278/1), Mlyn elektrický, pôvodne parný mlyn, 
19. stor., (č. 4305/1) a zabezpečiť základnú ochranu a zachovanie ich pamiatkových hodnôt  
(vlastník NKP si musí k zámeru obnovy a k projektovej dokumentácii v zmysle § 32 ods. 2 a ods. 9 pamiatkového 
zákona vyžiadať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Košiciach) 

−−−− rešpektovať znenie § 27 ods.2 zákona č. 49/2002 v znení zákona č. 104/2014 o ochrane pamiatkového fondu: 
v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť,  
ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky 
je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pričom desať metrov sa počíta od 
obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je 
nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok 

−−−− zabezpečiť zaradenie historicky významných stavieb Grécko-katolíckeho chrámu z r. 1927 (s barokovo-
klasicistickým oltárom z r. 1763) a Pohrebnej kaplnky rodiny Szirmayovej z 19. storočia ku kultúrnym pamiatkam 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR    
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−−−− chrániť historicky hodnotné objekty a zaradiť ich k pamätihodnostiam obce podľa § 14 zákona č. 49/2002 Z.z. 
v znení zákona č. 104/2014 o ochrane pamiatkového fondu: bývalá Evanjelická škola z r. 1835, zachovaná pôvodná 
ľudová architektúra - dom na Ulici Vislok č. 47 (dom, v ktorom býval cechmajster hrnčiar Michal Poľaško-Garbar) a 
dom č. 55 („Amerikánsky“ z r. 1931), náhrobok rodiny Sziramyovej na cintoríne a náhrobný kameň rod. Szirmayovej 
pri evanjelickom kostole, Pamätník dejateľom obce (Karol Szereday, Jonáš Záborský, Július Barč - Ivan). Po dohode 
s vlastníkmi nehnuteľnosti obnoviť v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice. Podľa § 14 ods. 4 
pamiatkového zákona môže obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. 
Zoznam evidovaných pamätihodností predloží na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu 
Košice; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu 

−−−− zabezpečiť ochranu evidovaných archeologických lokalít: Árenda, Kamenec, Hroby a Lipovec 
−−−− v prípade výskytu náhodného archeologického nálezu mimo povolenej stavby postupovať podľa § 40 pamiatkového 

zákona;  nález ponechať bez zmeny na mieste a ihneď nahlásiť  Krajskému pamiatkovému úradu Košice  
−−−− je vhodné, aby každý investičný – stavebný zámer na území obce bol vopred konzultovaný s Krajským pamiatkovým 

úradom Košice, nakoľko pri stavebných prácach môže dôjsť k objaveniu archeologických nálezov. Podmienky 
ochrany archeologických nálezísk určí dotknutý orgán podľa § 30 ods. 4 a § 35 ods. 7 pamiatkového zákona 
v územnom a stavebnom konaní stavby.   

−−−− chrániť a zveľaďovať historické aj prírodné danosti územia: Pozdišovský chrbát - les, lužný lesík, vodnú plochu 
rybník a vodné toky Dolná Duša a Lipovec, rešpektovať návrh lesov osobitného určenia (rekreačný les a zvernica) 
a rekreačné lokality: Pri rybníku, Ranč u Kosťa a Ostrov s „vodným hradom“ 

−−−− rešpektovať členitý reliéf  terénu, turisticky zatraktívniť najzaujímavejšie časti územia, realizovať vyhliadkovú vežu 
na vrchu Úboč, revitalizovať historické centrum obce, novou výstavbou nenarušiť diaľkové pohľady na sídlo 
s výškovými dominantami kostolov a úpravami zvýrazniť priestorovú dominantu kaštieľa s parkom v centre obce, 
vzájomne prepojiť prírodné a kultúrne atraktivity cyklotrasami a chodníkmi. 

   

2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, rekreácie, výroby 

Bývanie 
Pri predpokladanom počte obyvateľov 1 410 v roku 2035 v obci je podľa obložnosti cca 3,00 ob./1 byt  potrebných 72 
nových bytov.  

 
 Rok 2016 Návrh Rok 2035 
POČET OBYVATEĽOV 1 286 124 1 410 
POČET BYTOV (domov)   398   72 

z toho  lokalita Árenda 60 RD 
   470 

 
� Návrh  

 Vo vzťahu k prognóze obyvateľstva a stavu i potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci Pozdišovce navrhujeme:  
−−−− dokončiť výstavbu rodinných domov v lokalite Árenda (celá lokalita je v zastavanom území) 
−−−− využiť na výstavbu rodinných domov voľné plochy, predovšetkým v zastavanom území a prednostne pri existujúcich 

cestách (prioritne s vybudovanou technickou infraštruktúrou)  
−−−− uvažovať s rekonštrukciou existujúcich bytových domov a so zväčšením ich pozemkov pre garáže, parkoviská, 

kvetinové a zeleninové záhony, ovocné stromy, altánky, detské ihriská a pod.) 
−−−− nové garáže a parkovacie plochy zabezpečiť na pozemku plôch bytových domov z prístupovej komunikácie 

paralelnej s ulicou Benzinolskou a využiť pritom sklon  terénu (zeleň na strechách nových garáži) 
−−−− využiť nezastavané a nevyužívané plochy hlavne v zastavanom území obce 
−−−− definovať funkčné a priestorové regulatívy pre existujúce a navrhované obytné plochy (v záväznej časti) 
−−−− uvažovať so zmenou funkčného využitia lokality bývalej strojno-traktorovej stanice, bývalého hospodárskeho dvora  

v centre obce a bývalých kasární  na funkciu bývania a občianskej vybavenosti 
−−−− bytovú výstavbu umiestniť tak, aby nebola ovplyvňovaná hlukom a zápachom 
−−−− realizovať opatrenia na elimináciu hluku od cesty I. triedy v rodinných domoch pri ceste 1. triedy, v izofóne 

ekvivalentnej hladine hluku 60 dB(A) 
−−−− v lokalite Árenda a na Laškovskej ulici rešpektovať obmedzenia ochranného a bezpečnostného pásma regulačnej 

stanice a ochranné pásmo trafostanice (návrh preloženia TS).   
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Občianske vybavenie 
Štruktúra a kapacity občianskeho vybavenia zodpovedajú potrebe obyvateľov. 

Predškolské a školské  zariadenia  

V centre obce je materská škola s celodennou prevádzkou, s 2 triedami. MŠ navštevuje v súčasnosti 26 detí 
a má 4 zamestnancov. Jej zriaďovateľom je obec, ktorá plánuje obnovu areálu MŠ. Priestory MŠ sú v samostatnom 
objekte, ktorý je vo vyhovujúcom stave.  

Na Školskej ulici sa nachádza základná škola s 3 triedami. ZŠ navštevuje v súčasnosti 45 detí a má 5 
zamestnancov. Jej zriaďovateľom je obec. ZŠ je v samostatnom objekte vo vyhovujúcom stave. V areáli školy je nové 
multifunkčné ihrisko.  

Kultúra 
V obci s dlhoročnými ekumenickými aktivitami sú tri sakrálne stavby v centre obce (evanjelický kostol s 200 

miestami na sedenie, gréckokatolícky chrám so 150 miestami a pravoslávny chrám so 140 miestami). Zároveň sú 
v obci aj príslušné farské úrady. Na cintoríne je dom smútku z roku 1993,v dobrom stave s upraveným okolím.  
Kultúrny dom v obci sa nachádza v pôvodnom areáli kaštieľa (celkový počet miest v kultúrnom dome je 200, z toho 85 
miest na sedenie v hlavnej sále. V KD je kuchyňa a knižnica. Objekt je zrekonštruovaný. Od r. 1991 sa usporadúvajú 
folklórne slávnosti, od r. 1995 sa v miestnom amfiteátri uskutočňuje v júli folklórny festival. 
            
           Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

V centre obce sa nachádza nové zdravotné stredisko, kde ordinuje 2x týždenne 1 všeobecný lekár s 1 
zdravotnou sestrou. Sociálne zariadenie sa v obci nenachádza. Špecializovanú zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre 
deti a dospelých poskytujú zdravotnícke zariadenia v blízkom okresnom meste Michalovce.   

Administratíva 

Obecný úrad sa nachádza v kúrii – kultúrnej pamiatke. V rámci jej obnovy bola zriadená aj pamätná izba 
(tradície hrnčiarstva). Obecný úrad má stálych 5 zamestnancov.   

V Pozdišovciach sa nachádza pošta (budova bola nevhodne umiestnená v bývalom areáli kaštieľa). Má 4 
stálych zamestnancov. Stavebnotechnický stav budovy je dobrý.   

Obchody, služby, komerčná infraštruktúra 
V centre obce sa nachádza kultúrna pamiatka Kaštieľ z r. 1643 – 1648, pre ktorú sa v súčasnosti pripravuje 

projektová dokumentácia komplexnej obnovy. Majiteľ plánuje objekt prestavať na Hotel KAŠTIEĽ (kapacita 100 
postelí), zriadiť reštauráciu (kapacita 50 stoličiek) s kuchyňou, obnoviť spoločenskú sálu. Pre účely cestovného ruchu 
plánuje revitalizovať celý areál (asanovať objekty bývalej keramickej výroby, nevhodne postavené v bývalom parku pri 
Kaštieli) a obnoviť bývalý grófsky park. Zároveň sa v Kaštieli plánuje ako atrakcia pre turistov interaktívna tradičná 
výroba keramiky, aj spracovanie praženej kávy.         

Pri hlavnej ceste na križovatke ciest sa nachádza obchod COOP JEDNOTA s 2 pracovníkmi, Mäso – údeniny 
s 2 pracovníkmi a hostinec R-PUB s 3 pracovníkmi a kapacitou 40 miest na sedenie.  

Vo východnej časti zastavaného územia pri ceste I. triedy sa nachádza nový objekt „CARPE DIEM – zdravo 
a chutne“ v ktorom sa uskutočňuje príprava jedál, balia sa obedy a večere a zabezpečuje rozvoz stravy. Hostinec na 
Tichej ulici  sa už neprevádzkuje. 

V novej budove zdravotníckeho strediska má samostatný vstup Kaderníctvo Zuzana (1 kaderníčka).  
 
Za ďalšími službami a tovarom obyvatelia dochádzajú do blízkeho mesta Michalovce.   
 

Rekreácia a športové zariadenia 
V SV časti územia s nachádza Ranč U KOSŤA s posedením (1 pracovník, 20 stoličiek) a areálom pre chov 

zvierat (kone a kozy), kde si záujemcovia môžu zajazdiť na huculských koňoch Ubytovanie hostí nie je zabezpečené.   
Obec má športový areál na Tichej ulici (futbalové ihrisko, stará tribúna a šatne, areál bez parkoviska).  

Z hľadiska CR obec Pozdišovce patrí do Dolnozemplínskeho regiónu CR, subregión Zemplínska Šírava. 
Potenciál cestovného ruchu v okrese Michalovce predstavuje najmä zachovalé prírodné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
Poloha okresu umožňuje perspektívne jeho aktívne zapojenie do medzinárodného cestovného ruchu.  
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Obec Pozdišovce priamo susedí s mestom Michalovce. Svojimi prírodnými podmienkami, charakterom obce 
s bohatou históriou, kultúrnymi pamiatkami, spolu s ideálnou dostupnosťou do mesta Michalovce môže plniť funkciu 
rekreačného zázemie vidieckeho charakteru pre obyvateľov okresného mesta.  

JZ okrajom k.ú. obce Pozdišovce je navrhovaná trasa diaľnice D1 s diaľničnou križovatkou na ceste I. triedy 
v k.ú. susednej obce Trhovište (s názvom Križovatka Pozdišovce) a diaľničným odpočívadlom na hranici k.ú. 
Pozdišovce a k.ú. Laškovce (s názvom Odpočívadlo Pozdišovce). Keďže obec má mimoriadne významnú polohu 
z hľadiska nadregionálneho, je potrebné uvažovať aj s tranzitným turizmom a využiť kultúrno-historický a prírodný 
potenciál k.ú. obce a jej okolia. K. ú. obce predstavuje územie s priaznivými prírodnými podmienkami pre rozvoj 
cestovného ruchu (lesy, rybník, jazda na koňoch, cyklistika, aj pravidelné kultúrne športové podujatia).   

Pre cestovný ruch je potrebné vytvoriť možnosti ubytovania v Hoteli Kaštieľ, typických vidieckych domoch, alebo 
v účelových komerčných ubytovacích zariadeniach s vidieckym charakterom.  

 
� Návrh  
−−−− zachovať existujúce plochy občianskej vybavenosti   
−−−− obnoviť kultúrne pamiatky: obnoviť budovu kaštieľa a zriadiť v ňom hotel, pričom v jeho areáli asanovať nevhodné 

výrobné budovy (obnova parku), rešpektovať kultúrnu pamiatku mlyn, obnoviť a využívať na kultúrno-spoločenské 
účely (pekáreň u mlynára, výstavná sieň, múzeum a pod.) 

−−−− uvažovať s príležitostným využitím autentickej záhrady pri dome č. 47 na Visloku na hrnčiarske slávnosti (stavba 
„kochu“, vypaľovanie keramiky)     

−−−− asanovať budovu pošty, jej prevádzku premiestniť do existujúceho nového objektu obchodu a administratívy    
−−−− rešpektovať športovú plochu (ihrisko) na Tichej ulici a jej navrhované rozšírenie pre športový areál  
−−−− rešpektovať areál Záhradkárskej osady Jazierko so záhradnými domčekmi (územie pre relax) 
−−−− rekreačné aktivity uskutočňovať na vymedzených plochách (regulatív 2.5.): novú reštauráciu pri rybníku realizovať 

na vymedzenej ploche, jazda na koni a hipoterapia na Ranči u Kosťa, poznávanie najstaršej histórie obce na 
Ostrove s replikou vodného hradu, v rekreačnom lese (samostatný regulatív č. 22.14.) a na rekreačných 
cyklotrasách  

−−−− lokalita Rybník  
−−−− pri vymedzení plochy pre rekreačné domčeky (a Reštaurácie Zlatá rybka pri rybníku) rešpektovať miestne  

 biocentrum Rybník a zabezpečiť  realizáciu pešieho chodníka okolo celého rybníka vrátane premostenia  
 prívodného toku Lipovec,  

−−−− zachovať prírodný charakter rybníka, rešpektovať vymedzené plochy pre športový rybolov  
−−−− lokalita Ostrov s „vodným hradom“  

−−−− realizovať komplexne – revitalizovať rameno Dolnej Duše (historicky Bienengarten – včelia záhrada),      
Lužný lesík Tovik a sprístupnenie cyklotrasou z centra obce      

−−−− lokalita Ranč u Kosťa  
−−−− rešpektovať existujúcu reštauráciu Ranč u Kosťa a rozšíriť ranč o využívanú plochu pre kone 

−−−− Vyhliadková veža na vrchole Úboč  
−−−− sprístupniť lesnou cestou cez hospodársky les (využiť aj ako cyklotrasu)  

−−−− realizovať prepojenie rekreačných lokalít cyklotrasami (malý okruh z centra obce a väčší okruh cez les,  
vrátane napojenia do susedných obcí Suché, Moravany a po hrádzach Dušej aj do Laškoviec a do okresného   
mesta Michalovce)  

−−−− rešpektovať navrhované plochy občianskej vybavenosti a bývania (zmiešané územie OV+B) v lokalite 
Borošovské, bývalé kasárne a na ulici Laškovskej  (podľa záväzných regulatívov č. 2.4.)   

−−−− lokalita Borošovské  
−−−− transformovať/prestavať terajšie územie výroby v blízkosti centra obce na zmiešané územie OV+B 
−−−− z územia vylúčiť prevádzky, ktoré by svojím charakterom znehodnocovali prostredie, boli náročné na dopravné 

zásobovanie a na rozsiahle skladovacie priestory  
−−−− rešpektovať návrh dopravného prepojenia ulíc Viničná/Benzinolská s Hlavnou ul. miestnou komunikáciou cez 

lokalitu Borošovské, ktorá bude zároveň cyklotrasou  (okruh z centra obce cez lokalitu Borošovské 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) 

−−−− rešpektovať kultúrnu pamiatku mlyn, obnoviť a využívať na kultúrno-spoločenské účely (pekáreň u mlynára, 
výstavná sieň, múzeum a pod.), využiť vyvierajúcu vodu artézsku studňu pre fontánu s mlynským kolesom 

−−−− riešiť následne celú lokalitu v podrobnejšej dokumentácii     
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−−−− lokalita bývalé kasárne  
−−−− transformovať/prestavať na zmiešané územie OV+B     
−−−− rešpektovať existujúce dopravné sprístupnenie a polohu v blízkosti miestneho biocentra Pozdišovský chrbát -  

Východ a susednej výrobnej plochy (bývalý Benzinol) 
−−−− rešpektovať bezpečnostné pásmo VTL plynovodu Poľsko – Slovensko (zredukované na 80m) 

−−−− lokalita na Laškovskej ulici pri Árende  
−−−− transformovať/prestavať bývalú plochu STS na zmiešané územie OV+B     
−−−− rešpektovať existujúce dopravné sprístupnenie a pri určení konkrétneho funkčného využitia zohľadniť novú 

susednú zónu rodinných domov Árenda a potreby obyvateľov (prioritne obchod a služby) 
 

.       Priemyselná výroba  

Pri hlavnej ceste I. tr. pred vstupom do obce zo západného smeru od Košíc sa nachádza areál bývalej Keramiky, 
ktorá bola pokračovateľom hrnčiarskych tradícií obce a zamestnávala v roku 1986 ešte 103 zamestnancov. Výroba bola 
zameraná na ozdobnú keramiku. Od roku 2005 je Keramika – IMID Slovakia mimo prevádzky, v súčasnosti objekty 
chátrajú a areál je zanedbaný.  

Na križovatke hlavnej cesty oproti obchodu sa nachádza neskolaudovaná stavba Predajňa a sklad náhradných 
dielov, ktorého areál pôsobí ako zberný dvor (estetická závada pri hlavnej ceste v centre obce). 

V období socializmu sa nachádzala v SV časti k.ú. obce prevádzka Benzinol, ktorá zamestnávala v roku 1986 
ešte 212 zamestnancov. Areál v minulosti slúžil na skladovanie a distribúciu pohonných hmôt a olejov. Pre 
zamestnancov boli postavené aj bytové domy na Viničnej ulici a bola zabezpečená pravidelná autobusová doprava 
priamo do areálu Benzinol. V súčasnosti je vlastníkom rozsiahleho priemyselného areálu nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Pozdišovce, Suché, Močarany a Michalovce spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava. Práve v k.ú. 
obce Pozdišovce je jeho prevažná časť. Podľa listu Slovnaftu č. 62340/2016/1204 zo dňa 30. 9. 2016 terajší areál 
pozostáva z rovinatej časti, v ktorej sa nachádzajú objekty pre skladovanie a distribúciu a zalesnenej kopcovitej časti, 
v ktorej sa nachádzajú skladovacie nádrže (ŠHR/FHR), slúžiace ako štátne hmotné rezervy (ŠHR). Areál je dostupný 
komunikáciami z obce Pozdišovce (pokračovanie Viničnej ulice), Suché. Donedávna bol prepojený aj s Michalovcami 
vlečkou, ktorá už bola odstránená, avšak pozemky zostali v majetku SLOVNAFT, a.s., a môžu v budúcnosti umožniť 
obnovenie prepojenia. Priemyselné stavby – nádrže v priemyselnom areáli na parcelách 199/36-43 v severnej časti k.ú. 
je vo vlastníctve Spoločnosti pre skladovanie, a. s. Trakovice (okres Hlohovec). Stavby sú určené na uskladnenie ropy 
a ropných produktov, v súčasnosti nevyužívané. Podľa listu č. 222/2016 zo dňa 27.9.2016 „v prípade, že sa pre tieto 
stavby nenájde efektívny účel využitia, bude spoločnosť nútená uvažovať aj o ich úplnej likvidácii.“    

 
� Návrh  

V ÚPN-O Pozdišovce navrhujeme:  
−−−− Plochy priemyselnej výroby a skladov, plocha zberného dvora 

−−−− rešpektovať plochy existujúcej a navrhovanej priemyselnej výroby a skladov, zberného dvora  
−−−− plochu objektov bývalých štátnych hmotných rezerv (veľkokapacitné nadzemné zásobníky na motorové    

       palivá a produktovody, neprikryté šachty, nádrže a pod.) úplne odstrániť a rekultivovať územie ako celok  
       (obnova lesných plôch v biocentrách regionálneho a miestneho významu) 
−−−− plochu bývalého Benzinolu (objekty pre skladovanie a distribúciu) ponechať ako ponukovú výrobnú  

       plochu s možnosťou ekologického dopravného napojenia železničnou vlečkou z Michaloviec po jej  
        obnovení a za hlavné cestné napojenie považovať existujúcu prístupovú cestu  zo severnej strany areálu, 

a obnoviť železničnú vlečku 
 zberný dvor realizovať na ploche obecného pozemku pri prístupovej ceste na lokalitu Borošovské 
−−−− Plochy priemyselnej výroby a občianskej vybavenosti 

−−−− existujúci nevyužívaný areál výroby (bývalá Keramika) transformovať/prestavať na zmiešané územie      
              výroby a občianskej vybavenosti, pričom rešpektovať návrh premiestnenia dopravnej značky,  
              označujúcej začiatok obce, pred areál bývalej Keramiky z JZ  smeru, k existujúcej zastávke  
             pravidelnej autobusovej dopravy (PAD) a zachovať parkovisko pred areálom   

−−−− navrhovanú plochu V+OV pri ceste I. triedy sprístupniť jednou účelovou komunikáciou pripojenou na     
             cestu I. triedy a z nej uskutočňovať obsluhu územia (z miestnej komunikácie k cintorínu), rešpektovať  

 plochu miestneho biokoridoru Čistiny a v rámci areálu V+OV vysadiť izolačnú zeleň – oddeliť od plochy  
 rodinných domov na Školskej ulici, rešpektovať návrh premiestnenia dopravnej značky,  
              označujúcej koniec obce, k existujúcej zastávke pravidelnej autobusovej dopravy 
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         Poľnohospodárska výroba 
V k. ú. obce sa nachádzajú dva areály hospodárskeho dvora – severný pri Hlavnej ulici (ZAMIO) a južný na 

Tichej ulici (firma KOAN s.r.o.). V severnom HD sú v súčasnosti sklady a v južnom živočíšna výroba a sklad mrazených 
výrobkov. Na Laškovskej ulici sa nachádza bývalý areál strojno-traktorovej stanice (STS), v súčasnosti nevyužívaný, 
určený na predaj (v r. 1987 STS mala ešte 51 pracovníkov).  

 
Poľnohospodárska pôda 
Z celkovej plochy katastrálneho územia obce Pozdišovce 1804,90 ha zaberá orná pôda 698,67 ha, plocha viníc 

34,48 ha (v súčasnosti zanedbané hlavne v sev. časti k.ú.), plocha záhrad 42,32 ha, plocha ovocných sadov 1,08 ha 
(staré sady sú zanedbané v sev. časti k.ú.), plocha trvalých trávnatých porastov 189,89 ha, plocha lesov 676,56 ha, 
plocha vodných plôch 10,63 ha, plocha zastavaného územia 43,26 ha, ostatná plocha 187,82 ha. V riešenom území sa 
nachádza orná pôda veľkobloková so segetálnou vegetáciou, ktorá je počas dlhého obdobia bez vegetačného krytu. 
Z toho vyplýva aj náchylnosť na eróziu, najmä veternú, ktorá je zvlášť výrazná na severe a severozápade územia. 

