
ArchAteliér 
Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, E-mail:boskov@ke.psg.sk 

 
 
 
 
 
 

VEĽKÉ KAPUŠANY 
Ú Z E M N Ý    P L Á N    M E S T A 

 
 

 
 

Textová časť - Čistopis 

 
Názov ÚPD:   ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY 

Schvaľujúci orgán:  Mestské zastupiteľstvo mesta Veľké Kapušany 

Číslo uznesenia:  114 / 2008 

Dátum uznesenia:  18.03.2008 
 
 
 
................................................. 
Mgr. Petrikán Peter        
Primátor mesta Veľké Kapušany    pečiatka 
 
 

 

 
Michalovce, 2008 

Územný plán mesta je financovaný z príspevku  ERDF (ES), štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Veľké Kapušany  
v súlade so  zmluvou o poskytnutí príspevku uzavretou s MVaRR SR. 

 
 

 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 2  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
NÁZOV ELABORÁTU:   ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VEĽKÉ KAPUŠANY 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ:   MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY 
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA: Mgr. PETRIKÁN Peter, primátor mesta 
 

ODBORNE SPÔSOBILA OSOBA  
PRE OBSTARÁVANIE ÚPD: Ing. arch. Alexander Bugala 
 
SPRACOVATEĽ:   ArchAteliér Micalovce, 

Ing. arch. BOŠKOVÁ  Marianna 
 
HLAVNÝ RIEŠITEĽ:  Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna 
 
ZODPOVEDNÍ RIEŠITELIA:   

Demografia a bytový fond:  Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna 

Doprava:    Ing. BOŠKO Vladimír 

     Ing. KOLESÁR Milan 

Zásobovanie plynom 

Vodné hospodárstvo:  Ing. KELEMAN Slavomír 

Zásobovanie el. energiou, spoje:  Ing. FELC František  

Ochrana prírody a tvorba krajiny 

prvky ÚSES:   Ing. ZOLOVČÍK Marián 

Vyhodnotenie PP a LP:  Ing. BOŠKO Vladimír 

     Ing. arch. BOŠKOVÁ Marianna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE PRODUKT PODLIEHAJÚCI ZÁKONU O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV! 
JEHO KOPÍROVANIE, ALEBO PRENECHANIE NA VYUŽITIE INÝM OSOBÁM JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA. 
 
 
 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 3  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

Obsah : 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE ...................................... ............................................ 6 
1.1.1 Dôvody a ciele obstarania územnoplánovacej dokumentácie............................................................. 6 
1.1.2 Hlavné ciele riešenia ........................................................................................................................... 6 

1.2 ZHODNOTENIE DOTERAJŠÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCIÍ ........................................... 7 
1.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM ............................................................................... 7 

1.3.1 Chronológia spracovania..................................................................................................................... 7 
1.3.2 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti ......................................................................... 9 

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ............................... ................ 10 
2.1.1 Vymedzenie riešeného územia ......................................................................................................... 10 
2.1.2 Geografický opis................................................................................................................................ 10 
2.1.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných časti ÚPN VÚC Košický kraj .......................................... 11 

2.2 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE .. 15 
2.2.1 Demografické predpoklady................................................................................................................ 15 
2.2.2 Bytový fond ....................................................................................................................................... 18 

3. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ ŤAHY MESTA.......... 20  
3.1.1 Význam, poloha a funkcia mesta v štruktúre osídlenia ..................................................................... 20 
3.1.2 Poloha obce v špecifickom prostredí................................................................................................. 20 
3.1.3 Väzba na nadriadené systémy dopravy ............................................................................................ 21 
3.1.4 Technická infraštruktúra .................................................................................................................... 21 
3.1.5 Územný priemet ekologickej stability krajiny ..................................................................................... 22 

4. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA.. 24  
4.1.1 URBANISTICKÁ KOMPOZÍCIA ........................................................................................................ 24 
4.1.2 Mestská časť  Veškovce ................................................................................................................... 28 

5. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA................................... ......... 29 
5.1.1 Hlavné smery rozvoja mesta ............................................................................................................. 29 
5.1.2 Obytné územie .................................................................................................................................. 29 
5.1.3 Zmiešané územie .............................................................................................................................. 29 
5.1.4 Výrobné územie ................................................................................................................................ 29 
5.1.5 Rekreačné územie ............................................................................................................................ 30 
5.1.6 Priestorové usporiadanie nových lokalít bývania do r. 2025 ............................................................. 30 
5.1.7 Prvky funkčného a priestorového usporiadania územia .................................................................... 31 

6. NÁVRH RIEŠENIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE ...................... .......................... 33 

6.1 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A OBČIANSKE VYBAVENIE ................................................................ 33 
6.1.1 Občianska vybavenosť...................................................................................................................... 33 

6.2 KULTÚRNE, HISTORICKÉ  A PRÍRODNÉ HODNOTY.............................................................................. 43 
6.2.1 Kultúrno-historický potenciál ............................................................................................................. 43 
6.2.2 Kultúrne pamiatky.............................................................................................................................. 44 
6.2.3 Archeologické hodnoty ...................................................................................................................... 44 
6.2.4 Chránené prírodné rezervácie........................................................................................................... 45 

6.3 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA.................................................................................................................... 45 
6.3.1 Priemysel........................................................................................................................................... 45 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 4  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

6.3.2 Výroba............................................................................................................................................... 45 
6.3.3 Poľnohospodárstvo ........................................................................................................................... 46 
6.3.4 Skleníkové hospodárstvo .................................................................................................................. 46 
6.3.5 Lesné hospodárstvo.......................................................................................................................... 46 
6.3.6 Skladové hospodárstvo ..................................................................................................................... 47 
6.3.7 Stavebníctvo ..................................................................................................................................... 47 

6.4 CESTOVNÝ RUCH, REKREÁCIA  A KÚPEĽNÍCTVO ............................................................................... 47 

7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE ......................... .......... 48 

8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ..... 48  
8.1.1 Ochranné pásma............................................................................................................................... 48 

9. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU A OCHRANY PRED 
POVODŇAMI ......................................................................................................... 49 

9.1 ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU......................................................................................................................... 49 
9.2 NÁVRH Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY......................................................................................... 50 
9.3 NÁVRH Z HĽADISKA OCHRANY PRED POVODŇAMI............................................................................. 50 

10. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, KOSTRA 
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ   STABILITY .................... ................... 50 

10.1.1 Prírodné pomery – všeobecná charakteristika .................................................................................. 50 
10.1.2 Pasport významných časti prírody a krajiny riešeného územia ......................................................... 52 
10.1.3 Základná charakteristika vegetácie fauny a flóry územia .................................................................. 56 
10.1.4 Súčasná krajinná štruktúra................................................................................................................ 57 
10.1.5 Územný priemet ekologickej stability krajiny ..................................................................................... 59 
10.1.6 Územný systém ekologickej stability ( ÚSES ) .................................................................................. 60 
10.1.7 Miestny  ÚSES .................................................................................................................................. 62 

11. DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA............................ ................ 63 
11.1 Širšie dopravné vzťahy........................................................................................................................ 63 

11.1.1 Cestná doprava................................................................................................................................. 63 
11.1.2 Železničná doprava ........................................................................................................................... 64 
11.1.3 Hraničné priechody ........................................................................................................................... 65 

11.2 Charakteristika a návrh základnej komunikačnej siete mesta Veľké Kapušany ............................ 65 
11.2.2 Návrh dopravného riešenia na základnej komunikačnej sieti mesta ................................................. 68 

11.3 Charakteristika a návrh ostatnej mestsnej komunikačnej siete....................................................... 68 
11.3.1 Návrh dopravného riešenia na mestských obslužných komunikáciách............................................. 69 
11.3.2 Parkovacie a odstavné plochy........................................................................................................... 69 
11.3.3 Pešie komunikácie ............................................................................................................................ 70 
11.3.4 Cyklistická doprava ........................................................................................................................... 71 
11.3.5 Osobná hromadná doprava............................................................................................................... 71 
11.3.6 Zariadenia služieb motoristom........................................................................................................... 71 
11.3.7 Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy............................................ 72 

12. TECHNICKÉ VYBAVENIE ...................................... ............................ 73 
12.1 VODNÉ  HOSPODÁRSTVO .................................................................................................................. 73 
12.1.1 Zásobovanie pitnou vodou ............................................................................................................ 73 
12.1.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd .............................................................................. 75 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 5  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

