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A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA - PRE ZMENY A DOPLNKY Č.3 

Obec Kamenica nad Cirochou má spracovaný platný ÚPN-O, ktorý bol schválený obecným 
zastupiteľstvom uznesením č. 20/2013 dňa 29.10.2013. Záväzná časť bola vyhlásená VZN č.3/2013 dňa 
29.10.2013. Obecným zastupiteľstvom v obci Kamenica nad Cirochou boli k územnému plánu chválené 
Zmeny a doplnky č.1 uznesením č.20/2017 dňa 08.06.2017, záväzná časť bola doplnená a vyhlásená VZN 
č.1/2017 dňa 08.06.2017 s účinnosťou dňa 29.6.2017 a Zmeny a doplnky č.2 uznesením č.16/2019 dňa 
13.3.2019, záväzná časť bola doplnená a vyhlásená VZN č.1/2019 dňa 13.3.2019 s účinnosťou dňa 
8.4.2019. 

1.1.1 Špecifiká účelu spracovania zmien a doplnkov č.3 (ďalej iba ZaD č.3/2020)  

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.3/2020 územného plánu obce Kamenica nad Cirochou je 
aktuálna zmena vo funkčnom využití a priestorovom usporiadaní v lokalite, ktorá bola odsúhlasená 
uznesením č. 78/2020 zo dňa 13.8.2020 Obecným zastupiteľstvom v Kamenici nad Cirochou z iniciatívy a 
zámeru občana obce. 

1.2 Dôvod obstarania zmien a doplnkov č.3  

Hlavným dôvodom pre obstaranie ZaD č.3 je rozšíriť funkčnú plochu bývania - rodinné domy na ul. 
Partizánskej. Cieľom uvedených krokov je aktualizovať funkčnú štruktúru v tomto priestore pri 
minimalizácii zásahov do princípov platnej ÚPD a zachovať tak vyvážený vývoj obce do r. 2025 a neskôr. 

1.2.1 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácii 

Územný plán obce 
Obec Kamenica nad Cirochou má spracovaný Spoločný ÚPN-O, ktorý bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom obce Kamenica nad Cirochou, uznesením č. 20/2013 zo dňa 29.10.2013 a jeho záväzná 
časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Kamenica nad Cirochou č.3/2013.  

Obec Kamenica nad Cirochou prostredníctvom obecného zastupiteľstva schválila zmeny a doplnky 
č.1 uznesením č. 20/2017 dňa 08.06.2017, záväzná časť ÚPN doplnená a vyhlásená VZN č. 1/2017 dňa 
08.06.2017 s účinnosťou dňa  29.6.2017.  

Obec Kamenica nad Cirochou prostredníctvom obecného zastupiteľstva schválila zmeny a doplnky 
č.2 uznesením č. 16/2019 dňa 13.3.2019, záväzná časť ÚPN doplnená a vyhlásená VZN č. 1/2019 dňa 
13.3.2019 s účinnosťou dňa  8.4.2019.  

1.2.2 Údaje o súlade riešenia so zadaním 

Zadanie pre vypracovanie návrhu Spoločného územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou a 
Kamienka, bolo Krajským stavebným úradom v Prešove posúdené v zmysle §20 odst. 5 a odporučené 
obecnému zastupiteľstvu Zadanie pre Spoločný územný plán obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka 
schváliť. Zadanie bolo následne schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kamenica nad 
Cirochou č.03/2011 zo dňa 08.02.2011.  

ZaD 3 sú vypracované v súlade s uvedeným Zadaním. 

1.2.3 Súlad s ÚPN-VÚC Prešovský kraj (2019) 

ZaD č.3 sú vypracované v súlade so záväznou časťou aktuálnej nadradenej ÚPD (viď Záväzná časť). 
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1.2.4 Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.3 (ďalej iba ZaD č.3)  

Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O je zmeniť a doplniť schválenú  koncepciu rozvoja 
obce Kamenica nad Cirochou v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. Ide o návrh  
v oblasti rozvoja rekreácie a poľnohospodárskej činnosti. 