Z pôdnych typov sa v k. ú. obce nachádzajú fluvizeme glejové stredné a ťažké, sprievodné gleje; z veľmi ťažkých 
aluviálnych sedimentov, fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modálne a kultizemné ľahké; z 
nekarbonátových aluviálnych sedimentov,  podzoly modálne, sprievodné litozeme a rankre; zo zvetralín kremencov a z 
terciérnych sedimentov s výrazným zastúpením kremenného skeletu,  pseudogleje modálne, kultizemné a luvizemné 
nasýtené až kyslé, zo sprašových hlín a svahovín.   

Podľa skupín BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka - klasifikačný a identifikačný údaj vyjadrujúci kvalitu a 
hodnotu produkčno-ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti) a podľa Nariadenia vlády 
SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP – prílohy č.  2 sa v k. ú. obce Pozdišovce (kód k. ú. 
849 103) nachádzajú nasledovné najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ: 0306 002, 0306 005, 
0311 002, 0312 003, 0348 002 a 0348 202. Podľa prílohy č. 2 k Vyhláške č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
ustanovenia o vinohradníctve a vinárstve, radí sa obec do Východoslovenskej vinohradníckej oblasti, Michalovský 
región. Podľa odborného stanoviska ústredného Kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 
pracovisko Michalovce (č. listu OVV/2/2016 zo dňa 26.01.2017): „V súčasnosti sa v k.ú. obce Pozdišovce 
nenachádzajú žiadne registrované vinice. K územnému plánu nemáme požiadavky a pripomienky“.     

V katastrálnom území sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia (závlahové stavby a príjazdná cesta), ktoré sú 
rešpektované podľa požiadaviek Hydromeliorácií, š.p. a odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 
systémom. V k.ú. obce sa nachádzajú vinice a ovocné sady (zanedbané v severnej časti).  

V k. ú. Pozdišovce sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p. 
Bratislava (podľa listu č. 4899-2/120/2016 zo dňa 27.09.2016): 

- ZP Pozdišovce (evid. č. 5405 184), ktorá bola daná do užívania v r. 1985 s celkovou výmerou 212 ha 
- ZP Pozdišovce – Budkovce (evid. č. 5405 183), ktorá bola daná do užívania v r. 19851 s celkovou  výmerou 

2047 ha 
- kanál Pozdišovský (evid. č. 5405 136 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1981 o celkovej dĺžke 1,200 km v rámci 

stavby OP Pozdišovce 
- kanál Pri železnici II. (evid. č. 5405 013 018), ktorý bol vybudovaný v r. 1971 o celkovej dĺžke 1,250 km v rámci 

stavby OP a ÚT VSN V./I 
- kanál Pri železnici, predĺženie (evid. č. 5405 173 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1985 o celkovej dĺžke 0,740 

km v rámci stavby Pozdišovce – Budkovce 
- kanál A + D Suché (evid. č. 5405 047 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1964 o celkovej dĺžke 1,570 km v rámci 

stavby OP Suché 
- kanál B Suché (evid. č. 5405 047 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1964 o celkovej dĺžke 0,850 km v rámci 

stavby OP Suché 
- kanál A (evid. č. 5405 058 001), ktorý bol vybudovaný v r. 1968 o celkovej dĺžke 0,210 km v rámci stavby OP 

Pozdišovce 
- kanál B (evid. č. 5405 058 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1968 o celkovej dĺžke 0,185 km v rámci stavby OP 

Pozdišovce 
- kanál E (evid. č. 5405 058 003), ktorý bol vybudovaný v r. 1968 o celkovej dĺžke 1,840 km v rámci stavby OP 

Pozdišovce 
- kanál C (evid. č. 5405 058 004), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 0,230 km v rámci stavby OP 

Pozdišovce 
- kanál D (evid. č. 5405 058 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 0,460 km v rámci stavby OP 

Pozdišovce 
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- kanál F (evid. č. 5405 058 006), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 0,700 km v rámci stavby OP 
Pozdišovce 

- kanál G (evid. č. 5405 058 007), ktorý bol vybudovaný v r. 1969 o celkovej dĺžke 1,207 km v rámci stavby OP 
Pozdišovce 

V k. ú. Pozdišovce je zároveň vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym 
systémom neznámeho vlastníka. Závlahové stavby pozostávajú zo záujmového územia závlah, závlahovej ČS (u 
ZP Pozdišovce) a podzemných rozvodov závlahovej vody, ktoré sú rôznych profilov (DN 150, DN 200, DN 250...) 
a z rôznych materiálov (PVC, AZC, oceľ). Na povrch sú vyvedené hydranty, vzdušníky, kalníky, ktoré sú chránené 
betónovými skružami. 

Závlahové stavby – záujmové územie závlah, závlahovú čerpaciu stanicu a podzemné závlahové potrubie ÚPN-O 
Pozdišovce rešpektuje a a je nutné ich rešpektovať aj pri realizácii stavieb.  Na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom 
pásme, ako aj v ochrannom pásme závlahovej čerpacej stanice nenavrhujeme stavby trvalého a dočasného charakteru.  

V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny 
orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z. z. 
a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, Hydromeliorácie žiadajú správny orgán, aby 
v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú stavbu 
prekonzultovať návrh projektu stavby so š. p. Hydromeliorácie – Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na základe 
predloženej dokumentácie a odborného posúdenia stavebníkom určí jednu z podmienok v bodoch a/, b/, c/: 

a/ V prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím 
(toto preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š. p.), zaviazať stavebníka – vlastníka pozemkov pred 
začatím stavebného konania  majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete 
(podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach 
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri 
nakladaní s majetkom štátu.  Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok 
znefunkčnenie zostávajúcej rúrovej siete. 

b/ V prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná 
stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazať stavebníka pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia 
podľa schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške 
stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu 
Hydromeliorácie, š. p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii. 

c/ Ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazať stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho 
závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude 
stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať 
stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazať vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom 
vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv (Zákon o vodách č. 364/2004). Všetky inžinierske siete 
realizovať v zmysle ustanovení STN 73 69 61  „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami 
a vedeniami“.  V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š. p., právo hospodárenia, jeho 
uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa – stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu 
závlahy náhradu za škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovou potrubí a pri jej odstraňovaní. 

d/ Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š. p. 
 

� Návrh  
−−−− Plochy poľnohospodárskej výroby a kompostoviska 

−−−− rešpektovať plochy existujúcej a navrhovanej poľnohospodárskej výroby a kompostoviska podľa  
 výkresov č. 2, 3, 7 

−−−− živočíšnu výrobu realizovať vo východnej časti hospodárskeho dvora (HD) na Tichej ulici, pričom počet    
a druh zvierat podmieniť veľkosťou ochranného pásma do 100 m, ktoré nesmie zasahovať do susednej 
obytnej, ani športovej a rekreačnej časti územia a v rámci plochy HD vysadiť izolačnú zeleň, oddeliť od 
susedných obytných a športových plôch, severný HD postupne prestavať na zmiešané územie OV a bývania     

−−−− rastlinnú výrobu realizovať na existujúcej a navrhovanej ploche HD na Tichej ulici a na  
 poľnohospodárskej ploche pri ceste III. triedy do Laškoviec (bývalé skladovanie cukrovej repy)   

−−−− malé obecné kompostovisko realizovať na ploche obecného pozemku za Rómskou ulicou 
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−−−− rešpektovať odvodňovacie kanály pri realizácii stavieb, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanálov, 
prípadné križovanie inžinierskych sietí a komunikácií s kanálmi riešiť v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie 
a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 a prípadné vypúšťanie akýchkoľvek 
odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky HMZ, š. p. 

−−−− rešpektovať príjazdnú cestu k závlahovej čerpacej stanici ČS (ev. č. 5405 184 001) mimo záujmového územia 
závlahy.  
 

 Lesné hospodárstvo  
Lesné pozemky sa nachádzajú v severnej časti riešeného k. ú. (časť Pozdišovský chrbát). Lesy Slovenskej 

republiky, štátny podnik Odštepný závod (OZ) Sobrance obhospodaruje v k. ú. Pozdišovce, podľa Programu 
starostlivosti o lesy platného na r. 2012 – 2021, lesné pozemky na výmere 388,4768 ha (podľa listu OZ Sobrance 
č. 3924/2012/9092/2017-103 zo dňa 22.02.2017). Z uvedenej výmery sa na ploche 377,5079 ha nachádzajú 
hospodárske lesy; na výmere 10,9689 ha sa nachádzajú funkčné plochy (lesné cesty, rozdeľovacie prieseky, lesné 
sklady a pozemky so špecifickým funkčným zameraním).  

OZ Sobrance plánuje lesné porasty v k. ú. Pozdišovce naďalej hospodársky využívať bez akýchkoľvek zmien.    
           

Lesné pozemky 
Z celkovej plochy katastrálneho územia obce Pozdišovce 1804,90 ha zaberá plocha lesov 676,56 ha. Sú zaradené 

do kategórie hospodárskych lesov. V časti lesa sa nachádzajú objekty bývalých štátnych hmotných rezerv – 
environmentálna záťaž (zatiaľ nesanovaná). Ide o zásobníky na motorové palivá, neprikryté šachty, nádrže a pod.  

 
� Návrh   

V ÚPN-O Pozdišovce navrhujeme:  
−−−− chrániť lesné pozemky a porasty, zachovať súčasnú výmeru lesných pozemkov a hľadať možnosti na jej 

zvýšenie. V zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov rešpektovať 
ochranné pásmo lesa, ktoré tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku 

−−−− prekategorizovať časť hospodárskeho lesa na lesy osobitného určenia - rekreačný les a zvernica, pričom v nich 
rešpektovať ekostabilizačné opatrenia platné pre Regionálne biocentrum Černiny, v ktorom sú navrhované  
Plochy lesov osobitného určenia 

−−−− rešpektovať plochy existujúceho hospodárskeho lesa a navrhovanej rekategorizácie jeho vymedzenej časti na les 
osobitného určenia podľa výkresov č. 2, 3, 7 

−−−− účelom zriadenia (vyhlásenia) lesov osobitného určenia je (podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch,  § 14) 
zabezpečovanie špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, pričom sa významne 
zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu na osobitný režim hospodárenia  

−−−− za lesy osobitného určenia možno podľa zákona o lesoch vyhlásiť lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo 
rekreačnou funkciou (rekreačný les v Pozdišovciach) a lesy v zverníkoch (zvernica v Pozdišovciach) 

−−−− Rekreačný les zriadiť ne ploche terajšieho lesa v časti Ostráň (miestny názov Tomašova košara) s hlavným 
vstupom do lesa z južnej časti pri prístupovej komunikácii k vodojemu     

−−−− Zvernicu realizovať v severnej časti k.ú. obce, na vymedzenej ploche časti lesa, poľnohospodárskej pôdy, 
ostatných plôch a severnej časti zastavanej plochy bývalého areálu Benzinol.      
−−−− kolízny prechod zveri cez terajšiu prístupovú cestu a býv. výrobnú plochu (navrhovanú prevádzkovú plochu 

zvernice) realizovať ekologickým podchodom pre zver v severnej časti pod prístupovou cestou  
−−−− prípustné sú základné technologické zariadenia (vonkajšie a vnútorné ploty, preháňací koridor, brány, roštové 

cestné prechody, dezinfekčné brody, vodné priepusty), zariadenia na kŕmenie, napájanie, kaluženie 
a pozorovanie zveri, zariadenia pre manipuláciu so zverou (oddychové zariadenia, karanténa, zariadenia na 
transport živej a zabitej zveri) 

−−−− realizovať zadržiavanie vody pre zver ekologicky prípustnou formou (v časti pri Duši) 
−−−− chov a kapacitu farmových zvierat realizovať v zmysle vyhlášky č. 178/2012 
−−−− rešpektovať zosuvné územia, osobitne chránené poľnohospodárske pôdy a OP lesa. 

 
Záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov je uvedený v samostatnej textovej časti Vyhodnotenie 
perspektívneho použitia PP a LP. 
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2.8. Vymedzenie zastavaného územia 
 
Zastavané územie k 1.1.1990 navrhujme rozšíriť v zmysle § 139a stavebného zákona o existujúce zastavané plochy 
a funkčné plochy navrhované na zastavanie podľa Územného plánu obce Pozdišovce nasledovne:   
v severnej časti katastrálneho územia obce zahrnúť do zastavaného územia plochu výroby bývalého 
Benzinolu, bývalých kasární, plochu pre parkovisko pred vstupom do rekreačného lesa a plochu pre vyhliadkovú vežu, 
v obci  hranicu zastavaného územia rozšíriť o existujúce a navrhované plochy bývania, rekreácie, športu, zelene, 
zmiešané územia a plochy poľnohospodárskej výroby,  
v južnej časti katastrálneho územia obce zahrnúť do zastavaného územia existujúcu plochu poľnohospodárskej 
výroby pri ceste III. triedy (a v budúcnosti aj časť diaľničného odpočívadla na základe podrobnejšej dokumentácie NDS)  
(znázornené vo výkrese č. 2, 3 a 7) 

 

2.9. Vymedzenie ochranných pásiem  

       a chránených území podľa osobitných predpisov  
 
Ochranné a bezpečnostné pásma – dopravná a technická infraštruktúra 
Dopravná infraštruktúra 

− diaľnica D1 a diaľničné stavby – 100 m od osi priľahlého jazdného pásu na každú stranu 
− cesta I. triedy – 50 m od osi priľahlého jazdného pásu na každú stranu mimo sídelného útvaru obce 

ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce 
− cesta III. triedy – 20 m od osi priľahlého jazdného pásu na každú stranu mimo sídelného útvaru obce 

ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce 
− 60 m od osi krajnej koľaje železničnej trate na každú stranu 
− 30 m od osi krajnej koľaje železničnej vlečky na každú stranu 
 

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 toku Duša 
− 5 m široký nezastavaný manipulačný pás od brehovej čiary pozdĺž drobných vodných tokov 
− 5 m od brehovej čiary u otvorených kanálov, 5 m od osi potrubia u krytých kanálov  
− 5m od závlahovej čerpacej stanice, rešpektovať príjazdnú cestu k závlahovej čerpacej stanici ČS (ev. č. 

5405 184 001) mimo záujmového územia závlahy  
− rešpektovať odvodňovacie kanály pri realizácii stavieb, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary 

kanálov, prípadné križovanie inžinierskych sietí a komunikácií s kanálmi riešiť v zmysle ustanovení STN 73 
6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 a prípadné 
vypúšťanie akýchkoľvek odpadových vôd do kanálov je nutné konzultovať s Odborom správy a prevádzky 
HMZ, š. p. 

 
Elektrické zariadenia - ochranné pásma podľa § 43 zákona č. 215/2012 Zb. o energetike 

− 10 m pre nadzemné elektrické vedenie bez izolácie pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane,  
v lesných priesekoch 7 m 

− 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 pir napätí od 1 kV do 35 kV a 2 m v súvislých lesných priesekoch   
− 1 m pre zavesené káblové vedenie od 1 kV do 35 kV na každú stranu vedenia 
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    Plynovody a plynárenské zariadenia  
        Ochranné pásma podľa § 79 a § 80 zákona č. 215/2012 Zb. o energetike 

− 4 m ochranné pásmo pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm (na každú 
stranu) 

− 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm     
− 2 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm 
− 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm (VTL plynovod Poľsko – Slovensko, DN 1000) 
− 1 m pre plynovod v zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa 
− 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice)  

       
 Bezpečnostné pásma  

− 50 m pri regulačných staniciach 
− 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na nezastavanom území  
− 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm 
− 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm 
− 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm 
− 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm 
− 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm 
− 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 

    VTL plynovod (Poľsko – Slovensko) DN 1000 - 200 m bezpečnostné pásmo   
Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu možno iba po predchádzajúcom súhlase 
prevádzkovateľa siete. Spoločnosť Eeustream, a.s. ako budúci prevádzkovateľ siete pristúpila vzhľadom  
na zvýšenú bezpečnosť okolia a prevádzkovú bezpečnosť v k.ú. Pozdišovce k použitiu potrubia kategórie D, 
kde je koeficient zosilnenia steny potrubia 1,64 – v predmetnom úseku bude dovolená vzdialenosť stavieb  
od potrubia 80 m 

 
Telekomunikácie 

− 0,5 – 1,0 m ochranné pásmo od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla 
 
Ďalšie ochranné pásma a pásma hygienickej ochrany 

− 50 m od hranice pozemku pohrebiska (cintorína) podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. 
v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby 
súvisiace s pohrebníctvom 

− 10 m od obvodového plášťa stavby kultúrnej pamiatky (bezprostredné okolie) podľa § 27 ods. 2 zákona 
č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu   

− 50 m od hranice lesného pozemku § 10 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch 
− 100 m od objektov živočíšnej výroby na hospodárskom dvore 

 
Chránené územia        

− Územie európskeho významu Pozdišovský chrbát (SKUEV0847),   
     navrhované na zaradenie v rámci doplnku Územia európskeho významu – „C“ etapa 
− Prvky RÚSES a MÚSES 
− evidované archeologické lokality  
− chránené ložiskové územie, dobývanie územie a prieskumné územie  
− najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ 

 
Rizikové územia 

− s potenciálnymi svahovými deformáciami 
− so stredným radónovým rizikom  
− vysokoprioritné environmentálne záťaže na plochách bývalých štátnych hmotných rezerv  

Vyznačené vo výkresoch č. 2, 3, 4, 5, 6  
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2.10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany  

         a ochrany pred povodňami 
        Obrana štátu 

Podľa evidencie Ministerstva obrany SR k 15.01.2014 nie je obec Pozdišovce zaradená do zoznamu záujmových 
katastrálnych území (zdroj: ÚPN VÚC Košický kraj). Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby 
Košice (vojenská správa) neposkytla v predchádzajúcich etapách spracovania ÚPN-O Pozdišovce podklady, ktoré by 
bolo potrebné zohľadniť. K záujmovým stavbám MO SR všeobecne patria stavby dopravnej a technickej infraštruktúry 
(v Pozdišovciach sú to predovšetkým budúca diaľnica a existujúca pozemná komunikácia cesta I. triedy č. 19). Pri 
umiestňovaní stavieb, ktoré môžu mať vplyv na stálu prejazdnosť záujmových komunikácií Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, je nevyhnutné stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

 
Záujmy civilnej ochrany vyplývajú z ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 

Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany (ďalej len vyhláška č. 532/2006 Z. z.). Doložka civilnej ochrany sa vypracováva v územnoplánovacej 
dokumentácii zóny (§13, ods. 8, písm. f Vyhlášky MŽP SR 55/2001)). 

V návrhu civilnej ochrany uvažujeme so 100% civilnou ochranou obyvateľstva, pričom 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 uvedenej vyhlášky MV SR: 

 (3) Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 § 4 sa uplatňujú tak, že 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 a spĺňali 
podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu, 

 f) sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C piateho bodu,  
g) majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré majú povahu 

trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,  
(4) 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 hoteloch, ubytovniach, všetkých typoch škôl,  

telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby 
prevzaté do starostlivosti,  

 (5) 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. 

 
Požiarna ochrana 
Voda na hasenie požiarov v riešených lokalitách 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 RD s najviac 2 bytmi a plochou každého bytu max. 200 m2 je 7,5 l/sec 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 musí byť na potrubí osadený nadzemný požiarny 
hydrant DN 100. 
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Ochrana pred povodňami 
Pri častých a intenzívnych zrážkach sa voda z koryta tokov môže vyliať a spôsobovať obyvateľom problémy. 

Nepriaznivý účinok záplav zosilňuje povrchový odtok zo svahov, zvyšuje sa intenzita eróznych prejavov, dochádza k 
odnosu pôdy, často sú spôsobené značné materiálové škody a ohrozené sú životy obyvateľov. Preto je dôležité chrániť 
ľudí i majetok pred týmto živlom úpravami tokov a inou protipovodňovou ochranou.  

V k.ú. obce Pozdišovce sa v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice nachádzajú nasledujúce vodné toky: 
- vodný tok Duša, resp. Dolná Duša v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019, 4-30-04-037 
-  bezmenný pravostranný prítok Dolnej Duše (Pozdišovský potok – Lipovec, podľa rozhodnutia č. 176/1988-162 

V vydaného MLVH DP SSR o určení správy vodných tokov) rkm zaústenia cca 23,900 a vodná stavba Malá vodná 
nádrž Pozdišovce v hydrologickom poradí č. 4-30-04-037 

- preložka Duše zaústená do Laborca, podľa vodohospodárskej mapy ako bezmenný pravostranný prítok Laborca 
v rkm zaústenia cca 41,560 v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019 

- ochranné hrádze vodných tokov Duša a Preložka Duše. 
Vodné toky Dolná Duša, Pozdišovský potok - Lipovec a preložka Duše nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie 

Q100  ročnej veľkej vody. V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z. je vodný tok Duša zaradený v zozname 
vodohospodársky významných vodných tokov. Na tokoch, ktoré pretekajú k.ú. Pozdišovce nebolo zatiaľ v zmysle § 46 
zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(vodný zákon) orgánom štátnej vodnej správy vyhlásené inundačné územie. Do doby určenia inundačného územia sa 
vychádza z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami. Za dostupné podklady sa 
považujú informácie o zaplavenom území z minulých povodní. Obec nezaznamenala v posledných rokoch žiadne 
záplavy, nebola vymedzená pravdepodobná hranica územia ohrozeného povodňami.  

 Protipovodňovú ochranu v obci Pozdišovce zabezpečuje: odvedenie časti vodného toku Duše do Laborca, na 
potoku Lipovec, ktorý preteká zastavanou časťou obce, je zrealizovaná vodná nádrž – rybník (zachytáva vody Lipovca 
v jeho hornej časti). Lipovec má v obci prehĺbené koryto a nespôsobuje záplavy. Podľa informácie obce Pozdišovce sa 
ani Dolná Duša nevylieva. Navrhovaná revitalizácia jej mŕtveho ramena prispeje k protipovodňovej ochrane obce 
zadržiavaním vody v krajine. 

 Sprietočnenie mŕtveho ramena Duše  
Cieľom revitalizácie je prepojiť mŕtve rameno Duše so starým korytom, ktorým by po tomto zásahu pri vyšších 

vodných stavoch pretekala voda z Laborca. Očakávaný dopad na vodný režim ramena je jednoznačne pozitívny. Mala 
by sa zvýšiť hladina vody v ramene, takisto hladina podzemnej vody v širšom okolí. Aj kvalita povrchovej a podzemnej 
vody by sa mala v lokalite výrazne zlepšiť. Sprietočnením očakávame zvýšenie biodiverzity. Početnosť aj druhové 
zloženie vodných vtákov v lokalite sa po zásahu výrazne zvýši, podobne aj pestrosť iných živočíšnych spoločenstiev 
viazaných na vodné a mokradné prostredie sa zvýši. Revitalizáciou mŕtveho ramena by sa čoskoro mal zlepšiť stav 
podzemných vôd, ako aj celkový stav ekosystémov Týmto spôsobom je nielen snaha vytvoriť verejnú kontrolu na 
zamedzenie vzniku čiernych skládok, ale aj spropagovať toto zaujímavé územie  tak, že je na „ostrove“, ktorý vytvára 
Duša a jej revitalizované rameno, navrhnutá rekreačná plocha s replikou historického vodného hradu (pôvodne sa 
nachádzal v k.ú. obce)   

Vlastnosti pôdy hrajú kľúčovú úlohu  v určovaní odtoku vody a jej zadržiavaní v lesných stanovištiach. Lesy 
pomáhajú uchovávaniu vody a zmenšovaniu špičiek prietokov počas prívalových dažďov, avšak hospodárske postupy 
ako holoruby a ťažká technika znižujú ich efektívnosť. Odporúčame množstvo praktík pre lesné hospodárstvo ako: 
ťažbové metódy s malým vplyvom, vyhýbať sa holorubom, odvodňovacím systémom a rozširovaniu lesnej cestnej siete. 
Hlbší pohľad na vplyv činnosti na infiltračné vlastnosti pôdy ja potrebný pri plánovaní lesníckych aktivít a ochrane pred 
povodňami. 