12.2 ZÁSOBOVANIE  ELEKTRICKOU  ENERGIOU .................................................................................... 76 
12.2.1 Verejné osvetlenie............................................................................................................................. 79 
12.2.2 Energetické zariadenia...................................................................................................................... 79 

12.3 SPOJE  A  TELEKOMUNIKAČNÉ  ZARIADENIA................................................................................. 79 
12.3.1 Telekomunikačné zariadenia............................................................................................................. 79 
12.3.2 Miestny rozhlas ................................................................................................................................. 80 
12.3.3 Rádiokomunikácie ............................................................................................................................. 80 
12.3.4 Diaľkové káble................................................................................................................................... 80 

12.4 ZÁSOBOVANIE  TEPLOM, PLYNOM ................................................................................................... 81 
12.4.1 Teplovodné zariadenia ...................................................................................................................... 81 
12.4.2 Diaľkovody ........................................................................................................................................ 81 
12.4.3 Zásobovanie zemným plynom........................................................................................................... 82 

13. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY......... 84  
13.1.1 Základné zložky životného prostredia ............................................................................................... 84 
13.1.2 Vodné toky a nádrže, čistota vody .................................................................................................... 86 
13.1.3 Melioračné zariadenia ....................................................................................................................... 87 
13.1.4 Zeleň ................................................................................................................................................. 88 
13.1.5 Odpadové hospodárstvo ................................................................................................................... 88 

14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  
ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV........................... .................................... 91 

14.1.1 Ťažba nerastných surovín ................................................................................................................. 91 
14.1.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory ............................................................................. 91 

15. NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH    
PODKLADOV,    ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ 
DOKUMENTÁCIE PRE ČASTI RIEŠENÉHO ÚZEMIA................................... ...... 92 

16. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA ........................... ........ 92 
 
 
 
 
 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 6  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 Obstarávateľom Územného plánu mesta je mesto Veľké Kapušany, ktorý v marci roku 2005 
vyhlásil verejnú súťaž na výber spracovateľa „Územného plánu mesta Veľké Kapušany“. Podľa 
výsledkov verejnej súťaže bola vyhodnotená ako úspešná ponuka vypracovaná dodávateľom Ing. 
arch. Bošková Marianna, ArchAteliér v Michalovciach. Vypracovanie územného plánu mesta je 
spracované na základe zmluvy o dielo č. 36-2004/03/9. 

Obstarávateľskú činnosť vykonáva Ing. arch. Alexander Bugala, odborne spôsobilá osoba pre 
obstaranie ÚPP a ÚPD, podľa vyhl. č. 436/200 Z.z. v znení neskorších predpisov, zapísaný 
v zozname na MŽP SR.  

1.1.1 Dôvody a ciele obstarania územnoplánovacej dokumentácie 

Mesto Veľké Kapušany má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán sídelného 
útvaru - schválený v roku 1990.  

Z dôvodu  početných zmien v územnoplánovacej legislatíve a z potreby navrhnúť  komplexným 
riešením koncepciu územného  rozvoja mesta na nasledujúcich cca 20 rokov, v ktorej budú  
preverené  a  premietnuté  do územia nové rozvojové impulzy a zámery, pristúpilo sa k obstaraniu 
nového Územného plánu mesta (ÚPN-O) v súlade s §11 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon).     

1.1.2 Hlavné ciele riešenia 

Ciele riešenia Územného plánu mesta Veľké Kapušany vyplývajú z účelu a zamerania využitia 
územnoplánovacej dokumentácie. V riešení Územného  plánu mesta je potrebné v súlade s § 11, 
ods. 5 stavebného zákona. zamerať sa na riešenie súčasných územnotechnických a 
environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj mesta zodpovedajúci potenciálu územia a 
potrebám obyvateľov mesta pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.  

Z výstupov dokumentácie Prieskumov a rozborov a ich prerokovania na úrovni samosprávy 
mesta vyplýva, že je potrebné v Územnom pláne mesta zamerať  sa na tieto hlavné ciele riešenia:  
• navrhnúť územný rozvoj mesta zodpovedajúci potenciálu územia a potrebám jeho obyvateľov pri 

rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja,  
• navrhnúť koncepciu dlhodobého urbanistického rozvoja mesta a jeho jednotlivých funkcií, 

navrhnúť funkčné vymedzenie a usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určenie základných 
zásad organizácie územia, spôsobu jeho využitia a podmienok výstavby, pričom je potrebné 
vyhodnotiť z hľadiska novej navrhovanej koncepcie akceptovateľnosť koncepčných zámerov 
rozvoja mesta schválených  v existujúcom územnom pláne mesta a jeho zmenách a doplnkoch,      

• územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na 
území mesta s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej 
rovnováhy a zabezpečenie jeho trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných 
zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt,  

• riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania mesta, zásady umiestňovania 
stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a základných prvkov 
územného systému ekologickej stability, 
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• prioritne riešiť súčasné územnotechnické a environmentálne problémy v území identifikované 
v dokumentácii Prieskumov a rozborov,  

• navrhnúť komplexný územný rozvoj mesta na obdobie cca 20 rokov,  
• v návrhu komplexného územného rozvoja mesta rešpektovať nadradenú dokumentáciu Zmeny 

a doplnky územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, schválené 
KSK, uznesením č.245/2004 a záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným nariadením 
č.2/2004 a tie záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne územie mesta,  

• riešiť územný rozvoj mesta vrátane jeho mestskej častí ako administratívne a  územne 
samostatný celok a v rámci širších nadlokálnych väzieb  zohľadniť vzťahy a väzby na širšie 
záujmové územie v  rámci sídelnej štruktúry okresu Michalovce. 

1.2 ZHODNOTENIE DOTERAJŠÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH 
DOKUMENTÁCIÍ 

Územný plán sídelného útvaru mesta Veľké Kapušany 

Mesto Veľké Kapušany má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu sídelného útvaru mesta, 
ktorá bola spracovaná v roku 1989 (Stavoprojekt Košice), schválená v roku 1990. V zmysle platnej 
legislatívy - Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 30, odst. (4) mesto je povinná 
pravidelne, najmenej však raz za štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné 
jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán. Obecné zastupiteľstvo 
prehodnotilo dokumentáciu v zmysle platnej legislatív. Z hľadiska riešenia rozvoja mesta, na základe 
preskúmania platného ÚPN SÚ Veľké Kapušany bolo konštatované: 
- celková koncepcia rozvoja mesta stanovená územným plánom bola od schválenia naplnená len 

v malých dielčích častiach (predovšetkým výstavba rodinných domov), 
- identifikované nové požiadavky by nemali mať zásadný vplyv na stanovenú celkovú koncepciu 

rozvoja mesta (rozvojové lokality, princípy funkčného využívania a priestorového usporiadania 
sídla, dopravný systém a technická infraštruktúra).  

- usmerňovať koncentráciu priemyslu a výrobných prevádzok do vymedzených výrobných obvodov 
mesta, vytvárať podmienky pre postupné vymiestnenie rozptýlených a životné prostredie 
ohrozujúcich prevádzok z obytných zón mesta, 

- vytvárať nové plochy zelene najmä popri cestnom ťahu II/555 a II/552 a železničnej trati  
- v návrhu komplexného územného rozvoja mesta rešpektovať z nadradenej dokumentácie 

územného plánu veľkého územného celku Košického kraja /ÚPN – VÚC/, schváleného 
Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z. a jej záväzné regulatívy platné pre kat. územie obce – 
zmeny a doplnky 2004, schválené zastupiteľstvom KSK dňa 30. 8. 2004. 

1.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM 

1.3.1 Chronológia spracovania  

Obstaranie Územného plánu mesta Veľké Kapušany je spolufinancované EÚ v rámci 
Operačného programu Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej 
infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.  Žiadateľom a príjemcom podpory je mesto Veľké 
Kapušany.  
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Postup spracovania tejto územnoplánovacej dokumentácie je zabezpečovaný v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a 
v hĺbke a podrobnosti riešenia primerane Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania 
územného plánu obce (MŽP SR, rok 2001). Proces  obstarania ÚPN-O mesta Veľké Kapušany je 
zabezpečovaný v týchto etapách: - Prieskumy a rozbory (vrátane krajinnoekologického plánu), 
Zadanie pre ÚPN-O, Koncept riešenia, Návrh ÚPNO. 