Návrh ZaD č.3 sa týka týchto funkčných plôch: 

zmena Označenie 
lokality  

Popis zmien a doplnkov č.3/2020 

1 1/Z3 
Pôvodné funkčné využitie lokality: poľnohospodársky využívaná plocha - 
ostatná plocha. 
Navrhované funkčné využitie lokality:  "plocha pre bývanie so základnou 
vybavenosťou (RD".  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné ani technické 
vybavenie. 

V textovej časti dokumentácie sú uvedené a doplnené priestorové a funkčné využitie územia s 
určením prípustných a obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch. 
Všetky ciele sú riešené a uskutočňované v súlade s ochranou životného prostredia a zvyšovaním 
ekologickej stability katastrálneho územia mesta a najmä jeho zastavaného územia. 

1.2.5 Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov č.3 

ZaD č.3 sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Grafická časť dokumentácie je vypracovaná formou „priesvitiek“ na výrezoch z výkresov z ÚPN -O a 
jeho zmien a doplnkov. Textová časť je v smernej aj záväznej časti spracovaná v rozsahu dotknutých 
zmien a doplnkov. 

B.  ZMENY A DOPLNKY Č.3 

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE - ZMENY A DOPLNKY Č.3 

2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.2 Väzby vyplývajúce z  riešenia a záväzných častí ÚPN VÚC Prešovského kraja 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa menia a dopĺňajú!> 

Vo vzťahu k územnému plánu obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC 
Prešovského kraja. V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je 
potrebné záväznú časť tejto územnoplánovacej dokumentácie v riešení územného plánu obce 
rešpektovať. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja schválený PSK uznesením č. 268/2019 
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dňa 26.08.2019. Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. 77/2019 schválené uznesením č. 269/2019 dňa 
26.08.2019. Účinné dňa 06.10.2019. V riešení  Územného plánu obce Kamenica nad Cirochou je 
potrebné rešpektovať tie záväzné časti tejto nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktoré majú 
dopad na územie obce. 

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, ktoré majú dopad na 
katastrálne územie obce (znenie regulatívov prevzaté z VZN Prešovského samosprávneho kraja): 

1.  Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného 
využívania z hľadiska rozvoja urbanizácie. 

1.1.  V oblasti medzinárodných, celoštátnych a nadregionálnych vzťahov 
1.1.5. Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov 

1.2  V oblasti regionálnych vzťahov 
1.2.2.  Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska v znení 

jeho zmien z roku 2011: 
1.2.2.3. 2. skupiny, 1. podskupiny – Bardejov, Humenné. 

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. 
1.2.13.  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  V oblasti štruktúry osídlenia 
1.3.1.  Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, 

zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia schopnosti 
budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby. 

1.3.2.  Rešpektovať pri rozvoji osídlenia prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu, podzemné a 
povrchové zásoby pitnej vody, ako najvýznamnejšie determinanty rozvoja územia. 

1.3.3.  Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, 
na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí. 

1.3.4.  Prehodnotiť v procese aktualizácii ÚPN obcí navrhované nové rozvojové plochy a zároveň 
minimalizovať navrhovanie nových území urbanizácie. 

1.3.5.  Nerozvíjať osídlenie na územiach environmentálnych záťaží alebo v ich blízkosti. 
 

2.  Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva 
2.1. V oblasti hospodárstva 

2.1.4.  Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a 
stavebnej produkcie na životné prostredie a na prírodnú krajinu. 

2.1.5.  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). 

2.2. V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva 



ZaD č.3/2020 spoločného ÚPN Obce Kamenica nad Cirochou a Kamienka , v k.ú. obce Kamenica n/C ..............Strana 8 z 25 

 
 

 

ArchAteliér  Michalovce                                                                                10.2020 
 

 

2.2.1.  Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v 
chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do 
územného systému ekologickej stability. 

2.2.2.  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.  

2.2.3.  Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú 
poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii plní. 

2.2.5.  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. 

