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Zadanie pre spracovanie ÚPN - O bolo schválené uznesením č. 87/2000 zo dňa 28.08. 2000.
Územný plán obce bol schválený uznesením č. 181 zo dňa 19. 04. 2002, záväzná časť ÚPN - O bola
vyhlásená VZN Obecného zastupiteľstva obce Stakčín č. 1 zo dňa 19. 04. 2002. Spracovateľom ÚPN - O bola Ing.
arch. Eva Mačáková, URBA, Košice.
ZaD č. 1 Územného plánu obce bol schválený uznesením č. 263/2008 zo dňa 15. 10. 2008, záväzná časť
ZaD č. 1 ÚPN - O bola vyhlásená VZN Obecného zastupiteľstva obce Stakčín č. 8/2008 zo dňa 15. 10. 2008.
Spracovateľom ZaD č. 1 bol Ing. arch Vook, Prešov.
SpracovateľomZaD č.2 ÚPN - O je URBA s r.o., Ing. arch. Eva Mačáková, Košice. Odborne spôsobilá
osoba pre obstaranie ZaD č. 2 ÚPN - O je RNDr. Peter Bohuš.
V ÚPN bol riešený historický kataster obce Stakčín. V ZaD č. 1 bolo riešenie doplnené o katastre pričlenené
ku katastru Stakčína v súvislosti realizácie vodného zdroja Starina a vyhlásenia jeho ochranných pásiem, ktoré si
vyžadovali vysťahovanie obyvateľov z týchto obcí.Tak vznikol veľký kataster obce Stakčín s pričlenenými
katastrálnymi územiami obcí Dara, Ostružica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká poľana a Zvala. V rámci ZaD č. 1 bolo
zadefinované do ÚPN možné využitie týchto katastrov a bol spracovaný Výkres ochrany prírody a krajiny.
Vzhľadom na to, že od spracovania ZaD č. 1 nedošlo v legislatíve k žiadnym zmenám, ktoré by si
vyžadovali premietnutie do týchto pričlenených katastrálnych území, v ZaD č.2 sa riešia zmeny týkajúce sa iba
historického katastra obce Stakčín. Po prerokovaní bol do ÚPN doplnený na základe pripomienok OÚ, OŽP objekt
LPUPS na parcele KN-C č. 139/17 v k.ú. Starina a rekreačný objekt k.ú. Stakčín na parcele KN-C č. 1945/2 v k.ú.
Stakčín.
1.1 Zadanie úlohy a dôvody pre spracovanie ZaD č.2 ÚPN-O
Kapitola č. 1.1. sa dopĺňa na konci v znení:
Obecné zastupiteľstvo v ro. 2019 rozhodlo o obstaraní zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O na základe potreby
zapracovania pripravovaných stavieb sietí technickej infraštruktúry - najmä elektronických komunikačných káblov,
cyklotrás, aktualizácie vodovodu, kanalizácie, plynovodu a VN sietí, zmeny a doplnenia plôch pre rozvoj bývania,
občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a výroby a aktualizácie zmien navrhnutých v ZaD č.1 ÚPN-O.
Čísla lokalít začínajúce 1. ... sa týkajú opráv ZaD č.1 a čísla lokalít začínajúce 2. ... sú nové zmeny a
doplnky navrhované v tejto dokumentácii.
Zoznam riešených lokalít:
č.
lok.
1.1.,
1.2.
(výkr.
2i)

lokalita/ funkčná
plocha
výroba

popis
Oprava plochy navrhovanej výroby, v ZaD č. 1 bola plocha lok. 2 navrhnutá inak vo
výkrese č. 1, inak vo výkr. č. 2. Oprava hraníc zastavaného územia okolo oboch lokalít,
návrh izolačnej zelene medzi navrhovanú výrobu a RD v lok. 1. V ZaD č.1 Navrhované
plochy výroby boli aj na plochách jestvujúcej výroby.
Správne bola navrhnutá v záberoch PP pre obe lokality, táto sa aktualizuje aj do
ostaných výkresov.
Pôvodná funkcia lokality (v ZaD č.1): neriešená plocha v M 1 : 2000, plocha
navrhovanej výroby, plochy poľnohospod. pôdy
Navrhovaná funkcia lokality: plocha jestvujúcej výroby, plocha výroby návrh, plocha
izolačnej zelene návrh, poľnohospodárska pôda
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2

Vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v lok. 1.2 je podmienené
vypracovaním hladinového režimu Cirochy s následným situovaním stavebných
objektov mimo zistené záplavové územie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
január 2020

ZaD č. 2 ÚPN - O Stakčín

1.3.
(výkr.
2f)

Strana 5 z 41

park
- národná kultúrna
pamiatka

Navrhuje sa zmena navrhovaného funkčného využitia plochy na amfiteáter (v ZaD č.1) z
dôvodu, že park je NKP.
Pôvodná funkcia lokality (v ZaD č.1): plocha občianskej vybavenosti -amfiteáter
Navrhovaná funkcia lokality: plochy parku a verejnej zelene
Občasné využitie plochy na účely kultúrnych podujatí - s použitím prenosných lavičiek
a umiestnením dočasného pódia nie je dôvodom na zmenu územného plánu obce. Na
riešenej ploche sa nachádza fontána.

Občianska
vybavenosť,doprava

V ZaD č.1 schématicky zakreslené parkovisko zasahujúce aj do navrhovanej miestnej
komunikácie s plochou pre 24 parkovacích miest deklarovalo vo výkr. č.1 10 park.
miest. Plocha je navrhnutá na zmenu tak, aby 12 park. miest bolo pozdĺž navrhovanej
miestnej komunikácie a medzi parkoviskom a občianskou vybavenosťou je navrhnutý
chodník.
Pôvodná funkcia lokality (v ZaD č.1): plocha parkoviska
Navrhovaná funkcia lokality: plocha občianskej vybavenosti, chodník

Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2

1.5.
(výkr.
2d)

Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2

1.8.

Parkovisko

(výkr.
2d)

V ZaD č.1 schématicky zakreslené parkovisko nekopírovalo navrhovanú miestnu
komunikáciu a tak medzi navrhovanou miestnou komunikáciou v ÚPN a navrhovaným
parkoviskom v ZaD č.1 zostala trojuholníková plocha navrhovaneých rodinných domov,
na ktorej je v ZaD č.2 navrhnuté parkovisko pozdĺž navrhovanej miestnej komunikácie.
Pôvodná funkcia lokality (v ÚPN): navrhovaná plocha RD
Navrhovaná funkcia lokality: dopravná plocha - parkovisko
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2

1.9.
(výkr.
2c,
2d)

RD

Návrh zmeny plôch navrhovaných bytových domov v ZaD č.1 na plochy rodinných
domov podľa pôvodného ÚPN. Lokalita v centrálnej časti obce nie je vhodná pre
nájomné byty. Zmena sa v ZaD č.1 nepremietla do sprievodnej správy, preto sa mení
iba grafická časť dokumentácie a zábery PP, kde boli plochy vyhodnotené, aj keď na ne
bol daný súhlas už v ÚPN a ZaD č.1 sa menilo iba funkčné využitie odsúhlasenej
plochy.
Pôvodná funkcia lokality: navrhovaná viacpodlažná zástavba cca 121 b.j.
Navrhovaná funkcia lokality: plochy 25 RD, záhrady podľa pôvodného schváleného
ÚPN
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2 a 7, schéma záväznej časti ÚPN a
vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely.

1.11.
(výkr.
2a)

Cirocha so
sprievodnou zeleňou

Návrh zmeny plôch na výrobu. V ZaD č. 1 sú plochy výroby navrhnuté na trase VTL
plynovodu a vodovodu VVS Starina a v ich ochranných a bezpečnostnom pásme a na
toku Cirochy so sprievodnou zeleňou Cirochy. Plochy výroby sú presunuté severne od
ČOV mimo trasy nadradenej technickej infraštruktúry a mimo sprievodnú zeleň Cirochy
- zm. 2.34. (v ZaD č. 1 boli navrhnuté južne od ČOV),
Pôvodná funkcia lokality: navrhované plochy výroby
Navrhovaná funkcia lokality: Cirocha so sprievodnou zeleňou podľa skutkového stavu geometrického zamerania v r. 2019
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2

1.12.
(výkr.
2b)

Cirocha so
sprievodnou zeleňou

Návrh zmeny navrhovaných plôch RD v ZaD č. 1 na toku Cirochy so sprievodnou
zeleňou na tok Cirochy so sprievodnou zeleňou . K lokalite nebola navrhnutá
prístuopová komunikácia, ani TV, nebol riešený záber PP.
Pôvodná funkcia lokality: navrhované plochy RD
Navrhovaná funkcia lokality: tok Cirochy so sprievodnou zeleňou podľa skutkového
stavu - geometrického zamerania v r. 2019
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2 a v schéme záväznej časti ÚPN

1.13.
(výkr.
2a)

RD, OV

Oprava lokality RD, v ZaD č. 1 lokalita bola zakreslená schématicky, aktualizácia podľa
katastrálnej mapy, miestna komunikácia je aktualizovaná podľa realizácie
Pôvodná funkcia lokality: plochy D, RD, neriešená plocha (TTP )
Navrhovaná funkcia lokality: plochy RD, OV, D
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Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2

1.14.
(výkr.
2b)

rekreácia + šport

Návrh plochy kúpaliska na pôvodný navrhovaný účel. V obci nie sú vhodné klimatické
podmienky na prevádzkovanie letného kúpaliska, plochou navrhnutou na rozšírenie
areálu v ZaD č.1 pre2.192chádza VN vedenie a je na trase navrhovaného VTL
plynovodu do Ladonírova a jeho ochrannom a bezpečnostnom pásme (plynovod v
súlade s ÚPN-VÚC). Zmena sa v ZaD č.1 nepremietla do sprievodnej správy, nebola
riešená ani technická vybavenosť týkajúca sa kúpaliska a zábery PP.
Pôvodná funkcia lokality: plochy rekreácie
Navrhovaná funkcia lokality: navrhovaná plocha športu a rekreácie, lúky, pasienky,
sprievodná zeleň vodnej plochy - funkčné plochy vrátené do stavu pôvodného návrhu
ÚPN
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2. a schéma záväznej časti ÚPN

1.16.
(výkr.
2b)

hranice zastavaného
územia

Bezdôvodne zmenená hranica zastavaného územia v južnej a východnej časti obce
vrátená do stavu v schválenej ÚPD. V severnej časti, kde sa v ZaD č.1 navrhovali
výrobné plochy, hranica ostáva v platnosti.

1.30.
(výkr.
1b)

zrušenie golfového
ihriska

Obec nemá záujem o realizáciu golfového ihriska. Zmena sa v ZaD č.1 nepremietla do
kap. 8 sprievodnej správy, nebola riešená ani technická vybavenosť týkajúca sa ihriska,
preto sa mení iba grafická časť dokumentácie a zábery PP a LP
Pôvodná funkcia lokality: plocha golfového ihriska
Navrhovaná funkcia lokality: plocha poľnohospod. obrábanej pôdy

oprava plôch záhrad

Navrhuje sa zmena časti navrhovaných plôch záhrad (v ZaD č.1) na pôvodne
navrhnutých plochách RD, BD a OV z dôvodu, že záhrady (v ZaD č.1) boli navrhnuté
nesystémovo, schématicky a neumožňovali bezproblémové využitie územia a tiež
vydávanie stavebných povolení pre riadne využitie plôch z dôvodu, že plochy záhrad
neboli zaregulované. Zmena nebola v ZaDč. 1 zapracovaná do sprievodnej správy.
Pôvodná funkcia lokality (v ZaD č.1) : záhrady
Navrhovaná funkcia lokality: RD, BD,OV

Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.6a,1, a 7.

1.35

Touto zmenou dochádza k zmene schémy záväznej časti ÚPN – O a výkresov č. 1, 2

2.1.
(výkr.
2a)

šport

2.2.
(výkr.
2a,
2g)

RD

2.3.
(výkr.
2a)

železničné priecestie

Pred realizáciou objektov RD na brehoch vodných tokov Trnovec a Oľchovec
zabezpečiť adekvátnu individuálnu protipovoňovú ochranu
Pôvodná funkcia lokality: plochy výroby
Navrhovaná funkcia lokality: športové plochy (0,38 ha)
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1, 2 a sprievodnej správy a schémy záväznej časti
ÚPN – O

Návrh zmeny plôch zelene - aktualizíácia na plochy jestvujúcich RD
Pôvodná funkcia lokality: plochy verejnej zelene
Navrhovaná funkcia lokality: jestvujúce a navrhované plochy RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2

Návrh nového chráneného železničného priecestia pri vstupe do obce od Sniny,
s návrhom preložiek technickej infraštruktúry
Pôvodná funkcia lokality: lúka, plocha železnice
Navrhovaná funkcia lokality: železničné priecestie
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 2, v sprievodnej správe a v záv. časti
dokumentácie

2.4.
(výkr.
2e)

NKP vojnový cintorín

V r. 2018 bol vojnový cintorín z I. svet. vojny v Stakčíne vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku.
Pôvodná funkcia lokality: plocha cintorína
Navrhovaná funkcia lokality: plocha NKP – vojnový cintorín,
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 2, v sprievodnej správe a v záv. časti
dokumentácie
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Navrhuje sa rozšírenie cintorína a ruší sa OP cintorína v zmysle zákona č. 398/2019
Z.z. z 28. októbra 2019 s účinnosťou od 1.1.2020, doplnenie funkčného využitia plôch
cintorína do záväznej časti ÚPN
Pôvodná funkcia lokality: kynologický klub
Navrhovaná funkcia lokality: cintorín
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2, 7, v sprievodnej správe a v záv. časti
dokumentácie
Navrhuje sa presunutie kynologického klubu severne od doterajšieho areálu
Pôvodná funkcia lokality: lúka
Navrhovaná funkcia lokality: občianska vybavenosť
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2,7 a v sprievodnej správe

RD

Návrh zmeny plôch občianskej vybavenosti na plochy rod. domov - aktualizíácia pochy
jestvujúceho RD
Pôvodná funkcia lokality: plocha občianskeho vybavenia
Navrhovaná funkcia lokality: plocha 1 RD (0,08 ha)
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2

2.8.
(výkr.
2f)

občianska
vybavenosť

2.9.
(výkr.
2f)

občianska
vybavenosť

Návrh skanzenu
Pôvodná funkcia lokality: plocha záhrad
Navrhovaná funkcia lokality: navrhovaná plocha občianskeho vybavenia (0,28 ha)
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2 a sprievodnej správy

Návrh občianskej vybavenosti
Pôvodná funkcia lokality: plocha výroby (administratíva Agrifopu)
Navrhovaná funkcia lokality: plocha občianskeho vybavenia (0,34 ha)
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.10.