Proces obstarávania bol oznámený o začatí obstarávania ÚPN mesta v zmysle § 19, zákona č. 
50/1976 Zb. dňom 17.05.2004. 

V prvej etape prác bola vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov (2004-2005). 
V zmysle prijatého postupu ako nasledujúca etapa bolo vypracované „Zadanie pre vypracovanie pre 
návrh ÚPN mesta, v ktorom boli špecifikované požiadavky na riešenie ÚPN mesta.  

Návrh Zadania pre územný plán mesta bol spracovaný v zmysle § 20, odst. 1 v septembri 2005 
na základe výsledkov prieskumov a rozborov. 

Prerokovanie a pripomienkovanie prebiehalo v zmysle ustanovení stavebného zákona, 
s dotknutými obcami, s dotknutým samosprávnym krajom, s orgánmi štátnej správy a s dotknutými 
inštitúciami, právnickými osobami a fyzickými osobami. Zadanie bolo zaslané jednotlivo dotknutým 
obciam, právnickým osobám a orgánom štátnej správy podľa §20, odst.2. Návrh Zadania bol 
sprístupnený pre verejné nahliadnutie na mestom úrade. Prerokovanie a pripomienkovanie zadania 
bolo 03.11.2005 – do 28. 02. 2006.  

Oznámenie o možnosti pripomienkovania Zadania pre ÚPN mesta Veľké Kapušany verejnosťou 
bolo zverejnené na mestskom úrade od 03. 11. 2005 do 31. 12. 2005. Do 31. 01. 2006 bolo 
predĺžené pripomienkovanie zadania pre ÚPN mesta. Zároveň bol tento oznam občanom 
zverejňovaný v mestskom rozhlase a na mestských tabuliach. Súbežne s touto lehotou boli hlavné 
výkresy z prieskumov a rozborov zverejnené na tabuli mestskom úradu. Ostatné časti prieskumov a 
rozborov boli k nahliadnutiu v kancelárii mestského úradu, na krajskom stavebnom úrade v 
Košiciach a spracovateľky ÚPN mesta.  

Upovedomenie o prerokovaní návrhu Zadania pre ÚPN-O bolo dotknutým obciam, dotknutému 
okruhu štátnej správy, samosprávnemu kraju, inštitúciám, právnickým a fyzickým osobám doručené 
listom 2410/2005 zo dňa 02.11.2005 jednotlivo. Zároveň boli v oznámení dotknutí upovedomení o 
lehote, v ktorej môžu uplatniť pripomienky k predloženému návrhu zadania.  

Krajský stavebný úrad Košice bol požiadaný o posúdenie „Zadania pre spracovanie ÚPN mesta 
Veľké Kapušany“ listom zo dňa 31.3.2006 v zmysle § 20 ods. 5 písm. b) stavebného zákona. 
Posúdenie KSÚ Košice bolo vydané dňa 10.5.2006 pod č. 2006/00450, v ktorom odporúča 
zastupiteľstvu mesta Veľké Kapušany schváliť 

Zadanie pre ÚPN mesta Veľké Kapušany, bolo schválené uznesením MsZ č. 340 v mestom 
zastupiteľstve dňa 11.5.2006.   

Na základe Zadania pre ÚPN mesta bola vypracovaná dokumentácia koncept riešenia ÚPN 
mesta Veľké Kapušany, ktorá bola vypracovaná v súlade s§21 stavebného zákona. Verejné 
prerokovanie konceptu riešenia v zmysle §21, odst.3 stavebného zákona sa uskutočnilo v období od 
9.10. – 9.11.2006.  

Dokumentácia konceptu riešenia ÚPN-O mesta Veľké Kapušany je vypracovaná v súlade 
s požiadavkami na riešenie jednotlivých funkčných systémov územného rozvoja mesta stanovených 
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v schválenom  Zadaní. Zásady riešenia stanovené v Zadaní sú akceptované. Obsah dokumentácie 
Návrhu ÚPN-O mesta Veľké Kapušany je spracovaný v štruktúre zodpovedajúcej §12 vyhlášky 
č.55/2001 Z.z. o ÚPP a ÚPD.  

1.3.2 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti 

 Pri vypracovaní prieskumov a rozborov boli použité nasledovné podklady: 

Mapové podklady – hromadné údaje z kat. úradu Michalovce (kn, uo, bj – formát FUVI, VGI) 
- mapové podklady – základná mapa SR M 1: 50 000, M 1:10 000, M 1: 5 000 

Podklady a údaje mesta: 
- Údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov, rok 1991, 2001, 2004 Krajský štatistický 

úrad Košice, štatistické údaje mesta 

Záväzné podklady:  
- Koncept územného rozvoja Slovenska 2001 
- ÚPN VÚC Košický kraj, schválený Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z. a jej záväzné regulatívy 

platné pre kat. územie mesta Veľké Kapušany – zmeny a doplnky 2004, schválené zastupiteľstvom 
KSK dňa 30. 8. 2004 (sprac. URBAN Košice r.1998, 2004) 

- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Michalovce (SAŽP, pobočka Košice, 1994) 
- Územný plán sídelného útvaru Veľké Kapušany (Stavoprojekt Košice, 1989) 

Ďalšie podklady:  
- Urbanistická štúdia – Veľké Kapušany – Centrum (A-Typ, Prešov, r. 1992) 
- MO SR Košice, č. SAMaV-1690/2004 – OdIVaOŽP z 8.9.2004 
- Obvodný lesný  úrad v Michalovciach, č. 507/2004, zo dňa 9.9.2004 
- VVaK, Košice,  9851/04/ÚVRaP/Pi, z 4.10.2004 
- VSE a.s. Košice, č. 2004/HJ/457 zo dňa 21.09.2004 
- SEPS a.s. Bratislava, č. PS/2004/020936 z 19.10.2004 
- EVO Vojany, č. EVO/2004/018842 z 21.9.2004 
- Slovak telecom, a.s.Košice, č. KE-7678/2004/TR/OPR z 28.9.2004 
- Slovak telecom, a.s. prac. Michalovce, č. KE-9324/04 z 21.10.204 
- Orange Slovensko a.s. Bratislava, z 17.9.2004 
- SSC Bratislava, 2130/3887/04-Lo z 22.9.2004 
- SVP š.p. Banská Bystrica, závod PbaH Košice, č. 6905/49210/2004/Bv z 20.9.2004   
- list od SPP, závod Michalovce: č. TD 787/04/Vi, KT RC Východ/09/04 z 1. a 6. 10. 2004 
- Hydromeliorácie š.p. Bratislava, 5389-V/310/2004 z 6.10.2004 
- Nafta a.s. Gbely, divízia PaŤ pre Východ, č. 4-5/270/BMV/2004 zo dňa 3.12.2004 
- Transpetrol a.s. Bratislava, č. 4633/04-Re/Ku z 28.9.2004 
- Železnice SR, Bratislava, 3241/2004/0222/1079 z 13.09.2004 
- SAD Michalovce, odd. Trebišov, č. 130-D/2004 z 13.9.2004 
- Krajský pamiatkový úrad Košice: KE-04/1641-04/7729/PS, zo dňa 10.12.2004 
- Obvodný banský úrad v Košiciach, č.1810/2004 z 21.9.2004 
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, č. 239/983/2408/04 z 9.9.2004 
- Colný úrad Čierna n/T, pob. V. Kapušany, č. 184/2004 z 13.9.2004 
- Daňový úrad V. Kapušany, č. 741/110/9886/04 z 16.9.2004 
- údaje od Roľnícke družstvo Veľké Kapušany, 1003/2004, z 22.9.2004 
- Náboženstvo spol. Jehovovi svedkovia, Bratislava,  
- Poliklinika V. Kapušany, z 17.9.2004 
- Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov, č. 3056/2004 z 13.10.2004 
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- MiByt s.r.o. V. Kapušany, č. 105/04 z 16.9.2004 
- VUB Bratislava, č. 473/OSM/2004 z 22.9.2004 
- Slovenská sporiteľňa, Košice, č. 9700/50/2004 z 23.9.2004 
- Allianz – slov. poisťovňa, Trebišov 
- Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. R. Kapajka, V. Kapušany, z 20.9.2004 
- Lekáreň „Ľubica“ V. Kapušany zo dňa 24.9.2004 
- Hasičský zbor V. Kapušany, zo dňa 27.9.2004 
- Prieskum bol prevedený priamo v teréne, nové budovy, stav, veľkosť a plocha sú zakreslené a 

určené odhadom (spracovateľ PaR). 
- Prieskum bol prevedený priamo v teréne, nové budovy, stav, veľkosť a plocha sú zakreslené a 

určené odhadom (spracovateľ PaR) 
- Schválené „Zadanie pre ÚPN mesta Veľké Kapušany“ (č. uzn. 340, zo dňa 11.5.2006) 