Retenčné možnosti úprav v krajine a technických opatrení treba porovnávať s údajmi o pravdepodobných úhrnoch 
zrážok a ich intenzite na danom území. V podmienkach menej priepustných území, kde je hlavným mechanizmom 
tvorby odtoku povrchový odtok spôsobený prekročením infiltračnej kapacity pôdy, treba dbať na to, aby opatrenia 
vykonané na zvýšenie infiltračnej kapacity nespôsobili narušenie povrchu pôdy. Môže to spôsobiť zvýšenú eróziu a 
vytváranie hustejšej siete malých tokov, ktoré spôsobia zrýchlený odtok. Opatrenia v oblastiach, ktoré sú blízke stavu 
nasýtenia (napríklad v blízkosti tokov), sa musia realizovať tak, aby nepodporovali ich rýchlejšie nasýtenie a vytváranie 
povrchového odtoku. Okrem zadržiavania vody treba zvážiť využitie brehovej vegetácie, ktorá prostredníctvom 
evapotranspirácie zmenšuje vlhkosť pôdy. V ÚPN-O Pozdišovce preto navrhujeme aj revitalizáciu brehových porastov 
a zveľadenie biocentier a biokoridorov, vrátane doplnenia výsadby alejí pozdĺž miestnych a poľných ciest.   
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V malých povodiach alebo na svahoch, kde má dominantný vplyv podpovrchový odtok, treba vziať do úvahy 
skutočnosť, že za určitých podmienok môže aj relatívne malé množstvo zrážok spôsobiť prekročenie kritickej hodnoty a 
odtok niekoľkonásobne väčšieho množstva vody podpovrchovým odtokom. Na rozdiel od technických opatrení, ktorých 
účinok vieme s určitou presnosťou vypočítať, účinok netechnických opatrení môže byť v rôznych podmienkach rôzny, 
dokonca aj negatívny (napr. zvýšené nebezpečenstvo výskytu zosunov pri zamokrení svahov). V severnej časti kat. 
územia obce preto rešpektujeme zosuvné územie spôsobené hydrogeologickými vplyvmi.  

 
� Návrh protipovodňovej ochrany 
−−−− chrániť vodnú nádrž Pozdišovce (rybník), vodohospodársky významný vodný tok Duša a všetky vodné toky v k.ú. 

obce, hlavne toky prechádzajúce zastavaným územím (upravené toky Lipovec a Dolná Duša) 
−−−− 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 
−−−− realizovať sprietočnenie ramena Dolnej Duše (protipovodňová, ekologická a rekreačná funkcia) 
−−−− zabezpečiť ochranu pred prietokom Q100 ročnej veľkej vody rekonštrukciou hrádze Duše a účinnou úpravou tokov 

Dolná Duša a Lipovec  
−−−− rešpektovať prirodzené inundačné územia tokov a v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami; 

zásadne umiestňovať výstavbu mimo inundačné územia po vyhodnotení hladinového režimu pri prietoku Q100  
−−−− v rámci odvádzania dažďových vôd v nových lokalitách realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku 

v území a 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. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle 
požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.  

−−−− chrániť odvodnené územia, odvodňovacie kanály a závlahovú čerpaciu stanicu 
−−−− rešpektovať 10 m široký nezastavaný manipulačný pás od vzdušnej päty hrádze vodohospodársky významného 

toku Duša 
−−−− rešpektovať 5 m široký nezastavaný manipulačný pás od brehovej čiary pozdĺž drobných vodných tokov. 
 
 

2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES  

         a ekostabilizačných opatrení 

 Riešené územie patrí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov k územiu s 1. stupňom ochrany t.z. k územiu, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. V katastrálnom 
území obce Pozdišovce sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej siete chránených území.  

 Do k.ú. Pozdišovce zasahuje navrhované územie európskeho významu Pozdišovský chrbát (SKUEV0847), 
na zaradenie v rámci doplnku Územia európskeho významu – „c“ etapa z dôvodu ochrany zachovania alebo 
zlepšenia stavu ochrany biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom jeho ochrany (fuzáč veľký, roháč 
obyčajný, Dubovo-hrabové lesy panónske, Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku). 

 Informácie o navrhovanom území európskeho významu Pozdišovský chrbát  
(podľa záznamu z prerokovania zaradenia návrhu územia/lokality SKUEV0847 Pozdišovský chrbát do národného 
zoznamu s vlastníkmi (správcami, nájomcami) pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou dňa 15.2.2017) 

1. Základné údaje o  navrhovanom území 
• vymedzenie : 

• názov  navrhovaného územia : Pozdišovský chrbát 
• celková navrhovaná výmera (v ha) územia v členení na druhy pozemkov: 339,12 ha 
• územné vymedzenie  navrhovaného územia  (kraj, okres, obec, katastre): Košický kraj, okres Michalovce, 

obce Moravany, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou 
• podrobnosti o ochrane  

• odôvodnenie návrhu ochrany (biotopy, druhy európskeho významu): 
Biotopy: Dubovo-hrabové lesy panónske (91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0). 

      Druhy: fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), roháč obyčajný (Lucanus cervus) 
• súčasný stupeň ochrany : 1  
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• návrh stupňa ochrany: 2 
• obmedzenia vyplývajúce zo zaradenia navrhovaného územia do národného zoznamu  

• vymedzenie činností, výkon ktorých  je podľa zákona zakázaný  
• vymedzenie činností, na výkon ktorých  je podľa zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody 

Obmedzenia vyplývajúce z titulu ochrany prírody: v súlade s navrhovaným stupňom ochrany  
Činnosti doterajšieho bežného obhospodarovania, ktoré budú obmedzené v zmysle stupňa ochrany:  

Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody najmä na: 
a) umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu,    
    vinice, chmeľnice a záhrady,  a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,  
b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných predpisov,  
c) výstavbu lesných ciest a zvážnic,  
d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice,  
e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie   
    mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek,  umiestnenie košiara, stavby  
    a iného zariadenia na ich ochranu,  
f) aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív a silážnych štiav pri  
   poľnohospodárskej, lesohospodárskej a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha.  

2. spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania  
• spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch (§ 61 ods.2 písm. b) 

zákona) 
• spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskej pôde (§ 61 ods.2 písm. a) 

zákona) a iných druhoch pozemkov (§ 61 ods.2 písm. c) zákona) 
• vlastníkom (správcom, nájomcom), ktorí budú mať záujem, môže byť poskytnuté  nariadenie vlády SR 

nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti  o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe 
výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri 
náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku  

 
3. informácia o možnosti zapojenia vlastníkov (správcov, nájomcov) do manažmentu navrhovaných území      
    a finančné nástroje na ich motiváciu  

• náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania (§ 61 zákona) a predkupné právo (§ 62 zákona) 
• možnosti podpory v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a iných zdrojov (Operačný program Kvalita 

životného prostredia 2014-2020, finančný nástroj LIFE) 
 

 Regionálny územný systém ekologickej stability 

Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability okr. Michalovce sa v k.ú. Pozdišovce nachádza: 

Regionálne biocentrum Černiny RBc 11. Územie zahrňuje centrálnu časť Východoslovenskej pahorkatiny v oblasti 
Pozdišovského chrbáta, s dominantným výskytom dubovo-hrabových lesných porastov – biotop národného významu 
Ls2.1 – dubovohrabové lesy, ale i s výskytom teplomilných dubovo-cerových lesných porastov – biotop európskeho 
významu Ls3.4 – dubovo-cerové lesy, charakteristických pre nížiny a pohorkatiny Slovenska. Na južných svahoch 
zaznamenaný výskyt vzácnych druhov fauny, najmä avifauny.  

Genofondovo významná lokalita GL10 vodná nádrž pri Pozdišovciach. Umelá vodná nádrž, ktorá vznikla 
prehradením potoka Lipovec, SZ od obce (zaznamenaný výskyt chránených a ohrozených druhov fauny: kuvik plačlivý, 
ďateľ hnedkavý, pipíška chocholatá).   
 
Krajinnoekologický plán obce Pozdišovce (9/2016) navrhuje vymedzenie nasledovných prvkov miestneho územného 
systému ekologickej stability (M – ÚSES). Cieľom Krajinnoekologického plánu Pozdišovce bolo navrhnúť na základe 
rozboru najvhodnejšie spôsoby využívania územia zabezpečujúce šetrné využívanie prírody, prírodných zdrojov, 
zachovanie biodiverzity a podporu ekologickej stability krajiny. 
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Miestny systém ekologickej stability 

Miestne biocentrá 

Pozdišovský chrbát – východ MBc 1. Lesný porast sa nachádza vo východnej časti pahorkatiny Pozdišovský 
chrbát (mimo územia navrhovaného územia európskeho významu a regionálneho biocentra Černiny). Tvoria ho 
prevažne dúbravy a hrabové dúbravy. Spolu s dominantnými drevinami - dub letný, dub zimný a hrab - uplatňujú sa 
rôznym zastúpením osika, borovica lesná, agát a breza, v krovinnom podraste krušina jelšová, hloh, vtáčí zob, pri 
redšom zápoji borievka obyčajná, trnka a ďalšie dreviny zasahujúce do porastov z lúčnych enkláv. Okrem základnej 
pôdoochrannej funkcie plní i biologickú funkciu. Je významným biotopom zvere a súčasne spolu so zvyškami lúk 
vytvára neurbanizované, estetický pôsobivé prírodné prostredie.  

Rybník – MBc 2. Rybník bol vybudovaný v osemdesiatych rokoch 20. stor. na hornom toku potoka Lipovec ako 
hospodárske zariadenie – vodná nádrž (plocha cca 8 ha, hĺbka vody 8m pri výpuste). Je napájaný z lesných prameňov 
a potôčikov zvádzajúcich vodu z okolitých kopcov. Predstavuje hodnotný krajinársky priestor prirodzene nadväzujúci na 
lesný komplex Pozdišovský chrbát. V rybníku žije viacero druhov rýb – kapor, sumec, šťuka, úhor, zubáč, pleskáč 
vysoký, karas strieborný, karas obyčajný, plotica, červenica, bielička, lieň sliznatý, hrúzik a sumček americký. 
V prirodzenej skladbe brehového porastu dominujú exempláre druhov: vŕby (biela, krehká), jelša lepkavá, topole (čierny, 
biely), vo vyšších polohách duby (letný, mnohoplodý, zimný, javor poľný.  

Lužný lesík Tovik – MBc 3. Rozprestiera sa na území mŕtveho ramena toku Duša v lokalite Pastovník, v časti 
Raj. V súčasnosti už len časť v minulosti vzácneho nížinného lesa s močiarnymi biotopmi má charakter lužného lesa. 
Močiarny biotop sa v súčasnosti zachoval už len na ploche cca 400m2. Je zásobovaný vodou z vlastného prameňa. 
Z drevín tu rastú jelše, topole a vŕby. Z kvetenstva je tu bohato zastúpené hlavne záružlie. Lužný lesík Tovík je 
obľúbeným miestom vychádzok obyvateľov. Z dôvodu neudržiavania bývalých pasienkov nachádzajúcich sa 
v bezprostrednej blízkosti mŕtveho ramena toku Duša došlo k ich zarasteniu náletovými drevinami, ktoré v súčasnosti 
začínajú tvoriť sporadický ucelené plochy drevinnej zelene. Dané územie začína vytvárať trvalé podmienky na 
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev. Z tohto dôvodu 
bol tento priestor zahrnutý do miestneho biocentra.  

Miestne biokoridory 

Dolná Duša – MBk 1  
Rieka Duša je vyše 40 kilometrov dlhým pravostranným prítokom Laborca, s ktorým tečie súbežne a do ktorého 

ústi na jeho dolnom toku. Keďže zlé odtokové pomery spôsobovali v minulosti časté záplavy, v prvej polovici 
šesťdesiatych rokov 20. stor. bola regulovaná. Duša je v súčasnosti umelo upravený vodný kanál. Od preložky Duše na 
strednom toku, severozápadne od Michaloviec (preložka niekedy označovaná ako Duša I.), je tok označovaný ako 
Dolná Duša. V severnej časti k.ú. Pozdišoviec bola teda Duša odklonená kanálom do Michalovského katastrálneho 
územia. Pôvodné koryto rieky Duša v Pozdišovciach je regulované (Dolná Duša). 
V k.ú. riešenej obce (časť Raj, pri lesíku Tovik) zostalo asi 1 km dlhé, doľava sa zatáčajúce mŕtve rameno rieky, 
miestami široké 15-20m. Brehové porasty z pohľadu krajinárskeho znásobujú hodnotu celého priestoru, prinášajú 
možnosti existencie ďalších na tento biotop viazaných živočíšnych druhov a optimalizujú podmienky existencie 
pôvodných druhov. Mŕtve rameno je prirodzene zarastené brehovou zeleňou, pričom umelý kanál v uvedenom úseku je 
bez sprievodnej zelene. Vo väzbe na vegetačný kryt a rozmanitosť rastlinných spoločenstiev v ich okolí vzrástla 
biodiverzita, potenciál a hodnota územia Dolnej Duše. Prírodným stabilizujúcim prvkom v danom prostredí je drevinný 
viacetážový porast. Brehové porasty sú tvorené v prevažnej miere porastom vŕby, topoľom, agátu, miestami, vtrúsene 
jelša lepkavá. V podraste je zaznamenaný výskyt bazy čiernej, trnky, ruže šípovej. Je to zároveň významné refúgium 
zveri a vtáctva. 
 

Bolky – MBk 2  
Miestny biokoridor prechádza stredom veľkoblokových území s ornou pôdou. Je to nenahraditeľná migračná 

lokalita a útočište drobnej poľovnej zvere s oddychovou a hniezdiacou funkciou vtáctva. V hornej stromovej etáži je 
biokoridor tvorený drevinami: duby (letný, mnohoplodý a zimný), javor poľný a mliečny, jaseň štíhly. V krovinnej etáží: 
drieň obyčajný, svíb krvavý, druhy rodu hloh, trnka, šípka a iné. 
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Čistiny – MBk 3  
Miestny biokoridor vznikol v minulosti výsadbou drevín vedľa cesty I. triedy Pozdišovce – Trhovište so zámerom 

vytvorenia prirodzenej bariéry proti prevládajúcemu severnému prúdeniu vzduchu na predmetnom úseku štátnej cesty 
(vetrolam). Tak vznikol pomerne široký pás drevín tiahnuci sa od konca obce Pozdišovce po pravej strane cesty 
v smere na Trhovište v dĺžke cca 1,5 km. Odstup od cesty je cca 50 m. Miestny biokoridor je  zalesnený  súvislým 
porastom s dominanciou dub letný a dub zimný, vtrúsene - javor mliečny, jaseň štíhly. V podraste po okraji: slivka 
trnková, zob vtáčí, kalina obyčajná, drieň obyčajný, svíb krvavý a druhy rodu hloh.  

Lipovec na Visloku – MBk 4  
V severnej časti územia pod hrádzou rybníka v miestnej časti Na Visloku sa nachádza úvalina (priehlbina) 

s miestnym potokom Lipovec, ktorý ďalej preteká obcou a vlieva sa do rieky Duša. Východná časť úvaliny plynule 
prechádza „Y“ údolím smerom k existujúcemu Ranču u Kosťa. Tento „Y“ biokoridor sprevádzajú pôvodné brehové 
porasty potoka Lipovec pomerne pestrej druhovej skladby (staré vŕby, agát, hrab, jelša lepkavá, baza čierna a umelo 
vysadený topoľ) hustým širokým pásom spevňujúce svahy úvaliny. Súvislé pásy stromovej a krovinnej zelene pozdĺž 
potoka plnia veľmi dôležitú pôdoochrannú funkciu, sú významným biotopom poľnej poľovnej zveri a vtáctva. Zároveň 
tvoria charakteristický prírodný prvok. Cez zastavané územie obce nemá Lipovec v súčasnosti charakter biokoridoru 
z dôvodu umelého regulovania toku a absencie zelene (okrem časti na Tichej ulici). Výsadbou brehových porastov 
stanovištne vhodnými  drevinami  v zastavanom území a revitalizáciou toku sa zlepší vodozádržná schopnosť, 
pôdoochranná a biologická funkcia a podporia sa migračné trasy pozdľž Lipovca ako hydrického biokoridoru 
s napojením na biokoridor Dolná Duša. 

Charakter miestnych biokoridorov majú aj odvodňovacie kanály poľné cesty s brehovými porastmi. Odlesnená 
časť krajiny riešeného územia má týmto aspoň čiastočnú náhradu za v minulosti odstránenú celoplošne vysokú 
drevinnú zeleň. Stanovištne najvhodnejšími drevinami na výsadbu sú: pôvodné druhy topoľa, jelša lepkavá, jelša sivá, 
pôvodné druhy vŕb s prímesami bazy, černice. 

Pri obecnom úrade sa nachádza pôvodne chránená lipa (ešte so štátnym znakom ČSSR). Iné chránené stromy 
sa v k.ú. Pozdišovce nenachádzajú. Zvyšok rozsiahleho historického parku pri kaštieli sa nachádza už len severne od 
neho a v centre pri obecnom úrade a g. k. chráme (lipy, javore, jasene, ktoré je potrebné chrániť).  

 
Ekologická stabilita  
Na celom riešenom katastrálnom území prevažuje  III stupeň - stredná ekologická stabilita. Územie je 

charakteristické z časti rovinou z poľnohospodársky intenzívne obrábanými pôdami.  Priestor si vyžaduje mimoriadnu 
starostlivosť pri udržiavaní existujúcich a zvyšovaní počtu nových ekostabilizačných prvkov, najmä doplnenie pôvodnej 
nelesnej vegetácie v existujúcich miestnych biocentrách a miestnych biokoridoroch.  

   V riešenom území sa nachádzajú aj územia s III. stupňom so stredne a vysokou ekologickou stabilitou, 
reprezentovanou predovšetkým prvkami regionálneho a miestneho ÚSES-u – lesné spoločenstva Pozdišovského 
chrbta a rybník Pozdišovce. Klasifikácia územia a jeho ekologické hodnoty predstavujú diferenciáciu územia podľa 
vybraných kritérií, vyjadrujúcich kvantitatívnu mieru ekologickej stability resp. narušenia ekologických väzieb v riešenom 
území. Pre praktickú využiteľnosť je stanovená základná jednotka územného celku – katastrálne územie, v ktorom je 
hodnotený stupeň ekologickej stability (SES) podľa miery ekologickej kvality vegetácie a jej zastúpení v katastrálnom 
území. 

  Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom podľa vzťahu:    
 
       Pop.ESop+PZA.ESZA + PTT.ESTT + PLE.ESLE + PVO.ESVO+ PZP.ESZP +POSP.ESOSP  
SES= ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                             CPKÚ 
kde POP  -  plocha ornej pôdy v katastrálnom území = 698,67  ha 
ESOP -  ekologický stupeň ornej pôdy (priemerná hodnota je 0,77) 
PVop -  plocha viníc = 34,48 ha 
ESvi -   ekologický stupeň viníc (0,1) 
PZA   -  plocha záhrad =42,32 ha 
ESZA -  ekologický stupeň záhrad (3,0) 
POS    -  plocha ovocných sadov =1,08 ha 
ESOS -  ekologický stupeň ovocných sadov (2,0) 
PTT    -  plocha trvalých trávnatých porastov 189,89 ha 
ESTT  - ekologický stupeň trvalých trávnatých porastov (4,0) 
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PLE    - plocha lesov =  676,56 ha 
ESLE  - ekologická stabilita lesa (5,0) 
PVO   - plocha vodných plôch 10,63 ha 
ESVO - ekologický stupeň vodných plôch (4,0) 
PZP   - plocha zastavaného územia  = 43,26 ha 
ESZP - ekologický stupeň zastavaného územia (1,0) 
POSP - ostatná plocha =  187,82 ha 
ESOSP- ekologický stupeň ostatných plôch (0,50) 
CPKÚ -celková plocha katastrálneho územia = 1804,90 ha 
 
SES -  stupeň ekologickej stability 
SES = 2,86 
       
Na základe tejto klasifikácie sme získali priemernú hodnotu stupňa ekologickej stability za celé katastrálne územie 

Pozdišovce. Táto hodnota vyjadruje kvalitatívnu mieru ekologickej stability. Hodnota stupňa ekologickej stability 2,86 
vyjadruje, že hodnotené územie patrí do krajiny so stredným stupňom ekologickej stability, čo znamená z celkového 
pohľadu, že v riešenom území  sú   ekologické   väzby  stredne  narušené. Pre porovnanie – priemerná hodnota SES 
v celom okrese Michalovce dosahuje 2,51. V porovnaní s okresom Humenné je táto hodnota nižšia o 1,5. Katastrálne 
územie obce Remetské Hámre dosahuje 4,67,  Veľké Kapušany – 1,85. 

 
� Návrh  

V rámci ochrany prírody a krajiny vrátane prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení navrhujeme: 
 

−−−− Rešpektovať navrhované Územie európskeho významu Pozdišovský chrbát (SKUEV0847), na zaradenie v rámci 
doplnku Územie európskeho významu – „c“ etapa 

−−−− Chrániť a zveľaďovať prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES):  
−−−− Regionálne biocentrum Černiny RBc 11 . 
−−−− Genofondovo významná lokalita GL10 vodná nádrž pri Pozdišovciach  

−−−− Chrániť a zveľaďovať prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES):  
Miestne biocentrá 

−−−− Pozdišovský chrbát – východ MBc 1 
−−−− Rybník – MBc 2.   
−−−− Lužný lesík Tovik – MBc 3 

Miestne biokoridory 
−−−− Dolná Duša – MBk 1  
−−−− Bolky – MBk 2  
−−−− Čistiny – MBk 3  
−−−− Lipovec na Visloku – MBk 4  
−−−− odvodňovacie kanály a poľné cesty s brehovými porastmi s charakterom miestnych biocentier 

−−−− 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 

−−−− rešpektovať ekostabilizačné manažmentové opatrenia  
−−−− v území s vysokým stupňom zornenia vytvárať podmienky pre rozčlenenie veľkých orných plôch výsadbou zelene 

v remízkach a okolo poľných ciest, potokov a kanálov 
−−−− drevinové zloženie nových plôch zelene a izolačných pásov vo voľnej krajine má zodpovedať pôvodnému 

pôvodnému zloženiu zachovaných fragmentov 
−−−− chrániť hniezdisko bociana bieleho pri vstupe do obce a zamedziť úhynu vtáctva násadcami na stĺpoch elektrických 

vedení 
−−−− chrániť lesné porasty, zachovať súčasnú výmeru lesných pozemkov a hľadať možnosti na jej zvýšenie. V zmysle 

§ 10 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov rešpektovať ochranné pásmo lesa, 
ktoré tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku 

−−−− prekategorizovať časť hospodárskeho lesa na lesy osobitného určenia - rekreačný les a zvernica, pričom v nich 
rešpektovať manažmentové opatrenia platné pre Regionálne biocentrum Černiny, v ktorom sú navrhované  

−−−− chrániť a zveľaďovať existujúce plochy verejnej a vyhradenej zelene v obci 
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−−−− zabezpečiť odbornú starostlivosť o chránený strom  - lipa pri obecnom úrade       
−−−− realizovať parkovú úpravu verejnej zelene v centre (pri amfiteátri a pri kultúrnom dome) 
−−−− realizovať parkovú úpravu plochy zelene obecného cintorína 
−−−− realizovať parkovú úpravu sprievodnej zelene potoka Lipovec v obci  
−−−− realizovať výsadbu alejí s drobnou architektúrou pozdĺž ciest mimo zastavaného územia (Ul. Vislok, Viničná, 

Benzinolská) 
−−−− rešpektovať malú vodnú nádrž (rybník)  
−−−− rešpektovať vodné toky, vrátane ochrannej hrádze preložky Duše (vodohospodársky významný vodný tok) a úpravy 

tokov Dolná Duša a Lipovec  
−−−− realizovať sprietočnenie ramena Dolnej Duše 
−−−− minimalizovať zásahy do nivy vodných tokov 
−−−− pozdĺž vodných tokov zachovať disponibilné plochy pre doplnenie sprievodnej a brehovej vegetácie 
−−−− dosadiť a revitalizovať sprievodnú zeleň aj pozdĺž poľných ciest a cyklotrás  
−−−− chrániť plochy pre náhradnú výsadbu zelene na cintoríne a športovom areáli na Tichej ulici   
−−−− chrániť a zveľaďovať plochy verejnej, vyhradenej zelene, sprievodnej zelene a ochrannej vnútroareálovej zelene 

výrobných plôch 
−−−− rešpektovať všetky ochranné pásma (OP) a obmedzenia výšky zelene v OP vzdušných elektrických vedení 
−−−− v lesnom poraste hospodáriť podľa predpisov LHP, zohľadňujúcom požiadavky odborných organov ochrany prírody 

a krajiny, rešpektovať biologický cyklus vzácnych druhov avifauny hniezdiacich v lesnom poraste, pri obnove 
lesného porastu preferovať pôvodne druhy drevín, charakteristické pre lesné porasty, vyskytujúce sa na území 
biocentier. 