2.2.6.  Podporovať územný rozvoj siete chovných a lovných rybníkov na hospodárske využitie a 
súčasne aj pre rôzne formy rekreačného rybolovu. 

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

3.1. V oblasti školstva 
3.1.1. 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. V oblasti zdravotníctva 
3.1.2. 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. 

3.3. V oblasti sociálnych vecí 
3.3.1.  Modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb. 
3.3.2.  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. 

3.3.4.  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). 

3.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry 
3.4.2.  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. 

3.4.3.  Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno–rekreačného charakteru. 
3.4.4.  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 
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4.6.  Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj služieb, produktov a centier cestovného 
ruchu s celoročným využitím. 

4.17.  V územných plánoch obcí minimalizovať zmenu funkcie opodstatnených plôch rekreácie a 
turizmu na inú funkciu, predovšetkým na bývanie. 

4.18.  Vytvárať územné podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží 
(sústav) s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovo– rekreačnou 
vybavenosťou. 

4.20.     Podporovať rozvoj agroturistických aktivít, rekonštrukcie nevyužívaných 
poľnohospodárskych/prevádzkových dvorov na rozvoj agroturistických areálov. 

4.21.  Prepájať agroturistické zariadenia s inými turistickými zariadeniami, najmä rekreačnými 
trasami (pešími, cyklistickými, jazdeckými, ...). 

4.23.  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, 
...). 

5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 
5.2. Podporovať účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží. 
5.5.  Postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia oblastí, najmä: 

5.5.1. Strážske – Humenné – Vranov nad Topľou. 
5.6.  Posudzovať pri realizovaní stavieb na zhodnocovanie odpadov už existujúcu environmentálnu 

záťaž navrhovanej lokality. 
5.7.  Vytvoriť územné podmienky pre bezpečné situovanie výstavby mimo území s vysokým 

radónovým rizikom. 
5.8.  Rešpektovať zásady ochrany vodných zdrojov a ochrany území s vodnou a veternou eróziou, 
5.9.  Podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 

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. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 
6.1.5.  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. 

6.1.7.  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. 

6.1.9.  Vyhýbať sa pri riešení nových dopravných prepojení územiam, ktoré sú známe dôležitými 
biotopmi chránených druhov živočíchov a chránenými druhmi rastlín. 

6.1.10. Rešpektovať súvislú sieť migračných koridorov pre voľne žijúce druhy živočíchov z prvkov 
biocentier a biokoridorov nadregionálneho významu a zásady a regulatívy platné pre 
biocentrá a biokoridory nadregionálneho významu s funkciou migračných koridorov. V 
prípade stretu s navrhovanými alebo existujúcimi dopravnými tepnami (železničná a 
automobilová doprava) regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu 
realizovať ekomosty a podchody. 

6.2. V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability 
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6.2.2. Podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly 
a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability. 

6.2.3.  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, 

6.2.4.  Podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných 
depresií, spomalenie odtoku vody v deficitných oblastiach a zachovanie starých ramien a 
meandrov. 

6.2.5.  Uprednostňovať pri obnove vegetačných porastov prirodzenú obnovu, zvyšovať ich 
ekologickú stabilitu prostredníctvom ich obnovy dlhovekými pôvodnými drevinami podľa 
stanovištných podmienok, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy 
(postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) a obmedziť ťažbu veľkoplošnými 
holorubmi. Podporovať zachovanie ekologicky významných fragmentov lesov s malými 
výmerami v poľnohospodársky využívanej krajine. 

6.2.6. Citlivo zvažovať rekultivácie v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri 
veľkoplošnom obhospodarovaní na území so silnou až veľmi silnou eróziou a zvyšovať 
podiel ekostabilizačných prvkov a protieróznych opatrení. 

6.2.7   Podporovať ekologický systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotrás. 

6.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia 
6.3.1.  Chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie. 
6.3.2.  Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu a 

vodohospodársky významné plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine. 
6.3.3. Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme 

zachovania a udržania charakteristických čŕt krajiny a základných hodnôt krajinného 
obrazu. 