RD

(výkr.
2d)

Návrh plôch pre RD. Lokalita si vyžaduje ochranu pred Q100 ročnou vodou od potoka
Oľchovec. Lok. sa nachádzajú v geologicky nestabilnom území, pred povolením
výstavby RD je potrebné vhodnosť a podmienky stavebného využitia posúdiť a overiť
inžiniersko-geologickým prieskumom; doplnenie objektov RD do lok. navrhnutej v ZaD 1
Pôvodná funkcia lokality: plocha záhrad a lúk
Navrhovaná funkcia lokality: plocha rodinných domov
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.11.
(výkr.
2d)

RD

Návrh zmeny plôch na plochy rod. domov v záhradách. Lokalita si vyžaduje ochranu
pred Q100 ročnou vodou od potoka Oľchovec. . Lok. sa nachádzajú v geologicky
nestabilnom území, pred povolením výstavby RD je potrebné vhodnosť a podmienky
stavebného využitia posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom
Pôvodná funkcia lokality: plocha záhrad
Navrhovaná funkcia lokality: plocha 2 RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.12.
(výkr.
2c)

RD

Návrh zmeny plôch na plochy rod. domov v prelukách. Lokalita si vyžaduje ochranu
pred Q100 ročnou vodou od potoka Oľchovec.
Pôvodná funkcia lokality: plocha záhrad
Navrhovaná funkcia lokality: plocha 2 RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN
1a2

2.13.

RD

Po prerokovaní ZaD vypustené z riešenia (nesúhlas SVP,š.p.).

2.14.
(výkr.
2f, 2h)

chodník

Návrh chodníka medzi ulicou SNP a Ševčenkovou ulicou
Pôvodná funkcia lokality: plocha občianskej vybavenosti a športovou plochou
Navrhovaná funkcia lokality: chodník (0,02 ha)
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2, v sprievodnej správe a záväznej časti ÚPN
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Návrh zmeny plôch na plochy 2 rod. domov v prelukách .
Pôvodná funkcia lokality: plochy záhrad
Navrhovaná funkcia lokality: plochy RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.16.
(výkr.
2h)

RD

Návrh zmeny plôch na plochy rod. domov v prelukách .
Pôvodná funkcia lokality: plocha záhrad
Navrhovaná funkcia lokality: plocha 2 RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.17.
(výkr.
2g)

výroba

Rozšírenie plochy výroby.
Pôvodná funkcia lokality: plochy ornej pôdy
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.18.
(výkr.
2g)

výroba a občianska
vybavenosť

Návrh funkčnej plochy pre výrobu a občiansku vybavenosť.
Pôvodná funkcia lokality: plochy územnej rezervy pre výrobu
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby a občianskej vybavenosti
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.19.
(výkr.
2g)

výroba
poľnohospodárska

Návrh plôch poľnohospodárskej výroby.
Pôvodná funkcia lokality: plochy ornej pôdy
Navrhovaná funkcia lokality: plochy poľnohospodárskej výroby (1,23 ha)
Touto zmenou dochádza k výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.20.
(výkr.
2j)

výroba

Návrh funkčnej plochypre výrobu - na plochy pre ťažbu štrku s prístupovou
komunikáciou
Pôvodná funkcia lokality: plochy ornej pôdy
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby, prístupová komunikácia
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.21.
(výkr.
2a)

výroba

Návrh funkčnej plochy výroba, zrušenie územnej rezervy pre lok. RD
Pôvodná funkcia lokality: plocha ornej pôdy, územnej rezervy pre RD
a záhrady,sprievodnej zelene vodných tokov
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby , záhrady
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.22.
(výkr.
2a)

výroba

Návrh funkčnej plochy výroba
Pôvodná funkcia lokality: plochy železnice
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 1, 2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

2.23.
(výkr.
2a)

výroba

Na ploche občianskej vybavenosti v pôvodnom ÚPN sa nachádza v súčasnosti výroba
nábytku, plocha je v ÚPN aktualizovaná na plochy výroby.
Pôvodná funkcia lokality: plochy občianskej vybavenosti
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. výkresu č. 1, 2, sprievodnej správy a záväznej
časti ÚPN

2.24.
(výkr.
2b)

výroba + občianska a
technická vybavenosť

2.25.
2.26.
(výkr.
2b)

RD
RD

Návrh funkčnej plochy pre technické zázemie obce (napr. zberný dvor) a miestna
komunikácia do navrhovanej výrobnej zóny
Pôvodná funkcia lokality: plochy výroby
Navrhovaná funkcia lokality: zmiešané plochy výroby, technickej vybavenosti a
občianskej vybavenosti, plochy dopravy
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1,2 a 7, sprievodnej správy a záväznej časti ÚPN

Po prerokovaní ZaD lokalita vypustená z riešenia (nesúhlas SVP,š.p.).
Zmena reálneho funkčného využitia plochy
Pôvodná funkcia lokality: plochy výroby
Navrhovaná funkcia lokality: plochy RD

Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1, 2
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2.27.
a
2.27.
b
2.28
2.29.
(výkr.
2a)

cyklistická cestička

Návrh cyklistickej cestičky pozdĺž Cirochy a v koridore úzkokoľajky,

cyklomagistrála

Cyklomagistrála zo Sniny smer Ulič

OV+R
komunikácia

Po prerokovaní ZaD lokalita vypustená z riešenia (VVS,a.s)
Zmena trasovania prístupovej komunikácie do výrobnej zóny podľa skutkového stavu,
rozšírenie komunikácie na kategóriu MO 7,5/40

2.30.
(výkr.
2a)

výroba

Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy a výkresu č.1, 2 a 7
Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy a výkresu č.1, 2 a 7

Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1, 2, platnej sprievodnej správy a záväznej časti
ÚPN

Návrh funkčnej plochy výroba v 2 lokalitách, ktoré už slúžia výrobe
Pôvodná funkcia lokality: plocha záhrad, plochy sprievodnej zelene vodných tokov
Navrhovaná funkcia lokality: plochy výroby, izolačná zeleň
Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy a výkresu č.1 a 2 a 7

Vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia je podmienené vypracovaním
hladinového režimu Cirochy s následným situovaním stavebných objektov mimo zistené
záplavové územie.
2.31.
(výkr.
2f, 2g)

RD

Zmena funkčného využitia plochy - uprostred navrhovaných záhrad v ZaDč.1
ponechané ako plochy RD bez prístupu a TV
Pôvodná funkcia lokality: plochy záhrad
Navrhovaná funkcia lokality: navrhované plochy RD s doriešením prístupu a TV
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1, 2

2.32.
(výkr.
2b,
2c)

záhrady

Vo výkrese č. 1 a 2 sú navrhnuté záhrady namiesto plôch rodinných domov, kde v ZaD
č. 1 boli ponechané plochy rodinných domov plochy bez prístupových komunikácií a
TV na konci záhrad pri potoku. Zmena nebola premietnutá do sprievodnej správy, ani
záberov PP.
Pôvodná funkcia lokality: navrhované plochy RD
Navrhovaná funkcia lokality: plochy záhrad
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1 a 2

2.33.

rybník

Obnova historického rybníka
Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy a výkresu č.1

(výkr.
1b)

2.34.
(výkr.
1b)

agroturistika

2.35.
(výkr.
1a)

šport, rekreácia

Návrh funkčnej plochy pre chov hospodárskych zvierat a agroturistiku
Pôvodná funkcia lokality: plochy ornej pôdy a lúk.
Navrhovaná funkcia lokality: plochy živočíšnej výroby a rekreácie
Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy a výkresu č.1,2 a 7

Návrh funkčnej plochy pre športovo - rekreačné činnosti na trávnatej ploche bez
zastavaných plôch
Pôvodná funkcia lokality: plochy lúk
Navrhovaná funkcia lokality: športovo - rekreačné plochy
Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy a výkresu č.1, 2 a 7

2.36.
(výkr.
1b)

vlek

Zrušenie územnej rezervy pre vlek so zjazdovkou
Pôvodná funkcia lokality: územná rezerva pre športové plochy
Navrhovaná funkcia lokality: plochy lúk
Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy, výkresu č.1 a schémy záväznej
časti ÚPN

2.37.

rýchlostná cesta I/74

Premietnutie trasy rýchlostnej komunikácie I/74 z ÚPN-VÚC Prešovského kraja

(výkr.
1b)

2.38.
(výkr.
2c)

RD, športovorekreačné plochy

Aktualizácia stavu - RD a športovo- rekreačných plôch
Pôvodná funkcia lokality: športové plochy
Navrhovaná funkcia lokality: existujúce športovo - rekreačné plochy a plochy RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1. a 2
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Aktualizácia stavu - vedľa Cirochy je zrealizovaná rekreačná chatka
Pôvodná funkcia lokality: plochy sprievodnej zelene Cirochy
Navrhovaná funkcia lokality: plochy rekreačnej chatky
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1. a 2

2.40.
(výkr.
2f)

RD

Aktualizácia stavu - vedľa Cirochy je zrealizovaný rodinný dom
Pôvodná funkcia lokality: plochy sprievodnej zelene Cirochy
Navrhovaná funkcia lokality: plochy RD
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1. a 2

2.41.
(výkr.
1c)

rekreačná chatka

Aktualizácia stavu - na lúke v blízkosti potoka Chotinka je zrealizovaná rekreačná
chatka v NP Poloniny, UEV Bukovské vrchy a CHVÚ Bukovské vrchy
Pôvodná funkcia lokality: lúka
Navrhovaná funkcia lokality: plochy rekreačnej chatky
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1.

2.42.
(výkr.
1d)

budova LPUPS

Aktualizácia stavu - na lúke v k.ú. Starina je zrealizovaná administratívna budova
LPUPS Starina v ochrannom pásme NP Poloniny
Pôvodná funkcia lokality: lúka
Navrhovaná funkcia lokality: plochy občianskej vybavenosti
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.1.

vodovod, kanalizácia

Aktualizácia trasovania vodovodu a kanalizácie

plynovod

Zakreslenie anódového uzemnenia VTL plynovodu s ochranným a bezpečnostným
pásmom, aktualizácia trasovania plynovodu

Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č.3

Touto zmenou dochádza k zmene platnej sprievodnej správy, záväznej časti ÚPN a výkresu č.3

elektronické
komunikačné káble

V riešenom území sú premietnuté zrealizované a pripravované trasy elektronických
komunikačných káblov
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 4

VN vedenia

Aktualizácia trasovania VN vedení
Touto zmenou dochádza k zmene výkresu č. 4

geologicky nestabilné
územia

Geologicky nestabilné územia boli zakreslené do komplexného urbanistického návrhu v
M 1 : 10 000.

V rámci zmien a doplnkov č. 2 sa urobili úpravy v grafickom znázornené Zmien a doplnkov č. 1 - grafika sa upravila
podľa legendy pôvodného ÚPN, aby bol návrh čitatelný a zmeny a doplnky č. 1 sa zapracovali do pôvodného ÚPN
z dôvodu, že viaceré lokality bolo potrebné opätovne zmeniť. Tieto zmeny sú vyznačené v grafickej časti
dokumentácie s popisom. Viaceré zmeny v ZaD č. 1 sú zmätočné, inak znázornené v schéme záväznej časti a
komplexnom urbanistickom návrhu a inak v vo výkr. č. 7 - (Výkres perspektívneho použitia PP a LP na
nepoľnohospodárske účely v M 1 : 5000, v skutočnosti je mierka cca 1: 7000 - 8000), ktorým bol v ZaD č.1
nahradený výkres č. 4 (Vyhodnotenie záberu PPF a verejnoprospešné stavby). Vo výkrese č. 7 s číslovaním
jednotlivých lokalít od č. 1, niektoré lokality boli vyhodnotené ako nové, aj keď šlo iba o zmenu navrhovaného
funkčného využitia lokality, ktorá bola vyňatá v schválenom ÚPN, iná lokalita s obdobnou zmenou vyhodnotená
nebola nijak. Legenda sa nezhoduje s pôvodnou legendou. Pôvodný územný plán bol spracovaný do mapových
podkladov, ktoré boli k dispozícii, keď sa na ÚPN v r. 1998 začalo pracovať. Dnes máme k dispozícii presnú
katastrálnu mapu, preto sa územný plán spracováva do novej mapy a nedostatky v ZaD č. 1 sa zosúlaďujú s
metodikou spracovávania územnoplánovacej dokumentácie.
Zmeny a doplnky č. 2 sú riešené v rozsahu pôvodného územného plánu s rozšírením novonavrhovaných funkčných
plôch, resp. vypustením niektorých plôch, ktoré boli v pôvodnom ÚPN (územná rezerva pre vlek so zjazdovkou) a v
ZaD č.1 ÚPN - O (golfové ihrisko, amfiteáter, kúpalisko - vodný svet, úprava plôch záhrad a pod). Zmeny a doplnky
č.2 sa týkajú plôch v historickom katastri obce Stakčín.
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Po prerokovaní boli z návrhu ZaD č.2 vypustené lokality č. 28 - návrh občianskej vybavenosti a a rekreácie na
ploche jestvujúceho odkaliska a lokality 2.13. a 2.25. v záplavovom území Cirochy.

