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1. Úvod 
 
� 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.     

� 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    

� Návrh ÚPN-O Pozdišovce je zosúladený so schváleným Zadaním pre ÚPN-O Pozdišovce, ktoré 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 a zároveň ďalšie definované požiadavky na riešenie.     

 

    2. Základné východiskové podklady 
 
� Katastrálna mapa, druhy pozemkov a hranice BPEJ (Geodetický a kartografický ústav Bratislava 9/2016) 
� Odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, 

pracovisko Michalovce (č. OVV/2/2016 zo dňa 26.01.2017 – o registrovaných viniciach – v prílohe) 
� Identifikácia hydromelioračných zariadení (Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211,  

č. j. 4899-2/120/2016, 27.09.2016) a Orientačné situácie závlah, kanálov, drenáže v M 1 : 22 500 – v prílohe  
� Informácia o hospodárskych lesoch (Lesy SR, š.p., Odštepný závod Sobrance, č. 3924/2012/9092/2017-103, 

22.02.2017 a Organizačná mapa v M 1 : 11 000 – v prílohe). 
 

    3. Poľnohospodárska pôda, hydromeliorácie a poľnohospodárska výroba 
 

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.   
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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“.     

 
Hydromeliorácie 
 
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 
- 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.  
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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. 
 

         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 mala STS ešte 51 pracovníkov).  

 
� Návrh ÚPN-O Pozdišovce navrhujeme: 
���� 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 (od objektov živočíšnej výroby), 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  

−−−− 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 do 10 ton ročne na nezastavaných plochách s rozmermi 20 x 20 m 
realizovať na ploche obecného pozemku za Rómskou ulicou 

−−−− severný hospodársky dvor v obytnej zóne postupne transformovať na zmiešané územie občianskej 
vybavenosti a bývania  
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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.  
      

       4. Lesné pozemky a lesné hospodárstvo  
 
        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.  

 
 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.    

 
� 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 zastavanú 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. 
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   5.   Plochy so zvýšenou ochranou  
 

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. Sprievodnej správy)   
− 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.)   

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, rešpektované v ÚPN-O Pozdišovce, vyznačené vo výkresoch 1 – 4.  

 

     6.    Vodné toky, vodné plochy a protipovodňové opatrenia  
 

� V ÚPN-O Pozdišovce navrhujeme:  
−−−− 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. 
 

    7.  Návrh urbanistického riešenia         
 

          1. V územnom pláne navrhujeme obce Pozdišovce rozvíjať ako samostatné 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.  
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         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 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 možnosťou 
zapojiť Pozdišovce v rámci širších väzieb aj do medzinárodnej tranzitnej výmeny tovarov a služieb, 
ale predovšetkým vytvoriť z Pozdišoviec dobré miesto pre život.  

      

  8. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy  
      a lesných pozemkov na iné účely a zdôvodnenie návrhu 

 
Poľnohospodárska pôda 
  
Záber č. 1 – RD – rodinné domy (11 -  110 ) 
Navrhované plochy pre rodinné domy sa nachádzajú všetky v zastavanom území obce k 1.1.1990, okrem plôch 
14 a 18 (plochy pri existujúcich komunikáciách s vybudovanou kompletnou technickou infraštruktúrou).    
Na najkvalitnejšej pôde kód BPEJ 0311002, 5. sk. sa nachádzajú len dva pozemky pre rodinné domy, plochy 16 

a 17, v prielukách zastavaného územia, pri existujúcich komunikáciách s vybudovanou kompletnou technickou 
infraštruktúrou. 
Ďalšie navrhované zábery sú na plochách záhrad, ornej pôde, TTP a dvoroch. 
Zdôvodnenie návrhu: požiadavka obce využiť na výstavbu rodinných domov existujúce prieluky a plochy pri 
existujúcich komunikáciách s vybudovanou kompletnou technickou infraštruktúrou.     
 