6.3.4.  Zabezpečiť ochranu vôd a ich trvalo udržateľného využívania znižovaním znečisťovania 
prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie produkcie emisií, vypúšťania a 
únikov prioritných nebezpečných látok. 

6.3.6.  Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie horninového prostredia, prírodných zdrojov, 
nerastných surovín, vrátane energetických surovín a obnoviteľných zdrojov energie, 
eliminovať nadmerné čerpanie neobnoviteľných zdrojov. 

6.3.7.  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. 

7. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti o krajinu 
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. 
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7.4.   Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho 
fungovania ostatných funkčných zložiek v území.  

7.5.  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. 

7.7.   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. 
7.9.   Chrániť lemové spoločenstvá lesov. 
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. 

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.  

8.2.  Zohľadňovať a chrániť v územnom rozvoji kraja: 
8.2.4.  Známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov. 
8.2.8.  Pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce. 

8.4.  Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etno–kultúrne a 
hospodársko–sociálne celky. 

8.5.  Uplatniť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva aktívny spôsob 
ochrany prírody a prírodných zdrojov. 

8.7  Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho jedinečných kultúrno – historických 
daností v nadväznosti na všetky zámery územného rozvoja. 

9. Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska verejného dopravného vybavenia 
9.3. Cestná doprava 

9.3.2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy – 
definovanú pasportom 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. Chrániť územné koridory a realizovať cesty I. triedy: 
9.3.4.7. Cesta I/74: 
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. 

9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a realizovať: 
9.3.7.1. ............ a vybrané úseky III. triedy, úpravy ich parametrov, preložky, obchvaty a 

prepojenia vrátane prejazdných úsekov dotknutých sídiel. 
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9.3.7.4. Homogenizácie dvojpruhových ciest ....... II. a III. triedy, vrátane prejazdných 
úsekov dotknutých obcí. 

9.3.7.6. Odstraňovanie bodových a líniových dopravných závad a obmedzení. 
9.3.7.7. Modernizáciu a údržbu súbežných ciest ....... II. a III. triedy k diaľniciam a 

rýchlostným cestám, vrátane prípojných komunikácií a križovatiek (jedná sa o 
náhradné trasy v prípadoch núdzových odklonov alebo veľkých opráv na hlavných 
ťahoch) a ich prepojenie na miestne komunikácie. 

9.3.7.9. Opatrenia na cestách, ktoré eliminujú dopravné strety s lesnou zverou. 
9.3.7.10. Chodníky pre chodcov okolo ciest ...... 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. 
9.4. Železničná infraštruktúra 

9.4.2. Zabezpečiť územný koridor pre modernizáciu: 
9.4.2.1. Železničných tratí, železničných staníc a zariadení vrátane nástupíšť, zastávok a   

železničných priecestí. 
9.5.  Civilné letectvo 

9.5.4. Rešpektovať územie vojenského letiska Prešov, letiska Svidník, letísk Ražňany,  Kamenica 
nad Cirochou a heliportu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej záchrannej zdravotnej služby 
pri NsP Poprad. 

9.7. Cyklistická  doprava  
9.7.1.  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.  

10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia 

10.1. V oblasti umiestňovania územných koridorov a zariadení technickej infraštruktúry 
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10.1.1. Umiestňovať nové územné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, 
ako aj citlivo pristupovať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického vybavenia 
tak, aby sa pri tom v maximálnej miere rešpektovali prírodné prvky ako základné 
kompozičné prvky v krajinnom obraze. 

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. 

10.2.6. Podporovať výstavbu verejných vodovodov v oblastiach s environmentálnymi záťažami 
ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva a pred realizáciou stavebných prác zabezpečiť 
odstránenie kontaminovanej 

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. 

10.3.6. Rezervovať plochy a chrániť 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: 

10.4.1.1. Pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ČOV) 
prednostne realizovať skupinové kanalizačné siete v aglomeráciách a sídlach 
ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných 
pásmach minerálnych a liečivých 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. 