1.2 Základné údaje charakterizujúce územie obce
Kapitola 1.2. sa dopĺňa na konci textom:
Obmedzenia v rozvoji obce sú:
pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora 500 m od chovných objektov
 ochranné pásmo cintorínov - 50 m
 ochranné pásmo ČOV 100 m
 ochranné pásmo elektrických vedení - pri napätí od 1 do 35 kV vrátane 10 m, v súvislých lesných porastoch 7 m,
pri napätí od 35 do 110 kV vrátane 15 m od krajného vodiča.
 ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča
na každú stranu
 ochranné pásmo transformovne VN/NN - 10 m od konštrukcie transformovne
 ochranné pásmo pre plynovody a prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm - 4 m
 ochranné pásmo pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce 1
m
 ochranné pásmo pre STL plynovody a prípojky vo voľnom priestranstve a v nezastavanom území 10 m
 ochranné pásmo regulačnej stanice 8 m od RS
 ochranné pásmo anódového uzemnenia 8 m od objektu
 bezpečnostné pásmo anódovej ochrany VTL plynovodu (150 m mimo zastavané územie a 40 m v zastavanom
území obce)
 bezpečnostné pásmo VTL plynovodu s menovitou svetlosťou do 350 mm - 20 m
 ochranné pásmo železnice 60 m od krajnej koľaje
 ochranné pásmo vodovodného rádu Starina 12 m od jestvujúceho vedenia (6 m od vedenia sa zdvojnásobilo
ako rezerva pre navrhované zdvojenie)
 ochranné pásmo vodárenskej nádrže Starina
 ochranné pásmo diaľníc a ciest vyšších tried 50 - 100 m od osi priľalého jazdného pásu mimo zastavané územie
 ochranné pásmo ciest nižších tried a miestnych komunikácií 15 - 25 m od osi vozovky mimo zastavané územie
 Podľa vyhlášky 35/1984 Zb., hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch
stranách komunikácie vo vzdialenosti
a) 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia
b) 50 m od osi vozovky cesty I. triedy
c) 25 m od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia
d) 20 m od osi vozovky cesty III. triedy
e) 15 m od osi vozovky cestymiestnej komunikácie I. a II. triedy
 50 m od mosta za Cirochou neuvažovať s výstavbou
 ochranné pásmo hospodárskeho dvora Agrifop juhovýchodne od obce je 500 m
 Územie katastra sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení.
V zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s dopravným úradom nasledujúce stavby:


Stavby, alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písmeno a) leteckého zákona)



Stavby, alebo zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných, alebo umelých vyvýšeninách,
ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b) leteckého zákona)



Zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c) leteckého zákona)
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Zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia, na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroj (§ 30 ods. 1 písmeno d) leteckého
zákona)

Kultúrne pamiatky


Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným úradom
pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky ochrany
archeologických nálezov a archeologických nálezísk na územiach aj mimo území s evidovanými a
predpokladanými archeologickými nálezmi v procese územného a stavebného konania

1.3 Nadradená ÚPD
Kapitola 1.3. sa nahrádza novým textom:
Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
Z ÚPN Prešovského samosprávneho kraja schváleného Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho
kraja uznesením č. 268/2019 a 269/2019 zo dňa 26. 08. 2019, a VZN PSK č. 77/2019 s účinnosťou od 6.10.2019
vyplýva potreba rešpektovať záväzné regulatívy platné pre katastrálne územie obce a verejnoprospešné stavby:

I.

1.
1.1.
1.1.4.
1.1.5.

Záväzné regulatívy územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného
využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie
v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov,
Podporovať sídelné prepojenie územia kraja na medzinárodnú sídelnú sieť rozvojom urbanizačných
rozvojových osí pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného významu.
Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov.

1.2.
1.2.1.

V oblasti regionálnych vzťahov
Rozvoj Prešovského samosprávneho kraja vytvárať polycentricky vo väzbe na rozvojové osi, centrá a
ťažiska osídlenia v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.
1.2.2. Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska v znení jeho zmien
z roku 2011:
1.2.2.5. 3. skupiny, 1. podskupiny – Levoča, Stará Ľubovňa, Snina, Svidník.
1.2.4. Podporovať ťažiská osídlenia podľa KURS:
1.2.4.4. Tretej úrovne, druhej skupiny:
1.2.4.4.2.
Sninské.
1.2.5.
Podporovať rozvojové osi podľa KURS:
1.2.5.2.
Druhého stupňa:
1.2.5.2.3.
Vihorlatskú rozvojovú os:
Humenné – Snina – hranica s Ukrajinou.
1.2.7. Sídelnú štruktúru kraja formovať ako kompaktný, vzájomne previazaný hierarchický systém osídlenia
rešpektujúci prírodné, krajinné a historické danosti územia a rozvojové plochy umiestňovať predovšetkým
v nadväznosti na zastavané územia.
1.2.8. Podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území predovšetkým v územiach intenzívnej urbanizácie
založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka.
1.2.9. Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou verejného
dopravného a technického vybavenia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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1.2.10. V záujme vytvorenia charakteristického architektonického výrazu, predovšetkým rekreačných území, pri
realizácií stavieb zohľadňovať regionálnu znakovos s využitím dostupných prírodných materiálov.
1.2.13. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné,
Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov,
Svidník a
Vranov nad Topľou.
1.2.17. V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vytvárať územnotechnické podmienky pre zariadenia na ukrývanie
obyvateľstva v prípade ohrozenia.
1.2.18. Rešpektovať územnotechnické požiadavky na požiarnu ochranu obyvateľstva.
1.3.
1.3.1.

1.3.5.

V oblasti štruktúry osídlenia
Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho
využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať
vlastné potreby.
Rešpektovať pri rozvoji osídlenia prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu, podzemné a povrchové zásoby
pitnej vody, ako najvýznamnejšie determinanty rozvoja územia.
Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, na zvyšovanie
kvality a komplexity urbánnych prostredí.
Prehodnotiť v procese aktualizácii ÚPN obcí navrhované nové rozvojové plochy a zároveň
minimalizovať navrhovanie nových území urbanizácie.
Nerozvíjať osídlenie na územiach environmentálnych záťaží alebo v ich blízkosti.

2.

Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva

2.1.
2.1.4.

V oblasti hospodárstva
Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a stavebnej produkcie
na životné prostredie a na prírodnú krajinu.
Vytvárať podmienky kompaktného rozvoja obcí primárnym využívaním voľných, nezastavaných územných
častí zastavaného územia obcí. Pri umiestňovaní investícií prioritne využívať revitalizované opustené
hospodársky využívané územia (tzv. hnedé plochy – brownfield).
V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v chránených
územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej
stability.
Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Navrhovať funkčné
využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy, jej využitie, aby
navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie.
Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú poľnohospodárska a
lesná pôda popri produkčnej funkcii plní.
Vo všetkých vyhlásených osobitne chránených územiach s tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody a
krajiny a v územiach vymedzených biocentier, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy
osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia, rešpektovať ako
jednu z hlavných funkcií ekologickú a vodozádržnú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným
významom.
Podporovať územný rozvoj siete chovných a lovných rybníkov na hospodárske využitie a súčasne aj pre
rôzne formy rekreačného rybolovu.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

2.1.5.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.5.

2.2.6.
2.3.
2.3.4.

V oblasti ťažby
Usmerňovať ťažbu štrkopieskov a s ňou súvisiacu dopravnú a technickú infraštruktúru, v súlade s ochranou
pôdneho genofondu a životného prostredia a s vodohospodárskymi záujmami a záujmami obcí.
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3.

Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej
infraštruktúry

3.1.
3.1.1.

V oblasti školstva
Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich
a preškoľovacích
zariadení v závislosti na vývoji rastu/poklesu obyvateľstva v území obcí s intenzívnou urbanizáciou.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

V oblasti zdravotníctva
Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania.
Vytvárať podmienky pre rovnocennú dostupnosť nemocničných zariadení a zdravotníckych služieb
pre obyvateľov jednotlivých oblastí kraja.
Vytvárať územno–technické predpoklady pre rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovov
ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete
celého územia kraja a dopĺňať ich kapacity podľa aktuálnych potrieb.

3.2.3.

3.3.
3.3.2.
3.3.3.

3.3.4.

3.4.
3.4.2.

3.4.3.
3.4.4.

V oblasti sociálnych vecí
Vybudovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb a vytvoriť sieť dostupnú
všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi v závislosti na vývoji počtu obyvateľstva v území.
Vytvárať územno–technické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych služieb
vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom je najmä
podpora zotrvania klientov v prirodzenom sociálnom prostredí.
Zohľadniť nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým
vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané podmienky pre zariadenia poskytujúce pobytovú
sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).
V oblasti duševnej a telesnej kultúry
Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a
zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia najmä pre občiansku
vybavenosť.
Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno–rekreačného charakteru.
Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v mestskom aj
vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva.

4.

Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva

4.2.
4.2.1.
4.2.3.

Nadviazať domáce turistické aktivity na medzinárodný turizmus využitím:
Špecifickej prihraničnej polohy regiónov PSK s Poľskom a Ukrajinou.
Rekreačných krajinných celkov (RKC) – Tatranský región (RKC Vysoké Tatry, RKC Belianske Tatry,
RKC Spišská Magura, RKC Ľubické predhorie, RKC Kozie chrbty, RKC Ľubovnianska vrchovina), Spišský
región (RKC Stredný Spiš a RKC Levočské vrchy), Šarišský región (RKC Čergov, RKC Bachureň –
Branisko, RKC Slanské vrchy, RKC Busov, RKC Dukla), Hornozemplínsky región (RKC Domaša, RKC
Nízke Beskydy, RKC Východné Karpaty, RKC Vihorlat).
Posudzovať individuálne územia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hľadiska únosnosti rekreačného
zaťaženia a na základe konkrétnych požiadaviek ochrany prírody a krajiny a krajinného obrazu.
Podporovať spojnice významných historických centier na území PSK a jeho bezprostredného okolia s
kultúrno–historickými pamiatkami mimo centier, dopravnými trasami medzinárodnej a regionálnej úrovne
(gotická cesta, jantárová cesta, soľná cesta, vínna cesta a iné), vrátane cyklistických trás predovšetkým
medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11.
Zariadenia cestovného ruchu a poskytovanie služieb prioritne umiestňovať v zastavaných územiach
existujúcich stredísk cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa
bezprostredne viaže na uskutočňovanie rekreačných činností závislých od prírodných daností.
V územných plánoch obcí minimalizovať zmenu funkcie opodstatnených plôch rekreácie a turizmu na inú

4.8.
4.10.

4.12.

4.17.
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4.24.
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4.26.

4.27.
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4.30.

4.31.
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funkciu, predovšetkým na bývanie.
Vytvárať územné podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží (sústav)
s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovo–rekreačnou vybavenosťou.
Podporovať rozvoj príslušnej rekreačnej vybavenosti a umiestňovanie rekreačného mobiliáru pri
cyklistických trasách a ich križovaní, v obciach a turisticky zaujímavých lokalitách (rekreačný mobiliár,
stravovacie a ubytovacie zariadenia).
Podporovať
rozvoj
agroturistických
aktivít,
rekonštrukcie
nevyužívaných
poľnohospodárskych/prevádzkových dvorov na rozvoj agroturistických areálov.
Prepájať agroturistické zariadenia s inými turistickými zariadeniami, najmä rekreačnými trasami (pešími,
cyklistickými, jazdeckými, ...).
Navrhovať zriaďovanie jazdeckých trás pre hipoturistiku a hipoterapiu.
Podporovať rozvoj šetrných foriem netradičných športovo–rekreačných aktivít vo vzťahu k životnému
prostrediu (bezhlučných, bez zvýšených nárokov na technickú a dopravnú vybavenosť, na zásahy do
prírodného prostredia, na zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy, ...).
Modernizovať staré rekreačné centrá prednostne pred vytváraním nových športovo–relaxačných plôch.
Vytvárať podmienky pre územný rozvoj už existujúcich chatových osád.
Podporovať rozvoj prímestskej rekreácie s príslušným športovo – rekreačným vybavením, vrátane
nástupných bodov, nielen pri väčších mestách, ale aj v kontaktových pásmach menších obcí – medzi
zastavanými územiami a voľnou krajinou, najmä v obciach s rekreačným zameraním.
Podporovať dobudovanie lokalít, zariadení a plôch pre vodné športy a vodácku turistiku.
Chránené územie národnej siete a územia sústavy NATURA 2000 prednostne využívať na prírodný
turizmus, letnú poznávaciu turistiku a v nadväznosti na terénne danosti územia v prípustnej miere pre zimné
športy a letné vodné športy, len ak sú tieto aktivity v súlade s dokumentami starostlivosti o tieto územia.
V obciach nachádzajúcich sa v chránených územiach prírody národnej a európskej siete, umiestňovať nové
a rozširovať jestvujúce rekreačno–športové areály a stavby len v hraniciach zastavaného územia obce v
zmysle schváleného ÚPN O. Do doby schválenia ÚPN O sa môžu umiestňovať stavby len v hraniciach
zastavaných území, ktoré boli k 1.1.1990 premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp.
Investičné zámery navrhovať a umiestňovať mimo Iokalít kultúrneho dedičstva najmä pamiatkových
rezervácií, pamiatkových zón alebo v ich blízkosti a v ich katastrálnom území, aby nedochádzalo k
ohrozeniu charakteru lokality a zániku jedinečného a neopakovateľného „genia loci".

5.

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

5.1.

Pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou zohľadňovať ich situovanie
vzhľadom na existujúce líniové zdroje hluku a vytvárať územné podmienky na realizáciu protihlukových
opatrení na území PSK.
Podporovať účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží.
Vytvoriť územné podmienky pre bezpečné situovanie výstavby mimo území s vysokým radónovým rizikom.
Rešpektovať zásady ochrany vodných zdrojov a ochrany území s vodnou a veternou eróziou,
Podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

5.2.
5.7.
5.8.
5.9.
6.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny,
v oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability, využívania prírodných zdrojov a iného
potenciálu územia

6.1.
6.1.1.

V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
Rešpektovať a zohľadňovať územie Svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové
pralesy Karpát a iných regiónov Európy, Biosférickú rezerváciu Tatry, Medzinárodnú biosférickú rezerváciu
Východné Karpaty, Park tmavej oblohy Poloniny, územia Natura 2000, veľkoplošné chránené územia
prírody – TANAP, PIENAP, NAPANT, NP Slovenský Raj, NP Poloniny a Chránené krajinné oblasti Vihorlat
a Východné Karpaty, ako aj maloplošné chránené územia prírody ležiace na území PSK.
V chránených územiach a lokalitách Svetového dedičstva (UNESCO), najmä kde je predpoklad zvýšenej

6.1.2.
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6.1.3.

6.1.5.

6.1.6.
6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.2.7
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

7.