Záber č. 2 – RD+ D – rodinné domy a komunikácie v lokalite Árenda   
Navrhovaná lokalita pre rodinné domy a prístupové komunikácie s technickou infraštruktúrou uloženou v pásoch 
zelene pozdĺž komunikácií sa celá nachádza v zastavanom území obce k 1.1.1990.  
Na najkvalitnejšej pôde kód BPEJ 0312003, 6. sk. sa nachádza len východná časť lokality.   
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Lokalita sa nachádza na TTP, na odvodnených plochách.   
Zdôvodnenie návrhu: požiadavka obce dokončiť výstavbu rodinných domov podľa spracovaného ÚPN-Z  
„Na Árende“ a podľa UŠ lokality Árenda (UNIPRO Michalovce, Ing. arch. Jozef Peley, r. 2000).  
Obec má záujem prioritne zabezpečiť výstavbu na tejto lokalite v zastavanom území obce k 1.1.1990. 
   
Záber č. 3 – OV+B – zmiešané územie občianskej vybavenosti a bývania (31 -  33 ) 
Plochy zmiešaného územia sú navrhované na pôvodných plochách poľnohospodárskej výroby (plocha 33 na 
ploche bývalej strojno-traktorovej stanici – návrh prestavby na OV+B) a na plochách, ktoré na bývalé plochy 
poľnohospodárskej výroby nadväzujú (plocha 32 – orná pôda nadväzuje na plochu bývalej STS a plocha 31 
nadväzuje na plochu bývalého  severného hospodárskeho dvora v centre obce – návrh prestavby na OV+B). 
Nedochádza k záberu najkvalitnejšej pôdy.  Lokality sa nachádzajú na ornej pôde a TTP, mimo závlah 
a odvodnených plôch.   
Zdôvodnenie návrhu: požiadavka obce prestavať – transformovať bývalé plochy poľnohospodárskej výroby na 
výstavbu občianskej vybavenosti a bývania a skompaktniť územie.   
 
Záber č. 4 – Š – športová plocha 
Plocha navrhovaného rozšírenia športového areálu priamo nadväzuje na existujúce ihrisko mimo zastavaného 
územia. Navrhované rozšírenie sa nachádza na TTP a závlahách.    
Na najkvalitnejšej pôde kód BPEJ 0312003, 6. sk. sa nachádza takmer celá plocha športu.   
Zdôvodnenie návrhu: požiadavka obce rozšíriť športový areál pre terajších obyvateľov a pre predpokladaný 
nárast počtu obyvateľov aj v súvislosti s výstavbou susednej lokality RD Árenda a skompaktniť zastavané 
územie.  
 
Záber č. 5 – PV – poľnohospodárska výroba 
Plocha navrhovaného rozšírenia poľnohospodárskeho areálu priamo nadväzuje na funkčný hospodársky dvor. 
Navrhované rozšírenie sa nachádza na TTP a závlahách.    
Na najkvalitnejšej pôde kód BPEJ 0312003, 6. sk. sa nachádza celá navrhovaná plocha.   
Zdôvodnenie návrhu: rozšíriť poľnohospodársky areál (pracovné príležitosti priamo v obci) a skompaktniť 
zastavané územie.  
 
Záber č. 6 – V+OV – zmiešané územie nezávadnej výroby a občianskej vybavenosti  
Navrhovaná plocha pre nezávadnú výrobu a občiansku vybavenosť je navrhovaná na nepoľnohospodárskych 
pôdach - ostatných plochách a dvoroch mimo zastavaného územia.    
Nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy ani najkvalitnejšej pôdy. Lokalita sa mimo závlah a odvod. plôch.   
Zdôvodnenie návrhu: požiadavka majiteľa pozemkov využiť v súčasnosti nevyužívanú plochu pri vstupe do 
obce oproti bývalému areálu s keramickou výrobou a pri existujúcej autobusovej zastávke na zmiešané územie.   
Zámerom obce je vytvoriť možnosti pre pracovné príležitosti a skompaktniť územie.   
  