   
� Návrh manažmentových opatrení v Regionálnom biocentre Černiny (pre navrhovaný rekreačný les a zvernicu):  
−−−− Zosúladiť záujmy lesného hospodárenia so záujmami ochrany prírody a krajiny na území biocentra a biokoridoru, 

v lesných porastoch zachovať alebo cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne 
znižovať zastúpenie stanovište nepôvodných druhov drevín, využívať šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty, 
maximálne využívať prirodzenú obnovu lesa, v lesných porastoch s výskytom významných druhov vtáctva 
realizovať hospodárske opatrenia v mimo hniezdnom období a vytvárať podmienky pre ich hniezdenie, na lesných 
poľanách zachovať pôvodné lúčne porasty (nerozorávanie, nezalesňovanie, kosenie 1x ročne). 

−−−− Zosúladiť záujmy poľnohospodárstva a lesného hospodárstva so záujmami ochrany prírody a krajiny na území 
biocentra (aj ďalších biocentier a biokoridorov). 

−−−− Vylúčiť stavebné aktivity na zastavanie na území biocentra (aj ďalších biocentier a biokoridorov) mimo vyčlenených 
lokalít. 

−−−− Zabezpečiť osobitný manažment lúčnych a pasienkových ekosystémov na území biocentra (aj ďalších biocentier 
a biokoridorov).. 

−−−− Zabrániť znečisťovaniu územia biocentra nelegálnymi skládkami odpadov (platné pre celé katastrálne územie, aj 
pre biokoridory). 

 

Ďalšie ekostabilizačné opatrenia 
−−−− technické narovnanie vodných tokov, ktoré bolo v minulosti realizované, je nevyhnutné podľa technických možností 

renaturalizovať v súlade s ekologickými kritériami a pre doplnenie porastov drevín na brehoch vodných tokov 
používať pôvodné druhy drevín (hydroekologické opatrenia vyžadujú detailnú projektovú prípravu a súhlas 
správcov vodných tokov s realizáciou renaturačných opatrení) 

−−−− nahrádzať nepôvodné, najmä invázne druhy drevín domácimi druhmi 
−−−− vysadiť izolačnú zeleň, použiť pritom dreviny stanovištne vhodné druhy 
−−−− pri údržbe melioračných kanálov, ktoré v súčasnosti plnia funkciu miestnych biokoridorov, postupovať tak, aby 

nedochádzalo k výrubu brehových porastov  
−−−− zabezpečiť inštaláciu ochranných zariadení na stĺpoch elektrických vedení proti úhynu vtáctva 
−−−− postupne obnoviť líniovú zeleň pozdĺž poľných ciest 
−−−− vylúčiť zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd a reguláciu vodných tokov  
−−−− vylúčiť rozorávanie lúk a pasienkov až k brehovej čiare vodných tokov  
−−−− vylúčiť výrub pôvodných brehových porastov pozdĺž tokov 
−−−− nevypaľovať lúčne a pasienkové porasty. 
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2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 
2.12.1. 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 100m 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. 191 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.  

Do bývalého areálu Benzinol, ktorý sa nachádza v severovýchodnej  polohe k.ú. obce, viedla železničná vlečka zo 
železničného zhlavia Michalovce, ktorá je zrušená. V návrhu ÚPN-O Pozdišovce je ponechaná plocha bývalého areálu 
Benzinol ako ponuková plocha nezávadnej výroby (na základe požiadavky terajšieho správcu). Keďže tento areál je 
dopravne napojený prejazdom vozidiel obytnou zástavbou, úzkym uličným priestorom miestnych komunikácií 
navrhujeme, aby bol pri obnove výrobných činností dopravne sprístupnený obnovenou železničnou vlečkou zo zhlavia 
Michalovce, ktorá je v súčasnosti zrušená. Obnoví sa tým zároveň jediné možné prepojenie obce ekologickou dopravou 
aj s hlavnou železničnou stanicou v Michalovciach (preprava zamestnancov) a môže prispieť aj k rozvoju turizmu 
a cestovného ruchu.  

 
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 a návrh základnej cestnej siete riešeného územia obce Pozdišovce 

 Základná komunikačná sieť 
Cesta I/19 vedená zastavaným územím obce a plní v obci funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B1 a je 

vybudovaná kategórie MZ 14/70. V extraviláne je cesta vybudovaná kategórie C 11,5/80. 
Pozdĺž komunikácie je vybudovaný obojstranný peší chodník po pravej strane komunikácie v smere jazdy na 

Michalovce je chodník od vozovky oddelený líniovým pásom zelene.  
 



Územný plán obce Pozdišovce – Sprievodná správa 

 39 

V západnej polohe obce je rozsiahlou štvorramennou križovatkou  napojená na cestu I/19 miestna komunikácia – 
ul. Školská s cestou III/3738 so smerom na obec Laškovce. 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 Laškovce zastavujú na znamenie. 
Na zastávke nie sú vybudované samostatné zastavovacie pruhy, ani prístrešky pre cestujúcich. 

Na ceste I/19 sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania z roku 2015. V obci boli 
určené dva sčítacie úseky. Výpočet  intenzity dopravy pre rok 2016 bol prevedený pomocou koeficientov nárastu 
dopravy v skladbe dopravného prúdu pre cesty I. triedy, podľa TP 07/2013 Prognózovanie výhľadových intenzít na 
cestnej sieti do roku 2040.  

 
Pre VÚC Košice koef. rastu pre rok 2016 v jednotlivých sčítacích úsekoch: 

- pre cesty I. triedy:  ľahké vozidlá    - 1,09;    ťažké vozidlá - 1,08; 
 
Na ceste III/3738 do smeru Laškovce nebol Slovenskou správou ciest určený sčítací bod, teda nie sú známe údaje 

o intenzite dopravy. 
 
Sčítanie dopravy z roku 2015 podľa celoštátneho sčítania dopravy 
 

 
 
Pre VÚC Košice sú koef. rastu pre návrhový rok 2035 v jednotlivých sčítacích úsekoch následovné: 

- pre cesty I. triedy:  ľahké vozidlá    - 1,38;    ťažké vozidlá - 1,36; 
Podľa koeficientov rastu bol spracovaný výpočet výhľadovej intenzity dopravy pre návrhový rok 2035 
 

Sčítací úsek 
cesty 

rok 

skutočné vozidlá / 24 hod %  

nákladné 

automobily 
nákladné. 
automobily 

osobné 
automobily motocykle vozidlá spolu 

I/19,00300,  
Trhovište-
Pozdišovce 

2015 1 505 6 961 59 8 525 17,7% 

2035 2 047 9 606 82 11 735 17,4% 

I/19,00310,  
Pozdišovce-
Michalovce 

2015 1 535 8 866 43 10 444 14,7% 

2035 2 088 12 235 60 14 383 14,6% 
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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 výstavby 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%.  
 
� Návrh na základnej  cestnej sieti 
−−−− V zmysle ÚPN VÚC Košický kraj – zmeny a doplnky 2017 je v katastrálnom území obce v návrhu UPN Pozdišovce 

rešpektovaný koridor diaľnice D-1 s časťou diaľničného odpočívadla a ochranným pásmom, 
−−−− je rešpektovaná trasa cesty I/19, ktorá aj v návrhovom období, aj po výstavbe diaľnice D1 bude plniť funkciu 

zbernej komunikácie funkčnej triedy B1, bude vyhovovať jej šírkové usporiadanie a kategória MZ 14/70,  
v extraviláne kategória C 11,5/80, 

−−−− je rešpektované cestné ochranné pásmo cesty I/19 mimo sídelného útvaru obce označeného dopravnou značkou, 
označujúcou začiatok a koniec obce 50m,  

−−−− po výstavbe diaľnice D1 bude cesta I/19 plniť funkciu súbežnej zbernej cesty k D1, 
−−−− autobusové zastávky situované na ceste I/19 navrhujeme ponechať v pôvodných lokalitách s tým, že prechody pre 

peších budú vyznačené za zastávky PAD (pravidelná autobusová doprava), aby bol zabezpečený bezpečný 
prechod pre peších, 

−−−− vzhľadom na prehľadnosť a dĺžky rozhľadových trojuholníkov v križovatkách miestnych komunikácií a cesty III/3738 
- smer Laškovce, s cestou I/19, nenavrhujeme riešiť úpravu tvaru križovatiek, či zaslepenie niektorých križovaní 
 miestnych komunikácií s cestou I/19, 

−−−− cesta III/3738 – smer Laškovce bude aj v návrhovom období plniť funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2 
a bude vyhovovať jej kategória MZ 8,0/50, 

−−−− hranice navrhovaného zastavaného územia rešpektujú ochranné pásmo cesty I. triedy - 50m a III.triedy-20m 
a pásma prípustných hladín hluku – navrhujeme premiestnenie dopravných značiek, označujúcich začiatok 
a koniec obce pri ceste I. tr. od Trhovíšť, a to k existujúcim zastávkam pravidelnej autobusovej dopravy 

−−−− vzhľadom na rozvoj zástavby územia v nadväznosti na cestu III/3738 a na dostatočnú šírku uličného priestoru 
navrhujeme vybudovať minimálne jednostranne chodník pre peších šírky min. 2,0m, pozdĺž tejto zbernej 
komunikácie, 

−−−− pre novo navrhovanú lokalitu výstavby rodinných domov juhovýchodne od cesty III/3738 – lokalita Árenda 
navrhujeme pre dopravnú obsluhu územia pravidelnou autobusovou dopravou zrealizovať obojstrannú zastávku 
PAD na ceste III/3738, zastávky navrhujeme vybaviť samostatnými zastavovacími pruhmi a prístreškami pre 
cestujúcich. 
 
Ostatná komunikačná sieť charakteristika a návrh 
Ostatná komunikačná sieť obce je rozvinutá po obidvoch stranách cesty I/19, so smerom trás ciest sever-juh a na 

nosnú cestu I. triedy sú napojené vo dvoch hlavných napojovacích bodoch. V južnej polohe obce sa rozvíjajú nové 
lokality výstavby rodinných domov, ktoré sú dopravne sprístupnené cestou III. triedy a miestnymi obslužnými 
komunikáciami, ktoré radíme do funkčnej triedy C3. Cesty sú vybudované premenlivých šírok vozovky od 4,0 do 5,5m. 
V zmysle STN 73 6110 ich radíme do redukovaných kategórií MO 5,0/40  a MO 6,5/30. Ulica Tichá je vedená paralelne 
s vodným kanálom, ktorý je premostený dopravnými mostnými objektmi na sprístupnenie rodinných domov, areálu 
ihriska, hospodárskeho dvora. 

V severnej polohe obce sa systém obslužných a prístupových komunikácií odvíja od komunikácií centrálnej polohy 
obce, kde sú sústredené stavby občianskej vybavenosti – kostoly, škola, pošta, potraviny. Do severnej časti zástavby 
obce sú vedené tieto smery obslužných komunikácií, ktoré sprístupňujú: 

−−−− sídlisko bytových domov a areál bývalej spoločnosti Benzinol, ulica Viničná – cesta je vybudovaná šírky cca 7,0m, 
ktorú radíme funkčnej triedy C3 a do kategórie MO 8,0/50. Cestou premáva spoj zabezpečujúci príjazd a odjazd 
zamestnancov spoločnosti od/do areálu Benzinol k centrálnej zastávke PAD – Jednota, 

−−−− bytové domy na Viničnej ulici sú sprístupnené vnútrodvorovými komunikáciami vedenými v náročnom teréne, sú 
nepostačujúcej šírky pre obojsmernú premávku majú šírku spevnenia cca 2,5m, sú v zlom technickom stave a majú 
technicky a z dopravno bezpečnostného hľadiska nevyhovujúco zrealizované vjazdy/výjazdy a križovania s ulicou 
Viničnou. Vnútroblokové cesty radíme do kategórie MO 3,75/30 čo je v zmysle STN 73 6110 komunikácia 
jednosmerná s obojsmernou premávkou, na ktorej by mali byť zrealizované výhybne, 
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−−−− miestna obslužná cesta, ktorá sa v priestore autobusovej zastávky (pod názvom sídlisko) stykovou križovatkou 
v ostrom uhle napája na ulicu Viničnú a sprístupňuje rodinnú zástavbu. V pokračovaní trasy tejto miestnej cesty je 
panelovou cestou sprístupnený „Ranč u Kosťa“. Panelová cesta je v zlom technickom stave, 

−−−− ulicou Vislok je sprístupnená obojstranná zástavba rodinných domov. Na časti ulice s dotykom s vodným kanálom 
sú pozemky rodinných domov sprístupnené mostnými objektmi. V úseku ulice, kde nie je cesta v dotyku s vodným 
kanálom je vozovka ulice nepostačujúcej šírky cca 4,0m, čo je nepostačujúce pre obojsmernú premávku. Miestna 
komunikácia je na konci zástavby ukončená obratiskom.  

−−−− rómsku obytnú osadu sprístupňujú slepo ukončené ulice, ktoré sú tesne obostavané bez oplotení pozemkov so 
šírkou vozovky ciest cca 2,5m. Cesty radíme do kategórie MO 3,75/30, čo je v zmysle STN 73 6110 komunikácia 
jednosmerná s obojsmernou premávkou, na ktorej by mali byť zrealizované výhybne, 
 

� Návrh na ostatnej  cestnej sieti 
−−−− v centre sústredenej občianskej vybavenosti obce, sú zrealizované rozsiahle asfaltové plochy križovatiek 

a komunikácií, na ktorých nie je definovaný priestor na parkovanie, jazdné pruhy komunikácií a radenie v 
križovatkách a priestory pre pohyb peších – v ÚPN navrhujeme prestavať križovatku ulíc na malú okružnú 
križovatku so zjednotením dvoch vjazdov z Rómskej ulice do jednej vetvy v napojení do okružnej križovatky, 

−−−− odporúčame  spracovať komplexný návrh riešenia námestia s prestavbou križovatky na okružnú s vyriešením trás 
peších chodníkov a návrhom parkovísk, 

−−−− pre dopravné sprístupnenie výstavby lokality  bytových domov navrhujeme dopravné prepojenie cesty I/19 cez 
terajší hospodársky dvor (navrhovaný na prestavbu zmiešané územia OV a bývania) s ulicou Viničnou. 
Komunikácia bola trasovaná v náročnom teréne pre pozdĺžne stúpanie nivelety cesty maximálne do 9%. 
Prepojovaciu cestu navrhujeme funkčnej triedy C3, kategórie MO 6/40. Po jej zrealizovaní (min. v severnej časti) 
odporúčame výhľadovo zrušiť vnútrodvorové komunikácie pri bytových domoch, vedené v náročnom teréne, ktoré 
sú nepostačujúcej šírky pre obojsmernú premávku, majú šírku spevnenia cca 2,5m, sú v zlom technickom stave 
a majú technicky a z dopravno bezpečnostného hľadiska nevyhovujúco zrealizované vjazdy/výjazdy a križovania 
s ulicou Viničnou, 

−−−− navrhujeme dopravné prepojenie ulice Vislok s Viničnou ulicou. Komunikácia bola trasovaná v náročnom teréne 
pre pozdĺžne stúpanie nivelety cesty maximálne do 9%. Prepojovaciu cestu navrhujeme funkčnej triedy C3, 
kategórie MO 6/40, 

−−−− v nových lokalitách rodinných domov navrhujeme budovať pre sprístupnenie riešených území komunikácie 
radených do funkčnej triedy C3 kategórie MO 5,0/40. V zmysle STN 73 6110 ide o komunikácie s obojsmernou 
premávkou a šírkou vozovky 5,0m, jazdnými pruhmi 2,5m – v zmysle STN 73 6110 oprava O1. Pozdĺž komunikácií 
navrhujeme vybudovať min. jednostranné chodníky šírky min. 2,0m, 

−−−− pre novú lokalitu výstavby rodinných domov Árenda boli v projektovej dokumentácii zóny spracovanej v r. 2000 
navrhované komunikácie kategórie MO 8/40, so šírkou vozovky 7,0m a usporiadaním uličného priestoru 
obojstranný chodník šírky 1,5m a 1,5m líniový pás zelene v priestore medzi chodníkom pre peších a vozovkou 
komunikácie. Odporúčame zredukovať šírku vozovky komunikácie na 5,0m s ponechaním širšieho pásu líniovej 
zelene, 

−−−− Ulicu Tichú, ktorá je vedená paralelne s vodným kanálom, ktorý je premostený dopravnými mostnými objektmi pre 
sprístupnenie areálu ihriska, hospodárskeho dvora, navrhujeme prestavať na kategóriu MO 6,50/50 s min. 
jednosmerným peším chodníkom šírky min. 2,0m pre možnosť rozšírenia existujúceho športového areálu, 

−−−− existujúce komunikácie sprístupňujúce postavené rodinné domy v časti lokality Árenda navrhujeme prestavať na 
kategóriu MO 6,0/40 s min. jednostranným chodníkom pre peších šírky min 2,0m 

−−−− existujúce miestne  komunikácie, radíme do funkčnej triedy C3, ktoré majú nepostačujúce šírkové usporiadanie 
a nepostačujúci uličný priestor a sú slepo ukončené s pokračovaním v charaktere poľných účelových ciest – ulice 
Vislok a Rómska navrhujeme prestavať na kategóriu MO 3,75/30, čo je v zmysle STN 73 6110 komunikácia 
jednopruhová s obojsmernou premávkou. Komunikácie navrhujeme ukončiť obratiskami a v priestoroch vjazdov do 
garáží rodinných domov navrhujeme zrealizovať výhybne,  

−−−− v trase terajších poľných ciest realizovať účelové komunikácie min. šírky vozovky 4,0m s výhybňami:  
z obce pokračovanie Ulice Vislok k navrhovanej rekreačnej lokalite pri rybníku,  
pokračovanie Viničnej ulice k navrhovanému rekreačnému lesu 
a pokračovanie ulice paralelnej s Rómskou ulicou k navrhovanému obecnému kompostovisku.  
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Statická doprava stav a návrh  
V obci nie sú zriadené parkovacie plochy pre potreby objektov občianskej vybavenosti. Na tento účel je využívaný 

dostatočne široký uličný priestor, predovšetkým v centrálnej polohe obce, kde je sústredená občianska vybavenosť. 

� Návrh 
Obyvatelia bývajúci v rodinnej zástavbe si stavajú garážové a odstavné stojiská podľa potreby na vlastných 

pozemkoch. Nároky na statickú dopravu boli vypočítané v zmysle STN 73 6110, podľa platnej zmeny ukazovateľov Z2 - 
podľa tab. č.21, kde sú stanovené základné ukazovatele pre príslušnú účelovú jednotku podľa druhu a funkčného 
vyžitia objektu, pre stupeň automobilizácie 1 : 2,5. Podľa vyhlášky č.532/2002 Z.z. je potrebné z navrhovaného počtu 
parkovacích miest vyčleniť cca 4% pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu. 

Potreby statickej dopravy na území obce je potrebné rozdeliť  do týchto skupín: 
A. parkovanie pre občiansku vybavenosť  
B. parkovacie a garážové státia pre obyvateľov bývajúcich v bytových domoch   

 
Parkovanie pre občiansku vybavenosť  
Potreba kapacít pre potreby existujúcej občianskej vybavenosti je zostavená v tabuľke s použitím redukčných 

koeficientov „k“ – ide o súčinitele vplyvu stupňa automobilizácie, veľkosti obce ako aj vplyvu deľby dopravnej práce: 
 
     Ukazovateľ   
Druh    jednotiek spolu  1 park. m.  potreba počtu 
vybavenosti    na mernú jedn.  park. miest  státí  
 
evanjelický kostol   200 stoličiek  4 stol/1 státie  24 stojísk 
gréckokatolícky chrám  150 miest  4 stol/1 státie  19 stojísk 
kultúrny dom, kino   200 stoličiek  4 stol/1 státie  24 stojísk 
obecný úrad v kúrii   85 miest   4 stol/1 státie  10 stojísk 
Ranč U KOSŤA   20 stoličiek  8 stol/1 státie    3 stojiská 
Hotel Kaštieľ   100 postelí  8 návštev/1stojisko 13 stojísk 
Areál býv. Keramiky – návrh využiť existujúce parkovisko – 30 stojísk   
cintorín    7 500 m2  500m2/1 státie   15 stojísk 
navrhovaný rozšírený športový areál na ul. Tichej                                                            návrh 20 stojísk 
 
Potrebný počet parkovacích stojísk v centre občianskej vybavenosti navrhujeme riešiť so zameniteľnosťou 

navrhovaných stojísk, nakoľko sa podujatia konajú v rôznych časových obdobiach dňa či týždňa. Parkoviská 
navrhujeme pozdĺž širokej ulice Školskej a návrhom okružnej križovatky bude vytvorený priestor pre návrh parkovacích 
plôch – navrhujeme spracovať komplexné riešenie priestoru centra obce. 

Pri návrhu nových objektov občianskej vybavenosti, podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného využitia už 
existujúcich objektov požadujeme zabezpečenie potrieb statickej dopravy v zmysle ukazovateľov STN 73 6110/Z2 na 
vlastnom pozemku. Takto sa zabráni parkovaniu vozidiel na verejných komunikáciách. 
 

Parkovacie a garážové státia pre obyvateľov bývajúcich v bytových domoch  
V zmysle ukazovateľov STN 73 6110 a platnej zmeny Z2 je potrebné pri stupni automobilizácie 1 : 3,5 zabezpečiť 

pre bytové domy odstavné parkovacie alebo garážové státia podľa jednotkových ukazovateľov vyplývajúcich z čistej 
podlažnej plochy bytu. 