Strana 16 z 41

turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad dynamickej a statickej dopravy s potrebou zohľadnenia platnej
legislatívy v oblasti ochrany chránených území prírody a ochrany národných kultúrnych pamiatok.
Modernizovať úseky cyklociest vedúce k hraničným priechodom, nachádzajúce sa v 4. a 5.stupni územnej
ochrany alebo v územiach Natura 2000, z lokálnych prírodných materiálov a zároveň dodržiavať podmienky
protieróznej ochrany.
Rešpektovať a zohľadňovať pri ďalšom využití a usporiadaní územia, všetky v území PSK vymedzené
skladobné prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým biocentrá provinciálneho
(PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho (NRBk)
významu.
Podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny a biodiverzity.
Zosúlaďovať trasovanie a charakter navrhovaných turistických a rekreačných trás s požiadavkami ochrany
prírody v chránených územiach a v územiach, ktoré sú súčasťou prvkov ÚSES, predovšetkým po
existujúcich trasách. Nové trasy vytvárať len v odôvodnených prípadoch, ktoré súčasne zlepšia ekologickú
stabilitu územia.
Investičné zámery navrhovať mimo jadrovej zóny Svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové
lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, mimo existujúcich a navrhovaných chránených
území s najvyšším stupňom ochrany, existujúcich a navrhovaných A zón národných parkov, okrem
odôvodnených prípadov nevyhnutných verejnoprospešných stavieb súvisiacich s manažmentom územia.
Vyhýbať sa pri riešení nových dopravných prepojení územiam, ktoré sú známe dôležitými biotopmi
chránených druhov živočíchov a chránenými druhmi rastlín.
V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability
Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov
diaľnic a ciest a v blízkosti výrobných areálov.
Podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v
územiach prvkov územného systému ekologickej stability.
Podporovať výsadbu pôvodných druhov drevín a krovín na plochách náchylných na eróziu. Podporovať
revitalizáciu upravených tokov na území PSK, kompletizovať alebo doplniť sprievodnú vegetáciu výsadbou
domácich pôvodných druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšiť podiel trávnych porastov na plochách
okolitých mikrodepresií,
Podporovať ekologický systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotrás.
V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia
Chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie.
Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu a vodohospodársky
významné plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine.
Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania a udržania
charakteristických čŕt krajiny a základných hodnôt krajinného obrazu.
Zabezpečiť ochranu vôd a ich trvalo udržateľného využívania znižovaním znečisťovania prioritnými látkami,
zastavenie alebo postupné ukončenie produkcie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
V blízkosti územia národných parkov a chránených území, v blízkosti jaskýň a v ich ochranných pásmach,
chránených územiach s 3. a vyšším stupňom neotvárať a opätovne nespúšťať do prevádzky lomy
predovšetkým z dôvodu ochrany fauny nachádzajúcej sa v už dlhodobo opustených ťažobných priestoroch.
Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie horninového prostredia, prírodných zdrojov, nerastných
surovín, vrátane energetických surovín a obnoviteľných zdrojov energie, eliminovať nadmerné čerpanie
neobnoviteľných zdrojov.
Regulovať využívanie obnoviteľných zdrojov v súlade s mierou ich samoreprodukcie a revitalizovať
narušené prírodné zdroje, ktoré sú poškodené alebo zničené najmä následkom klimatických zmien,
živelných pohrôm a prírodných katastrof.
Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti o krajinu
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7.1.

Dodržiavať ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine pri formovaní krajinného obrazu riešeného územia,
ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch krajinárskej kompozície a na
princípoch aktívnej ochrany hodnôt – prírodné, kultúrno–historické bohatstvo, jedinečné panoramatické
scenérie, obytný, výrobný, športovo–rekreačný, kultúrno–spoločenský a krajinársky potenciál územia.
7.2.
Podporovať a ochraňovať vo voľnej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a typického charakteru –
prirodzené lesné porasty, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v
podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi.
7.3.
Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, v
pozoruhodných, všedných i narušených územiach.
7.4.
Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania ostatných
funkčných zložiek v území.
7.5.
Prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území.
7.8.
Podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných areálov,
výrobných zón, urbanizovaných území a výškových stavieb.
7.10. Podporovať zakladanie alejí, stromoradí v poľnohospodárskej krajine a chrániť a revitalizovať existujúce.
7.11. Rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov a záplavové/inundačné územia ako nezastavateľné, kde
podľa okolností uplatňovať predovšetkým trávne, travinno–bylinné porasty.
7.12. Zachovať a rekonštruovať existujúce prvky malej architektúry v krajine a dopĺňať nové výtvarné prvky v
súlade s charakterom krajiny.
7.13. Navrhované stavebné zásahy citlivo umiestňovať do krajiny v záujme ochrany krajinného obrazu, najmä
v charakteristických krajinných scenériách a v lokalitách historických krajinných štruktúr.
Rešpektovať pri rozvoji jednotlivých funkčných zložiek v území základné charakteristiky primárnej krajinnej štruktúry,
nielen ako potenciál územia, ale aj ako limitujúci faktor.
7.6.
Rešpektovať a podporovať krajinotvornú úlohu lesných a poľnohospodársky využívaných plôch v kultúrnej
krajine.
8.

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska zachovania kultúrno –
historického dedičstva

8.1.

Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené a navrhované na vyhlásenie, národné
kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma.
Zohľadňovať a chrániť v územnom rozvoji kraja:
Územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva.
Známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov.
Navrhované a existujúce národné kultúrne pamiatky a ich súbory, areály a ich ochranné pásma, s dôrazom
na lokality pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na medzinárodne významné národné kultúrne
pamiatky.
Pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce.
Rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkového fondu, kde sú určené podmienky i požiadavky,
ktoré vyjadrujú ochranu nielen vybraného stavebného fondu na území kraja, ale aj pamiatkové územia.
Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etno–kultúrne a hospodársko–
sociálne celky.
Uplatniť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva aktívny spôsob ochrany
prírody a prírodných zdrojov.
Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho jedinečných kultúrno – historických daností
v nadväznosti na všetky zámery územného rozvoja.

8.2.
8.2.2.
8.2.4.
8.2.5.

8.2.8.
8.3.
8.4.
8.5.
8.7
9.

Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska verejného dopravného vybavenia

9.3.
9.3.2.

Cestná doprava
Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľníc až ciest III. triedy – definovanú pasportom
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Slovenskej správy ciest “Miestopisným priebehom cestných komunikácií“, ohraničenú jej ochrannými
pásmami mimo zastavaného územia a cestných pozemkov v zastavanom území Prešovského kraja.
9.3.4.7. Cesta I/74: (Modra, Stakčín, Jasenov
9.3.4.7.1. Modernizácia cestného ťahu hranica KSK – Brekov – Ubľa – hranica s Ukrajinou
s obchvatmi obcí
Brekov, mesta Humenné v trase prechádzajúcej južnou časťou
k. ú. Humenné s pokračovaním cez k.
ú. Jasenov v časti cez lokalitu futbalového ihriska a Raškova, pokračujúc medzi lokalitami Dlhé a Sever
s pokračovaním v k. ú. Humenné s ukončením mimoúrovňovou križovatkou v lokalite Krámová a obchvaty
obcí Hažín nad Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Belá nad
Cirochou, mesta Snina a obcí Stakčín, Kolonica, Ladomirov a Ubľa.
9.3.5.
Chrániť územné koridory a realizovať cesty II. triedy:
9.3.5.20. Náhradné nové cestné prepojenie Ublianskej a Uličskej doliny, z dôvodu potreby premiestnenia úseku cesty
Jalová – Starina – Príslop pre jej kolíziu s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany Vodárenskej
nádrže Starina, riešiť mimo vlastného územia NP Poloniny.
9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a realizovať:
9.3.7.1. Diaľnice D1 a rýchlostné komunikácie R, ciest I., II. triedy a vybrané úseky III. triedy, úpravy ich parametrov,
preložky, obchvaty a prepojenia vrátane prejazdných úsekov dotknutých sídiel.
9.3.7.9. Opatrenia na cestách, ktoré eliminujú dopravné strety s lesnou zverou.
9.3.7.10. Chodníky pre chodcov okolo ciest I., II. a III. triedy a cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy.
9.3.7.11. Verejné dopravné zariadenia a priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy.
9.7.
9.7.1.

Cyklistická doprava
Rešpektovať významné dopravné väzby medzi regionálnymi centrami pre nemotorovú dopravu a to v
zmysle národnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky schválenej Vládou SR v roku 2013,
rešpektovať systém medzinárodných, nadregionálnych a regionálnych cyklotrás prepájajúcich PSK
s významnými aglomeráciami, centrami cestovného ruchu v okolitých krajinách, na Slovensku a v regióne
s možnosťou variantných riešení, okrem presne zadefinovaného koridoru medzinárodnej cyklotrasy
EuroVelo 11.
9.7.2. Vytvárať územné a územnotechnické podmienky pre realizáciu:
9.7.2.3. Cyklotrás predovšetkým na nepoužívaných poľných cestách historických spojníc medzi obcami so
zohľadnením klimatických podmienok.
9.7.2.4. Súbehu cyklistickej dopravy (cyklociest) a pešej dopravy v dopravne zaťažených územiach mimo hlavného
dopravného priestoru s oddeleným dopravným režimom,
9.7.3. Odčleniť komunikácie (cyklocesta, cyklocestička a cyklochodník) od automobilovej cestnej dopravy mimo
hlavného dopravného priestoru. V centrách obcí a miest – najmä na komunikáciách III. a nižšej triedy
odporúčame upokojovať motorovú dopravu náležitými dopravno – inžinierskymi prvkami, zriaďovať zóny 3D
s efektívnymi nástrojmi na reguláciu rýchlosti – čím sa vo výraznej miere zlepšia podmienky pre nemotorovú
– pešiu a cyklistickú dopravu, ktorej pozícia v hlavnom dopravnom priestore je v mnohých prípadoch
(chýbajúci chodník či segregovaná cyklotrasa) opodstatnená.
9.7.4. Nadväzovať cyklotrasy na línie a zariadenia cestnej a železničnej dopravy v rámci podpory multimodality
dopravného systému.
9.7.5. Podporovať budovanie peších a cyklistických trás v poľnohospodárskej a vidieckej krajine.
9.7.6. Podporovať realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému medzinárodných,
národných, regionálnych a miestnych cyklotrás.
9.7.7. Podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými križovaniami s dopravnými
koridormi, s vodnými tokmi, s územiami ochrany prírody a krajiny, k čomu využívať lesné a poľné cesty.
9.7.8. Podporovať budovanie oddychových bodov na rekreačných trasách, oživených krajinným mobiliárom a
malou architektúrou, vrátane sociálnych zariadení.
9.9.

Infraštruktúra cestných komunikácií, železníc, cyklistickej a pešej dopravy pretinajúcej štátnu
hranicu
9.9.1.3. Pešie a cyklistické komunikácie pretínajúce štátnu hranicu, turistické komunikácie a komunikácie pre
prihraničný styk:
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Ruské – Roztoky Górne, peší, cyklisti.

Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia

10.2. V oblasti zásobovania vodou
10.2.1. Chrániť a využívať existujúce zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel zásobovaných
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, vrátane ich pásiem hygienickej ochrany.
10.2.3. Zabezpečiť územné rezervy pre rozšírenie trás Východoslovenskej vodárenskej sústavy zdvojenie potrubia
z úpravne vody Stakčín a v smere Giraltovce – Bardejov a rešpektovať územné rezervy pre skupinové
vodovody regionálneho významu podľa schváleného „Plánu rozvoja verejných vodovodov pre územie
Prešovského kraja“.
10.2.4. Zvyšovať podiel využívania povrchových a podzemných vôd, ktoré svojimi parametrami nespĺňajú
požiadavky na pitnú vodu (tzv. úžitková voda) pri celkovej spotrebe vody v priemyselnej výrobe,
poľnohospodárstve, vybavenosti a takto získané kapacity pitnej vody využiť pri rozširovaní verejných
vodovodov.
10.3. Chrániť územné koridory pre líniové stavby:
10.3.1. Vo Východoslovenskej vodárenskej sústave (zdroj vody VN Starina):
10.3.1.4. Zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín, s pokračovaním do Vranova nad Topľou.
10.3.1.5. Prívod z úpravne vody Stakčín pre skupinový vodovod pre Ubliansku dolinu pre zásobovanie vodou obcí
Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová, Ladomirov, Michajlov, Ubľa, Dúbrava a Šmigovec.
10.3.4. Zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na pitné účely na
celom území.
10.3.6. Rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo zdrojov obcí.
10.4. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
10.4.1. Rezervovať koridory a plochy pre kanalizáciu a pre zariadenia čistenia odpadových vôd:
10.4.1.2. Realizáciu verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd nachádzajúcich sa v ochranných pásmach
vodárenských odberov z povrchových tokov zabezpečiť na úrovni súčasného technického pokroku.
10.4.2. Dobudovať kanalizáciu v obciach, kde v súčasnosti nie je vybudovaná a napojiť na príslušné ČOV.
10.4.5. Odstraňovanie disproporcií medzi zásobovaním pitnou vodou sídelnou sieťou verejných vodovodov a
odvádzaním odpadových vôd sieťou verejných kanalizácií a ich čistením v ČOV je nutné zabezpečiť:
10.4.5.1. Výstavbou kapacitne vyhovujúcich čistiarenských zariadení tam, kde je vybudovaná kanalizačná sieť.
10.4.5.2. Budovaním komplexných kanalizačných systémov, t.j. kanalizačných sietí spolu s potrebnými čistiarenskými
kapacitami.
10.4.5.3. Budovaním nových kanalizačných systémov pre výhľadové kapacity.
10.4.5.4. Aplikáciu nových trendov výstavby kanalizačných sietí so zameraním na znižovanie množstva balastných
vôd prostredníctvom vodotesnosti kanalizácií.
10.4.5.5. Komplexným riešením kalového hospodárstva, likvidáciou a využitím kalov a ostatných odpadov z čistenia
odpadových vôd.
10.4.6. Pri odvádzaní zrážkových vôd riešiť samostatnú stokovú sieť a nezaťažovať jestvujúce čistiarne
odpadových vôd.
10.4.8. Pri znižovaní miery znečistenia povrchových a podzemných vôd okrem bodových zdrojov znečistenia, riešiť
ochranu aj od plošných zdrojov znečistenia.
10.5. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží
10.5.1. Revitalizovať na vodných tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, protipovodňové opatrenia so
zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami.
10.5.3. S cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu nových kanalizácií,
čistiarní odpadových vôd, rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a rekonštrukciu existujúcich
kanalizačných sietí.
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10.5.4. Zlepšovať vodohospodárske pomery (odtokových úprav) na malých vodných tokoch v povodí prírode
blízkym spôsobom lesného hospodárenia bez uplatňovania veľkoplošných spôsobov výrubu lesov a
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií.
10.5.5. Pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov, s cieľom zachytávať povodňové prietoky.
10.5.6. Budovať prehrádzky na úsekoch bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, s cieľom znížiť
eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu.
10.5.7. Vykonávať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde, s
preferovaním prírode blízkych spôsobov obhospodarovania.
10.5.8. Rešpektovať existujúce melioračné kanály s cieľom zabezpečiť odvodnenie územia.
10.5.11. Vytvárať územnotechnické podmienky v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží.
10.5.14. Využívať jestvujúce vodné nádrže pre poľnohospodárske a závlahové účely využívať aj na rekreáciu.
10.5.15. Podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch s vhodným spôsobom zachytenia a využitia dažďovej
vody z povrchového odtoku.
10.5.16. Pri zachytávaní vôd zo spevnených plôch existujúcej a novej zástavby priamo na mieste, prípadne navrhnúť
iný vhodný spôsob infiltrácie zachytenej vody tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený
voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.
10.5.17. Rešpektovať stavby a realizáciu protieróznych opatrení na prítokoch a v pásmach hygienickej ochrany
Vodnej nádrže Starina.
10.5.18. Z hľadiska ochrany prírodných pomerov obmedziť zastavanie alúvií tokov ako miest prirodzenej retencie vôd
a zabezpečiť ich maximálnu ochranu.
10.6. V oblasti zásobovania elektrickou energiou
10.6.1 Rešpektovať vedenia existujúcej elektrickej siete, areály, zariadenia a ich ochranné pásma (zdroje,
elektrárne, vodné elektrárne, transformačné stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN a VVN a pod.).
10.7. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom
10.7.2. V oblasti zásobovania plynom:
10.7.2.3. Chrániť koridory pre výstavbu strednotlakových (STL) plynovodov:
10.7.2.3.14.
STL Stakčín – Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka.
10.7.4. Rešpektovať trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpečnostné pásma.
10.7.5. Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma objektov plynárenských zariadení, technologických objektov
(regulačné stanice plynu, armatúrne uzly) a ostatných plynárenských zariadení.
10.7.6. Rešpektovať predpoklad, že v budúcnosti môže dôjsť k čiastkovým rekonštrukciám existujúcich
plynárenských zariadení (VTL plynovodov). Nové trasy budú rešpektovať existujúce koridory VTL vedení
a budú prebiehať v ich ochrannom a bezpečnostnom pásme.
10.8. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov
10.8.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre výstavbu zdrojov energie využívajúc obnoviteľné zdroje a pri ich
umiestňovaní vychádzať z environmentálnej únosnosti územia.
10.8.2. Neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:
10.8.2.1. V územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO, vo vyhlásených územiach sústavy NATURA
2000 a v ich ochranných pásmach, v okolí jaskýň a v ich ochranných pásmach a v hrebeňových častiach
pohorí.
10.8.2.2. V biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni.
10.8.2.3. V okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych biokoridorov min. 100 m, pri
nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE
spresní ornitológ v procese EIA).
10.8.2.5. V krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne exponovaných lokalitách.
10.8.2.6. V ochranných pásmach diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy.
10.8.2.7. V ucelených lesných komplexoch.
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10.8.2.10. V ochranných pásmach 1. stupňa a 2. stupňa vodárenských zdrojov, v kúpeľných miestach a v kúpeľných
územiach, v klimatických kúpeľoch, v aquaparkoch, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd a
prírodných liečivých zdrojov 1. stupňa a 2. stupňa.
10.9. V oblasti telekomunikácií
10.9.1. Vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja
skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.
10.9.2. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení.
10.9.3. Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.
10.9.4. Vytvárať územné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových
lokalitách.
10.9.5. Zariadenia na prenos signálu prioritne umiestňovať na výškové budovy a továrenské komíny, aby sa
predišlo budovaniu nových stožiarov v krajine. Existujúce stavby na prenos signálu spoločne využívať
operátormi a nevyužívané stožiarové stavby z krajiny odstraňovať.
II. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, spojené s
realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1.
V oblasti verejnej dopravnej infraštruktúry
1.1.
Cestná doprava
1.1.3. Stavby na cestách I. triedy 1.1.3.7. Cesta I/74:
1.1.3.7.1.Modernizácia cestného ťahu hranica KSK – Brekov – Ubľa – hranica s Ukrajinou s obchvatmi obcí Brekov,
mesta Humenné v trase prechádzajúcej južnou časťou k. ú. Humenné s pokračovaním cez k. ú. Jasenov v
časti cez lokalitu futbalového ihriska a Raškova, pokračujúc medzi lokalitami Dlhé a Sever s pokračovaním v
k. ú. Humenné s ukončením mimoúrovňovou križovatkou v lokalite Krámová a obchvaty obcí Hažín nad
Cirochou, Kamenica nad Cirochou, Modrá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, mesta
Snina a obcí Stakčín, Kolonica, Ladomirov a Ubľa.
2.
V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
2.1.
V oblasti energetiky
2.1.3. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom
2.1.3.3. Stavby pre modernizáciu vysokotlakových (VTL) plynovodov:
2.1.3.3.7.VTL DN 100 Stakčín – Ladomirov.
2.1.3.4. Stavby strednotlakových (STL) plynovodov:
2.1.3.4.16.STL Stakčín – Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka.
2.2.
V oblasti zásobovania vodou
2.2.2. Stavby skupinových vodovodov:
2.2.2.1. Vo Východoslovenskej vodárenskej sústave (zdroj vody Vodná nádrž Starina):
2.2.2.1.4.Zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín, s pokračovaním do Vranova nad Topľou až po
čerpaciu stanicu Hanušovce nad Topľou.
2.2.2.1.5.Prívod z úpravne vody Stakčín pre skupinový vodovod pre Ubliansku dolinu pre zásobovanie vodou obcí
Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová, Ladomirov, Michajlov, Dúbrava a Šmigovec.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
Stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
Stavby kalového hospodárstva na likvidáciu a využitie kalov a ostatných odpadov z čistenia odpadových
vôd.
V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží
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Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických
záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami.
Stavby rybníkov, poldrov, zdrži, prehrádzok, malých viacúčelových vodných nádrží a vodárenských nádrží
pre stabilizáciu prietoku vodných tokov.

2.6.
V oblasti telekomunikácií
2.6.1. Stavby sietí informačnej sústavy a ich ochranné pásma.

Uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno, podľa zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno
pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
2. Vymedzenie územia
Vymedzenie riešeného územia v ÚPN-O bolo hranicami zastavaného územia obce k 1.1.1990 rozšírenými o plochy
navrhované na bývanie, rekreáciu, výrobu a technickú vybavenosť.
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN - O riešili územie vymedzené katastrálnou hranicou obce Stakčín s pôvodnými katastrami
obcí Dara, Ostružnica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala. Z a D č. 2 vymedzujú riešené územie
hranicami historického katastra obce Stakčín z dôvodu, že historické katastre obcí Dara, Ostružnica, Ruské,
Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala sa nachádzajú v ochrannom pásme vodnej nádrže Starina, kde je zakázaný
akýkoľvek urbanistický rozvoj.
V ZaD sa rieši historický kataster obce Stakčín, s výnimkou prevádzkového objektu pod vodnou nádržou v
historickom katastri obce Starina, kde bolo vydané stavebné povolenie a tento stav sa aktualizuje v ZaD.
3. Širšie vzťahy.
Kapitola 3. sa mení a dopĺňa nasledovne a dopĺňa nasledovne:
Návrh
 cestu I/74 navrhujeme preložiť mimo zastavané územie, kde pre túto komunikáciu ponechávame plošnú
rezervu. Preložka cesty regionálneho významu je vedená južným okrajom zastavaného územia, (komunikácia
bola vypustená v grafickej časti ZaD č.1) ako rýchlostnú komunikáciu južnou časťou katastrálneho územia.
 plošnú rezervu pre lyžiarsky vlek so zjazdovkou navrhujeme v lokalite Rovienky. Presná lokalizácia vleku sa
dorieši v samostatnej štúdii, ktorá preukáže ekologickú vhodnosť tejto investície v uvedenej lokalite. (plošná
rezerva pre vlek so zjazdovkou je vypustená v ZaD č.2)
 na potoku v blízkosti navrhovaného cyklistickej cestičky a v trase historickej železnice je navrhnutý rybník.
Upravilo sa trasovanie cyklistickej cestičky voči zmenám a doplnkom č. 1 podľa GPS zamerania trasy historickej
železnice
 navrhuje sa cyklomagistrála v smere od Sniny po hrádzi Cirochy s pokračovaním cez obec po ľavej strane
Cirochy, severne od historického katastra obce s napojením na cyklistické trasy navrhnuté v ZaD.č.1 smer
4. Kultúrne a výtvarné hodnoty prostredia
4.1.

Kultúrne pamiatky

Kapitola 4.1. sa dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Vojnový cintorín v Stakčíne na parcele KN C č. 1386 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku Pamiatkovým
úradom Slovenskej republiky rozhodnútím č. PUSR-2018/16697-4/74676/JAN dňa 19.09.2018, ktoré nadobudlo
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právoplatnosť dňa 12. 10. 2018. Do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, registra nehnuteľných kultúrnych
pamiatok, bol predmetný cintorín zapísaný dňa 24. 10. 2018 pod číslom 12124/1.
Cintorín predstavuje jeden z najstarších a najväčších vojnových cintorínov na území SR a dokladuje pozostatky bojov
v sninskom regióne v rámci I. svetovej vojny. V urbanistickej štruktúre obce má výnimočné miesto.
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 1 pamiatkového zákona sa základná ochrana kultúrnej pamiatky rozumie súhrn
činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu, alebo odcudzeniu kultúrnej
pamiatky, na trvalé udržanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a
prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.
V zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 pamiatkového zákona 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 10 metrov od nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ake nehnuteľnou pamiatkou je stavba, alebo od
hranice pozemku, ak je nehnuteľnou pamiatkou aj pozemok.
5. Návrh urbanistickej koncepcie
Kapitola 5. sa mení a dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Plochy bývania v rodinných domoch navrhujeme rozvíjať v juhovýchodnej časti obce v lokalite Hora, v
severovýchodnej časti obce v lokalite Roviny, pri bývalej materskej škole v západnej časti obce, na ľavom a pravom
brehu Cirochy a v zastavanom území v prelukách. Plošnú rezervu pre rozvoj bývania navrhujeme v lokalite Roviny a
medzi ČOV a regulačnou stanicou na pravom brehu Circhy.
Plochu pre sociálne bytové domy navrhujeme pri bývalej materskej škole v západnej časti obce.
Výrobné a skladové priestory navrhujeme rozvíjať v jestvujúcich výrobných areáloch, vo východnej časti obce
vedľa jestvujúcej výrobnej zóny, medzi odkaliskom úpravne vody a areálom pozberovej úpravy Agrifopu a v
rozšírenom areáli Gepstavu, v juhozápadnej časti obce medzi plochou železnice a cestou I/74, severovýchodne a
severozápadne od ČOV v nadmerných záhradách. Plochy pre agroturistiku sú navrhnuté juhovýchodne od areálu
Agrifopu, v jeho ochrannom pásme.
6. Demografia a ekonomická aktivita
Návrh
Počet obyvateľov sa v ZaD č. 2 voči pôvodne navrhnutému počtu obyvateľov v ÚPN nemení z dôvodu, že nárast
počtu obyvateľov v navrhovaných RD pokrýva počet obyvateľov v bytových domoch zrušených Zmenami a
doplnkami č. 1.
7 Bytový fond
Kapitola 7. sa mení návrhový rok nasledovne:
Návrh počtu bytového fondu:
ukazovateľ
r. 1999
r.2015 r.2030
počet obyvateľov
2437
2700
počet trvale obýv. bytov
658
882 886
osoby /byt
3,70
3,06 3,01
Počet navrhovaných bytov v rodinných domoch v týchto zmenách a doplnkoch voči schválenému stavu v ÚPN-O o 4
byty v rodinných domoch, ďalších 26 bytov je náhradou za zrušené bytové domy v ZaD č.1.
Ruší sa návrh 121 bytov v bytových domoch navrhnutých v ZaD č. 1 v centre obce, počet bytov v tejto lokalite
zostáva voči schválenému stavu v ÚPN-O nezmenený, keďže zmeny a doplnky č. 1 neriešili v textovej časti bytový
fond a demografiu.
Návrhom v ZaD č. 2 sa sa vylepšuje obložnosť bytov z 3,06 ob./b.j. na 3,01 ob./b.j.
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Občianske vybavenie
8.2. Kultúra