10.4.3. Riešiť u obcí nezaradených do aglomerácií odvádzanie splaškových odpadových vôd do 
vodotesných žúmp s dostatočnou látkovou 

10.4.4. Intenzifikovať a modernizovať zariadenia na čistenie odpadových vôd pre technologické 
prevádzky priemyslu a poľnohospodárstva. 

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. 
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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. 

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. 
10.5.9. Rešpektovať závlahové stavby – záujmové územia závlah, závlahové čerpacie stanice a 

podzemné závlahové potrubie s nadzemnými objektmi vrátane ich ochranných pásiem. 
Rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpacie stanice a rozvody závlahovej vody. 

10.5.10. Zvyšovať podiel zavlažovaných území závlahovými stavbami. 
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.  
10.5.16. 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.). 

10.6.3.      Rezervovať plochy a koridory pre výstavbu:   
10.6.3.11. 110 kV vedenia Vranov nad Topľou – Snina, ktoré sa zrekonštruuje na dvojité 

a zaústi sa do existujúcej elektrickej stanice Humenné a Snina. 

10.7. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom 
10.7.4. Rešpektovať trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpečnostné pásma. 
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10.7.5. Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma objektov plynárenských zariadení, 
technologických objektov (regulačné stanice plynu, armatúrne uzly) a ostatných 
plynárenských zariadení. 

10.7. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom  
10.7.1. V oblasti prepravy zemného plynu cez územie Slovenska: 

10.7.1.1. Chrániť koridor pre výstavbu úseku prepojovacieho vysokotlakového 
plynovodu (VTL) DN 1000 plynovodu Poľsko – Slovensko v trase Palota – 
Výrava – Svetlice – Zbojné v okrese Medzilaborce a Rokytov pri Humennom 
– Jabloň – Zbudské Dlhé – Koškovce – Hankovce – Ľubiša – Veľopolie – 
Udavské – Kochanovce nad Laborcom – Lackovce – Hažín nad Cirochou – 
Kamienka – Ptičie – Chlmec v okrese Humenné a rezervovať lokality pre 
súvisiace technologické objekty za účelom diverzifikácie dodávok 
a prepravy zemného plynu na území SR.      

10.7.2. V oblasti zásobovania plynom: 
10.7.2.1. Rešpektovať koridory pre rekonštrukciu vysokotlakových (VTL) plynovodov: 
10.7.2.1.3.  VTL DN 300 PN 40 Humenné – Snina. 

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. 

10.9. 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. 

1.3. Civilné letectvo  



ZaD č.3/2020 spoločného ÚPN Obce Kamenica nad Cirochou a Kamienka , v k.ú. obce Kamenica n/C ..............Strana 16 z 25 

 
 

 

ArchAteliér  Michalovce                                                                                10.2020 
 

 

1.3.2. Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom vojenského  letiska Prešov, letiska Svidník, letísk  
Ražňany, Kamenica nad Cirochou a heliportom vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 
pri NsP Poprad. 

1.4. Cyklistická doprava 
1.4.2. Stavby cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy. 

2. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
2.1. V oblasti energetiky 

2.1.15. Stavba zmeny trasy existujúceho vedenia napojenia Elektrickej stanice Snina, ktorá je v 
súčasnosti napájaná 110 kV vedením z Vranova nad Topľou. Napájanie Elektrickej stanice 
Snina po zmene bude vedením Vranov nad Topľou – Snina, ktoré sa zrekonštruuje na dvojité 
a zaústi sa do existujúcej Elektrickej stanice Humenné, keďže trasa vedenia vedie v jej 
blízkosti a novým dvojitým 110 kV vedením z Elektrickej stanice Sobrance v Košickom kraji. 

2.1.3. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom 
2.1.3.3. Stavby pre modernizáciu vysokotlakových (VTL) plynovodov: 
2.1.3.3.3. VTL DN 300 PN 40 Humenné – Snina. 

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. 
2.3. V oblasti  odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 

2.3.1. Stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.  
2.4. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží 

2.4.1. Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením 
ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami. 

2.4.2. 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. 