Návrh odstavných parkovacích stojísk pre bytové domy: 
Na ulici Viničnej 

- existujúce bytové domy –    6 bytových domov   5 plechových garáží 
       a garáže ako súčasť bytových domov 

- navrhované bytové domy –  nenavrhujú sa   
Pre plochu bytových domov a plánované zväčšenie plochy BD je potrebné spracovať komplexný podrobnejší 

návrh umiestnenia voľných parkovacích státí na teréne, systém garážovania, peších chodníkov, plôch zelene 
a oddychu.  
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Pre potreby obyvateľov bývajúcich v rodinnej zástavbe nie sú navrhované parkovacie a odstavné stojiská; tie sú 
stavané na pozemkoch rodinných domov. V zmysle STN 73 6110/Z1 je potrebné zabezpečiť na každom pozemku pre 
rodinný dom 2 státia. Pre potreby obyvateľov navrhovaných bytových domov, s možnosťou občianskej vybavenosti, je 
potrebné zabezpečiť v zmysle ukazovateľov novelizovanej  STN 73 6110/Z1 pre každý byt (na vymedzenom pozemku 
zmiešaného územia bytových domov a občianskej vybavenosti). Garáže riešiť ako súčasť bytových domov.  
         Pre cyklistov realizovať parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20% kapacity parkoviska pre motorové 
vozidlá.  

Služby motoristom 
Služby motoristom sú poskytované v meste Michalovce, v obci nenavrhujeme poskytovanie služieb motoristom 

Autobusová doprava skutkový stav a návrh 
Linky pravidelnej autobusovej dopravy obsluhujúce obec Pozdišovce:     
Obec Pozdišovce je obsluhovaná 8 prímestskými  linkami pravidelnej autobusovej dopravy (PAD), ktoré 

premávajú po ceste I/19 a ceste III/3738 do smeru Laškovce.  
          počet spojov tam/späť 
809403 so smerom N. Nemecké-V.Nemecké-Sobrance-Michalovce-KE 
  zastávky: Pozdišovce,pošta       18/18 
809401 so smerom Remetské Hámre-Zempl.šírava-Michalovce-Košice   
  zastávky: Pozdišovce,pošta        4/4  
807419 so smerom Michalovce-Tušice-Parchovany-Sečovská Polianka 
  zastávky:Pozdišovce,č.d.266, pošta, Keramika-na znamenie    14/14 
807418 so smerom Michalovce-Hriadky-Trebišov 
  zastávky: Pozdišovce č.d. 266, pošta      16/15  
807417 so smerom Michalovce-Trhovište-B.nad Ondavou,Petríkovce-Vojany 
  zastávky: Pozdišovce,č.d.266, Jednota,sídl.,Pošta, Keramika    22/22 
  na zastávku sídlisko zachádzajú         3/2 

 zastávka Pozdišovce Benzinol       
807416 so smerom Michalovce-Laškovce-Falkušovce-Kačanov 
  zastávky: Pozdišovce, č.d.266, pošta, STS-na znamenie - Laškovce   6/9 
802401 so smerom Košice-Sečovce-Michalovce-Sobrance-V.Nemecké 
  zastávky:Pozdišovce, pošta,       8/8 
713419 so smerom Vranov n./T.-Rakovec n./O.-Michalovce 
  zastávky: Pozdišovce, pošta,       21/19 

Prepravu zabezpečuje spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s., na linke 713419 zabezpečuje prepravu PAD 
Humenné a.s. a na linke 802401, zabezpečuje prepravu eurobus, a.s. 

Na zastávkach, ktoré sú situované ne cesta I/19 sú zrealizované samostatné niky pre zastavovanie spojov mimo 
jazdných pruhov komunikácie. Zastávky sú vybavené prístreškami pre cestujúcich, ktoré sú však v mnohých prípadoch 
osadené takmer na konci zastávkovej niky, nie pri označníku.  

Na ceste III. triedy smer Laškovce je zriadená zastávka iba na znamenie a nemá zrealizovaný zastavovací pruh, 
ani prístrešok pre cestujúcich ani peší chodník. Na zastávke je osadený označník. 

Zastávka s označením Sídlisko je situovaná v križovatke miestnych komunikácií tvaru“Y“, ktorá slúži zároveň ako 
obratisko. Na tejto zastávke je osadený prístrešok v zlom technickom stave.      

� Návrh 
−−−− situovanie existujúcich autobusových zastávok PAD je vyhovujúce aj pre návrhové obdobie, nakoľko pešia 

dostupnosť na zastávky nepresahuje vzdialenosť 500m, čo je v súlade s STN 73 6110 
−−−− na všetkých zastávkach PAD navrhujeme zrealizovať samostatné zastavovacie pruhy pre spoje PAD, pre 

zastavovanie autobusov mimo jazdných pruhov zberných komunikácií, v zmysle ukazovateľov STN.  
−−−− V zmysle STN navrhujeme prestavať existujúcu zastávku na ceste I/19 pri bývalom areáli Keramika, vybudovať 

zhromažďovací a čakací priestor pre cestujúcich s osadením prístreškov, 
−−−− autobusové zastávky na ceste I/19 – predovšetkým na zastávke Pozdišovce – smer Michalovce prestavať tak, aby 

pešie prechody boli vyznačené za zastávky PAD, aby bol zabezpečený bezpečný prechod pre peších cestou I/19, 
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−−−− pre novo navrhovanú lokalitu výstavby rodinných domov juhovýchodne od cesty III/3738 – lokalita Árenda 
navrhujeme pre dopravnú obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou zrealizovať obojstrannú zastávku SAD 
na ceste III/3738, zastávky navrhujeme vybaviť samostatnými zastavovacími pruhmi, čakacími priestormi  
a prístreškami pre cestujúcich – zastávku riešiť nie na znamenie 

Charakteristika a návrh pešej a cyklistickej dopravy 

 Pešie chodníky 
V zastavanom území obce je pozdĺž cesty I/19 obojstranne zrealizovaný peší chodník postačujúcich šírkových 

parametrov, cez cestu I. triedy sú v priestore zastávok autobusovej dopravy a pri centre obce a občianskej vybavenosti 
vodorovným a zvislým dopravným značením vyznačené prechody pre peších. 

Chodníky v priestore peších priechodov nie sú riešené bezbariérovo.  
Pozdĺž cesty III. triedy nie sú zrealizované pešie chodníky.  
Pozdĺž ulice Viničnej je jednostranne vybudovaný chodník pre peších sprístupňujúci bytové domy s centrom obce 

a zastávkami PAD. 
V ostatnej časti obce sa pre peší pohyb využívajú vozovky ciest a pridružený uličný priestor.  

Samostatné cyklistické chodníky, ani vyznačené cyklotrasy sa v katastrálnom území obce nenachádzajú. 

� Návrh peších chodníkov 
−−−− pozdĺž cesty III. triedy – smer Laškovce navrhujeme min. jednostranne vybudovať chodník pre peších šírky min. 

2,0m, 
−−−− navrhujeme rekonštruovať existujúce pešie chodníky s bezbariérovou úpravou a prvkami pre nevidiacich 
−−−− realizovať min. jednostranné chodníky pozdĺž existujúcich a navrhovaných  miestnych komunikácií, min. šírka 

chodníka je v zmysle STN 73 6110 stanovená 1,5m 
−−−− v rámci budúcej revitalizácie centra obce riešiť okružnú križovatku, pešie chodníky s bezkolíznym a bezbariérovým 

prepojením objektov občianskej vybavenosti a zastávok PAD 

� Návrh cyklistických komunikácií 
−−−− v obci Pozdišovce navrhujeme zrealizovať cyklistický chodník min. šírky 2,5m v trase: centrum obce – lokalita 

Borošovské – Ostrov s „vodným hradom“ (vrátane dvoch mostíkov cez rameno Dolnej Duše) – Ranč, 
s pokračovaním po poľných cestách k rekreačnému lesu a k Chate poľovníckeho združenia Srnec, k rybníku a po 
ulici Vislok späť do centra obce.  

−−−− v centre obce pri obecnom úrade navrhujeme zriadiť infraštruktúru pre cyklistickú dopravu – stojany, požičovňa 
bicyklov, poskytovanie údržby a opráv.  

 
Ochranné pásma a hluk od automobilovej dopravy 
V zmysle Vyhlášky FMD č.35 z roku 1984 je základné cestné ochranné pásmo v extravilánových úsekoch ciest: 

- pre diaľnice 100m od osi krajného jazdného pruhu 
- pre rýchlostné cesty a diaľničné privádzače 100m od osi krajného jazdného pruhu 
- pre cesty I. triedy 50m  
- pre cesty III. triedy 20m  
Ochranné pásmo železničných tratí je 60m od osi koľají. 
Východiskovým podkladom pre výpočet hluku je intenzita dopravy na ceste I. triedy, ktorá prechádza zastavaným 

územím obce. Výpočet hluku je spracovaný pre rok 2035 pre zloženie dopravného prúdu pre cesty I. triedy, so 
zohľadnením sklonových  pomerov nivelety komunikácie. Výpočet hluku bol spracovaný v miere podrobnosti pre ÚPN-Z 
a predstavuje ekvivalentnú hladinu hluku bez redukcií možných odrazov, pevných prekážok a pod. 

 
n    = 682 skutočných vozidiel/h 
% NA   = 17,4 % 
Faktory  F1 =  2,0 
   F2 =  1,22 
   F3 =  1,0 
pomocná veličina X =       1 664  
Základná ekvivalentná hladina hluku vo vzdialenosti 7,5m od osi cesty je 72,21 dB(A).  
Ekvivalentná hluková hladina 70 dB(A) je podľa výpočtu dosiahnutá vo vzdialenosti  13,6m, 
    65 dB(A)       43,3m,  

    60 dB(A)       121,1m. 
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Pre obytné útvary stanovuje vyhláška MZ SSR č. 549/2007  Zb. najvyššie prípustnú hodnotu ekvivalentnej hladiny 
hluku vo vonkajšom priestore pozdĺž základnej komunikačnej siete max. 60 dB(A). Táto hodnota hluku podľa výpočtu 
bude v návrhovom období dosiahnutá vo vzdialenosti 121,1 m od cesty I. triedy.  Vzhľadom na zasiahnutie veľkej časti 
rodinnej zástavby nadmerným hlukom je nevyhnutné podporiť a urýchliť realizáciu výstavbu diaľnice D1 mimo 
zastavané územie obce.  

 

 
2.12.2. Návrh verejného technického vybavenia 
                VODNÉ HOSPODÁRSTVO   
 
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.).  Podľa VVS, a.s. Košice z celkového počtu 
obyvateľov 1284 bolo v roku 2015 napojených na verejný vodovod 1144 obyvateľov (89 % napojenosť). 
Údaje o množstve vyrobenej pitnej vody a počte zásobovaných obyvateľov za roky 2013, 2014 a 2015: 

 
Pozdišovce r. 2013 r. 2014 r. 2015 

Počet obyvateľov v obci 1301 1277 1289 
Počet obyvateľov napojených na vodovod 1096 1120 1144 
Voda vyrobená /tis m3/ 46,0 33,890 35,880 
Voda fakturovaná /tis m3/ 31,339 32,391 31,685 
Z toho domácnosť 29,962 30,914 30,530 
            priemysel 0,204 0,188 0,165 
            poľnohospodárstvo 0 0 0 

    ostatné 0,470 1,289 0,990 

  

V k.ú. obce Pozdišovce sa v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice nachádzajú nasledujúce vodné toky: 

- vodný tok Duša, resp. Dolná Duša v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019, 4-30-04-037 

- bezmenný pravostranný prítok Dolnej Duše (Pozdišovský potok – Lipovec, podľa rozhodnutia č. 176/1988-162 
V vydaného MLVH DP SSR o určení správy vodných tokov) rkm zaústenia cca 23,900 a vodná stavba Malá vodná 
nádrž Pozdišovce v hydrologickom poradí č. 4-30-04-037 

- preložka Duše zaústená do Laborca, podľa vodohospodárskej mapy ako bezmenný pravostranný prítok Laborca 
v rkm zaústenia cca 41,560 v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019 

- ochranné hrádze vodných tokov Duša a Preložka Duše. 

Uvedené toky nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q100  ročnej veľkej vody. V zmysle vyhlášky MŽP SR 
č. 211/2005 Z.z. je vodný tok Duša zaradený v zozname vodohospodársky významných vodných tokov. 

Na tokoch, ktoré pretekajú k.ú. Pozdišovce nebolo zatiaľ v zmysle § 46 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zemne 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) orgánom štátnej vodnej 
správy vyhlásené inundačné územie. Do doby určenia inundačného územia sa vychádza z dostupných podkladov 
o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami. Za dostupné podklady sa považujú informácie o zaplavenom 
území z minulých povodní. Podľa informácie obecného úradu neboli v obci v minulých rokoch zaznamenané zaplavené 
územia.      

 Podľa informácie z Obecného úradu sa v obci nachádzajú funkčné artézske studne  (pri mlyne, na ulici Vislok) 
a studnička v lesiku Tovik. 
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� Návrh  
−−−− Pri predpokladanom počte obyvateľov 1 410 v roku 2035 v obci je podľa obložnosti cca 3,00 ob./1 byt  potrebných 

72 nových bytov.  
−−−− Navrhujeme v obci Pozdišovce napojiť do siete nenapojené nehnuteľnosti a dobudovať rozvodný rad vodovodu 

v zmysle urbanistického návrhu.  
−−−− Výhľadová  potreba vody je stanovená v zmysle „ vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z.“ 

zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú 
dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.  
 
Výpočet potreby vody 
Základné hydrotechnické údaje 
     Počet obyvateľov Pozdišovce            r. 2015    ...  1289 
        - počet napojených obyvateľov na vodovodnú sieť r. 2015                              ...      1144 
        - predpokl. celkový počet pripojených obyvateľov v r.2035                  ...    1410 
 
Kritériá pre určenie špecifickej potreby vody 

A. - špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym ohrevom TÚV  ...        135 l.os-1.deň—1 
B. - ak sa byt nachádza v rodinnom dome alebo odber vody je meraný samostatne pre každý byt, alebo časť    

 bytov s týmto vybavením nie je pripojená na verejnú kanalizáciu a v uvažovanom čase prevádzky 
 verejného vodovodu nebude pripojená na verejnú kanalizáciu, možno špecifickú potrebu vody znížiť o 
 25 %                              ...        101,25  l.os-1.deň-1 

- špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť pre obce nad 1000 obyv.        25,00  l.os-1.deň-1  
 
Obec Pozdišovce: 

  

priemerná denná potreba 
vody 

 max. denná 
potreba vody 

maximálna 
hodinová potreba 
vody 

   Qp   Qm  Qh 

POČET OBYVATEĽOV 
136,25 l.os-1.deň-1 Qp x  2 Qm x  1,8 

m3/deň m3/hod  l/s m3/deň l/s m3/hod  l/s 

Predpokladaný celkový počet pripojených obyvateľov 
v r. 2035 

1410 192,13 8,00 2,22 384,26 4,44 28,80 8,00 

 
Výpočet potreby akumulácie vo VDJ   
             V zmysle platných noriem navrhovaná veľkosť vodojemu ( potrebná akumulácia ) sa pohybuje v rozmedzí 

60 až 100 % z Q
m
. 

             V = 0,6 * Qm   
             V = 0,6 * 384,26  = 230,56 m3  

 
Zásobovanie sídla so zástavbou na základe urbanistického riešenia bude jestvujúcim a navrhovaným vodovodom. 

Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou je uvažované v jednom tlakovom pásme. Na akumuláciu vody pre obec slúži  
jestvujúci spoločný vodojem  v obci Pozdišovce – Rubaň objemu 1450 m3 ( kóta dna je 156,50 m n. m., max. hl. je 
160,50 m n. m.). Vodojem slúži na vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a odberom vody v spotrebisku, ako aj 
zásobáreň požiarnej vody. Rozvody z PVC resp. rPE potrubia budú vedené pod komunikáciami. Súčasťou hlavných 
uličných rozvodov vody budú i vodovodné prípojky k jednotlivým stavebným parcelám. Za hranicou jednotlivých 
pozemkov sa vybudujú vodomerné šachty s vodomermi a príslušnými armatúrami. Zásobovanie navrhovaných objektov 
vodou bude zabezpečené z jestvujúceho ( navrhovaného ) verejného vodovodu. Navrhované potrubie DN 100 bude 
vedené v nových komunikáciách - v rámci možností bude rozvod zokruhovaný. Z hlavnej trasy budú vysadené 
odbočky pre jednotlivé bytové a rodinné domy - za hranicou jednotlivých pozemkov sa vybudujú vodomerné šachty s 
vodomermi a príslušnými armatúrami. V mieste prepojenia na jestvujúci rozvod budú na odbočkách osadené uzávery 
so zemnou súpravou.  
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Na obecný vodovod navrhujeme napojiť aj stavby na nasledovných plochách:  
• športový areál pri Árende   
• zmiešané územie občianskej vybavenosti a rodinných domov  

(lokalita Borošovské, bývalé vojenské kasárne lokalita na Laškovskej ulici pri Árende) 
• rekreačné chaty a reštaurácia pri rybníku 
• bývalý areál Slovnaftu (ponuková plocha nezávadnej výroby)  
• bývalá poľnohospodárska plocha na Laškovskej ulici (ponuková plocha pre poľnohospodárstvo a OV),  
• bývalý areál Keramiky a lokalita oproti na druhej strane cesty (ponuková plocha nezávadnej výroby a OV). 

 
Požiarna ochrana 
Zásobovanie požiarnou vodou 

Voda na hasenie požiarov v riešených lokalitách 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 RD s najviac 2 bytmi a plochou každého bytu max. 200 m2 je 7,5 l/sec 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 musí byť na potrubí osadený nadzemný požiarny 
hydrant DN 100. 
 

Návrh zásobovania úžitkovou vodou.                                                                                                                                      
Rozvod úžitkovej vody v obci nie je realizovaný, ani sa neuvažuje.  
 
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 1284 bolo v roku 2015 napojených na 
verejnú kanalizáciu 653 obyvateľov (51 % napojenosť). 
Údaje o množstve vyčistenej vody a počte obyvateľov napojených na kanalizáciu za roky 2013, 2014 a 2015: 

 
 r. 2013 r. 2014 r. 2015 
Počet obyvateľov v obci 1301 1277 1289 
Počet obyv. napojených na kanalizáciu   621   629   653 
Voda vyčistená /tis m3/ 25,0 20,7 18,468 

 
      

� Návrh  
−−−− dobudovať splaškovú kanalizačnú sieť, ktorá by zabezpečila odvedenie splaškových vôd  na spoločnú ČOV 

Michalovce.  
−−−− trasovanie kanalizácie je v krajniciach ulíc, resp. v ich polovici. Pri štátnej ceste bude kanalizačné potrubie uložené 

mimo cestného telesa. Vo väčšej časti povedie v súbehu s vodovodným potrubím.   
−−−− rešpektovať ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií 
 

Výpočet množstva odpadových vôd pre obec Pozdišovce. Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné 
s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu Qpc = 2,22 l/s . 
 
VÝPOČET MNOŽSTVA SPLAŠKOVÝCH VÔD 
Výpočet množstva splaškových vôd je spracovaný podľa STN 75 6101: 
Priemerná potreba vody  Qp = 192 130 l/deň = 2,22 l/s 
Priemerný denný prietok splaškov          Qs = 2,22 l/s 
Max. hodinový prietok splaškov Qsdmax 

  Qsdmax =   Qp . kmax  / 24 = 192,13 . 3,0/ 24 = 24,02 m3.h-1  
Min. hodinový prietok splaškov Qsdmin 

Qshmin =   Qp . kmax  / 24 = 192,13 . 0,6/ 24 =   4,80 m3. h-1 
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Približné zloženie splaškových odpadových vôd: 
pH                                                       7,2 až 7,8 
sediment po 1 hodine                          3 až 4,5 ml/l 
nerozpustné látky                                500 až 700 mg/l 
z toho usaditeľné                                 67% 
neusaditeľné                                       33% 
rozpustné látky                                    600 až 8OO mg/l 
BSK5                                                   100 až 400 mg/l 
CHSK                                                  250 až1000 mg/l 
oxidovateľnosť manganistanom v O2 100 až 500 mg/l 
NH                                                       4 20 až 42 mg/l 
 
Ročné množstvo vyčistenej vody:  
Qročné = Qpc x 365 dní =  192,13 x 365 =  70 127 m3/rok  
Celodenná produkcia BSK5: 
1410 obyvateľov x 60 g/obyv. deň =  84 600 g/d =  84,60 kg/deň 
Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty kd  a kh  podľa tab.č.1 

STN 73 67 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, resp. STN 75 6401 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 
EO. 1EO = 60 g BSK5/deň 

V lokalite s novou zástavbou Na árende je už vybudovaná čiastočná kanalizácia pre 12 RD, napojená do 
existujúcej kanalizačnej stoky na koncovú šachtu stoky AB DN 300. Nové kanalizačné PVC potrubie bude uložené pod 
navrhovanými komunikáciami. V dôsledku nevyhovujúcich spádových pomerov navrhujeme na trase zriadiť čerpaciu 
šachtu ČS 6 na prečerpanie splaškov výtlakom. Na trase budú osadené revízne šachty z prefabrikovaných skruží s 
liatinovými poklopmi tak, aby ich vzdialenosť bola max. 45 m. Na odkanalizovanie rodinných domov navrhovanej 
zástavby budú vybudované kanalizačné prípojky k stavebným parcelám, ukončené typovými revíznymi šachtami. Ako 
materiál budú použité tiež kanalizačné rúry korugované PVC-U, DN 200 mm hrdlové, ukončené typovými revíznymi 
šachtami. Tieto budú situované za hranicami stavebných pozemkov. Do týchto šachiet budú zaústené kanalizačné 
prípojky od jednotlivých rodinných domov. Taktiež v mieste najnižšieho bodu od areálu PD navrhujeme čerpaciu stanicu 
ČS 7 a výtlačné potrubie DN 80 do jestvujúcej ČS 2 z dôvodu prekonania výškového rozdielu pre odvedenie splaškov ; 
−−−− Trasovanie kanalizácie je v krajniciach ulíc, resp. v ich polovici. Pri ceste v správe KSK bude kanalizačné potrubie 

uložené mimo cestného telesa. Vo väčšej časti povedie v súbehu s vodovodným potrubím.   
−−−− rešpektovať ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií 
 

Na obecnú kanalizáciu navrhujeme napojiť aj stavby na nasledovných plochách:  
• športový areál pri Árende   
• zmiešané územie občianskej vybavenosti a rodinných domov  

(lokalita Borošovské, bývalé vojenské kasárne lokalita na Laškovskej ulici pri Árende) 
• rekreačné chaty a reštaurácia pri rybníku 
• bývalý areál Slovnaftu (ponuková plocha nezávadnej výroby)  
• bývalá poľnohospodárska plocha na Laškovskej ulici (ponuková plocha pre poľnohospodárstvo a OV),  
• bývalý areál Keramiky a lokalita oproti na druhej strane cesty (ponuková plocha nezávadnej výroby a OV). 