Kapitola 8.2. sa návrh dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Návrh
 navrhuje sa zriadiť skanzen v centre obce
 navrhuje sa zmena funkčného využitia bývalej administratívnej budovy Agrifopu pre klubové priestory, záujmovú
činnosť a iné administratívne potreby obce
8.6. Cintorín a miesta posledného odpočinku
Kapitola 8.6. sa v časti návrh dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Návrh
 Vojenský cintorín bol v r. 2018 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Navrhuje sa rozšírenie cintorína
severným smerom o plochu 1,0 ha, na navrhovanú plochu pre kynologický klub, ktorý je posunutý severne od
navrhovaného rozšírenia cintorína.
8.7. Maloobchodné zariadenia a veľkoobchod
Kapitola 8.7. sa v časti návrh dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Návrh
 maloobchodné zariadenia riešiť na plochách bývania a občianskej vybavenosti, veľkoobchod na plochách
občianskej vybavenosti
8.8. Telovýchova a šport
Kapitola 8.8. sa návrh mení a dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Návrh
 v lokalite Rovienky je navrhnutá plošná rezerva pre vlek so zjazdovkou. Presná lokalizácia bude určená až po
spracovaní environmentálnej štúdie , ktorá zhodnotí rozsah zásahov, charakter územia, a vyšpecifikuje
opatrenia na elimináciu vplyvov poškodzujúcich prírodné prostredie.
 v juhozápadnej časti zastavaného územia sa navrhuje zmena navrhovaného funkčného využitia z výrobných
plôch na športové plochy s výmerou 3830 m2
 plochy pre športovo - rekreačné využitie (1,99 ha) bez stavebných úprav a objektov sú navrhnuté na lúke južne
od cesty do Stakčínskej Roztoky
 navrhuje sa zrušenie navrhovaného golfového ihriska v ZaD č.1 s plochou 68,22 ha
 športové plochy v centre obce sa menia voči návrhu v ÚPN-O na športovo - rekreačné plochy, v súčasnosti slúži
lokalita pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov, na ploche sú vybudované oddýychové plochy s altánkom a
detskými ihriskami. Ruší sa navrhované rozšírenie tejto plochy v ZaD č.1, kde sa navrhovalo kúpalisko, vodný
svet na plochy nachádzajúce sa v ochrannom pásme VN vedenia a OP a BP navrhovaného VTL plynovodu do
Stakčínskej Roztoky.
9. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, výrobné služby a stavebníctvo
Návrh


plošnú rezervu plochu pre výrobu s plochou 6,07 ha navrhujeme medzi odkaliskom a mechanizačným
strediskom AGRIFOPu (zm. 1.2.)
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plocha s rozlohou 0,30 ha vedľa Cirochy je navrhnutá pre ťažbu štrku (zm. 2.20.).
plochy výroby sú navrhnuté južne od úpravne vody - rozšírenie jestvujúceho výrobného areálu východným
smerom o plochu 0,59 ha, západne od prístupovej komunikácie do úpravne vody sa navrhuje zmena
navrhovaného funkčného využitia z plochy územnej rezervy (0,97 ha) na výrobu a občiansku vybavenosť
(administratívu) a poľnohospodársku výrobu bez možnosti živočíšnej výroby, areál môže byť využitý najmä ako
skladové priestory, resp. garážovanie mechanizmov z dôvodu blízkosti obytnej zástavby a úpravne vody
plochy pre výrobu severozápadne(2.30.) a severovýchodne (zm. 2.21., zm. 2.30.)) od ČOV ( spolu 3,34 ha) a
medzi plochou železnice a cestou I. tr. pri vstupe do obce od Sniny (zm. 2.22.) s plochou 1,1 ha
v zastavanom území je aktualizovaná výrobná plocha (výroba nábytku zm. 2.23)
v prieluke medzi výrobnou plochou 1.2. a navrhovanou plochou pre občiansku vybavenosť realizovať izolačnú
zeleň
v lokalitách vymedzených pre výrobu, v ktorých sa už nachádzajú, alebo navrhujú výrobné prevádzky, povoľovať
iba také prevádzky, ktoré nebudú mať negatívny vplyv na pohodu bývania produkciou imisií, zápachu a prachu
z dôvodu blízkosti obytnej zástavby

10. Rekreácia
V kapitole 10. sa v časti návrh vypúšťa prečiarknutý text a dopĺňa sa za posledným odstavcom nasledovne:
Návrh
 v obci sa uvažuje s plošnou rezervou pre výstavbu vleku s nasledovnými parametrami:
Názov
Typové
Kapacita
výškový rozdiel menovitá rýchlosť šikmá dĺžka m
zariadenia
označenie
os/hod.
(m)
m/s
Lyžiarsky vlek
H 100
900
151
3,9
600
 pri parkovisku lyžiarskeho areálu uvažovať s požičovňou športových potrieb s lyžiarskou školou, bufetom a
objektom sociálnych zariadení
 pre predpokladaných 240 lyžiarov je potrebné počítať s 20 miestami v občerstvovacích zariadeniach, čo
predstavuje zastavanú plochu 60 m2.
 potreba zjazdových plôch pre kapacitu vleku 900 osôb/hod. je min. 6 ha zjazdových plôch

ruší sa v ZaD č. 1 ÚPN - O navrhnutá plocha pre rekreáciu - kúpalisko - vodný svet pri Ciroche v centre
obce (zm. 1.14.) s plochou 21 600 m2. Plochou navrhnutou na rozšírenie ide VN vedenie, súbežne s VN
vedením je v schválenom ÚPN - O vedený aj navrhovaný plynovod do Ladomírova v súlade so záväznou
časťou ÚPN - VÚC Prešovského kraja (reg. č. 7.1.1.). Pôvodný areál s plochou 8 890 m2 sa navrhuje
pôvodné funkčné využitie šport zmeniť na športovo-rekreačné pre krátkodobú rekreáciu obyvatreľov obce,
pre ktorú sú v lokalite už čiastočne vybudované drobné stavby (zm. 2.38). V juhozápadnej časti pôvodne
navrhovaného areálu sa aktualizuje podľa skutkového stavu na plochy jestvujúcich RD.

plocha agroturistiky s plochou 6,37 ha je navrhnutá juhovýchodne od areálu Agrifopu, v jeho ochrannom
pásme

v centre obce severne od Cirochy je zrealizovaná rekreačná chatka, plocha pozemku chatky je
aktualizovaná do výkresu č.1 a č. 2

v severovýchodnej časti katastra v blízkosti potoka Chotinka bol doplnený rekreačný objekt s plochou 20 m2,
objekt je znázornený vo výkr. č. 1c
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KOSTROVÁ SIEŤ CYKLISTICKÝCH TRÁS V PREŠOVSKOM KRAJI, URBEKO S.R.O. PREŠOV, 2018
P9- Zemplín – Poloniny: Humenné - Snina – Stakčín – Ruské s. PL, napoj. na UA –Sninské rybníky –
Strihovce – Ubľa

11. Doprava a dopravné zariadenia
Kapitola 11. sa mení a dopĺňa za poslednými odstavcami v návrhových častiach nasledovne:
Cestná sieť
Nadradená cestná sieť




Návrh
v grafickej časti je vo výkrese širších vzťahov a vo výkrese komplexného urbanistického návrhu v M 1 : 10000
korigované trasovanie preložky cesty I/74 Humenné - Snina - Ukrajina v zmysle ÚPN VÚC Prešovského kraja
na ceste II/558 Jalová - Príslop vylúčiť z verejnej premávky v súlade s požiadavkami prvého pásma hygienickej
ochrany vodnej nádrže Starina po vybudovaní náhradného prepojenia Stakčín. Stakčínska Roztoka - Príslop v
kategórii cesty II. triedy

Obslužné a prístupové komunikácie
Návrh
Za posledným odstavcom sa dopĺňa:
 navrhuje sa mimoúrovňové železničné priecestie Snina - Stakčín žkm 26,328 podľa projektovej dokumentácie
REMING consult a.s. z 09/2015. Nová miestna komunikácia napájajúca sa na cestu I/74 navrhnutá v mieste
križovania so železnicou v kategórii MO 8/30
 do výrobnej zóny v trase jestvujúcej komunikácie dobudovať miestnu komunikácie do kategórie MO 7,5/40
 prístupové komunikácie sú navrhnuté k navrhovaným rodinným domom, v lokalite Záhrady je ukončená otočkou
 k lokalite ťažby štrku je navrhnutá prístupová komunikácia kategórie MO 7,5/40
Komunikácie pešie, cyklistické
Návrh
 Do ZaD č.2 sa upresňuje trasa cyklomagistrály podľa Kostrovej siete cyklistických komunikácií v Prešovskom
kraji EUROVELO v historickom katastri obce Stakčín (Výkr. č. 1, zm. 2.27.b). Trasa Svidník - Medzilaborce - Ulič
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V1: Ladomírová-Krajné Čierno - Miková - Habura - Medzilaborce - Čabalovce - Svetlice - Pichné - Snina Stakčín - Ulič - Ukrajina a Stakčín - Ruské - PR je zapracovaná v rozsahu riešeného územia v ZaD č. 1
V ZaD č. 2 je navrhnutá cyklistická cestička od južnej časti zastavaného územia, kde sa napája na
cyklomagistrálu južným smerom v trase historickej úzkokoľajky (Výkr. č. 1, zm. 2.27.a).

Parkovacie a odstavné plochy
Návrh
 podnikateľské firmy si zabezpečia parkovanie na vlastných pozemkoch.
Osobná autobusová a železničná doprava
Návrh
 V zmysle záväznej časti ÚPN - VÚC je navrhnutá územná rezerva pre modernizáciu železničnej trate
 investori v ochrannom pásme železnice si musia vykonať opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov
železničnej prevádzky z hľadiska hluku, vibrácií .. v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z.z.. Voči prevádzkovateľovi železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavky na riešenie
protihlukových príp. iných opatrení
12. Vodné hospodárstvo
12.1.

Zásobovanie vodou

Kapitola 12.1. sa mení nasledovne:
Spotreba vody
QP = VVR . 2 700 = 180. 2 700 = 486 m 3/deň = 5,6 l/s
Qmax. = QP. kd = 486. 1,6 = 777,6 m3/deň = 9 l/s
Qh. = Qmax. kh = 777,6 . 1,8 = 1 399,7 m3/deň = 16,2 l/s
QP = VVR . 2 700 = 160. 2 700 = 432 m3/deň = 5,0 l/s
Qmax. = QP. kd = 432 . 1,4 = 604,8 m3/deň = 7 l/s
Qh. = Qmax. kh = 604,8 . 1,8 = 1 088,64 m3/deň = 12,6 l/s




maximálna denná potreba Qmax = 9,00 7,00 l/s bude zabezpečená aj naďalej z prívodného vodovodného rádu VVS
Starina.
hodinové maximum Qh = 16,2 12,6 l/s zásobovacie potrubie DN 200 svojou kapacitou 35 l/s pri v= 1 m/s spoľahlivo
zabezpečí.
rozšírenie rozvodnej siete do nových lokalít navrhujeme z profilu DN 100. Návrh je vyznačený na výkrese technickej
vybavenosti.

Akumulácia
Súčasné priame napojenie obce na systém VVS Starina z odbočovacej šachty prívodného rádu DN 1000 obmedzuje
možnosti používať dezinfekčný chlór v množstve potrebnom podľa STN 75 71 11. Preto navrhujeme akumuláciu pre celú obec.
Vzhľadom na nevyhovujúce tlakové pomery vyplývyjúce z veľkých výškových rozdielov jestvujúcej zástavby a lokality Hora
navrhujeme akumuláciu zabezpečiť dvoma samostatnými vodojemami a to pre obec pred úpravňou vody a samostatným
vodojemom pre lokalitu Hora.
Potrebná akumulácia podľa STN 63 6650 - Vodojemy čl. 14 má byť 60 - 100 % Qmax.
Výhľadová maximálna denná potreba bude Q max =
777,6 604,8 m3
Potrebná akumulácia V min. = 777,6 604,8. 0,6 =
466,6 363 m3
Vzhľadom na to, že sa uvažuje s dvoma tlakovými pásmami, pre obec (2300 obyvateľov) uvažujeme s vodojemom 2 x 200 m 3
a pre lokalitu Hora (400 obyvateľov) s vodojemom 100 m 3.
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Vodojem pre obec a navrhovanú zástavbu v lokalite Cirocha a Roviny
Pre jestvujúce zásobovanie obce navrhujeme vybudovať vodojem s objemom 2 x 200 m3 na kóte 288 m n.m. Vodojem
navrhujeme situovať vedľa areálu úpravne vody vľavo od vstupu medzi oplotenie úpravne vody a navrhovaný areál Gepstavu.
Napájanie vodojemu navrhujeme gravitačne potrubím z úpravne vody. Voda z vodojemu sa do rozvodnej siete v obci napojí
vodovodným potrubím DN 200 z navrhovaného vodojemu po odbočovaciu šachtu z potrubia VVS Starina pri odkalisku.
Tlakové pomery:
Kóta dna vodojemu
288 m n.m.
Kóta najnižšieho terénu v obci
246 m n.m.
Kóta najvyššieho terénu v obci
263 m n.m.
Hydrostatický tlak – rozdiel kót
25
42 m
Straty v potrubnej sieti
2
8m
Hydrodynamický pretlak
min.23
max.34 m
Vodojem pre navrhovanú zástavbu v lokalite Hora
Kóta najvyššieho terénu v lokalite Hora
Kóta dna vodojemu
Kóta najnižšieho terénu v lokalite
Kóta najvyššieho terénu v lokalite
Hydrostatický tlak v lok.Hora – rozdiel kót
Straty v potrubnej sieti
Hydrodynamický pretlak

296 m n.m. Tlakové pomery vodojemu pre lokalitu Hora:
315 m n.m.
272 m n.m.
296 m n.m.
19 m - 43 m
1m - 2m
18 m - 41 m

Podľa STN 73 6620 čl. 26 hydrostatický pretlak vo vodovodnej sieti nemá prevýšiť 0,6 MPa (60 m vodného stĺpca). Podľa
čl. 23 uvedenej STN hydrodynamický pretlak vo vodovodnej sieti v mieste napojenia prízemnej zástavby má byť väčší ako 0,25
MPa, avšak najmenej 0,15 MPa.
Uvedeným ustanoveniam tlakové pomery vyhovujú.
V oblasti vodného hospodárstva v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy navrhujeme:
 koridor pre zdvojenie prívodu vody z úpravne vody Stakčín do Humenného
 koridor pre prívod vody z úpravne vody Stakčín do Ublianskej doliny v trase Kolonica – Ubľa

V lokalite IBV Hora navrhujeme pre túto lokalitu vodojem na kóte 315 m.n.m. s kapacitou 100 m 3. Vodojem pre lokalitu
Hora navrhujeme zásobovať vodou prívodným výtlačným potrubím odbočkou z objektu vodojemu pre obec. V objekte
vodojemu pre obec navrhujeme situovať aj čerpaciu stanicu pre prívodné výtlačné potrubie.