2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.4 Riešenia záujmového územia a širšie vzťahy obce  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania - ZaD č.3 
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Návrh 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa dopĺňa!> 

V územnom pláne navrhujeme plochu rodinného domu v južnej časti na ul. Partizánskej. 

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce - ZaD č.3 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.7 Kultúrno – historické a prírodné hodnoty  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, 
výroby a rekreácie 

2.8.1 Bývanie 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.2 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.2 Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie 

2.8.2.1 Školstvo a výchova 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.2.2 Kultúra a osveta 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.2.3 Cirkevné zastúpenie 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.2.4 Cintorín 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.2.5 Šport 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.3 Zdravotníctvo  
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<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.4 Sociálna starostlivosť  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.5 Služby a ubytovanie 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.6 Správa, verejná správa, inštitúcie  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.7 Ostatné zariadenia 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.8 Štruktúra a kapacita občianskej vybavenosti 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.9 Hospodárska základňa 

2.8.9.1 Ťažba nerastných surovín, chránené ložiskové územia, dobývacie priestory, zosuvy 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.9.2 Výroba 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.9.3 Poľnohospodárstvo 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.9.4 Lesné hospodárstvo 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.8.10 Rekreácia, cestovný ruch, turistika a kúpeľníctvo 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.9 Vymedzenie zastavaného územia obce 
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Súčasné zastavané územie obce   

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Navrhované úprava hranice zastavaného územia 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa dopĺňa!> 

Navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie hranice zastavaného územia v 
lokalitách znázornených vo výkrese č.3/Kc: 

- rozšírenie plochy rodinných domov (lokalita 1/Z3): 0,0766 ha 

2.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

2.10.1 Ochranné pásma   

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.10.2 Chránené územia 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.10.2.1 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.11 Riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami 

2.11.1 Riešenie záujmov obrany štátu 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.11.2 Riešenie civilnej ochrany obyvateľstva 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.11.3 Riešenie ochrany pred požiarmi    

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

2.11.4 Riešenie ochrany pred povodňami 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

3. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES 



ZaD č.3/2020 spoločného ÚPN Obce Kamenica nad Cirochou a Kamienka , v k.ú. obce Kamenica n/C ..............Strana 20 z 25 

 
 

 

ArchAteliér  Michalovce                                                                                10.2020 
 

 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

4. NÁVRH DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

4.1 Doprava  a dopravné zariadenia 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

4.2 Vodné hospodárstvo 

4.2.1 Zásobovanie pitnou vodou 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Akumulácia pitnej vody v obci je zabezpečená vo vodojeme o objeme 250 m³, pričom kóta max. 
hladiny je 238,80 m n. m. a kóta dna je 234,80 m n. m..  

Navrhovaný 1 rodinný dom bude napojený na jestvujúcu vodovodnú sieť cez vodovodnú prípojku. 

4.2.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Splaškové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie DN300. Navrhovaný 1 rodinný dom bude 
napojený novou kanalizačnou prípojkou PVC DN/ID150mm. 

Projektované parametre ČOV Kamenica nad Cirochou sú na 1800 EO, Q24 = 4,5 l/s. VVS a .s. Košice 
pripravuje stavbu „Kamenica nad Cirochou - Intenzifikácia ČOV", ktorá je v štádiu zabezpečenia 
projektovej dokumentácie. K výhľadovému roku 2044 bude intenzifikácia ČOV na kapacite 3 226 EO 
(Kamenica nad Cirochou 2 573 a Kamienka 653 obyvateľov). 

Navrhované zvýšenie produkcie splaškov v obci je podmienené intenzifikáciou jestvujúcej ČOV 

4.2.2.1 Odvádzanie povrchových vôd 

Návrh 

Odpadové vody budú odvádzané a zneškodňované podľa ich pôvodu a druhu. Povrchové vody 
atmosférického pôvodu zo striech, verejných priestranstiev, chodníkov a pozemkov budú zachytávané na 
pozemkoch. 
Dažďové vody a vody z vozoviek a spevnených plôch budú odtekať do navrhovaného prícestného rigola a 
budú zaústené do jestvujúceho kanála a potoka. Jeho trasa je navrhovaná vedľa vozovky. 
Zabezpečiť záchyt plávajúcich znečisťujúcich látok z vôd odvádzaných z povrchového odtoku pred ich 
vypustením do povrchových vôd alebo do podzemných vôd v zmysle ustanovenie § 36 ods. 17 vodného 
zákona a § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z., t. j.. 