Záber č. 7 – RD – rekreácia (71 -  74 ) 
Plochy rekreácie (pre výstavbu rekreačných domčekov pri rybníku, pre ranč a pre repliku „vodného hradu“ na 
Ostrove) sa nachádzajú mimo zastavaného územia k 1.1.1990.  
Lokality sa nachádzajú na ornej pôde, TTP a záhradách, mimo závlah a odvodnených plôch (okrem lokality 74, 

kde je odvodnenie).  
Nedochádza k záberu najkvalitnejšej pôdy.   
Zdôvodnenie návrhu: využiť prírodný potenciál (rybník), existujúci ranč (preto navrhujeme plochu pre jeho 
rozšírenie) a historický potenciál (existencia historického vodného hradu v chotári obce Pozdišovce pri vodnom 
toku) a zatraktívniť územie rekreačnými aktivitami.     
 
Záber č. 8 – OV – občianska vybavenosť 
Plocha pre reštauráciu pri rybníku sa nachádza mimo zastavaného územia k 1.1.1990.  
Lokalita sa nachádza na TTP mimo závlah a odvodnených plôch.   
Nedochádza k záberu najkvalitnejšej pôdy.   
Zdôvodnenie návrhu: využiť blízkosť rybníka a zatraktívniť územie reštauráciou s vyhliadkou na rybník a lesy.  
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Záber č. 9 – K+D – kompostovisko a doprava (prístupová cesta) 
Plocha pre kompostovisko a prístupovú cestu sa nachádza mimo zastavaného územia k 1.1.1990.  
Lokalita sa nachádza na ostatnej ploche, mimo závlah a odvodnených plôch.   
Nedochádza k záberu najkvalitnejšej pôdy.   
Návrh zdôvodňujeme požiadavkou obce v súlade s programom odpadového hospodárstva realizovať malé 
obecné kompostovisko a zabezpečiť jeho dopravné sprístupnenie (navrhovaná cesta nadväzuje na existujúcu).     
 
Záber č. 10 – RD – doprava (101 -  10 5 ) 
Dopravné plochy (101 miestna komunikácia v lokalite Borošovské, 102 a 103 cyklotrasy, 104 parkovisko pred 
vstupom do rekreačného lesa a 105 miestna komunikácia spájajúca ulice Viničná a Vislok) sa nachádzajú mimo 
zastavaného územia k 1.1.1990, okrem plochy 101 v lokalite Borošovské.  
Lokality sa nachádzajú na ornej pôde, TTP, záhradách, ostatnej ploche mimo závlah a odvodnených plôch 
(okrem časti cyklotrasy 102, kde je odvodnenie).  
Nedochádza k záberu najkvalitnejšej pôdy.   
Zdôvodnenie návrhu: dopravne poprepájať radiálne komunikácie v obci (prepojiť lokalitu Borošovské s miestnou 
komunikáciou ul. Benzinolskou, prepojiť miestne komunikácie ulice Viničná a Vislok), cyklotrasou prepojiť 
najzaujímavejšie rekreačné lokality (Ostrov s „vodným hradom, ranč a trasa okolo rybníka) a zabezpečiť 
parkovaciu plochu pre návštevníkov rekreačného lesa.  
  
Záber č. 11 – Z – sprievodná zeleň toku Dolná Duša (111 -  112 ) 
Sprievodná zeleň sa nachádza na TTP pozdĺž toku Dolná Duša (111 v zastavanom území s odvodnením a  112 

mimo zastavaného územia mimo odvodenia  
Na najkvalitnejšej pôde kód BPEJ 0312003, 6. sk. sa nachádzajú obidve plochy.   
Zdôvodnenie návrhu: využiť úzke plochy pozdĺž vodného toku na sprievodnú zeleň (neponechávať ťažko 
obrábateľné líniové plochy PP) a zároveň rešpektovať 5 m široký nezastavaný manipulačný pás od brehovej čiary 
pozdĺž Dolnej Duše (drobný vodný tok). 
 
Záber č. 12 – BD – bytové domy (121 -  122 ) 
Plochy navrhovaného rozšírenia pozemkov bytových domov sa nachádzajú v zastavanom aj mimo zastavaného  
územia obce k 1.1.1990, na poľnohospodárskej pôde – trvalé trávne porasty a orná pôda.  
Nedochádza k záberu najkvalitnejšej pôdy. Lokality sú mimo závlah a odvod. plôch.   
Zdôvodnenie návrhu: rozšíriť nedostatočné plochy BD pre zázemie bytových domov (pre parkoviská, garáže, 
pestovateľské záhony, ihriská, altánky a pod.) a skompaktniť územie.   
 