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA  
Mesto Veľké Kapušany administratívne patrí do Michalovského okresu. Veľké Kapušany ležia 

na významnejšej  dopravnej tepne smerom na Ukrajinu. Od hraníc Ukrajiny sú Veľké Kapušany 
vzdialené cca 1 km, od ostatných významných centier Slovenska: Košice 60 km, Bratislava 500 km.   
 Mesto je súčasťou rozvojovej osi štvrtého stupňa – juholaborecká – Michalovce – Veľké 
Kapušany – Kráľovský Chlmec. 

2.1.1 Vymedzenie riešeného územia  

Riešené územie pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Veľké Kapušany sa 
vymedzuje :  
a) Mesto Veľké Kapušany ako administratívny celok tvoria katastrálne územia: Veľké Kapušany, a 

Veškovce. Celková rozloha mesta je 2961,5ha z toho 5,4% rozloha zastavaného územia, 71,4 
% poľnohospodárskej pôdy, 12,2 % lesy a lesné porasty ,11.0 % inak využívané územie. Širšie 
územné vzťahy sú dokumentované na mapových podkladov v mierke 1:50000, 1:10000    

b) v rozsahu navrhovaného zastavaného územia mesta pre podrobné riešenie urbanistickej 
koncepcie a priestorového usporiadania  (mierka 1 : 5 000). Súčasťou riešenia je zastavané 
územie mesta Veľké Kapušany a zast. územie  mestskej časti Veškovce. 

2.1.2 Geografický opis 

Katastrálne územie mesta Veľké Kapušany je situované v južnej časti okresu 
Michalovce. Mesto Veľké Kapušany je vymedzené katastrálnymi hranicami a má 1 mestskú časť: 
Veškovce. Terénna výšková členitosť je minimálna 113 m.n.m.. Vzhľadom na takmer rovinný 
charakter územia s malými výškovými rozdielmi je celá oblasť teplotne málo diferencovaná.   

Orografia: 
Riešený priestor podľa geomorfologického členenia SR /Mazúr,  Lukniš, 1980/ je súčasťou 

alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy  Panónska panva, provincia Východopanónska panva, 
provincia  Veľká Dunajská kotlina, Oblasť Východoslovenská nížina, celok  Kapušianske pláňavy 
v severnej časti katastra a Latorická rovina v južnej  časti katastra.  

Geomorfológia: 
Východoslovenská nížina, do ktorej riešené územie spadá,  predstavuje intenzívne 

poklesávajúcu panvu vyplnenú neogennými  a sčasti i kvartérnymi sedimentmi. Redeponované  
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sedimenty tvoria  v súčasnosti íly, piesky, štrky, čiastočne  tufy a tufity. Jednotlivé tektonické kryhy 
tvoriace panvu  nepoklesávali rovnomerne. Poklesnuté časti  sú  vyplnené až 60 m mocnými 
polohami kvartérnych štrkov, ílov  a pieskov. Na povrchu ich prekrývajú pokrovy spraší a sprašových  
hlín. Poklesy vo Východoslovenskej nížine majú za následok aj  vejárovitý tvar riečnej siete. 

 Na okrajoch Východoslovenskej nížiny prevládajú illimerizované  pôdy. Sprašové tabule sú 
charakteristické degradovanými  černozemami. V nížinných polohách prevládajú nivné pôdy glejové,  
zastúpené sú aj pôdy lužné. Na zvetranejších vulkanických  horninách sú zastúpené hnedé pôdy.  
V riešenom území prevládajúce pôdne druhy - pôdy nivných oblasti - prevažne ilovito – hlinité  s 
nízkym obsahom humusu 2 až 3 %.   Pôdotvorný substrát – sprašové hliny a nevápnité nivné 
uloženiny. Celková hĺbka pôd - prevládajú pôdy stredne  hlboké 30 až 100 cm. 

Prírodné zdroje:  
Ložiská nerastov môžeme vo väčšine prípadov označiť ako geopotenciály (využitie v rôznych 

odvetviach  hospodárstva). V hodnotenom území sa (v zmysle banského zákona) nachádza 
vyhradené ložisko zemného plynu – dobývací priestor „Pavlovce nad Uhom“ (severná časť k.ú. V. 
Kapušany).   

Klimatické charakteristiky : 

Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen 
vodného potenciálu, ale aj pre  stanovenie ekologickej kvalitu posudzovaného územia. 

Klimatický patrí riešené územie do teplej  oblasti, podoblasti mierne vlhkej, okrsok teplý, mierne 

suchý  s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je  9 až 100 C,  s priemernými ročnými 
úhrnmi zrážok 600 - 650 mm. Maximum  snehovej prikrývky  priemerne 20 až 30 cm. Smer vetra v 
roku južný 19 %,  severný 11 %, západný 5 %, severozápadný 4 %, severovýchodný 4 %, 
juhovýchodný 4 %, juhozápadný 3 % a východný 2 %. Na bezvetrie  pripadá 48 % v roku. Ročná 
oblačnosť pod 60 %. Trvanie slnečného  svitu za rok v priemere nad 2200 hodín. 

Sezónne charakteristiky trendových zmien zrážok /1900 - 1975/ 
trendový pokl. v mm Obdobie 

Stanica   K. Chlmec z na 
rozdiel   mm percento poklesu 

% 
zimné 227 239 +12 5,29 
letné 389 340 - 49 12,60 
rok 616 579 - 37 6,01 

  
Dlhodobé trendy zrážkových bilančných zmien v oblasti  Východoslovenskej nížiny boli 

analyzované v ôsmich zrážkomerných  staniciach. Najvýraznejší ročný trendový pokles bol 
zaznamenaný v  zrážkomernej stanici Michalovce /pokles o 185 mm/.  Zrážkomerná stanica 
Kráľovský Chlmec zaznamenala ročný trendový pokles o 37 mm. Výsledky  poukazujú na výraznú 
priestorovú diferenciáciu trendových  poklesov. Na základe tohto je možné predpokladať, že dôvody 
zmien  sú nielen globálneho charakteru, ale aj lokálneho /intenzita  antropického vplyvu/. 

2.1.3 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných časti ÚPN VÚC Košický kraj 

Záväzné časti schváleného Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja 
vzťahujúce sa k riešenému územiu. 

Pre územie Košického kraja bol vypracovaný územný plán veľkého územného celku (ÚPN-
VÚC). Tento územný plán schválila vláda SR 12.5.1998. Jeho záväzné časti (záväzné regulatívy) 
boli vydané nariadením vlády SR pod. č. 281/1998 Z.z. Návrhovým rokom ÚPN - VÚC Košického 
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kraja je rok 2015. V roku 2004 boli spracované zmeny a doplnky, ktoré boli schválené 
zastupiteľstvom KSK dňa 30. 8. 2004. 

Z ÚPN – VÚC Košický kraj vyplýva potreba zabezpečiť (číslovanie je podľa textu záväzných 
regulatív ÚPN VUC KK): 

I.  Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

1.   Vytvárať podmienky na rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry 
a na ochranu životného prostredia kraja.  