4.2.3 Vodné toky  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 



ZaD č.3/2020 spoločného ÚPN Obce Kamenica nad Cirochou a Kamienka , v k.ú. obce Kamenica n/C ..............Strana 21 z 25 

 
 

 

ArchAteliér  Michalovce                                                                                10.2020 
 

 

4.2.4 Hydromelioračné zariadenia 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Pri navrhovanej lokalite nie sú evidované hydromelioračné zariadenia. 

4.3 Energetika 

4.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Navrhovaná plocha 1 rodinného domu bude napojená z jestvujúceho NN rozvodu 

4.4 ZÁSOBOVANIE  TEPLOM, PLYNOM 

4.4.1 Zásobovanie plynom 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

4.4.2 Zásobovanie teplom 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

4.5 TELEKOMUNIKÁCIE 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

5. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

6. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  ÚZEMÍ 
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

6.1 Ťažba nerastných surovín  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Podľa MŽP SR riešené územie obce Kamenica nad Cirochou spadá do oblasti prieskumného územia  
výhradný nerast ropa a horľavý zemný plyn. 
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6.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

V rámci katastra obce sú evidované: ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kamenica nad Cirochou – 
štrkopiesky a piesky – štrky – (4088)“.   

 
Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 
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6.3 Staré banské diela 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

6.4 Svahové deformácie / zosuvy  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

6.5 Radónové riziko  

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Prognóza radónového rizika vychádza zo syntézy výsledkov terénnych meraní objemovej aktivity 
radónu v pôdnom vzduchu podľa plynopriepustnosti zemín. Radónové riziko vyjadruje predovšetkým 
riziko prenikania radónu z podložia do stavebných objektov. 

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na 
priložnej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je 
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

 

 
Zdroj: Mapportál ŠGÚDŚ  

 
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 

neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:  
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• stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.  

7. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

8. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP A LP 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Návrh 

Podrobné zdôvodnenie navrhovaného riešenia záberu pôdneho fondu je v samostatnej textovej 
časti: Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na 
nepoľnohospodárske účely a v grafickej prílohe. 

Zmeny a doplnky č.3  - Kamenica n/C - Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie

BPEJ Sk výmera (ha)

Výmera 

lesných 

pozemkov 

(ha)

Výmera 

nepoľ. pôdy      

(ha)

mimo zastavané územie tab. č.1 KC

45 RD Kamenica nC 0,0766 0,0000 0,0000 0,0766 súkr.

0,0766 0,0000 0,0000 0,0766 0,0000 0,0000

RD Rodinný dom

z toho

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej 

pôdy Iná informácia

čislo 

lokality

Návrh 

funkčného 

využitia

spolu

Výmera 

najkvalitnejšej 

poľnohospodárskej 

pôdy v k.ú.  (ha)

Obec kat. 

územie

Výmera 

lokality 

celkom        

(ha)

Vybudované 

hydromelioračné 

zariadenia, 

závlahy, 

odvodnenia        

(ha)

Užívateľ 

vlastník 

pôdyspolu (ha)

 

9. NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH  PODKLADOV,    
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ DOKUMENTÁCIE PRE ČASTI 
RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

10. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 
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11. ZÁVÄZNÁ  ČASŤ  ÚZEMNÉHO  PLÁNU  OBCE 
 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

12. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

<Pôvodný text ÚPN-O sa ZaD č.3 sa nemení ani nedopĺňa!> 

Nové verejnoprospešné stavby sa nevymedzujú v ZaD č. 3 ÚPN obce. 
 

 
 

V Michalovciach, 10/2020                                           Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ 