Záber č. 13 – ZV – zvernica 
Zvernica sa nachádza na ornej pôde a ostatnej pôde mimo zastavaného územia, mimo závlah.  
Čiastočne sa nachádza aj na najkvalitnejšej pôde kód BPEJ 0312003, 6. sk. a 0313002, 5. sk.    
Zdôvodnenie návrhu: požiadavka majiteľa pozemkov zriadiť zvernicu. Plochu bývalého Slovnaftu navrhujeme 
využiť pre manipulačné a skladové plochy zvernice. Zároveň rešpektovať 10 m široký nezastavaný manipulačný 
pás od vodohospodársky významného toku Duša a hrádze toku a 5 m od hydromelioračných kanálov a Dolnej 
Duše. 
 
 
 
Celkovo je navrhovaných na záber pôdy v rámci vyznačených lokalít v rozsahu 76,2266 ha,  
z toho poľnohospodárskej pôdy je 50,0742 ha   
(z toho v zastavanom území 11,7436 ha a mimo zastavaného územia 38,3306 ha).                               
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Lesné pozemky 
 
 
Záber č. 14 
Plocha navrhovanej vyhliadkovej veže na najvyššom bode v k. ú. obce, na vrchole Úboč, sa nachádza 
mimo zastavané územie obce k 1.1.1990, na lesnom pozemku (dielec 633/b) 
Celkový záber lesných pozemkov je 0,0100 ha (mimo zastavané územie).  
 
Záber č. 151 

Plocha navrhovaného zrubu č. 1 v navrhovanom rekreačnom lese sa nachádza mimo zastavané územie obce 
k 1.1.1990, na lesnom pozemku (dielec 607) 
Celkový záber lesných pozemkov je 0,0100 ha (mimo zastavané územie).  
 
Záber č. 152 

Plocha navrhovaného zrubu č. 2 v navrhovanom lese osobitného určenia, v navrhovanej zvernici sa nachádza 
mimo zastavané územie obce k 1.1.1990, na lesnom pozemku (dielec 635) 
Celkový záber lesných pozemkov je 0,0100 ha (mimo zastavané územie).  
 
 
 
Celkovo je navrhovaných na záber lesných pozemkov v rozsahu 0,0300 ha.  
 
 
 
Náhradné lesné pozemky 
V Územnom pláne obce Pozdišovce navrhujeme vrátiť do plôch lesných pozemkov päť vyznačených území 
environmentálynch záťaží v lese (s označením ČP26, 29, 31 …),  
s celkovou výmerou 6,8602 ha  
(navrhujeme likvidáciu zaťaží, ich sanáciu a následnú komplexnú rekultiváciu územia).  

 
Lesy osobitného určenia 
V Územnom pláne obce  navrhujeme, na základe požiadavky majiteľa, časť terajších hospodárskych lesov 
v súkromnom vlastníctve prekategorizovať na lesy osobitného určenia - a to na rekreačný les a zvernicu  
(vyznačené vo výkrese č. 2). 
 
V zmysle Zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch,  § 14 
Lesy osobitného určenia 
(1) Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je zabezpečovanie 
špecifických potrieb spoločnosti, právnických osôb alebo fyzických osôb, na ktorých zabezpečenie sa významne 
zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu (ďalej len "osobitný režim hospodárenia"). 
(2) Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy 
a) v ochranných pásmach vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, 18) ak pri odberoch vody z povrchového 
zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného zdroja len prostredníctvom 
osobitného režimu hospodárenia,  
b) v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo vnútornom 
kúpeľnom území kúpeľného miesta, 19) 
c) prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou,  
d) v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach, 20) 
e) v chránených územiach21) a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo 
chránených druhov,  
f) v zriadených génových základniach lesných drevín, 22) 
g) určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu,  
h) ktoré sú nevyhnutné pre potreby obrany štátu podľa osobitných predpisov23) (ďalej len "vojenské lesy"). 