2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry: 

2.1 podporovať rozvoj sídelnej štruktúry vytváraním polycentrickej siete centier osídlenia, ťažísk 
osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

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

2.8. podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové 
centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný 
regionálny celok, a to hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier; 
2.8.5. podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny; Dobšiná, Kráľovský Chlmec, Moldava n. Bodvou, 

Krompachy, Sečovce, Sobrance a Veľké Kapušany, 
2.14.     podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne druhej skupiny; 

2.14.4. veľkokapušianske ťažisko osídlenia, 
2.15 vytvárať priaznivé podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej 

hierarchizovanej sídelnej štruktúry, 
2.15.4 podporovať ako rozvojovú os štvrtého stupňa 

- juholaboreckú rozvojovú os Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, 
2.17 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbárnych a rurálnych území a integráciu funkčných 

vzťahov mesta a vidieka, 
2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 

výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry: 

3.2 vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania 
a dosiahnuť priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateľov, 

3.3 vytvárať podmienky pre výstavbu ubytovacích zariadení dôchodcov s preferovaním zariadení 
rodinného a penziónového typu 

3.4 podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území 
kraja, 

3.6 vytvárať podmienky pre rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej starostlivosti 
pri uprednostnení prirodzených centier, 

3.7 vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre 
občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, 

3.8 podporovať činnosť existujúcich a rozvoj nových zariadení v oblasti kultúry a umenia ako 
neoddeliteľnú súčasť kultúrnych tradícií a služieb obyvateľstvu. 

3.9 chrániť najcennejšie územia a objekty nehnuteľných kultúrnych a archeologických pamiatok, a to 
hlavne národné kultúrne pamiatky, spišský historický komplex, mestskú pamiatkovú rezerváciu 
Košice a územia vyhlásené alebo navrhované za pamiatkové zóny. 

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky: 
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4.1 považovať priestory Zemplínska Šírava, Slovenský raj, Slovenský kras, Domica - Aggtelek, Betliar - 
Rožňava - Krásnohorské Podhradie, Krompachy - Plejsy a Spišský kultúrno-historický komplex za 
priestory rekreácie a turistiky medzinárodného významu a vytvoriť územno-technické a dopravné 
podmienky na ich ďalší rozvoj, 
4.13  vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí 

budovaním rekreačných stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre 
prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel, 

4.14  vytvárať podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a 
medzinárodného významu prepájajúce významné turistické centrá kraja. 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a 
ochrany pôdneho fondu: 

5.1 rešpektovať ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ako faktor usmerňujúci 
urbanistický rozvoj kraja, 

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

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

5.4 rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súborov s ich 
ochrannými pásmami: 
- územia lokalít zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva, 
- územia pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón a ich ochranné pásma, 
- objekty svetového prírodného dedičstva 
- územia historických jadier miest a obcí, 
- známe lokality archeologických nálezísk, 
- národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma, 
- územia miest a obcí, kde je zachytený stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia, 
- novodobé urbanistické a architektonické diela, 
- areály architektonických diel s ich dotvárajúcim prírodným prostredím, 
- historické technické diela 

5.7 rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a 
prechod na spaľovanie zemného plynu, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného 
prostredia, 

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

5.10 rešpektovať pri organizácií, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné danosti najmä v osobitne 
chránených územiach, prvkoch územného systému ekologickej stability, v územiach patriacich do 
súvislej európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladiť s funkciou ochrany prírody a 
krajiny, 

5.11 zohľadňovať pri umiestňovaní činnosti na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a 
realizáciu vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných 
negatívnych vplyvov, 

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

5.14 podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávnením ornej pôdy 
ohrozovanej vodnou a veternou eróziou. 
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6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry: 

6.7.  rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne; 
 cestné komunikácie: 

 -  Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Košice - Slanec – Zemplínske Jastrabie – Veľké 
Kapušany – Ukrajina, 

6.13 Chrániť koridory pre cesty II.triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy 
6.13.11 cestu č. II/552 v úseku Košice (preložka cesty v mestskej časti Krásna nad Hornádom a Nad 
jazerom) - Slanec - Zemplínske Jastrabie - Veľké Kapušany - Maťovské Vojkovce - hraničný priechod 
s Ukrajinou, vrátane obchvatov obcí Zemplínska Teplica, Egreš, Zemplínsky Branč, Kucany, Oborín, 
Veľké Raškovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Bohdanovce a Rákoš, 

6.13.13 cestu č. II/555 ako súčasť vnútroregionálnej (medziokresnej) severojužnej trasy Michalovce 
(I/50) - križovatka s diaľnicou D1 - Veľké Kapušany - Leles - Kráľovský Chlmec, s preložkou vo 
Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach, Palíne, Stretave, Pavlovciach nad Uhom, 

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 

7.1 zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom dosiahnuť 
do roku 2010 úroveň celoslovenského priemeru, 

7.9 znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov 
pitnou vodou, 

7.10 zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť do roku 
2010 úroveň celoslovenského priemeru, 

7.12 pri využívaní územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzi alebo úpravu korýt 
tokov v lokalitách: 
7.12.8 na toku Latorica od Brehova po štátnu hranicu, 

7.13 vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a  druhotných zdrojov 
energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike a pre intenzívnejšie využívanie 
distribuovanej výroby elektriny v zmysle smerníc EU, 

7.15 chrániť koridory a územia pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou, 
a to pre: 
7.15.2 rekonštrukciu a rozšírenie transformátora 400/110 kV Lemešany, Moldava nad Bodvou a 

Veľké Kapušany, 
7.15.5. vedenie 2 x 400 kV Lemešany - Veľké Kapušany, v profile vedľa existujúceho 1 x 400 kV 

vedenia, 
7.15.6. vedenie 2 x 400 kV Veľké Kapušany - Mukačevo (Ukrajina), 
7.15.9. prekládku 110 kV vedení: Budkovce - elektráreň Vojany EVO I, Michalovce - elektráreň 

Vojany EVO II, elektráreň Vojany EVO I - Kuzmice, elektráreň Vojany EVO I - Trebišov do 
transformátora Veľké Kapušany, v Košiciach v úseku Košickej Novej Vsi, 

7.16        chrániť koridor pre výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu 
Bratstvo územím okresov Michalovce, Trebišov, Košice - okolie a Rožňava, 

7.19 chrániť koridory pre výstavbu diaľkových optických káblov v trasách  
a) Veľké Kapušany – Kraľovský Chlmec 
h) Veľké Kapušany – Vranov nad Topľov 
i) Veľké Kapušany – Michalovce 

8. V oblasti hospodárstva: 
8.1 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy 

osídlenia a tým zabezpečovať aj vyváženú socio-ekonomickú úroveň regiónov, 
8.2 zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním 
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územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, 
8.3 dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji, 
8.4 stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych 

produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný 
systém ekologickej stability, 

8.5 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach prírody a v pásmach hygienickej 
ochrany vodných zdrojov. 

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

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY  

1.6. cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy 

1.6.11  cesta  II/552 v úseku Košice (preložka cesty v mestskej časti Krásna nad Hornádom a Nad 
jazerom) - Slanec - Zemplínske Jastrabie - Veľké Kapušany - Maťovské Vojkovce - hraničný 
priechod s Ukrajinou, vrátane obchvatov obcí Zemplínska Teplica, Egreš, Zemplínsky Branč, 
Kucany, Oborín, Veľké Raškovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Bohdanovce a 
Rákoš,  

1.6.13 cesta  II/555 v trase  Michalovce (I/50) - križovatka s diaľnicou  D1 - Veľké Kapušany - Leles - 
Kráľovský Chlmec, s preložkou vo Veľkých Kapušanoch, v Michalovciach, Palíne, Stretave, 
Pavlovciach nad Uhom, 

5.6. rekonštrukcia, výstavba hrádzí alebo úprava korýt tokov v lokalitách 
5.6.6. na toku Latorica od Brehova po štátnu hranicu, 

5.7. stavby zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou 
5.7.2. rekonštrukcia a rozšírenie transformátora 400/110 kV Lemešany, Moldava nad Bodvou a 

Veľké Kapušany, 
5.7.5. vedenie 2 x 400 kV Lemešany - Veľké Kapušany, 
5.7.6. vedenie 2 x 400 kV Veľké Kapušany - Mukačevo (Ukrajina), 
5.7.9. prekládky 110 kV vedení: Budkovce - elektráreň Vojany EVO I, Michalovce - elektráreň Vojany 

EVO II, elektráreň Vojany EVO I-Kuzmice, elektráreň Vojany EVO I-Trebišov do 
transformátora Veľké Kapušany a v Košiciach v úseku Košická Nová Ves, 

5.8. stavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo územím okresov 
Michalovce, Trebišov, Košice - okolie a Rožňava, 

5.11. stavby diaľkových optických káblov v trasách Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, Košice - Trebišov, 
Košice - Slovenské Nové Mesto, Spišská Nová Ves - Rožňava, Nálepkovo - Dobšiná, Spišská Nová Ves 
- Štrba, Kráľovský Chlmec - Slovenské Nové Mesto, Veľké Kapušany - Vranov nad Topľou a Veľké 
Kapušany - Michalovce. 