 
VODNÉ TOKY 

V k.ú. obce Pozdišovce sa v správe SVP, š.p. Banská Štiavnica, OZ Košice nachádzajú nasledujúce vodné toky: 

−−−− vodný tok Duša, resp. Dolná Duša v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019, 4-30-04-037. Duša je umelo upravený 
vodný tok na východe Slovenska, pravostranný prítok Laborca, s ktorým tečie súbežne a do ktorého ústi na jeho 
dolnom toku. Od preložky Duše na strednom toku, západne od Michaloviec (preložka niekedy označovaná ako 
Duša I.), je tok označovaný ako Dolná Duša. Na dolnom toku bola vybudovaná ďalšia preložka označovaná ako 
Vrbnická preložka Duše. Vodný tok preteká územím regiónu Dolný Zemplín, cez okresy Michalovce a Trebišov, je 
tokom V. rádu. Dosahuje celkovú dĺžku 41,1 km, zaberá povodie s veľkosťou 182,174 km² a priemerná lesnatosť 
povodia je cca 10 %. 
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−−−− bezmenný pravostranný prítok Dolnej Duše (Pozdišovský potok – Lipovec, podľa rozhodnutia č. 176/1988-162 
V vydaného MLVH DP SSR o určení správy vodných tokov) rkm zaústenia cca 23,900 a vodná stavba Malá vodná 
nádrž Pozdišovce v hydrologickom poradí č. 4-30-04-037. Vodná nádrž bola vybudovaná v polovici osemdesiatych 
rokov 20. stor. Na hornom toku potoka Lipovec ako hospodárske zariadenie. Je napájaná z lesných prameňov a 
potôčikov zvádzajúcich vodu z okolitých kopcov. V súčasnosti patrí rybárskej organizácii v Michalovciach. 
Maximálna hĺbka vody je 8 metrov (pri výpuste). Vodná plocha zaberá plochu približne 8 hektárov. 

−−−− preložka Duše zaústená do Laborca, podľa vodohospodárskej mapy ako bezmenný pravostranný prítok Laborca 
v rkm zaústenia cca 41,560 v hydrologickom poradí č. 4-30-04-019 
-  ochranné hrádze vodných tokov Duša a Preložka Duše. 

Uvedené toky nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q100  ročnej veľkej vody. V zmysle vyhlášky MŽP SR 
č. 211/2005 Z.z. je vodný tok Duša zaradený v zozname vodohospodársky významných vodných tokov. 

Na tokoch, ktoré pretekajú k.ú. Pozdišovce nebolo zatiaľ v zmysle § 46 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zemne 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) orgánom štátnej vodnej 
správy vyhlásené inundačné územie. Do doby určenia inundačného územia sa vychádza z dostupných podkladov 
o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami. Za dostupné podklady sa považujú informácie o zaplavenom 
území z minulých povodní. Podľa informácie obecného úradu neboli v obci v minulých rokoch zaznamenané zaplavené 
územia.      

  
� Návrh  
−−−− Ak správca nestanoví inak, pre potreby údržby ponechať pozdĺž oboch brehov vodohospodársky významného 

vodného toku manipulačný pás šírky 10 m a pozdĺž drobného vodného toku manipulačný pás šírky 5 m, v 
zmysle § 49 ods. 2 zák. č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

−−−− V rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok 
z daného územia do recipienta nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej zástavby a aby 
nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s ustanovením § 36 ods. 13 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 
v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek NV SR č. 296/2005 Z. z. podľa § 6,t.j. so zabezpečením 
zachytávania plávajúcich látok. 

−−−− Dôsledne dodržiavať všetky v súčasnosti platné ustanovenia Vodného zákona a ďalších súvisiacich právnych 
predpisov. 
pri úpravách tokov v intravilánoch je potrebné zosúladiť vodohospodársky účel úpravy (ochrana pred Q100-ročnou 

vodou) s estetickými a ekologickými požiadavkami.  Z hľadiska krajinotvorného treba venovať  pozornosť príbrežnej 
zóne, ktorá spolu s vodným tokom má vytvárať pôsobivú zložku zastavaného územia. Rešpektovať inundačné 
územie vodných tokov a podmieniť výstavbu v blízkosti vodných tokov vypracovaním hladinového režimu tokov s 
následným umiestnením stavieb mimo inundačné územie. Po určení rozsahu inundačného územia toku 
zapracovať do grafickej časti ÚPNMO priebeh záplavovej čiary pre prietok Q100 ročnej veľkej vody toku a 
rešpektovať obmedzenia využitia územia v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z.o ochrane pred povodňami v znení 
neskorších predpisov. V inundačnom území je v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami 
zakázané umiestňovať okrem iného aj bytové budovy, nebytové budovy, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by 
mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť. Vzhľadom k tomu, že na vodných tokoch v k.ú. obce nebolo 
doposiaľ orgánom štátnej správy vyhlásené inundačné územie v zmysle § 46 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 
znení neskorších predpisov, do doby jeho vyhlásenia sa vychádza z dostupných podkladov o pravdepodobnej 
hranici územia ohrozeného povodňami, za ktorú je možné považovať územie zaplavené v minulých rokoch.  

−−−− rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov a obmedzenia vyplývajúce z prílohy č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 
29/2005 Z. z. 

−−−− rešpektovať podmienky správcov vodných tokov, melioračných a závlahových zariadení z hľadiska zabezpečenia 
ochrany týchto zariadení 
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Artézske studne 

Vo väčšine obcí, kde sú funkčné artézske studne, je vybudovaný verejný vodovod a  zabezpečené zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou. Pokiaľ sú takéto studne využívané verejnosťou ako jediný zdroj pitnej vody (ak v obci nie 
je zavedený verejných vodovod a ani iná studňa nie je využívaná na pitnú vodu) v takomto prípade ju regionálne úrady 
verejného zdravotníctva vykazujú ako „verejnú studňu“ a požiadavky na kvalitu jej vody sú rovnaké ako v prípade iných 
zdrojov. Artézske studne boli vybudované pred desiatkami rokov podľa vtedajších poznatkov a platných právnych 
predpisov a sú väčšinou nevhodne umiestnené bez možnosti vytýčenia minimálneho pásma ochrany zdroja.  
        Keďže vzhľadom na ich nestabilnú kvality zvyčajne nebývajú jediným zdrojom pitnej vody, nie sú zahrnuté 
do pravidelného monitoringu a ich kvalita sa obyčajne overuje orientačne raz ročne. Aj napriek povinnosti vyplývajúcej 
z pokynov, vydaných RÚVZ v minulosti a snahe samosprávy označiť nevyhovujúce artézske studne ako zdroje 
s nevyhovujúcou kvalitou pitnej vody, sú tieto zdroje často ďalej využívané. Umiestnenie artézskych studní neumožňuje 
vytýčiť žiadne pásmo ochrany. Väčšinou nie sú žiadne informácie o tom, či existujú výsledky hydrogeologického 
prieskumu artézskych studní, nie sú  žiadne informácie o spôsobe ich zabudovania po stránke stavebnej včítane 
tesnenia. Sledovanie kvality vody v artézskych studniach sa vykonáva pre vnútornú potrebu RÚVZ. Výsledky oznamujú 
samosprávam miest a obci a občania k nim majú prístup na internetovej stránke RÚVZ. Rozbory vody z artézskych 
studní robia raz ročne. Podľa laboratórnych rozborov vzoriek vody ani jedna studňa nevyhovuje požiadavkám na pitnú 
vodu. V artézskych studniach je okrem iného zvyčajne prekročený ukazovateľ kvality pitnej vody „arzén“. Arzén sa do 
pitnej vody dostáva vylúhovaním z hornín, ale aj z odpadov z úpravní rúd, odpadov z energetiky a z metalurgického 
priemyslu. V niektorých rokoch zaznamenali aj mikrobiologické znečistenie vody v artézskych studniach. Technicky je 
ťažké takéto vodné zdroje dezinfikovať. Z týchto dôvodov z pohľadu verejného zdravotníctva nie je možné ich evidovať 
ako zdroje pitnej vody. Z pohľadu RÚVZ sú chápané ako drobný architektonický doplnok.  

Podľa informácie z Obecného úradu sa v obci nachádzajú funkčné artézske studne  (pri mlyne, na ulici Vislok) 
a studnička v lesíku Tovik. Artézska voda je podzemná voda s napätou hladinou, ktorej voľná hladina leží vyššie než 
zemský povrch. Z prameňa voda samovoľne vyviera bez nutnosti čerpania vplyvom pôsobenia litostatického tlaku. 
Artézska voda vzniká v priepustnej vrstve najčastejšie medzi dvoma synklinálnymi vrstvami, ktoré sú pre vodu 
nepriepustné (odborne izolátory), pri ich prerazení pod hladinou podzemnej vody, dochádza k samovoľnému úniku vody 
pod tlakom. Vyvieranie artézskej vody môže mať za následok natoľko veľký pokles tlaku vody, že dôjde k zániku 
artézskeho výveru vody. V ÚPN-O Pozdišovce je poloha existujúcich studní vyznačená a v návrhu ich ponechávame. 

 

Využitie vyvierajúcej vody z prameňa za mlynom  

Kultúrnu pamiatku - mlyn navrhujeme obnoviť a využívať na kultúrno-spoločenské účely. Vyvierajúcu vodu 
z prameňa využiť pre fontánu „s točiacim sa mlynským kolesom“ ako atrakciou. Fontána bude podrobnejšie riešená 
v následnej dokumentácii. Všeobecne sa fontány Fontána sa skladá z nádrže na vytvorenie hladiny a z upraveného 
zariadenia – jednoduchej samostatnej alebo vo výške (v stĺpe) umiestnenej dýzy (rúrky), z ktorej sa usmerňuje vodný 
prúd. Stavbu nevyhnutne musí doplniť technické zariadenie vytvárajúce prúd vody – čerpadlo vhodného typu. Podľa 
výšky nádrže môžeme rozdeliť fontány na typy s vyvýšenou nádržou – kašny (hladina je nad terénom) a typy s nádržou 
zapustenou (hladina je v úrovni okolia). Výber tvaru fontány by mal vychádzať z jej umiestnenia, z celkovej kompozície 
a z vybraného materiálu a konštrukcie.. Pri nádržiach fontán je dôležitá aj ich hĺbka, najmä pri kašnách, kde sa musí 
dodržať správny pomer celkovej veľkosti a výšky okraja nádrže.  Hĺbka nádrží by mala byť v rozpätí od 60 do 80 cm, 
aby sa voda v lete príliš rýchlo neprehrievala a aby jej odparovanie nespôsobovalo rýchle zmenšenie celkového objemu 
vody v nádrži. Vodné nádrže môžu mať vyvýšený okraj alebo, ak sú umiestnené v úrovni terénu, úrovňový – vtedy je 
dobre, keď nadväzujú na spevnenú plochu, lebo každý okraj treba spevniť trvácnou úpravou, buď múrikom, alebo 
dlažbou. Vyvýšené okraje sa môžu urobiť také široké (25 až 35 cm) a v takej výške (35 až 40 cm), aby sa na nich dalo 
sedieť. 
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Prívod vody a prepad  
        Vo vodnom systéme fontány musí byť zaistený prívod vody i jej prepad. Počas letného obdobia sa voda vo fontáne 
odparuje (pri striekaní ešte intenzívnejšie ako z pokojnej hladiny), preto musí byť zabezpečený prívod vody. Prívod vody 
je zabezpečený z vyvierajúcej vody z prameňa za mlynom, jej zadržiavania a riadeného odtoku. Najjednoduchšia 
regulácia prívodu je cez hadicu alebo prítokovú rúrku uloženú pod zemou a kohútik. Vodu možno priviesť i automaticky 
pomocou jednoduchého systému na princípe spojených nádob, kde je menšia nádoba vybavená ventilom s balónovým 
plavákom (toto zariadenie je vhodné pri úrovňovej nádrži fontány). Pri poklese vody v nádrži plavák klesne a ventil rúrky 
prívodu vody sa otvorí.   
        Prepad je v systéme nevyhnutný, lebo ide o vonkajšie zariadenie vystavené neregulovateľným prírodným 
podmienkam – počas prívalových zrážok by mohlo dôjsť k preliatiu vody cez nádrž fontány a k zaplaveniu okolia. 
Prepadová rúrka umiestnená v okraji nádrže o niečo vyššie než prívodná zabezpečí odtok vody pri nebezpečnej výške 
hladiny priamo prirodzeným spádom do Duše. Na zimu treba celý systém vypustiť, preto je nevyhnutný aj výpustný 
otvor v spodnej časti alebo na najnižšom mieste nádrže. 

 Sprietočnenie mŕtveho ramena Duše (ekologické hľadisko)  
Cieľom revitalizácie je prepojiť mŕtve rameno Duše so starým korytom, ktorým by po tomto zásahu pri vyšších 

vodných stavoch pretekala voda z Laborca. Očakávaný dopad na vodný režim ramena je jednoznačne pozitívny. Mala 
by sa zvýšiť hladina vody v ramene, takisto hladina podzemnej vody v širšom okolí. Aj kvalita povrchovej a podzemnej 
vody by sa mala v lokalite výrazne zlepšiť. Sprietočnením očakávame zvýšenie biodiverzity. Početnosť aj druhové 
zloženie vodných vtákov v lokalite sa po zásahu výrazne zvýši, podobne aj pestrosť iných živočíšnych spoločenstiev 
viazaných na vodné a mokradné prostredie sa zvýši. Revitalizáciou mŕtveho ramena by sa čoskoro mal zlepšiť stav 
podzemných vôd, ako aj celkový stav ekosystémov Týmto spôsobom je nielen snaha vytvoriť verejnú kontrolu na 
zamedzenie vzniku čiernych skládok, ale aj spropagovať toto zaujímavé územie  tak, že je na „ostrove“, ktorý vytvára 
Duša a jej revitalizované rameno, navrhnutá rekreačná plocha s replikou historického vodného hradu (pôvodne sa 
nachádzal v k.ú. obce)   

Protipovodňová ochrana 
Uvedená v kap. 2.10. 
 

 

2.12.3. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 

Západne od riešeného k.ú. Pozdišovce prechádza koridor elektrických vedení VN a ZVN: existujúce 110 kV 
a 220 kV a navrhované 2x400 kV – podľa ÚPN VÚC Košický kraj. Uvedené neprechádzajú priamo cez riešené územie. 
Podľa podkladu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. Bratislava (list č. PS/2016/014150 zo dňa 19. 9. 2016) 
nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia SEPS, a.s. Obec je 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 sú využívané ako zdroj el. energie tieto trafostanice v majetku VSD, a.s., resp. cudzie TS: 

 
Zoznam 22 KV/0,4 kV transformačných staníc v majetku VSD Košice 

Miesto, lokalita      Inšt. výkon v kVA  Napáj. 22 kV vedenie Správca              Poznámka 

 TS0440-0001 TR 1/004 BAR Pozdišovce 400 211 VSD  a.s. Košice 4-stľpová 

 TS0440-0002 TR 2/002 Vinica Pozdišovce 250 211 VSD  a.s. Košice priehradová 

 TS0440-0003 MTR 3/008 STS Pozdišovce 160 211 VSD  a.s. Košice kiosková 
     TS0440-0004 TR 4/059 Pozdišovce 250 211 VSD  a.s. Košice 2,5-stľpová 

Spolu 1060 211 VSD  a.s. Košice - 
 
Zoznam 22 KV/0,4 kV transformačných staníc nie v majetku VSD Košice ( cudzie ) 

      Miesto, lokalita   Napáj. 22 kV vedenie              Poznámka 
TS0440-0005 MTR 5/501 Benzinol Pozdišovce 211 murovaná 
TS0440-0006 TR 6/502 VVaK Pozdišovce 211 2,5-stĺpová 
TS0440-0007 TR 7/503 Agroprogres Pozdišovce 211 2,5-stĺpová 
TS0440-0008 TR 8/505 Petrovka Pozdišovce 211 4-stĺpová 
TS0440-0009 TR 9/506 Farma dojníc 211 2,5-stĺpová 
TS0440-0010 TR 10/509 KLM Pozdišovce 211 murovaná 
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Katastrálnym územím obce vedie nadzemné VN 22 kV vedenie V_211. Sekundárne NN nadzemné vedenie v obci 

je na betónových podperných bodoch. Je vyhotovené vodičmi AlFe, resp. AES. 
V rámci obnovy a rozvoja nie je v obci Pozdišovce v súčasnosti pripravovaná žiadna stavba. Distribučná sústava 

NN a transformačné stanice v obci sú po kompletnej rekonštrukcii, ktorá prebehla v rokoch 2010-2014.  
 Osvetlenie komunikácií a verejného priestranstva je dostatočné. Ovládanie osvetlenia je centrálne. 
 

� Návrh  
Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD a pre potreby občianskej vybavenosti. Pre zabezpečenie 

súčasnej požadovanej potreby elektrickej energie a pre uvažovaný rozvoj sídla navrhujeme : 
−−−− rekonštruovať  časť NN vedenia v obci (podľa predpokladov VSE, Východoslovenská energetika a.s. Košice)   
−−−− 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 navrhované lokality 72 bytov v RD 
 Riešený počet 72 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      58 1,7 1,5  87,0 

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

B2 18 13 5,2 5,0         65,0 

C1 2 1 10,0 9,0         9,0 

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

SPOLU        161,0 
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Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u 
kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie 
v jednotlivých kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné :  

 
Kategória Podiel bytov 

% 
Počet 
bytov 

Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ Celkový príkon    
kVA 
DTS Vývod NN DTS vn/nn 

A   80      58 1,7 1,8  104,4 

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

B2 18 13 5,2 6,5        84,5 

C1 2 1 10,0 12,6         12,6 

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

SPOLU       201,5 

 
Výpočet počtu transformátorov  
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 transformátorov 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 návrhové obdobie : 
nT-NO = (201,5 kVA x 1,3) : 250 = 1,05 = 1 ks 
Je potrebných 1,05 ks, teda 1 trafostanica - 1x o výkone 250 kVA. V súčasnosti sú v prevádzke pre obec štyri DTS 

s celkovým inštalovaným výkonom 1060 kVA. 
  Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov, občianskej vybavenosti a podnikateľských aktivít. 

Súčasný nainštalovaný výkon nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie.  
Zdrojom el. energie pre lokalitu Na árende je trafostanica TS0440-0003 MTR 3/008 STS Pozdišovce. Bodom 

napojenia je existujúca skriňa R1S1. V ďalšej výstavbe v uvedenej lokalite bude toto napájanie zrušené a všetky RD 
budú napojené na novú trafostanicu, ktorá sa vybuduje v rámci celej dostavby. Skriňa R1S1 sa nahradí novou skriňou 
SR2. Napájací rozvod NN medzi jednotlivými PRIS bude káblom AYKY 3x150+70 mm2. Prívod z napájacej siete ( z 
SR2 ) bude káblom AYKY 3x120+70 mm2. Celkový počet PRIS bude 4 ks. Spolu s káblami rozvodnej siete NN sa 
v jednom úseku budú klásť aj kabely VO. V lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch 
sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod VO sa urobí káblami 
AYKY 2Bx16m m2. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete.  

Vonkajšie osvetlenie pre lokalitu Na árende v počte 8 ks, je navrhnuté osvetľovacími ohranenými kužeľovými 
stožiarmi OSK 76/70/3 na ktoré sú osadené výložníky VJ – C s vyložením 1 m s typovými svietidlami osadenými 
vysokotlakovou sodíkovou výbojkou 70 W.  

 
� Návrh  

Pre zabezpečenie pokrytia nehnuteľností el. energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme: 
−−−− trafostanicu č. TS03 - kioskovú rekonštruovať a osadiť trafom o výkone min. 400 kVA do ukončenia doby výstavby 

nových nehnuteľností; 
−−−− trafostanicu č. TS03 – preložiť za cestu smer Laškovce – vybudovať trafostanicu č. TS03A; 
−−−− pre druhú etapu výstavby lokality Na árende vybudovať novú kioskovú trafostanicu TS04A, napájanie celej lokality 

presmerovať na novú TS04A a zároveň zrušiť napojenie z TS0440-0003 MTR 3/008 STS Pozdišovce  
−−−− trafostanicu č. TS01 - 4-stľpovú demontovať aj prípojku VN a vybudovať novú kioskovú trafostanicu betónovú 

s vonkajším ovládaním, 2 trafa TR 400 kVA s prevodom 22/0,4 spoločnú s  TS08; 
−−−− jestvujúce DTS v prípade potreby posilnenia siete riešiť výmenou trafa vyššieho výkonu;  
−−−− vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením AYKY 3x150+70 mm2; 
−−−− NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci; 
−−−− uvedené elektroenergetické rozvodné zariadenia  zaradiť medzi verejnoprospešné stavby. 
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Napojiť na zdroj el. energie, v prípade potreby zriadiť novú TS navrhujeme napojiť aj stavby na nasledovných 
plochách:  

• športový areál pri Árende 
• rekreačné chaty a reštaurácia pri rybníku 
• zmiešané územie občianskej vybavenosti a rodinných domov  

(lokalita Borošovské, bývalé vojenské kasárne lokalita na Laškovskej ulici pri Árende)  
• bývalý areál Slovnaftu (ponuková plocha nezávadnej výroby)  
• bývalá poľnohospodárska plocha na Laškovskej ulici (ponuková plocha pre poľnohospodárstvo a OV),  
• bývalý areál Keramiky a lokalita oproti na druhej strane cesty (ponuková plocha nezávadnej výroby a OV). 

 
Z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností vyplýva, že súčasný stav 

prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je nepostačujúci pre uvažovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou 
výstavby a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním ( rekonštrukciou ) 
stávajúcich energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN siete. V lokalitách prieluk pre 
navrhovanú zástavbu rodinných domov je zásobovanie elektrickou energiou riešené z jestvujúcich trafostaníc NN 
sekundárnymi prípojkami z rekonštruovanej a rozšírenej NN sekundárnej siete. V prípade potreby sa zvýšia výkony 
jestvujúcich trafostaníc až na výkon 400 kVA s výmenou NN rozvádzačov trafostaníc. Územný plán navrhuje zvýšiť 
kapacitu jestvujúcej transformačnej stanice v zmysle navrhovanej urbanizácie územia, ako aj pripravovaných 
investičných akcií správcu a prevádzkovateľa.  

Na záver je potrebné podotknúť, že vzhľadom na značné časové rozpätie od začiatku výstavby do plánovaného 
ukončenia, bude potrebné prezentované výpočty priebežne aktualizovať a rovnako prispôsobiť aj postupnosť' úprav el. 
siete podľa skutočného postupu výstavby nových RD a podľa meraniami zisteného reálneho nárastu maximálneho 
súdobého príkonu obce. 

 

2.12.4. ZÁSOBOVANIE TEPLOM 
 
V riešenej obci je odber a dodávka tepla len z lokálnych tepelných zariadení na báze spaľovania plynných palív a 

v malej miere elektrickou energiou. V riešenej obci sa nenachádza žiadny systém CZT. Centrálne zásobovanie teplom 
na báze plynných palív sa nachádza len v časti  OV. Výhľadovo sa aj súčasný decentralizovaný spôsob prípravy tepla a 
TÚV zachová.  

Plynofikácia obce veľkou mierou prispela k doriešeniu situácie v zásobovaní teplom. Po  komplexnej plynofikácii 
obce došlo k úplnej zmene používaných tuhých palív v prospech ušľachtilých palív,  čo je nesporne prínosom 
v prospech  zlepšenia životného prostredia. 

 
� Návrh  
−−−− Ponechať súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme celkovú zmenu štruktúry 

používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Väčšina objektov OV, poľnohospodárstva a nových 
podnikateľských subjektov bude na báze spaľovania zemného plynu. Jednotlivé odbery pri rozširovaných objektoch 
budú kryté z rezerv vlastných kotolní, prípadne ich rozšírením a zväčšením ich kapacity. 

−−−− Celkovú spotrebu tepla pre ÚK a prípravu TÚV do roku 2035 stanovujeme pre vonkajšiu tepelnú oblasť   – 18 0 C 
s tepelným príkonom 9,045 kW (t)/ b.j. u BD a 10,7 kW (t)/ b.j. u RD. Pre vybavenosť budeme uvažovať s potrebou 
20 % z potrieb  pre byty všeobecne. 
 