Kapitola 12.1. Zásobovanie vodou sa na konci dopĺňa nasledovne:
Navrhnuté je napojenie lokality RD južne od lokality Hora (lokalita navrhnutá v ZaD č.1 na verejný vodovod, severná
časť lokality Hora navrhnutá v ÚPN-O na zokruhovanie (Zm.1.9.).
Navrhlo sa napojenie novonavrhovaných lokalít RD 2.12., 2.31. a 2.32 na napojenie na verejný vodovod a
kanalizáciu.
Na základe pripomienok VVS,a.s. sa po prerokovaní zapracovali do grafickej časti dokumentácie opravy:
- dokreslilo sa potrubie pre odpadovú vodu z úpravne vody do lagúny DN 1000
- navrhovaný vodojem pre zástavbu v lokalite Cirocha a Roviny na kóte 288 m n.m. schválený v ÚPN-O je
presunutý juhovýchodne , pretože bol zakreslený nesprávne
- zmenilo sa trasovanie prívodného a rozvodného vodovodu k vodojemu pre lok. Hora - k účelovej komunikácii
vedúcej k navrhovanému vodojemu
Z celkového počtu 2 444 obyvateľov bolo v roku 2017 napojených na verejný vodovod v obci Stakčín 2 426
obyvateľov, čo predstavuje napojenosť 99,26 %.
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Údaje o množstve distribuovanej vody a počte zásobovaných obyvateľov za roky 2015, 2016, 2017 sú uvedené
v tab. č. 1.
Tab.č.1
Stakčín

2015

2016

2017

Počet obyvateľov v obci

2 454

2 437

2 444

- z toho napojení na
vodovod

2 438

2 422

2 426

671

679

681

Voda fakturovaná m3/rok

76 394

80 226

80 406

- domácnosti m3/rok

54 679

59 072

57 203

- poľnohospodárstvo m3/rok

13 710

13 839

15 135

- ostatné m3/rok

8 005

7 315

8 068

Počet prípojok

Navrhovaný počet obyvateľov v obci zmenami a doplnkami č. 2 sa nemení. Spotreba vody v domácnostiach v
súčasnosti je 64,6 l/os.deň.
Návrh
Do priestoru nad vodovodné potrubie VVS Stakčín DN 1000, ako aj v rozsahu ochranného pásma, nie je
možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky a pod....) V zmysle §19 ods.5 zákona je
v pásme ochrany zakázané:
 vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť
ich technický stav,
 vysádzať trvalé porasty,
 umiestňovať skládky,
 vykonávať terénne úpravy.
12.2. Kanalizácia
Kapitola 12.1. Zásobovanie vodou sa na konci dopĺňa nasledovne:
Údaje o množstve vyčistenej vody a počte obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu sú uvedené v tab. č. 2:
Stakčín

Rok 2017

Rok 2018

Počet obyvateľov v obci

2 444

2 446

- z toho napojení na kanalizáciu

2 228

2 248

594

594

80 170 m3/rok

86 139 m3/rok

Počet kanalizačných prípojok
Množstvo vody čistenej na ČOV
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Sledované ukazovatele v rámci ČOV Stakčín sú uvedené v tab. č. 3:
ČOV STAKČÍN
Projektované parametre

Skutočnosť
r. 2017

Počet EO
Q24
BSK5

r. 2018

1 500 EO

659 EO

1318 EO

4,50 l/s

2,5 l/s

2,7 l/s

207,7 mg/l

180,0 mg/l

339,0 mg/l

Potreba vody pre obyvateľstvo, technickú a občianskú vybavenosť
Počet obyvateľov:
2 700
Špecifická potreba vody:
go - bytový fond: -podľa vybavenosti bytov 135 l/os/d,
- obč. a tech. vybavenoti: -do 1000 obyvateľov 15 l/os/d
- obč. a tech. vybavenoti: -nad 1000 obyvateľov 25 l/os/d
Priemerná denná potreba vody:
Qp=M x go
Maximálna denná potreba vody:
Qm=Qp x kd
Maximálna hodinová potreba vody:
Qm=Qp x kh
Prietok splaškových odpadových vôd
Priemerný denný prietok splaškov:
Q24=(M x go) : 1000
Qhmin=kmin x
Minimálny hodinový prietok splaškov: Q24
Maximálny hodinový prietok
splaškov:
Qhmax=kmax x Q24
Spotrebisko

Stakčín
spolu:

Počet
obyvateľov

Špecifick
á
potreba
vody

Priemerná
potreba
vody

Maximálna
denná
potreba
vody

Koeficient
hodinovej
nerovnomernosti

Maximálny
hodinový
prietok
spláškov

Minimálny
hodinový
prietok
splaškov

M

go

Q24

Q24

kmax kmin

Qhmax

Qhmin

osoby

l/os/d

m3/d

2 700
2700,0

160

432 5,00 691,2 8,00 1,80 0,6 777,60
432,0 5,0 691,2 8,0
777,6

l/s

m3/d

l/s

m3/d

l/s

m3/d

l/s

9,00
9,0

259,20
259,2

3,00
3,0

Na základe uvedenej aktualizácie údajov a vypočítaného prietoklu splaškov sa navrhuje intenzifikácia ČOV.
12.3.

Vodné toky a plochy

Kapitola 12.3. Vodné toky a plochy v časti návrh sa na konci dopĺňa nasledovne:
Návrh
 pri všetkých potokoch je potrebné zapezpečiť manipulačný pás šírky 3,0 m. 5,0 m,
 pri Ciroche zapezpečiť manipulačný pás 10,0 m.
 pre obec nie sú k dispozícii záplavové územia Q100, lokality situované v blízkosti Cirochy (RD, výroba) je
potrebné zabezpečiť individuálnou protipovodňovou ochranou na Q100, resp. s umiestnením stavby mimo
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zistené záplavové územie na základe predloženého hladinového režimu toku, ktorý musí byť vypracovaný
odborne spôsobilou osobou v odbore vodohospodárske stavby. Hladinový režim je potrebné spracovať pre celý
úsek toku v dotyku s navrhovanou výstavbou. Projektovú dokumentáciu jednotlivých stavebných objektov
predložiť k vyjadreniu Slovenskému vodohospodárskemu podniku a rešpektovať hranicu pozemku
v katastrálnom operáte
v rámci odvádzania dažďových vôd riešiť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku z novo navrhovaných
spevnených plôch v jednotlivých navrhovaných lokalitách ( z komunikácií, spevnených plôch a striech RD,
prípadne iných stavebných objektov ) v úrovni min. 60 % z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min. na
pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente
v rámci odvádzania dažďových vôd z novonavrhovaných spevnených plôch 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. v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) a v zmysle požiadaviek § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z.
na tokoch, najmä na hydrických biokoridoroch nevytvárať bariéry, ktoré by zamedzili migrácii vodných
živočíchov a živočíchov migrujúcich tokmi
v južnej časti katastra sa navrhuje obnoviť historický rybník vedľa navrhovanej rýchlostnej komunikácie
1.5.2.18. pred realizáciou objektov RD na brehoch vodných tokov Trnovec a Oľchovec v lokalitách 1.35.
zabezpečiť adekvátnu individuálnu protipovoňovú ochranu
1.5.2.19. Vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre lokality 1.2. - plocha výroby, 2.20. navrhovaná plocha výroby, 2.30. - navrhovaná plocha výroby je podmienené vypracovaním hladinového režimu
Cirochy s následným situovaním stavebných objektov mimo zistené záplavové územie.
1.5.2.20. v prípade realizácie RD pred dobudovaním obecnej ČOV, odkanalizovanie RD riešiť dočasne do
nepriepustných žúmp s vývozom na zmluvnú ČOV

13. Zásobovanie elektrickou energiou
Kapitola 13. sa v časti návrh dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Riešenie ZaD č. 2 si bude vyžadovať zriadenie nových trafostaníc v navrhovaných lokalitách výroby. Výkon TS a
presné umiestnenie TS budú riešené až bude upresnené, o akú výrobu pôjde.
14. Radiokomunikácie , telekomunikácie, diaľkové kábely
V kapitole 14 sa dopĺňa nový bod 14.4:
14.4.

Návrh optických sietí

Do ZaD č. 2 ÚPN-O sú zapracované pripravované optické siete:
 podľa Zadania stavby spracovanej AŽP, Praha s.r.o., na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie č. ÚR 2015/181 - 004/471 dňa 6.10.2015
 optická prípojka Slovak Telekom, a.s. - stožiar Towercom - SV_STK, F2BTS podľa projektovej
dokumentácie pre územné konanie vypracovaný spoločnosťou Telco, s.r.o. Trebišov v novembri 2018
 optické káble pre Slovak Telekom,a.s., projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou Huawei
Technologies (Slovak), s.r.o. Bratislava v októbri 2018
15. Zásobovanie teplom
Kapitola 15. sa v časti návrh dopĺňa za posledným odstavcom nasledovne:
Návrh
 spotrebu tepla v obci navrhujeme kryť najmä alternatívnymi zdrojmi energie, resp. elektrickou energiou a
zemným plynom.
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16. Zásobovanie plynom
Kapitola 16 sa na konci dopĺňa nasledovne:
Vkatastrálnom území obce je doplnené príslušenstvo plynárenských zariadení a to Anódové uzemnenie na parc. č.
1838, na ktoré sa vzťahuje ochranné pásmo 4 m a bezpečnostné pásmo 20 m od potrubia na obe strany. Anódové
uzemnenie je zakreslené do výkresu č.1
Pre napojenie Ublianskej doliny a Stakčínskej Roztoky na plyn navrhujeme ponechať kopridor VTL plynovodu s
ochrannými a bezpečnostnými pásmami pre :
 trasu VTL plynovodu do Ublianskej doliny ďalšou vetvou VTL plynovodu odbočujúcou pred regulačnou stanicou
VTL/STL v Stakčíne
 trasu STL plynovodu do Stakčínskej Roztoky
17. Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo



plochy pre poľnohospodársku výrobu sú navrhnuté západne od navrhovaných plôch výroby a občianskej
vybavenosti južne od úpravne vody (zm. 2.19.)
plocha pre kynologický klub, hipoturistiku je navrhnutá severne od navrhovaného rozšírenia cintorína na ploche
1,81 ha; v areáli je možné navrhnúť objekty pre chov zvierat iba mimo hygienické ochranné pásmo citorína - 50
m od hranice cintorína (zm. 2.6.)

19. Životné prostredie
19.1.

Odpadové hospodárstvo

Kapitola 19.1. sa na konci dopĺňa v znení:
Plochy bývalých skládok komunálneho odpadu sú rekultivované, plochy sa nachádzajú na lúkach a pasienkoch.
19.4. Geologicky nestabilné územia
Kapitola 19.4. sa na konci dopĺňa v znení:
Do výkresu Komplexný urbanistická návrh v M 1 : 10 000 sa vyznačili geologicky nestabilné územia podľa mapy
svahových deformácií zverejnenej na stránke epl.geology.sk/geofond/zosuvy/. Nestabilné územia do riešeného
územia zasahujú:
- v navrhovanej rekreačnej lokalite Lieskovec, kde v pôvodnom ÚPN bol navrhnutý rybník na potoku Lieskovec, v
zmenách a doplnkoch č. 1 zmenený na viacúčelovú vodnú plochu doplnenú zvieracou oborou - ZOO a
ubytovacími a stravovacími zariadeniami
- v lokalite navrhovaných bytových domov v ÚPN, v ZaD č. 1 zmenených na lokalitu rodinných domov pri bývalej
materskej škole v západnej časti obce
Návrh
Zosuvné územia sú plochy vyžiadajúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii. Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia
výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia
územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné pred vydaním povolenia akejkoľvek
výstavby posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií
nie sú vhodné pre stavebné účely.
19.5.

Geotermálna energia

Dopĺňa sa kapitola 19.5. v znení:
V katastri obce nie je evidovaná žiadna geotermálna energia.
Zdroj: Využitie geotermálnej energie v podmienkach Slovenska, Ing. Ladislav Bartko, PhD., a kol. Katedra
procesného a environmentálneho inžinierstva Košice.
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19.6. Radónové riziko
Dopĺňa sa kapitola 19.6. v znení:
V katastrálnom území obce je podľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra nízke až stredné radónové riziko.
Body merania radónu sú vyznačené vo výkrese č.1. Izoplochy stredného radónového rizika sú vyznačené žltoru
čiarkovanou čiarou:
V lokalitách so stredným radónovým rizikom navrhujeme pred výstavbou RD realizovať radónový prieskum. V
prípade stredného, alebo vysokého radónového rizika na stavebnom pozemku urobiť opatrenia na odvetranie
suterénnych priestorov pod objektom bývania, resp. občianskeho vybavenia).
23.

Kostra územného systému ekologickej stability

Mení sa názov kapitoly 23 a kapitola sa na konci dopĺňa nasledovne:
23. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY
Národný park Poloniny
Územie národného parku sa nachádza v katastrálnych územiach Dara, Hostovice, Kalná Roztoka,
Klenová, Kolbasov, Nová Sedlica, Osadné, Ostrožnica, Parihuzovce, Pčoliné, Príslop, Runina, Ruská
Volová, Ruské, Ruský Potok, Smolník, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Starina, Topoľa, Ulič, Uličské
Krivé, Veľká Poľana, Zboj a Zvala. Národný park má výmeru 29 805,0514 ha; jeho územie je
vymedzené v mapke:
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Pre národný park sa vyhlasuje ochranné pásmo na území okresu Snina. Ochranné pásmo má výmeru 10
973,2893 ha.
Na území národného platí 3. stupeň ochrany, na území ochranného pásma národného platí 2. stupeň
ochrany.
Svetové prírodné dedičstvo UNESCO -Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov

Európy

Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy je sústava území pôvodne na slovenskej a
ukrajinskej strane Karpát a od roku 2011 aj v Nemecku. Celková rozloha 10 území je 29 278,9 ha a rozloha
ochranného pásma 48 692,7 ha.
Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty (MBR VK) bola vyhlásená v rokoch 1992 – 93.
Bilaterálnu dohodu podpísali dve krajiny: Slovensko a Poľsko. V októbri 1998 sa k slovensko-poľskej časti pripojilo aj
územie susednej Ukrajiny, čím vznikla prvá trojstranná biosférická rezervácia na svete.
MBR VK je druhou najväčšou biosférickou rezerváciou v Európe. Rozprestiera sa na ploche 208 089 ha (z toho
poľská časť zaberá 52,25%, slovenská časť 19,59% a ukrajinská časť 28,16%) a zahŕňa 6 veľkoplošných
chránených území.
Nachádzajú sa tu najväčšie európske komplexy pôvodných bukových lesov a východokarpatských horských lúk –
polonín. Prevládajú tu pôvodné a endemické rastlinné spoločenstvá, žijú tu početné stavy veľkých lesných cicavcov
(medveď, vlk, zubor, rys, mačka divá). Je to územie ukrývajúce unikátne historické pamiatky a staré tradície našich
predkov. Dominantou slovenskej časti je hrebeň Bukovských vrchov, koncentrácia pôvodných bukových pralesov a
drevené kostolíky. Medzi projekty tejto rezervácie, zamerané na udržateľný turizmus, patrí aj navrátenie huculských
koní, zubra lesného a bobra.
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Územie zahŕňa tieto chránené oblasti:




Poľsko: Bieszczadzki Park Narodowy (Beskydský národný park) a dve susedné chránené krajinné
oblasti Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy a Park Krajobrazowy Doliny Sanu
Slovensko: Národný park Poloniny
Ukrajina: Užanskij nacionaľnij prirodnij park (Užanský národný park) a CHKO Nadsjanskyj regionaľnyj
landšaftnyj park