2.2 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ 
PREDPOKLADY OBCE 

2.2.1 Demografické predpoklady 

V meste bolo k sčítaniu ľudu, domov a bytov uskutočneného v roku 1991 trvalo žijúcich 8459 
obyvateľov, v roku 2001 trvalo žijúcich 9751 obyvateľov.  

Aj vo Veľkých Kapušanoch podobne ako v celoslovenskom merítku dochádza ku postupnému 
spomaľovaniu demografického vývoja. Pre obdobie 1980 – 2001 je pre okres i  mesto Veľké 
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Kapušany charakteristickým rysom demografického vývoja znižovanie trendu celkových prírastkov 
obyvateľstva a to najmä poklesom prirodzených prírastkov. V roku 2001 žilo v meste Veľké 
Kapušany 9751 trvale bývajúcich obyvateľov, čo predstavuje 8,73 % počtu obyvateľov okresu.  

Počet trvale bývajúcich obyvateľov k 31.12. 2004 
Územie Počet obyvateľov Podiel v % 

Okres Michalovce 109322 100,0 
Mesto Veľké Kapušany 9536 8,73 
  Zdroj: ŠÚ SR 

Základné údaje o obyvateľstve mesta Veľké Kapušany podľa sčítania ľudu, domov a bytov v roku 
2001: 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku Počet trvale bývajúceho obyv. 
predproduktívnom produktívnom poproduktívnom 

celkom muži ženy počet obyv. % počet obyv. % počet obyv. % rok 
2001 9760 4770 4973 1979 20,3 6578 67,4 1149 11,8 

Zdroj: KSŠÚ Košice 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1980 – 2001 
 
Rok sčítania 1980 1991 2001 2004 
Počet obyvateľov 8459 9421 9760 9536 
Prírastok obyvateľov          +862                        +339                        -215  
Index rastu         111,37                       103,50                   97,79 
∅ ročný prírastok          1,03%                      0,35 %                  -0,74% 
Zdroj: KSŠÚ Košice 

Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 1991 – 2004 

Rok Počet obyvateľov Index 
 Spolu Vekové skupiny vitality 
  predproduktívny produktívny poproduktívny  

1991 abs. 9421 2873 5648 900 319,0 
% 100 30,5 60,0 9,6  

2001 abs. 9760 1979 6578 1149 172,3 
% 100 20,3 67,4 11,8  

2004 abs. 9536 1697 6528 1311 129,5 
% 100 17,8 68,5 13,7  
Zdroj: KSŠÚ Košice 

Z uvedeného je vidieť, že veková štruktúra obyvateľstva mesta sa postupne mení v prospech 
starších vekových kategórií. Zmenšovanie podielu mladšej populácie a zvyšovanie podielu starších 
vekových skupín obyvateľstva (zhoršenie vekovej štruktúry obyvateľstva) môže mať za následok 
pokles reprodukčných schopností populácie. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky 
obyvateľstva, označený ako index vitality, môže okrem iného vypovedať aj o populačných 
možnostiach v budúcnosti. 

V závislosti od indexu vitality sa populácia delí na typy nasledovne: 
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Vývoj indexu vitality bol od roku 1991 nasledovný: 
 Index vitality v roku 1991 = 319,0 bodov 
 Index vitality v roku 2001 = 172,3 bodov 
 Index vitality v roku 2004 = 129,5 bodov 

Dosiahnutým indexom vitality 172,3 bodov v roku 2001 dostáva sa mesto do kategórie obcí so 
stabilizovanou rastúcou populáciou. V tom istom roku okres Michalovce ako celok dosiahol index 
vitality 134 čo znamená, že veková štruktúra obyvateľstva mesta je priaznivejšia ako veková 
štruktúra obyvateľstva okresu. V roku 2004 sa dostáva mesto Veľké Kapušany indexom vitality 129,5 
do kategórie stabilizovanej populácie. 

Podľa dynamiky vývoja pohybu obyvateľstva (prírastok, úbytok) možno mesto zaradiť do 
štyroch kategórií: 
Kategória obce Priemerný ročný  

prírastok obyvateľstva  (2001) 
rýchlo rastúca nad 5 % 
pomaly rastúca 3 - 5 % 
stagnujúca -2 - +2 % 
regresívna pod -2 % 

 
Údaje o vekovej štruktúre obyvateľstva sú hodnotené v troch základných vekových skupinách: 
- predproduktívny vek 0 -14 rokov, 
- produktívny vek muži  15 - 59 rokov, ženy 15 – 54 rokov,  
- poproduktívny vek muži 60 a viac rokov, ženy 55 a viac rokov 

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

 
Návrh pre mesto Veľké Kapušany: 

Na základe vyššie uvedených predpokladov nárastu počtu obyvateľov predpokladá sa 
nasledovný nárast: 

Stav v roku 2001 Predpokladaný stav 2025 
(medziročný prírastok 0,4 % x 25 =10 %) 

Podľa disponibilných 
plôch v koncepte 

9760 obyv. 10726 obyv. 1 226 obyv 
 

Stav v roku 2001 Predpokladaný 
prírastok do roku 2025 

Index rastu Predpokladaný stav 

9760 obyv. 976 obyv. 1,10 10726 obyv. 
 
V zmysle Prognózy obyvateľstva SR do roku 2025 (Výskumné demografické centrum 

INFOSTAT Bratislava 2006) možno očakávať nasledovný demografický vývoj mesta: 
 

Pre porovnanie uvádzame prognózu demografického vývoja za okres Michalovce a za Košický kraj.  
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Okres Michalovce: 
2005 - 2015 prírastok............................................................ 1687 obyvateľov 

 2016 - 2025 prírastok............................................................   210 obyvateľov 
 2005 - 2025 prírastok spolu  (1,74 %)...................................1897 obyvateľov 

Košický kraj (NUTS 2): 
2005 - 2015 prírastok......................................................... 20377 obyvateľov 

 2016 - 2025 prírastok.........................................................   5387 obyvateľov 
 2005 - 2025 prírastok spolu............................................... 25768 obyvateľov 
 
V územnom pláne mesta sa na základe uvedeného predpokladá celkový prírastok obyvateľstva 

do roku 2025 v počte 10726 obyvateľov.  V uvedenom počte je započítaná rezerva pre prípadný 
nepredvídaný trend demografického pohybu.  

2.2.2 Bytový fond            

Retrospektívny vývoj poštu obývaných bytov  a poštu bytov na 1000 obyvateľov v meste Veľké 
Kapušany bol nasledovný: 

Vývoj počtu trvale obývaných bytov v rokoch 1970 - 2001 

Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 2004 
Počet bytov 1730 2243 3031 3196 3229 
Prírastok bytov          +513                 +788                 +165                 +33 
Počet byt. / 1000 obyv. 246,8 265,2 321,7 327,4 338,6 
Okres Michalovce 233,9 257,5 283,0 278,2 310,7 

Základné údaje o domovom a bytovom fonde podľa výsledkov sčítania v roku 2001: 

Trvalo obývané domy Trvalo obývané byty  
 
 

 
 

byty 
spolu 

spolu z toho 
rodinné 

 
 

Neobývané 
domy 

 
 

Byty 
spolu 

spolu z toho 
v rod. 
domoch 

 
 

Neobýv. byty 

1991 3031 905 735 67 3031 2649 739 359 
2001 3196 979 868 73 3140 2055 828 257 

  
V stavebnej štruktúre bytového fondu prevládajú bytové domy vo forme kompaktnej mestskej a 

sídliskovej zástavby. Z celkového počtu obývaných bytov v roku 2001 bolo v rodinných domoch 
31,2%.  

Prírastok trvale obývaných bytov za roky 1991 - 2001 bol 1002.  