Bilancia potreby tepla     
Navrhovaných 72 bytov v RD  
Pre 72 b.j. do roku 2035 v  RD, tepelný príkon bude: 
QB RD          =     72 x 10,7                     =   770,40  kW (t)                
QVYB           =   770,40  x 0,2                 =   154,10  kW (t)                
QSPOLU        =                                        =  924,50  kW (t)                
Ročná potreba tepla :  
- Bytový fond          -              3,6  x   770,40  x 2 000  =    5,55 TJ/rok    
- Vybavenosť sídla -               3,6  x   154,10  x 1 600 =     0,89 TJ/rok    
- Spolu   QROK         -                                                  =    6,44 TJ/rok    
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Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme komplexnú zmenu štruktúry 
používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Vykurovanie novonavrhovaných objektov OV, podnikateľských aktivít 
bude prevažne na báze spaľovania zemného plynu.  

Výstavba prípadných nových kotolní, resp. rekonštrukcia jestvujúcich kotolní je v časovom súlade s termínmi 
realizácie príslušných objektov, resp. nábeh na využívanie plnej kapacity kotolne je odvislé od ukončenia príslušného 
objektu. 

  

2.12.5. ZÁSOBOVANIE PLYNOM 
 
Riešeným územím prechádza plánovaná trasa plynovodného prepojenia Slovenskej republiky a Poľska, VTL 

plynovod DN 1000, PN 7,35 MPa. Trasa plynovodu sa začína na území Poľska v existujúcom plynovom uzle 
a podzemnom zásobníku Strachocina, štátnu hranicu križuje v oblasti Lupkovského priesmyku (Prešovský kraj), 
v Košickom kraji prechádza okresom Michalovce od obce Oreské do existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých 
Kapušanoch. Dĺžka plynovodu na území SR cez Prešovský a Košický kraj je cca 103 km.  

V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie (ÚR), ktorá je v súlade 
s aktuálnymi Zmenami a doplnkami 2017 ÚPN VÚC Košický kraj. Trasa VTL plynovodu je v ÚPN obce Pozdišovce 
zapracovaná podľa poskytnutých aktuálnych podkladov spoločnosti eustream, a.s., vrátane ochranných 
a bezpečnostných pásiem. Trasa VTL plynovodu neobmedzuje rozvoj obytného územia obce východným smerom, 
ale v severnej časti zasahuje bezpečnostné pásmo plynovodu do časti plochy bývalého areálu Benzinol a dotýka sa 
plochy bývalých kasární. V tomto úseku bude bezpečnosť VTL riešená technickými opatreniami.  Podľa informácie 
spoločnosti eustream, a.s. zo dňa 21.7.2017 bezpečnostné pásmo je v zmysle § 80 zákona 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach 
alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Bezpečnostné pásmo je 200 m na každú 
stranu od osi plynovodu pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm.     Z uvedeného 
vyplýva, že zásah bezpečnostným pásmom na parcele 1900/8 (plocha bývalých kasární) je spolu 53,9 m2. Zriaďovať 
stavby v bezpečnostnom pásme plynovodu možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Spoločnosť 
eustream, a.s. ako budúci prevádzkovateľ siete však pristúpila vzhľadom na zvýšenú bezpečnosť okolia a prevádzkovú 
bezpečnosť v k.ú. Pozdišovce k použitiu potrubia kategórie D, kde je koeficient zosilnenia steny potrubia 1,64. To 
znamená, že v predmetnom úseku bude dovolené skrátenie vzdialenosti stavieb od potrubia až na 80m (úsek so 
zosilneným potrubím vyznačený v grafickej časti ÚPN-O). Územný plán obce rešpektuje VTL plynovod ako 
verejnoprospešnú stavbu, vyplývajúcu z ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD 217). 

Podľa podkladov SPP distribučná – Bratislava (list č. DPSM z 21.9.2016) sa v katastrálnom území obce 
v súčasnosti nachádza distribučná sieť tlakovej úrovne VTL a STL (prevádzkovaná SPP-D): 
- VTL plynovod DN 200, PN 2,5 MPa, ozn. PL Moravany – Pozdišovce a PL Pozdišovce – PP Pozdišovce Benzinol 
- VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa, ozn. PL PP Pozdišovce Duša – Moravany ZPS a PL PP Šamudovce kanál 1 – PP 

Pozd. Duša 
- VTL prípojný plynovod DN 100, PN 4 MPa, ozn. PR Pozdišovce /1, ktorý napája RS Pozdišovce 
- STL – 100 kPa a NTL – 2 kPa, sieť je vybudovaná z materiálu oceľ a PE. 

V južnej časti zastavaného územia 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. 

SPP- D v súčasnosti nemá v riešenom území vlastné rozvojové plány. 

� Návrh  
Štruktúra spotreby plynu   
72 bytov v RD  

 
Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod tis. m3/rok 
 
Príprava jedál – varenie 0,15 x 72 x 0,9 =     9,7  150x72x0,9 =          9,7 
Príprava  TÚV  0,20 x 72 x 0,9 =    13,0 400x72x0,9 =          25,9 
Vykurovanie domov (RD)     1,15 x 72 x 0,9 =     74,5 3850x72x0,9 =       249,9 
Spolu RD:         1,50 x 72 x 0,9 =   97,2 4400x72x0,9 =        285,5 
 
Ostatní odberatelia    11,0 m3/h 27,6 tis. m3/rok 
 
Obec Pozdišovce - návrh  r.2035     108,2 m3/h  313,1 tis. m3/rok 
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Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité platné Smernice GR SPP, ako aj údaje OcÚ Pozdišovce. 
Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste 

spotreby ako je uvažovaný. 
−−−− Do r. 2035 ukončí sa plynofikácia všetkých domácností, všetkých MO. V novonavrhovaných častiach RD i pre  

plochy urbanistickej rezervy  vybudovať STL rozvod plynu v nadväznosti na jestvujúci rozvod s domovými 
prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Aj z titulu predpokladaného nárastu spotreby plynu o 108,2 m3 v obci 
Pozdišovce, bude postačovať výkon regulačnej stanice v obci Pozdišovce RS 3000, ktorá slúži pre zásobovanie 
strednotlakovej distribučnej siete obcí Pozdišovce, Laškovce a  Moravany.  

−−−− 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. 
Stavby na nasledovných plochách navrhujeme plynofikovať::  

• športový areál pri Árende 
• rekreačné chaty a reštaurácia pri rybníku 
• zmiešané územie občianskej vybavenosti a rodinných domov  

(lokalita Borošovské, bývalé vojenské kasárne lokalita na Laškovskej ulici pri Árende)  
• bývalý areál Slovnaftu (ponuková plocha nezávadnej výroby)  
• bývalá poľnohospodárska plocha na Laškovskej ulici (ponuková plocha pre poľnohospodárstvo a OV),  
• bývalý areál Keramiky a lokalita oproti na druhej strane cesty (ponuková plocha nezávadnej výroby a OV). 
V súčasnosti 12 RD v areáli Na árende sú napojené na existujúci rozvod STL plynu rúrovým materiálom z LPE 

D50 x 2,9 mm. V ďalšej etape RD Na árende vybudovať STL rozvod plynu D 90, D50  s domovými prípojkami a 
regulátormi plynu STL/NTL. Zemný plyn sa bude využívať pre potreby vykurovania, varenia a prípravu TUV. Pri riešení 
dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. Plynové rozvody budú uložené v 
navrhovaných komunikáciách v súbehu s vodovodom a kanalizáciou v minimálnej hĺbke 1,0 m. Pre jednotlivé 
pozemky budú zriadené odbočky - prípojky po hranicu pozemku, kde budú riešené merania a regulácia k jednotlivým 
rodinným domom. Plynovody a prípojky uložené v zemi musia byť označené žltou výstražnou fóliou presahujúcou 
potrubie najmenej o 5 cm po oboch stranách a signalizačným vodičom. 

Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie 
jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch 
nie je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po 
etapách. 
 

2.12.6. 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). V obci sa nenachádzajú zariadenia spoločnosti T- Mobile Slovensko - neposkytli v etape prípravných 
prác svoje požiadavky a námety na riešenie pre riešené územie.  

Poštové služby pre obec zabezpečuje poštový úrad Pozdišovce. Slovenský rozhlas na území obce má dobrý 
príjem na všetkých vlnách a frekvenciách. Možný je príjem komerčných domácich aj zahraničných vysielačov. Príjem 
programov Slovenskej televízie aj komerčných televízií zabezpečujú rozvody obecnej káblovej televízie. Rozširuje sa 
využívanie parabolických antén na príjem digitálneho vysielania Skylink zo satelitov.  

Južnou časťou k.ú. obce Pozdišovce prechádzajú diaľkové káble (aj cez lokalitu Árenda). 
 

� Návrh  
−−−− dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS s 10 % káblovou rezervou 
−−−− presmerovať časť vonkajšieho telefónneho rozvodu a prispôsobiť podľa požiadaviek navrhovanej bytovej  výstavby 
−−−− jestvujúca telefónna sieť je realizovaná v prevažnej miere vzdušným vedením, čo je nevyhovujúce. Musí sa 

uvažovať s ich rekonštrukciou a rozšírením na rozvody káblové, uložené v zemi. 
−−−− v rámci výstavby ďalšej etapy lokality Na árende zrušiť jestvujúcu trasu podzemného káblového   vedenia 

a presmerovať v zmysle návrhu (zdokumentované vo výkrese č. 6).   
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       Bilancia potreby HTS : 
        Postupnú kabelizáciu a novorealizované siete treba realizovať úložnými kábelmi s vazelínovou zábranou proti 
vlhkosti typu TCEPKPFLE. Trasy sa navrhujú s ohľadom na ostatné inžinierske siete v zmysle platnej priestorovej 
normy. Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 1-1,5 párov na byt + zariadenia občianskej 
vybavenosti a pri nebytových staniciach podľa požiadaviek zákazníkov 2 až 3 násobok dopytu v čase prípravy výstavby 
telefónnej siete.  
         Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v sídle k roku 2035 :  
72 bytov v RD (30 % z celkového počtu RD ) 
Pre 72 bytových  jednotiek          22 HTS 
vybavenosť 10 % z bytového fondu                     7 HTS 
Priemysel, podnikat.subjekty,            0 HTS 
poľnohospodárstvo          0 HTS 
urbanistická rezerva                      1 HTS 
C e l k o m                     30 HTS 

Do roku 2035 navrhujeme: 
dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS; 
presmerovať časť vonkajšieho telefónneho rozvodu a prispôsobiť podľa požiadaviek novonavrhovanej bytovej výstavby; 
jestvujúca telefónna sieť je realizovaná v prevažnej miere  nevyhovujúcim vzdušným vedením, treba uvažovať s jej  
rekonštrukciou a rozšírením na rozvody káblové, uložené v zemi; 
v prípade kabelizácie telefónneho rozvodu súbežne ukladať  vodiče pre rozvod káblovej televízie. Podľa požiadaviek 
obce a odporučenia Slov. telekomunikácií prehodnotiť potrebu VTA v obci. 
 

Pevná sieť 
Prevažnú časť pevnej telefónnej siete na území obce Pozdišovce prevádzkuje Slovak Telekom. Pre územie 

sídelného útvaru Pozdišovce telefonizácia je zabezpečovaná spojovacou technológiou – analógovou i digitálnou. 
Napojenie novo navrhovaných lokalít  pre ďalšiu výstavbu v rámci sídelného útvaru obce  bude zabezpečované z  
existujúcich rezerv mts v danej oblasti, alebo novou výstavbou telefónnej siete. TLF sieť je vybudovaná temer na celom 
záujmovom území. MTS je zriadená prevažne vzdušným nadzemným vedením, v niektorých častiach je MTS 
vybudovaná zemnou úložnou kabelážou.  

V obci je z hľadiska zlepšenia miestnej informovanosti občanov vybudovaná oznamovacia sieť miestneho roz-
hlasu. Tato sieť je napájaná z rozhlasovej ústredne (RÚ), ktorá je zriadená v priestoroch Obecného úradu. 
Oznamovacia sieť MR je vybudovaná nadzemným drôtovým vedením po stĺpových stožiaroch a múrových  konzolách. 
Technicky stav tejto siete je dobrý. Na určených stožiaroch sú zabudovane reproduktory MR pre ozvučenie lokality. Do 
budúceho obdobia je potrebné počítať s opravami niektorých časti tejto siete. 

 
� Návrh riešenia  
−−−− Nové trasy navrhovať s prihliadnutím na ostatné inžinierske siete v súlade platnej priestorovej normy. Telefónnu 

sieť v danej lokalite riešiť priamo do domov respektíve bytoviek. Bytové stanice dimenzovať na navrhovanú 
telefonizáciu t.j. 2 páry na byt. Pri nebytových staniciach telefónnu sieť dimenzovať podľa požiadaviek zákazníkov a 
to 2 až 3 – násobok dopytu v čase jej prípravy. Telefónne káble navrhovať ako úložné s vazelínovou zábranou proti 
vlhkosti – typu TCEPKPFLE s priemerom žíl podľa útlmového plánu. Konkrétne údaje o súčasnom stave kapacít 
ATÚ sú predmetom obchodného tajomstva Telekom.    

−−−− v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si vyžiadať o určenie 
bodu napojenia; 

−−−− dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu; 
  

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.  
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Príjem a prenos TV signálu 
Príjem TV signálu je veľmi dobrý v prevažnej časti obce. Nekvalitný je len u objektov, ktoré sú v tieni vyšších 

objektov, prípadne členitého terénu. Z týchto dôvodov je výhodný televízny káblový rozvod –TKR. Optická primárna sieť 
TKR umožňuje prenášať viacero televíznych a  rozhlasových kanálov. Prostredníctvom primárnej a sekundárnej siete 
bude TV signál rozvedený do jednotlivých lokalít. Možnosť rozvodu by sa dal zabezpečiť v strešných a pôjdových 
priestoroch bez rušivého zásahu do pamiatkovo chránených objektov. Pre pokrytie novo navrhovaných lokalít TKR, 
budú slúžiť HTS , z ktorých sa zrealizuje ich napojenie.    

Súčasný stav :  
Miestny rozhlas v obci Pozdišovce s centrálou umiestnenou na Obecnom úrade je prevedený vzdušne na 

konzolách. Stožiare sú oceľové do výšky 7,5 m nad zemou. Reproduktory prevažne 6 W a 12 W sú rozmiestnené tak, 
aby nevznikali zázneje. Vedenie je na oboch koncoch chránené proti podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti 
v súčasnosti plne vyhovuje. 

Územie je pokryté TV signálom domácich programov RTVS aj signálom  komerčných TV staníc. Z hľadiska 
funkčnosti bude plne vyhovovať aj v ďalšom období, do času pokiaľ odovzdávanie informácií v obci nebude na báze 
miestnej výmeny informácií z centra na Obecnom úrade. 

 
�  Návrh riešenia   
−−−− v miestach novonavrhovanej zástavby v prípade potreby osadiť ďalšie reproduktory a rozvody obecnej káblovej 

televízie. 

2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  

Kvalita ovzdušia sa odvíja od interných a externých zdrojov znečisťovania ovzdušia. V k. ú. obce sa nenachádzajú 
žiadne významné stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a taktiež tu nie je vymedzená oblasť riadenia kvality 
ovzdušia. Na priaznivú kvalitu ovzdušia vplýva  plynofikácia obce Za najvýznamnejší zdroj znečisťovania ovzdušia 
možno považovať najmä dopravu po ceste I. triedy č. 19, ktorá pretína obec, dopravu po ceste III. triedy do Laškoviec a 
po miestnych komunikáciách, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, suspenzia a resuspenzia častíc 
z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk a iných stavebných plôch, ktoré priamo vplývajú na úroveň 
znečistenia. 

 
Kvalita povrchových a podzemných vôd  
Hodnotenie stavu podzemných vôd sa vykonáva v zmysle § 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona 

č. 384/2009 Z. z. Je založené na hodnotení ich chemického a kvantitatívneho stavu.  
Zdrojom znečistenia vôd sú objekty bývalých štátnych hmotných rezerv (ŠHR) v severnej časti k.ú. obce v lese 

(znečistenie ropnými látkami – nádrže zásobníkov). Podrobnejšie v časti Environmentálne záťaže a kontaminácia. 
Podľa informácie OÚ Michalovce v súčasnej dobe prebieha monitoring drenážnych vôd spod zásobníkov ŠHR v 
Pozdišovciach spoločnosťou DEKONTA Slovensko, s.r.o.,  

V zastavanom území obce sa nenachádza žiadny významný zdroj znečisťovania povrchových a podzemných vôd. 
Bodový zdroj znečisťovania (živočíšna výroba a dusíkaté hnojivá) predstavuje poľnohospodárske družstvo na Tichej 
ulici. Nebezpečenstvo z plošných zdrojov (poľnohospodárska činnosť) predstavuje zaťaženie vôd dusíkom a fosforom. 
Nadbytok dusičnanov a fosforu vo vodných zdrojoch významne prispieva k eutrofizácii a k znehodnocovaniu 
povrchových a podzemných vôd. 

 
Povrchové vody 
Pre Východoslovenskú nížinu je typická vejárovitá riečna sieť. Rieky patria do povodia Bodrogu a do úmoria 

Čierneho mora. Riešené k.ú. Pozdišovce leží na pravom brehu rieky Laborec, ktorá preteká severojužným smerom cca 
6 km východne. Laborec je tokom 4. radu, jeho celková dĺžka je 135,5 km a plocha povodia 4 522,7 km2. Dlhodobý 
priemerný prietok Laborca v profile ústie je 55,67 m3.s-1. Katastrálne územie obce Pozdišovce je odvodňovane tokom 
Duša. Duša je umelo upravený vodný kanál, pravostranný prítok Laborca, s ktorým tečie súbežné a do ktorého ústí na 
jeho dolnom toku. Od preložky Duše na strednom toku, západne od Michaloviec (preložka niekedy označovaná ako 
Duša I.), je tok označovaný ako Dolná Duša. Duša je vodným tokom V. radu. Dosahuje celkovú dĺžku 41,1 km, zaberá 
povodie s veľkosťou 182,174 km2 a priemerná lesnatosť povodia je cca 10 %. Stredom obce Pozdišovce preteká potok 
Lipovec, ktorý sa vlieva do riečky Duša. Nad obcou sa nachádza vodná nadrž – rybník, ktorá vznikla prehradením 
potoka Lipovec v jeho hornej časti.  
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Podzemné vody 
Michalovsko-sliepkovská kvartérna depresia je významným kolektorom podzemných vôd. V povodí Laborca v 

okolí Michaloviec majú fluviálne náplavy šírku až 13 km. Podzemné vody sú viazane na tzv. pozdišovské štrky, ktoré sú 
prekryté vrstvou hlín s mocnosťou 5-10 m. Výdatnosti vrtov sa pohybujú okolo 10-20 l/s, ojedinele až 70 l/s. Hladina 
podzemnej vody ma napätý charakter, priame hydraulické prepojenie s povrchovým tokom je prerušene, nakoľko tento 
je zarezaný iba v hlinitých náplavoch. Charakter hydrogeologického rajónu je priaznivý pre zvodnenie a pre tvorbu 
zásob podzemných vôd. Zásoby sú však zraniteľne a čo sa tyká kvality, v súčasnosti aj značne znehodnotene. 

Podľa hydrogeologickej mapy záujmového územia sa pod obcou Pozdišovce a celým jej západným chotárom 
nachádzajú menšie zvodnence s obmedzenými množstvami podzemných vôd miestneho významu, ktorých podložie 
tvoria lakustrinné štrky. Pod východným okrajom obce sa už vyskytujú priestorovo obmedzene, ale hydrogeologicky 
vysoko produktívne zvodnence na podloží fluviálnych štrkov.  

Východný chotár obce zasahuje nad rozsiahle a hydrogeologicky vysoko produktívne zvodnence na podloží 
fluviálnych štrkov, ktoré siahajú od Lastomíra cez Krásnovce až po severozápadný okraj Michaloviec (zasahuje k.ú. 
Pozdišovce). 
         Posudzované územie je zaradené medzi  najvýznamnejšie  hydrogeologické rajóny na území VSN. Kvartérny 
kolektor Q 108 – Kvartér Laborca od Strážskeho po Stretavu predstavuje 902 l/s využiteľného množstva podzemných 
vôd  (2001). Odbery podzemných vôd v roku 2001 predstavovali 161 l/s. Po obmedzení/zrušení chemickej výroby 
v Chemku Strážske sa zlepšila kvalita podzemných vôd. 

 
Minerálne a termálne vody      
Prirodzene vývery minerálnych a termálnych vôd sa v záujmovom území nevyskytujú. Územie zemplínskeho 

regiónu je však bohaté na geotermálne vody viazane na hlboké geologičke štruktúry a ich objavy súvisia s prácami pri 
hľadaní ropy a plynu. Geologickým prieskumom bol zistený výskyt geotermálnych vôd prakticky v celej širšej oblasti 
Zemplínskej šíravy. Je tu predpoklad získať slabo mineralizovane termálne vody s teplotou okolo 70°C a výdatnosťou 
do 10 l/s. 

 
Environmentálne záťaže  

     Podľa informácií z www.enviroportal.sk sa v Pozdišovciach nachádzajú nasledovné environmentálne záťaže: 
MI(008) – skládka KO (register A) 
MI(009) – Terminál Slovnaft (register C), sanovaná záťaž 
MI(1913) – Objekty bývalých štátnych hmotných rezerv (register B) 

   Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho 
využitia územia. 
     Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu D. Štúra Bratislava (č.231-1907/2522/16 zo dňa 8.9.2016) sa 
v riešenom území nachádzajú dve opustené skládky bez prekrytia. 

 

Zdroj: www.geology.sk 
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     Podľa informácie OÚ Michalovce, OSZP z 19.9.2016 (list č. OU-MI-OSZP-2016/011860-2) celý areál Terminál 
Slovnaft a Objekty ŠHR patrí firme SLOVNAFT, a.s. Časť areálu v SV časti k.ú. Pozdišoviec, ktorá patrí spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., tvoria bývalé skladovacie priestory pre štátne hmotné rezervy, ostatná časť je terminál SLOVNAFT, 
a. s. Sanovaná bola južná, resp. juhovýchodná časť areálu, v ktorej sa nachádza aj samotný terminál SLOVNAFTU 
(samostatne zaradený v IS EZ). Horná časť areálu nachádzajúca sa v lese, vo svahu nad terminálom (severozápadná 
časť) nebola sanovaná.   
         Z hľadiska životného prostredia je potrebná sanácia lokality ako celku, odstránenie všetkých starých pôvodných 
objektov bývalých štátnych hmotných rezerv. Existuje možnosť nebezpečenstva úrazov (neprikryté šachty, nádrže 
a pod.), v prípade zvýšenej hladiny podzemnej vody môže dôjsť k pretekaniu nádrží a úniku ropných látok, ktoré sú ako 
voľná fáza na hladine podzemnej vody v jednotlivých objektoch.  
        Objekty štátnych hmotných rezerv v hornej časti areálu pozostávajú z: 5 veľkokapacitných nadzemných 
zásobníkov na motorové palivá (3 valcového typu a 2 kazetového typu – zásobníky č. 231 až 235), produktovodov 
medzi objektmi č. 231 až 235 a spodnou časťou areálu. Priestor medzi 2 valcovými nádržami zásobníkov 233 a 234 je 
silno znečistený ropnými látkami, v betónoch medzi zásobníkmi je fáza ropných látok. Fáza ropných látok sa nachádza 
aj na hladine podzemnej vody zásobníka 235. Znečistenie sa môže šíriť do okolia - vyžaduje podrobnejší prieskum a 
odstránenie fázy na hladine podzemnej vody (www.enviroportal.sk, Polák, 2001).  
       Podľa informácie OÚ Michalovce v súčasnej dobe prebieha monitoring drenážnych vôd spod zásobníkov ŠHR v 
Pozdišovciach spoločnosťou DEKONTA Slovensko, s.r.o., na základe schváleného prevádzkového poriadku 
rozhodnutia Okresného úradu č. 2001/15485/ŽP-Bn zo dňa 20. 12. 2001. Výsledky monitoringu sú spolu s hodnotením 
pravidelne zasielané na OÚ Michalovce. 