Park tmavej oblohy Poloniny
Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený 3. decembra 2010 pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity
2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku.
Územie parku je vymedzené samotným územím NP Poloniny (29 805 ha), jeho ochranným pásmom (10 973 ha) a
katastrálnym územím obcí Kolonica, Ladomirov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová (7 741 ha). Celková výmera
je 48 519 ha. Park tmavej oblohy Poloniny sa nachádza na území Národného parku Poloniny (a v jeho okolí), ktorý
sa okrem iného vyznačuje tým, že má výnimočne malú hustotu osídlenia (6 obyvateľov na km2). Zároveň je to
najmenej navštevovaný národný park na Slovensku, preto je vplyv človeka na životné prostredie minimálny. Národný
park leží na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. S týmto územím susedia Bieszczadzki Park Narodowy v Poľsku
a Užanskij nacionaľnij prirodnij park (ukr. Ужанський національний природний парк) na Ukrajine. Z
hľadiska svetelného znečistenia je územie Národného parku Poloniny najtmavšou oblasťou na Slovensku.
Prirodzená nočná tma a nočné biorytmy všetkých živých organizmov sú najmenej narušené. Aj vďaka tomu je na
území národného parku mimoriadna koncentrácia endemických a ohrozených druhov rastlín, húb a živočíchov.
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24. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona 57/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004
Z.z.o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zabezpečuje ochranu
najkvalitnejšej pôdy v katastrálnom území obce. V katastrálnom území Stakčín sú najkvalitnejšie pôdy určené
nasledovné BPEJ:
0611012, 0611022, 0611032, 0614062, 0614065, 0666242, 0666422, 0666442, 0669015, 0669205, 0669212,
0669215, 0669222, 0669232, 0669305, 0669322, 0669402, 0669405, 0671405, 0672205, 0672212, 0766202,
0769212, 0769222, 0769242, 0770343.
Rekapitulácia
Lokality navrhované na záber k výhľadovému roku 2 020:

záber PF celkom
z toho PP
nepoľnohosp.pôda

V zastav. území
k r. 2030
6,46
5,85
0,61

mimo zastav. územie
k r. 2030
16,29
15,93
0,36

celkom novonavrhované
22,75
21,78
0,97

Záber poľnohospodárskej pôdy v zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN – O Stakčín sa týka lokalít:
Záber č. 50
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, v zastavanom územií k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre RD.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0678262, 8.sk. - 0,02 ha a na BPEJ 0614062 - 6. sk.
(chránená) 0,1 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,12 ha.
Záber č.51
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, v zastavanom územií k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre výrobu a dopravu.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0614062 - 6. sk. (chránená) 4,37 ha na
súkromných pozemkoch. Na nepoľnohospodárskej pôde je 0,21 ha. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné
zásahy.
Celkový záber PP je 4,58 ha.
Záber č. 52
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, v zastavanom územií k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre prístupovú komunikáciu vo výrobnom areáli.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0678262, 8.sk. - 0,11 ha a na BPEJ 0671405 - 6.
sk. (chránená) 0,05 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Na
nepoľnohospodárskej pôde je 0,4 ha.
Celkový záber PP je 0,56 ha.
Záber č.53
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre RD a dopravu.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0614065 - 6. sk. (chránená) 0,75 ha a na BPEJ
0669442 - 7.sk. 0,14 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,89 ha.
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Záber č. 54
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, v zastavanom územií k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore sú navrhnuté plochy pre RD a prístupové komunikácie.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0684682, 9.sk. - 0,12 ha, na BPEJ 0669545 - 7. sk. 0,05 ha a na BPEJ 0614065 - 6. sk. (chránená) 0,52 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané
žiadne investičné zásahy. Celkový záber PP je 0,69 ha.
Záber č.55
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, v zastavanom územií k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre OV.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0611012 - 6. sk. (chránená) 0,28 ha na súkromných
pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,28 ha.
Záber č.56
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, v zastavanom územií k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore sú navrhnuté plochy pre RD.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0614065 - 6. sk. (chránená) 0,23 ha na
súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,23 ha.
Záber č. 57
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre cyklistické cestičky v katastri obce.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0669245 - 7. sk. 0,35 ha, na BPEJ 0678465 - 8.
sk. 0,07 ha, na BPEJ 0669305 - 6. sk. (chránená) 0,03 ha, na BPEJ 0669545 - 7. sk. 0,02 ha, na BPEJ 0684885
- 9. sk. 0,05 ha, na BPEJ 0678262 - 8. sk. 0,09 ha na súkromných pozemkoch a na nepoľnohospodárskej pôde v
štátnom vlastníctve (hrádza Cirochy, v kat. mape les) 0,36 ha. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné
zásahy.
Celkový záber PP je 0,97 ha.
Záber č. 58
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre prístupovú komunikáciu vo výrobnom areáli.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0678262, 8.sk. - 0,21 ha na súkromných pozemkoch.
V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,21 ha.
Záber č. 59
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je v ZaD č.1 navrhnutá plocha pre lokalitu RD.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0684682, 9.sk. - 0,13 ha, na BPEJ 0614065 - 6.
sk. (chránená) 0,08 ha a na 0669402 - 6. sk. (chránená) 0,02 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú
vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,23 ha.
Záber č.60
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre lok. výroby s prístupovou komunikáciou.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0614065 - 6. sk. (chránená) 0,30 ha na
súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,30 ha.
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Záber č.61
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre RD.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0614062 - 6. sk. (chránená) 0,21 ha na
súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,21 ha.
Záber č.62
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre lok. výroby a poľnohospodárskej výroby.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0669212 - 7. sk. (chránená) 2,74 ha na
súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 2,74 ha.
Záber č.63
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre lok. výroby a dopravu.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0614062 - 6. sk. (chránená) 0,48 ha na
súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 0,48 ha.
Záber č.64
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre občiansku vybavenosť (kinolog. klub a cintorín)
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0684672 - 9. sk. 0,37 ha, na BPEJ 0669422 - 7.
sk. 0,88 ha a na BPEJ 0614062 - 6. sk. 0,56 ha (chránená). V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PP je 1,81 ha.
Záber č. 65
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá agroturistika - rekreácia.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 669222, 7sk. (chránená) - 2,56 ha a na BPEJ
0678562, 8. sk. - 3,90 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PPF je 6,46 ha.
Záber č. 66
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Stakčín, mimo zastavané územie k 1.1.1990.
V urbanistickom priestore je navrhnutá športovo rekreačná lokalita.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 669242, 7. sk- 0,38 ha, na BPEJ 0682682, 9. sk1,20 ha a na BPEJ 0666442, 5.sk. (chránená) - 0,41 ha a na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú
vykonané žiadne investičné zásahy.
Celkový záber PPF je 1,99 ha.
Zmena navrhovaného funkčného využívania odsúhlasených lokalít:
Zmeny navrhovaného funkčného využívania odsúhlasených lokalít v ÚPN-O sú vo výkrese č. 7 vykreslené fialovou
čiarkovanou čiarou.
V lokalite č. 1 (výkr. č. 7) odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválenom ÚPN – O na účel prístupovej komunikácie k bytovým domom s odsúhlasenou plochou 0,12 ha na
BPEJ 0669442, 7.sk. zmeniť navrhované funkčné využitie na plochy rodinných domov. Lokalita sa nachádza
v zastavanom území, nie sú na nej vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia.
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V lokalite č. 2 (výkr. č. 7) odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválenom ÚPN – O na účel bytových domov s odsúhlasenou plochou 0,67 ha na BPEJ 0669442, 7.sk. zmeniť
navrhované funkčné využitie na plochy rodinných domov. Lokalita sa nachádza v zastavanom území, nie sú na nej
vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia.
V lokalite č. 3 (výkr. č. 7) odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválenom ÚPN – O na účel výroby s odsúhlasenou plochou 0,36 ha na BPEJ 0657005, 6.sk. zmeniť
navrhované funkčné využitie na športové plochy. Lokalita sa nachádza v zastavanom území, nie sú na nej
vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia.
V lokalite č. 33 (výkr. č. 7) odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválenom ÚPN – O na účel rodinných domov s odsúhlasenou plochou 0,32 ha na BPEJ 0669442, 5.sk.
zmeniť navrhované funkčné využitie na plochy občianskej vybavenosti (navrhnuté v ZaD č.1). Lokalita sa nachádza
mimo zastavané územie, nie sú na nej vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia.
V lokalite č. 38 (výkr. č. 7) z odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v
Prešove v schválenom ÚPN – O na účel rodinných domov s celkovou plochou 2,73 ha ( z toho na BPEJ
0669442, 6.sk. 0,4 ha a na BPEJ 0684682 - 9. sk. 2,33 ha) zmeniť navrhované funkčné využitie na plochy dopravy
na BPEJ 0669442, 6.sk. 0,01 ha a na BPEJ 0684682 - 9. sk. na ploche 0,01 ha. Lokalita sa nachádza mimo
zastavané územie, nie sú na nej vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia.
Vypustená odsúhlasená lokalita mimo zastavané územie:
Záber č. 49S - preložka je v ÚPN-VÚC vypustená
(výkr. č. 7) odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválenom ÚPN – O na účel v preložky cesty I/74, alternatíva S. sa vypúšťa z návrhu z dôvodu jej vypustenia v
ÚPN-VÚC.
Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej pôde BPEJ 61401, sk. 6 - 6,45 ha, BPEJ 67101, sk. 6 - 0,84 ha a
68201, sk. 9 - 3,1 ha na súkromných pozemkoch. V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Záber
nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu je 0,09 ha.
Celkový záber PP je 10,71 ha.
Záber LPF je 1,5 ha.
Zmena vypustenia odsúhlasených lokalít v ZaD č. 1 ÚPN-O:
Zmeny vypustenia odsúhlasených lokalít v ZaD č.1 sú vo výkrese č. 7 vykreslené modrou čiarkovanou čiarou, čísla
majú apostrof.
V lokalite č. 2´ (výkr. č. 7) odsúhlasenej podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválených ZaD č. 1 ÚPN – O na účel bytových domov sa vypúšťa z dôvodu, že lokalita bola odsúhlasená podľa
§ 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove v schválenom ÚPN – O časťami záberov č.
37, 38,39,40 na funkčné využitie RD s prístupovými komunikáciami a preto nebol dôvod ich opätovne vynímať z PP.
Zmenami a doplnkami č.2 sa mení navrhovaná funkčná plocha späť na funkciu RD, ostáva v platnosti vyňatie v ÚPNO.
Lokalita bola v ZaD č.1 odsúhlasená na BPEJ 0614065, 6. sk. - 0,31 ha, na BPEJ 0684682 , 9. sk. - 0,89 ha, na
BPEJ 0669202, 6. sk. 2,07 ha, na BPEJ 0669402, 6. sk. - 0,12 ha
Celková plocha lokality bola 3,39 ha.
Lokalita č. 3´ (výkr. č. 7) odsúhlasená podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválených ZaD č. 1 ÚPN – O na plochy OV sa vypúšťa z dôvodu, že lokalita bola odsúhlasená podľa § 13
zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove v schválenom ÚPN – O na funkciu rodinných
domov, šlo teda o zmenu funkčného využitia odsúhlasenej lokality, nie o novú lokalitu. Lokalita bola v ZaD č. 1
odsúhlasená na BPEJ 0684672, 9.sk. 0,15 ha. Celková plocha lokality bola 0,15 ha.
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Lokalita č. 8´ (výkr. č. 7) odsúhlasená podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválených ZaD č. 1 ÚPN – O na golfového ihriska sa vypúšťa z dôvodu, že obec nemá záujem o realizáciu
golfového ihriska. Lokalita bola odsúhlasená na BPEJ 0669245, 7.sk. 0,11 ha, na BPEJ 0669342, 6.sk. 7,12 ha, na
BPEJ 0678362, 6.sk. 9,18 ha, na BPEJ 0684782, 9.sk. 4,19 ha, na BPEJ 00669312, 7.sk. 9,27 ha, na BPEJ
0678562, 7.sk. 14,27 ha, na BPEJ 0669212 , 6.sk. 16,21 ha a na BPEJ 0684682, 9.sk. 6,06 ha. Celková plocha
lokality bola 68,22 ha.
Lokalita č. 11´ (výkr. č. 7) odsúhlasená podľa § 13 zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove
v schválených ZaD č. 1 ÚPN – O na parkovisko sa vypúšťa z dôvodu, že lokalita bola odsúhlasená podľa § 13
zákona o ochrane PP Krajským pozemkovým úradom v Prešove v schválenom ÚPN – O na funkciu rodinných
domov, ide teda o zmenu funkčného využitia odsúhlasenej lokality. Lokalita bola v ZaD č. 1 odsúhlasená na BPEJ
0684672, 9.sk. 0,07 ha. Celková plocha lokality bola 0,07 ha.
Lokalita č. 14´ (výkr. č. 7) zakreslená vo výkrese persp. použitia PP na nepoľnohosp. účely v ZaD č. 1 ÚPN – O na
výrobu sa vypúšťa z dôvodu, že lokalita sa ruší, v textovej a tabuľkovej časti nebola lokalita vyhodnotená, ani
odsúhlasená.
Lokality navrhované na vrátenie do PP k výhľadovému roku 2020:
V zastav. území
mimo zastav. územie
k r. 2030
k r. 2030
záber PF celkom
79,15
z toho PP
77,34
nepoľnohosp.pôda
1,81

celkom vrátené
79,15
77,34
1,81

Lesné pozemky
V ÚPN je navrhnutá cykloturistická cestička prechádzajúca popri Ciroche, severne od obce a v malom
úseku aj južne od obce ide po lesných pozemkoch. Cyklistická cestička sa nachádza v lesnom hospodárskom celku
Lesohospodársky majetok Ulič ,š.p. 067 67 Ulič na pozemku 1963/1 s plochou 0,46 ha. Plochy lesa na pozemku
1963/3 - 0,1 ha a 1915 - 0,11 ha nemajú na katastri založený LV.
Pre uvedenú cyklistickú cestičku navrhujeme vyňať lesné pozemky s plochou 0,67 ha z plnenia funkcií
lesov.
Cyklotrasa ostane aj naďalej lesným pozemkom. V zmysle §3 ods. 1 písm. e1 zákona č. 326/2005 nie je
potrebné na cyklotrasu v koridore zvážnice vyňatie lesného pozemku z využívania funkcie lesov.)
Cyklistickú cestičku navrhujeme trasovať tak, aby nedošlo k výrubu stromov.
Les na pozemkoch s p.č. 1963/1 a 1963/3 sa nachádzajú v CHVÚ.
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