V meste Veľké Kapušany bolo k sčítaniu ľudu, domov a bytov v roku 1991 a následne v roku 
2001 nasledovný stav domového a bytového fondu: 

2001  
Stav bytového fondu v 
roku 

Rodinné domy Bytové domy Ostatné domy Domový fond spolu 

Počet domov spolu 868 174 10 1052 

Trvale obývané domy 
800 174 5 979 
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v tom vlastníctvo 
štátu 4 8 1 13 
bytového družstva 0 54 0 54 
mesta 0 24 0 24 
fyzickej osoby 784 38 0 822 
právnickej osoby 1 1 0 2 
ostatných 11 49 4 64 
s 1-2 nadzemnými podl. a 
nezistené 

792 2 3 797 

s 3-4 nadzemnými podl. 
8 96 2 106 

s 5+ nadzemnými 
podlažiami 

0 76 0 76 

Ubytovacích zariadení bez 
bytu 

0 0 3 3 

Neobývaných domov 
68 0 2 70 

z toho určených na 
rekreáciu 

1 0 0 1 

Počet bytov spolu 
904 2221 15 3140 

v tom: trvale obývané 
828 2055 13 2896 

- z toho družstevné 0 639 0 639 
byty vo vlastníctve občana 
v bytovom dome 0 954 0 954 
neobývané 152 332 4 488 
Priemerný vek domu 

35 31 40 35 

priemerná obložnosť na 1 
byt 

3,3 3,2 1,0 3,2 

Vývoj obložnosti v rokoch 1970 – 2001 

Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 2004 
Obložnosť (obyv./byt) 4,2 3,8 3,5 3,1 2,9 

Funkčnú zónu obytnú tvorí v meste: 
- viacpodlažná zástavba bytových domov (nad 5 podlaží) 
- nízkopodlažná zástavba bytových domov (od 3 do 5 podlaží) 
- zástavba rodinných domov mestského typu (2 podlažia a obytné podkrovie) 
- zástavba rodinných domov vidieckeho typu (2 podlažia a obytné podkrovie) 

Obytné súbory bytových domov. Jedná sa: 
- sídlisko P.O. Hviezdoslava (sever) o kapacite 563 b.j. 
- sídlisko P.O. Hviezdoslava (juh) o kapacite 712 b.j. 
- sídlisko J. Tolstého o kapacite 306 b.j. 
- ul. sídlisko J. Fábryho  o kapacite 86 b.j. 
- sidlisko Centrum I o kapacite 344 b.j. 
- sídlisko Centrum II. o kapacite 27 b.j. 
- ul. Vinohradská o kapacite 6 b.j. 
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- lokalita so sociálnymi bytmi (rómska osada) lokalita býv. Tehelne o kapacite 42 b.j. 

Celková kapacita obytných súborov je 2086 b.j.  

Rodinné domy sa nachádzajú v meste v lokalitách: 
- ul. Vojanská o kapacite  R.D.39 
- ul. Vinohradská o kapacite  R.D.25 
- ul. J. Kráľa o kapacite  R.D.28 
- ul. Čičarovská o kapacite  R.D.32 
- ul. Kapušianská, L.Štúra, Komenského, Š.Petöfiho, J.Dózsu, Hadabuda o kapacite 

R.D.131 
- ul. J.Erdélyiho, Záhradná, Kúpeľná, Agátová o kapacite  R.D. 204 
- ul. Čepeľská, Ružová, Muškátová, Tulipánová, Orgovánová, Nezábudková, Zelená o 

kapacite  R.D.205 
- ul. Hlavná, Staničná, Z. Fábryho o kapacite  R.D.58 
- miestna časť Veškovce o kapacite  R.D. 88 

Celková kapacita rodinných domov je 810 b.j.  

Súčasný dopyt po bytoch  

Bilancia byt. fondu ako i potreba bytovej výstavby bola prepočítaná na základe: 
- využiteľnosti existujúceho bytového fondu v návrhovom období ÚPN a výsledkov  prieskumov 

vykonaných v roku 2004 
- zabezpečenia bytov pre očakávané prírastky obyvateľov  
- zníženia obložnosti bytov, ktorý by sa mal blížiť k 3,00 ob./1 byt. jednotku 

3. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY MESTA 

3.1.1 Význam, poloha a funkcia mesta v štruktúre osídlenia 

Kataster mesta Veľké Kapušany leží vo  východnej časti Východoslovenskej nížiny medzi 
riekami Latorica a Uh v nadmorskej výške okolo 110 m. 

Celé záujmové územie sa nachádza v urbanizačnom priestore medzi Michalovcami, 
Trebišovom a Kráľovským Chlmcom, v Zemplínskom regióne, v Košickom kraji.  

Susedí s katastrálnymi hranicami obcí: v juhozápadnej časti s obcou Čičarovce, 
v severozápadnej časti s obcou Krišovská Liesková, v severnej časti s obcou Čierne Pole, Pavlovce 
nad Uhom a obcou Bajany, v severovýchodnej časti s obcou Maťovské Vojkovce, v západnej časti 
s obcou Budince, juhozápadnej časti s obcou Kapušanské Kľačany a v južnej časti s obcou Leles. 
Veľké Kapušany ležia mimo hlavnej a vedľajšej urbanizačnej osi a v koncepcií osídlenia SR plnia 
funkciu bodového mesta. Je sídlom obvodného a miestneho významu. 

3.1.2 Poloha obce v špecifickom prostredí 

Špecifickosť prostredia skúmaného územie je v polohe:   
- na cestnej dopravnej trase (cesta II/555 a II/552) regionálneho významu, 
- mesto plní významnú funkciu ako centrum energetického priemyslu, 
- významná funkcia v poľnohospodárskej výrobe, 
- funkcia v oblasti železničných prekládkových zariadení vo vzťahu k Ukrajine, 
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- atraktívne prírodné prostredie v južnej časti kat. územia – chránená krajinná oblasť Latorica,  

3.1.3 Väzba na nadriadené systémy dopravy 

Mesto Veľké Kapušany leží cca 30 km južne od mesta Michalovce. Z dopravného hľadiska 
mesto leží mimo hlavnú cestnú sieť. Dopravne je napojené na cestnú sieť cestou II/552 – Košice – 
Oborín – Veľké Kapušany, na ktorú sa pripája cestu triedy II/555 Michalovce - Veľ. Kapušany – 
Kráľovský Chlmec. Cesty II/552 a II/555 sú napojené na cestu 1. triedy I/50 Košice - Michalovce – 
Sobrance. 
Na cestu II/552 sa pripája cesta tr. III/552 37 V. Kapušany – Čičarovce a cesta III/552 39 V. 
Kapušany – Kapušianské Kľačany, cesta III/552 41 V. Kapušany – Budince a cesta tr. III/552 47 
Vojany – V. Kapušany.  

V oblasti železničnej dopravy ležia Veľké Kapušany na hlavných celoštátnych dopravných 
systémoch zabezpečujúcich najmä vývoz a dovoz tovarov z a do Ukrajiny.  Kat. územím prechádza 
elektrifikovaná železničná trať: 

- št. hr. (UŽ) – žst. Maťovce ŠRT – Haniská p/K ŠRT so železničnou dopravňou 
- št. hr. (UŽ) - žst. Maťovce – Bánovce n/O so žel. dopravňou Veľké Kapušany  

3.1.4 Technická infraštruktúra 

Mesto je zásobované pitnou vodou z Pododrožskej vodárenskej sústavy. V roku 1983 bola 
dokončená stavba Vodné zdroje Boťany s úpravovňou vody  a výtlačný rad do vodojemu V. 
Kapušany a Vojany.  

V. Kapušany majú vybudovanú kanalizačnú sieť. Odpadové vody sú odvádzané 4 zberačmi do 
jestvujúcej ČOV v juhovýchodnej časti zastavaného územia mesta. Riešenie odkanalizovania mesta 
je súčasťou projektu „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína“. 
Čistiareň odpadových vôd je vo výstavbe v severozápadnej časti zastavaného územia obce 
Pavlovce n/U. ČOV bude slúžiť aj pre odkanalizovanie mesta Veľké Kapušany cez systém 
prečerpávacích staníc a výtlačným potrubím dopravované do ČOV Pavlovce n/U.  