V súčasnosti je vlastníkom rozsiahleho priemyselného areálu s vysokoprioritnou environmentálnou záťažou  
spoločnosť Slovnaft, a.s., Bratislava. Podľa listu Slovnaftu č. 62340/2016/1204 zo dňa 30. 9. 2016 terajší areál 
pozostáva z rovinatej časti, v ktorej sa nachádzajú objekty pre skladovanie a distribúciu a zalesnenej kopcovitej časti, 
v ktorej sa nachádzajú skladovacie nádrže (ŠHR/FHR), slúžiace ako štátne hmotné rezervy (ŠHR). Areál je dostupný 
komunikáciami z obce Pozdišovce (pokračovanie Viničnej ulice), Suché. Donedávna bol prepojený aj s Michalovcami 
vlečkou, ktorá už bola odstránená, avšak pozemky zostali v majetku SLOVNAFT, a.s., a môžu v budúcnosti umožniť 
obnovenie prepojenia. Priemyselné stavby – nádrže v priemyselnom areáli na parcelách 199/36-43 v severnej časti k.ú. 
sú vo vlastníctve Spoločnosti pre skladovanie, a. s. Trakovice (okres Hlohovec). Stavby sú určené na uskladnenie ropy 
a ropných produktov, v súčasnosti nevyužívané. Podľa listu č. 222/2016 zo dňa 27.9.2016 „v prípade, že sa pre tieto 
stavby nenájde efektívny účel využitia, bude spoločnosť nútená uvažovať aj o ich úplnej likvidácii.“ V ÚPN-O 
Pozdišovce navrhujeme bývalú výrobnú plochu (v súčasnosti sanovanú)  ponechať ako ponukovú plochu nezávadnej 
výroby, logistiky, skladov a jej severnú časť ako manipulačné a skladové plochy pre zvernicu. Nádrže v lese 
navrhujeme odstrániť a revitalizovať územie. 

 

Ochranné pásma 
V návrhu ÚPN – O Pozdišovce sú rešpektované všetky ochranné pásma  (podrobnejšie uvedené v kapitole 2.9.). 

 
Odpady 

 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava podľa svojho vyjadrenia (č.231-1907/2522/16 zo dňa 8.9.2016) v k.ú. 
Pozdišovce eviduje dve opustené skládky bez prekrytia (nelegálne). V ÚPN-O navrhujeme ich likvidáciu. 

 Zber TKO zabezpečujú v súčasnosti 1x za dva týždne Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce. 
Separovaný zber vykonáva spoločnosť Envipak 1x mesačne podľa časového harmonogramu zverejneného na 
internetovej stránke obce. V smernej časti POH obec plánovala s výstavbou kompostoviska a zberného dvora, bez 
určenia presnej lokalizácie. V ÚPN-O Pozdišovce navrhujeme malé obecné kompostovisko do 10 ton ročne na 
nezastavanej ploche s rozmermi približne 20 x 20 m, s možnosťou prístupu pre motorové vozidlá, v dostatočnej 
vzdialenosti od obytných zón. Vybudovanie kompostoviska bude pozostávať z terénnych úprav, oplotenia, označenia 
a vybavenia kompostoviska pracovným náradím. Terénne úpravy: zarovnanie nerovností mechanizmom, odstránenie 
prípadného krovinového porastu, spevnenie plochy valcovaním, vykopanie rigolu na odvádzanie zrážkových vôd, 
zberného rigolu na celú šírku kompostoviska v spodnej časti svahu.  
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Na plochu obecného kompostoviska nebude použitý betón, kompostovať sa bude „poľným spôsobom“ na 
prírodnom podloží. Oplotenie bude z bežného drôteného pletiva výšky 160 cm, s betónovými stĺpikmi a kovovou bránou 
šírky 4 m, aby umožňovala prístup pre kompostovaciu techniku. Brána bude vybavená reťazou a visacím zámkom. 
Z vonkajšej strany bude okolo drôteného oplotenia vysadený „živý plot“, ktorý bude plniť jednak estetickú funkciu ako aj 
stabilizačnú z hľadiska povrchovej erózie. Navrhovanou drevinou je Salix sp. – vŕba, ktorá je nenáročná a jej koreňový 
systém zabezpečí odfiltrovanie priesakových štiav z kompostovania. Malé obecné kompostovisko bude označené 
informačnou tabuľou, ktorá bude obsahovať informácie o účele obecného kompostoviska, základných prevádzkových 
pravidlách, prípadne aj informáciu o financovaní realizácie projektu zo zdrojov Európskej únie, na základe podmienok 
ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

  
 Zberný dvor  
je navrhovaný na ploche obecného pozemku vľavo od prístupovej cesty do lokality Borošovské. Okrem zberných 

nádob na triedený odpad navrhujme využiť existujúcu budovu (pôvodne klub Ichthyon) pri ceste I. triedy na opätovné 
využitie nepotrebných vecí, tzv. RE-USE program – s cieľom prevencie vzniku odpadov. Podľa inšpiratívneho vzoru 
projektu mesta Brno s názvom „Kvety pre Brno“ navrhujeme v budove zriadiť sklad zachovalých a funkčných 
predmetov, o ktoré nemá majiteľ záujem, ale môžu ich používať iní ľudia. Za symbolický poplatok si môžu odložené veci 
kúpiť – a tým prispieť napr. ku kúpe semien a sadeníc kvetov a stromov a k ich výsadbe v obci... 

 
Odpady za rok 2016 

Kód odpadu podľa   
Katalógu odpadov      

Názov odpadu podľa   
Katalógu odpadov      

Kategória 
odpadu 

Množstvo 
odpadu 
(v tonách)  

Spôsob nakladania 
s odpadom 
IČO, obchodné meno, 
sídlo 

 200101 Papier a lepenka 0 5,04 00186490 
TAZS Michalovce 

200102 Sklo 0 3,39 00186490 
TAZS Michalovce 

200103 Viacvrstvové koh. 
materiály na báze lepenky 

0 0,88 00186490 
TAZS Michalovce 

200139 Plasty 0 2,72 00186490 
TAZS Michalovce 

200140 Kovy 0 0,24 00186490 
TAZS Michalovce 

200101 Zmesový  
komunálny odpad 

0 140,01 00186490 
TAZS Michalovce 

200107 Objemný odpad 0 85,81 00186490 
TAZS Michalovce 

200108 Drobný stki odpad 0 5,57 00186490 
TAZS Michalovce 

 243,66 
Kontrolný súčet 

 

200108 Biologický rozložiteľný 
kuchynský a reštauračný 
odpad 

0 1,26 00325678 
Obec Pozdišovce 

200135 Vyradené elektrické 
a elektronické zariadenia   

N 0,24 31688985 
H + EKO spol s. r. o. 

200123 Vyradené zariadenia, 
obsahujúce chlór-fluór 
uhľovodíky 

N 0,32 31688985 
H + EKO spol s. r. o. 

200133 Batérie a akumulátory, 
uvedené v 160601, 160602, 
alebo 160603 

N 0,03 31688985 
H + EKO spol s. r. o. 

 1,85 
Kontrolný súčet 
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Zosuvy  
         Podľa vyjadrenia Štátneho geologického ústavu D. Štúra Bratislava (č.231-1907/2522/16 zo dňa 8.9.2016) 
v severnej časti k. ú. Pozdišovce sa nachádzajú plochy s potenciálnymi svahovými deformáciami - zosuvy (plochy 
vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa §12 ods. 4  písm. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii). Podľa www.geology.sk zosuvy v severovýchodnej časti katastrálneho 
územia vo svahu s výskytom prameňov a mokrín sú spôsobené vývermi podzemných vôd a ich vztlakovými účinkami, 
zosuvy v severozápadnej časti k.ú. sú spôsobené bočnou hĺbkovou eróziou, abráziou. Registrované zosuvy sa 
nachádzajú mimo zastavaného územia obce, okrem zosuvného územia zasahujúceho do záp. časti areálu Slovnaft . 
  

 

Zdroj: www.geology.sk 
 

Radónové riziko  
Riešené územie patrí do nízkeho až stredného radónového rizika, ŠGDÚ eviduje dve referenčné plochy nízkeho 

radónového rizika  (neeviduje sa zvýšené radónové riziko eU nad 4 ppm). Stredné radónové riziko môže negatívne 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
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� Návrh starostlivosti o životné prostredie 
Pre zvýšenie kvality životného prostredia a elimináciu environmentálnych problémov je potrebné: 
 
Doprava 

−−−− Redukovať dopravné zaťaženie obce výstavbou diaľnice D1 a súvisiacich dopravných stavieb (diaľničné 
odpočívadlo v obci) 

−−−− rešpektovať pásma prípustných hladín hluku. V blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi vplyvmi dopravy 
v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. V prípade potreby realizovať opatrenia na maximálnu možnú elimináciu 
negatívnych účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných 
komunikácií a železničných tratí nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu opatrení, pretože negatívne 
účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe 

−−−− realizovať opatrenia na zníženie hlučnosti a koncentrácie aerosólov z dopravy, napr. výsadbou zelene pozdĺž ciest; 
v prípade umiestnenia nových výrobných prevádzok vyhodnotiť dopady na verejné zdravie 

−−−− realizovať vzájomne prepojenú sieť cyklistickej a pešej dopravy, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného 
pohybu chodcov a cyklistov, vysádzať pozdĺž rekreačných trás aleje stromov. 

 
Vodné hospodárstvo  

−−−− Realizovať dokončenie rozvodného vodovodného radu v obci a výstavbu vodovodu v nových lokalitách   
−−−− realizovať dokončenie verejnej splaškovej kanalizácie v obci, výstavbu kanalizácie v nových lokalitách a výstavbu 

čerpacích staníc ČS6  a ČS7 
−−−− v rámci odvádzania dažďových vôd v nových lokalitách realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku 

v území a 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. o vodách v znení neskorších predpisov a v zmysle 
požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa § 9.  

−−−− chrániť odvodnené územia, odvodňovacie kanály a závlahovú čerpaciu stanicu 
−−−− chrániť vodnú nádrž Pozdišovce (rybník), vodohospodársky významný vodný tok Duša, upravené vodné toky 

Lipovec a Dolná Duša a všetky ďalšie vodné toky v k.ú. obce; 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 

−−−− realizovať sprietočnenie ramena Dolnej Duše (protipovodňová, ekologická a rekreačná funkcia) 
−−−− zabezpečiť ochranu pred prietokom Q100 ročnej veľkej vody rekonštrukciou hrádze Duše a účinnou úpravou tokov 

Dolná Duša a Lipovec  
−−−− rešpektovať prirodzené inundačné územia tokov a v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami; 

zásadne umiestňovať výstavbu mimo inundačné územia po vyhodnotení hladinového režimu pri prietoku Q100.  
 

Zeleň 
−−−− Chrániť systém biokoridorov a biocentier 
−−−− chrániť a zveľaďovať plochy verejnej, vyhradenej zelene, sprievodnej zelene a ochrannej vnútroareálovej zelene 

výrobných plôch 
−−−− rešpektovať všetky ochranné pásma a výškové obmedzenia výsadby v OP vzdušných elektrických vedení.    

 
Rizikové územia a chránené územia 

−−−− Rešpektovať rizikovosť území s potenciálnymi svahovými deformáciami, vhodnosť a podmienky ich stavebného 
využitia posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom 

−−−− 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)  
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−−−− rešpektovať: 
− prieskumné územie P14/03 Východoslovenská nížina  
− určené chránené ložiskové územie (CHLÚ) Pozdišovce a dobývací priestor (DP) Pozdišovce, ktorým sa 

zabezpečuje ochrana výhradného ložiska keramických ílov proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho 
dobývania 

− dobývací priestor „I“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska zemného plynu a gazolínu proti 
znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania a jeho využívanie 

− výhradné ložiská s určeným dobývacím priestorom (č. 89 – Trhovište – Pozdišovce, zemný plyn; č. 25 – 
Trhovište – Pozdišovce, hzp - gazolín; č. 21 – Bánovce nad Ondavou, hzp - gazolín; č. 405 – Pozdišovce; 
keramické íly; č. 84 – Bánovce nad Ondavou, zemný plyn) 

− chránené ložiskové územia (č. 84 – Bánovce nad Ondavou, zemný plyn, č. 21 – Bánovce nad Ondavou, 
gazolín, č. 405 – keramické íly)  

−−−− zabezpečiť ochranu chránených pôd BPEJ 0306 002, 0306 005, 0311 002, 0312 003, 0348 002 a 0348 202, 
nevyhnutnosť ich záberu presvedčivo zdôvodniť  

−−−− rešpektovať navrhované Územie európskeho významu Pozdišovský chrbát (SKUEV0847), na zaradenie v rámci 
doplnku Územie európskeho významu – „c“ etapa 

−−−− chrániť a zveľaďovať prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES):  
−−−− Regionálne biocentrum Černiny RBc 11 . 
−−−− Genofondovo významná lokalita GL10 vodná nádrž pri Pozdišovciach  

−−−− chrániť a zveľaďovať prvky miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES):  
Miestne biocentrá 

−−−− Pozdišovský chrbát – východ MBc 1 
−−−− Rybník – MBc 2.   
−−−− Lužný lesík Tovik – MBc 3 

Miestne biokoridory 
−−−− Dolná Duša – MBk 1  
−−−− Bolky – MBk 2  
−−−− Čistiny – MBk 3  
−−−− Lipovec na Visloku – MBk 4  
−−−− odvodňovacie kanály a poľné cesty s brehovými porastmi s charakterom miestnych biocentier 

−−−− 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. 

 
Odpady a environmentálne záťaže 

−−−− Zlikvidovať dve evidované opustené skládky bez prekrytia (nelegálne skládky), odstrániť aj všetky nelegálne 
skládky domového odpadu a sute a rekultivovať územie 

−−−− realizovať malé obecné kompostovisko na materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov do 10 ton 
ročne na vymedzenej ploche za Rómskou ulicou 

−−−− zriadiť zberný dvor na obecnom pozemku pri existujúcej účelovej komunikácii  
−−−− realizovať naďalej komplexný separovaný zber odpadov a zabezpečiť aj zber nebezpečných odpadov   
−−−− na ploche sanovanej vysokoprioritnej environmentálnej záťaže v areáli bývalého terminálu Slovnaft (ponuková 

výrobná plocha) je potrebné vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia posúdiť a overiť geologickým 
prieskumom (posúdiť kvalitu životného prostredia v území) 

−−−− vysokoprioritné environmentálne záťaže na plochách bývalých štátnych hmotných rezerv v lese, ktoré neboli 
doteraz sanované, je nutné odstrániť a územie rekultivovať (zohľadniť ich polohu v biocentrách regionálneho 
a miestneho významu).   

Vyznačené vo výkresoch č. 2, 3, 4, 5, 6 

           Požiadavky na hodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie 
OÚ Michalovce, OSZP určil rozhodnutím č. OU-MI-OSZP/2016/011985-26 zo daň 14.10.2016, že sa ÚPN obce 

Pozdišovce nebude posudzovať ako strategický dokument. Posudzovať sa budú následne konkrétne činnosti v zmysle 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (podľa Zoznamu navrhovaných činností 
podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie - príloha č. 8 zákona).      
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2.14. Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území  
         a dobývacích priestorov  

 
V k. ú. obce sa podľa informácií Obvodného banského úradu (č. 1061-2490/2016 zo dňa 12.9.2016) nachádza: 

- určené chránené ložiskové územie (CHLÚ) Pozdišovce a dobývací priestor (DP) Pozdišovce, ktorým sa 
zabezpečuje ochrana výhradného ložiska keramických ílov proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania (v 
západnej časti územia, CHLÚ zasahuje aj do zastavaného územia) 

- určený dobývací priestor (DP) Pozdišovce „I“, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska zemného 
plynu a gazolínu proti znemožneniu alebo sťaženiu jeho dobývania a jeho využívanie (v súčasnosti určený 
organizácii NAFTA, a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava) 
Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava podľa svojho vyjadrenia (č.231-1907/2522/16 zo dňa 8.9.2016) 
v Pozdišovciach eviduje v západnej časti a na južnom okraji k.ú.: 

- výhradné ložiská s určeným dobývacím priestorom (č. 89 – Trhovište – Pozdišovce, zemný plyn, NAFTA, a.s. 
Bratislava; č. 25 – Trhovište – Pozdišovce, hzp - gazolín, NAFTA, a.s. Bratislava; č. 21 – Bánovce nad Ondavou, 
hzp - gazolín, NAFTA, a.s. Bratislava; č. 405 – Pozdišovce; keramické íly, LB MINERALS, a.s. Košice; č. 84 – 
Bánovce nad Ondavou, zemný plyn, NAFTA, a.s. Bratislava) 

- chránené ložiskové územia (č. 84 – Bánovce nad Ondavou, zemný plyn, NAFTA, a.s. Bratislava; č. 21 – Bánovce 
nad Ondavou, gazolín, NAFTA, a.s. Bratislava; č. 405 – keramické íly, LB MINERALS, a.s. Košice) 

- prieskumné územie P14/03 Východoslovenská nížina, horľavý zemný plyn, určené pre NAFTA, a.s. Bratislava, 
s platnosťou do 4.11.2019 (južný okraj k.ú.). 
 

 

    Zdroj: www.geology.sk 

 
 

2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
 
Chránené územia        

− Územie európskeho významu Pozdišovský chrbát (SKUEV0847),   
     navrhované na zaradenie v rámci doplnku Územia európskeho významu – „C“ etapa 

(podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.11.)   
− prvky RÚSES a MÚSES (podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.11.)   
− evidované archeologické lokality (podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.6.)   
− chránené ložiskové územie, dobývanie územie a prieskumné územie (uvedené v kap. 2.14.)  
− najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy podľa kódu BPEJ 

(podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.7.)   
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Rizikové územia 
− s potenciálnymi svahovými deformáciami (podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.13.)   
− so stredným radónovým rizikom (podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.13.)   
− vysokoprioritné environmentálne záťaže na plochách bývalých štátnych hmotných rezerv  

(podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.7. a 2.13.) 
− skládky odpadov (podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.13.) 
− zaplavované územia (sa v k.ú. obce nenachádzajú; podrobnejšie uvedené v kapitole č. 2.10. a 2.12.2.)   

 
Územia vyžadujúce zvýšenú ochranu sú graficky vyznačené vo výkresoch č. 1 – 4.  

 

2.16. Vyhodnotenie použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov  
          na  nepoľnohospodárske účely  

 
Uvedené v samostatnej textovej časti.     

 

2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia  
 
      1. V územnom pláne navrhujeme obce Pozdišovce rozvíjať ako samostatné administratívno-správne sídlo 
v okrese Michalovce, nachádzajúce sa na východoslovenskej rozvojovej osi prvého stupňa Košice – Michalovce – 
hranica s Ukrajinou, dopravne sprístupnené cestou 1. triedy a budúcou diaľnicou D1 s diaľničným odpočívadlom. 
Rešpektujeme zároveň štyri významné verejnoprospešné stavby regionálneho až celoštátneho významu, ktoré 
prechádzajú cez k.ú. obce Pozdišovce: časť diaľničnej stavby D1– diaľničné odpočívadlo, rekonštrukcie a úpravy cesty 
I. triedy č.19, zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trate Michaľany – Michalovce – Humenné a prepojovací VTL 
plynovod Poľsko – Slovensko.  
        2. Navrhujeme rozvíjať kultúrno-historický potenciál obce Pozdišovce s vyše 700 ročnou históriou (obec 
známa od roku  1315) a s vyše 600 ročnou tradíciou hrnčiarstva (známa od roku 1416) – sídlo s nadregionálnym 
významom. Navrhujeme chrániť a zveľaďovať kultúrno-historické danosti územia: historický hviezdicovitý pôdorys obce 
s centrom v strede obce, s kostolmi, zachovaným kaštieľom a časťou historického parku, rešpektovať štyri nehnuteľné 
kultúrne pamiatky (ev. kostol a.v., kaštieľ, kúria, mlyn), hnuteľnú pamiatku (plastika J.A.Komenského), zabezpečiť 
zaradenie dvoch významných stavieb do ÚZPF (návrh kultúrnych pamiatok) a zaradiť do zoznamu päť pamätihodností 
z 19. – 20. stor. Podporujeme návrh obnovy kaštieľa na hotel, obnovu historického parku, návrh využitia mlyna na 
kultúrno-spoločenské účely a celkovú revitalizáciu centra, vrátane navrhovaných asanácií nevhodných objektov.    
        3. Navrhujeme chrániť a zveľaďovať prírodný potenciál územia: územie európskeho významu Pozdišovský 
chrbát, hospodársky les, lužný lesík, regionálne a miestne biocentrá a biokoridory, vodnú plochu rybník a vodné toky 
Dolná Duša a Lipovec, chránené ložiskové územia (keramické íly), navrhujeme lesy osobitného určenia (rekreačný les 
a zvernica) a rozvíjame rekreačné lokality. Navrhujeme rešpektovať členitý reliéf terénu, turisticky zatraktívniť 
najzaujímavejšie časti územia a vzájomne prepojiť prírodné a kultúrne atraktivity cyklotrasami a chodníkmi. 
        4. Navrhujeme odstrániť vysokoprioritné environmentálne záťaže na plochách bývalých štátnych hmotných 
rezerv v lese, ktoré neboli doteraz sanované a územie rekultivovať. Na ploche sanovanej záťaže severne od obce 
(bývalý Benzinol) navrhujeme obnoviť areál s nezávadnou výrobou, vrátane obnovy železničnej vlečky.  
        5. Rešpektujeme terajšie územie a navrhujeme predovšetkým premenu nevyužívaných výrobných plôch 
(hlavne areály: Slovnaft, Keramika, STS, Kasárne, lokalita Borošovské, bývalá skladová plocha cukrovej repy) na nové 
polyfunkčné využitie, tak, aby mala obec disponibilné plochy aj pre nezávadnú výrobu a služby – občiansku vybavenosť 
(vlastné pracovné príležitosti pre obyvateľov obce).  
         6. Bývanie navrhujeme prioritne rozvíjať v terajšom zastavanom území (hlavne v prielukách a v lokalite 
Árenda) a podporovať rôzne relaxačné aktivity: terajšiu športovú plochu rozšíriť a realizovať komplexný športový 
areál s príslušným vybavením,  rozvíjať športový rybolov v rekreačnej lokalite Pri rybníku, hipoterapiu v lokalite Ranč 
u Kosťa, historicko-poznávaciu turistiku v lokalite Ostrov s „vodným hradom“, fitness aktivity v rekreačnom lese 
Tomašova košara, chov zveri v zvernici, záhradkárčenie v lokalite Jazierko a realizovať na najvyššom bode – vrchole 
Úboč vyhliadkovú vežu (turistickú rozhľadňu s vyhliadkou až na Hrádok v Michalovciach). 
          7. Navrhovaným komplexným riešením zachovávame a rozvíjame potenciál obce s reálnou možnosťou 
zapojiť Pozdišovce v rámci širších väzieb aj do medzinárodnej tranzitnej výmeny tovarov a služieb, ale predovšetkým  
vytvoriť z výnimočnej obce Pozdišovce dobré miesto pre život.  