Mesto je zásobované elektrickou energiou z VN vedenia č. 228, 389 a 417, ktoré vyúsťujú z ES 
K. Chmec. V meste sa nachádzajú 22 distribučných trafostaníc v majetku VSE a.s. a cca 8 cudzích 
trafostaníc, ktoré nie sú v majetkom VSE a.s.. Šesť trafostaníc je murovaných. Tieto sú 
rozmiestnené na sídlisku Tolstého a P.O. Hviezdoslava. V mestskej časti Veškovce sa nachádzajú 
jedna trafostanica v majetku VSE a.s.. 

Severne od okraja kat. územia mesta prechádzajú jestvujúce 400 kV vedenia č. 409 Veľké 
Kapušany – Lemešany a č. 440 Veľké Kapušany – Mukačevo (UA).  

Mesto Veľké Kapušany je plynofikované. Dodávka zemného plynu pre všetkých odberateľov 
mesta Veľké Kapušany je zabezpečená z regulačných staníc zemného plynu – RS 3000/2/1 – 440,  
ktorá je osadená v južnej časti mesta, z RS 3000/2/1 – 440 osadenej v mestskej časti Veškovce 
a z RS 1200/2/1 – 440 osadenej pri západnej časti obce Kapušianske Kľačany, tieto RS plynu sú 
napojené na distribučný VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa. 

V juhozápadnej  a južnej časti kat. územia sa nachádza teplovodná prípojka 2x DN 200 vo 
vlastníctve SE Vojany, vedená od Slovtransgazu do výmeníkovej stanice. 

Severným až severovýchodným okrajom kat. územia mesta prechádza ropovodné potrubie 
DN500, DN 700. Súbežne s týmto potrubím ide optický kábel a metalický kábel.  
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Na kat. územie mesta prichádza diaľkový kábel (DOK Michalovce – V. Kapušany) od obce 
Vojany až k objektu pošty v centre mesta Veľké Kapušany. Odtiaľ pokračuje v smere Kapušanské 
Kľačany až k hranici s UA (DMK – Veľké Kapušany – UA). Z pošty pokračuje ďalší diaľkový kábel 
pozdĺž cesty II/555 s pokračovaním popri ceste III/552 41 Veľké Kapušany – Budince 
a s pokračovaním pozdĺž železničnej trate v smere k št. hranici s Ukrajinou (DK – V. Kapušany – 
Ukrajina). Od pošty pokračuje kábel pozdĺž cesty II/555 smere K. Chlmec (DK – Michalovce – V. 
Kapušany – K. Chlmec)  

Severovýchodným okrajom kat. územia mesta prechádza v trase s ropovodom DN 500, DN 700 
optický kábel, ktorý pokračuje ku št. hranici s UA.  

3.1.5 Územný priemet ekologickej stability krajiny 

Pri hodnotení katastrálneho územia Veľké Kapušany vo vzťahu k ekologickej stabilite tohto 
územia sa vychádzalo z nasledovných faktorov: 

Faktory podporujúce ekologickú stabilitu 

Tieto faktory sa opierajú o hodnotenie súčasnej krajinnej štruktúry z hľadiska intenzity premien 
a narušenia prírodných a prírode blízkych krajinných prvkov. Sú to prvky , ktoré najviac spĺňajú 
funkciu ekostabilizačných prvkov, napr. lesný porast, močiare, jazerá, ďalej sú to lúky a úzkopásové 
polia s krovinami, tvoria zároveň vhodné podmienky pre rôznorodosť foriem života, sú jedným 
z podkladov pre zabezpečenie veľmi dobrej ekologickej kvality územia. Vyčleňuje sa nasledovných 5 
stupňov: 

I. stupeň – prirodzená a prírode blízka vegetácia s vysokou biologickou diverziou, alebo 
plochy s veľkým predpokladom pre zachovanie biologicky významných, vzácnych alebo 
ohrozených druhov rastlín a živočíchov alebo ich spoločenstiev, 

II. stupeň – poloprirodzená a prírode blízka vegetácia s veľkou diverziou druhovou 
a štrukturálnou, plochy umožňujúce zachovanie významných druhov genofondu 
a biodiverzity s predpokladmi prirodzenej sukcesie, 

III. stupeň – antropicky podmienená vegetácia s prírodnými prvkami a trvalé 
poľnohospodárske kultúry s vysokou biodiverzitou, 

IV. stupeň – antropicky podmienená vegetácia synantrópneho charakteru a veľkoplošné 
poľnohospodárske monokultúry s malou biodiverzitou, 

V. stupeň – plochy s devastovanou vegetáciou alebo bez vegetácie, technické diela 
a urbanizované plochy. 

 
Faktory znižujúce ekologickú stabilitu 
Faktory znižujúce ekologickú stabilitu predstavujú syntetickú vlastnosť územia charakterizovanú 

rôznym počtom negatívnych dopadov – stresových faktorov, ktorých účinok sa zväčšuje ich 
kumuláciou a veľkosťou areálu pôsobenia. Sú to vlastne všetky zastavané plochy s najväčšou 
koncentráciou ohrozujúcich socioekonomických javov, kde sa prelínajú obytné, dopravné, 
priemyselné a energetické zóny. Stresovú záťaž riešeného územia sme hodnotili v päťstupňovej 
škále a opiera sa o hodnotenie účinku negatívnych faktorov podľa ich druhu a predpokladaného 
syntetického účinku na krajinu: 

I. stupeň – územie s veľmi malou antropickou záťažou, stresové faktory sa tu vyskytujú 
v obmedzenej miere, najčastejšie iba ako bodové alebo líniové faktory lokálneho 
významu, 
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II. stupeň – územie s malou antropickou záťažou, územie zaťažené prevažne iba jedným 
bodovým, líniovým alebo plošným prvkom s malým rozsahom bez kumulácie viacerých 
stresových faktorov, 

III. stupeň – územie so strednou antropickou záťažou, územie zaťažené 2 alebo 3 
líniovými, príp. rozsiahlejšími plošnými stresovými faktormi alebo je tu kumulácia 
líniových, plošných a bodových prvkov, 

IV. stupeň – územie s veľkou antropickou záťažou, kumulácia viacerých stresových faktorov 
s väčším plošným rozsahom, 

V. stupeň – územie s veľmi veľkou antropickou záťažou, kumulácia viacerých stresových 
faktorov s veľmi veľkým plošným rozsahom s prevahou priemyselných plôch. 

Na riešenom území prevažuje  III. stupeň -  stredne vysoká ekologická stabilita. Územie je 
charakteristické rovinou s početnými depresiami a poľnohospodársky intenzívne obrábanými 
pôdami.  Priestor si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť pri udržiavaní existujúcich a zvyšovaní počtu 
nových ekostabilizačných prvkov, najmä doplnenie pôvodnej nelesnej vegetácie v existujúcich 
miestnych biocentrách a miestnych biokoridoroch.  

V riešenom území sa nachádzajú aj územia s II. stupňom s vysokou ekologickou stabilitou, 
reprezentovanou predovšetkým prvkami regionálneho a miestneho ÚSES-u. V širšom území je to 
CHKO Latorica. 

Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny : 

Plochy ekologický nestabilné: 
Orná pôda s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny  
Územia postihnuté eróziou 
Územia pod vplyvom svahových pohybov 
Územia degradačne postihnuté antropogénnou činnosťou /nelegálne skládky,zastavané územia  

Plochy ekologický stredne stabilné: 
Trvalé trávne porasty s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny  
Lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach 
Plošné výsadby nepôvodných druhov vrátane poľnohospodárskych kultúr 

Plochy ekologický stabilné 
Lesné kultúry na pôvodných stanovištiach 
Mokradné spoločenstvá 
Brehové porasty pri tokoch 

Súčasná krajinná štruktúra : 

Súčasná krajinná štruktúra, predstavuje celoplošné definovanie  územia s aktualizovaným 
stavom reálnej štruktúry krajiny.  Riešený kataster má charakter oráčinovo – luční – lesnej krajiny 
s roztrúsenými sídlami.  

V riešenom území boli za účelom spracovania kostry MÚSES pre  definovanie vzájomných 
väzieb v krajine vyčlenené 3 základné  krajinné typy krajinnej štruktúry: 

1,  Poľnohospodárska krajina - agroekosystémy: 
 - poľnohospodárske kultúry 
 - trvalé trávne porasty 
 - nelesná drevinná vegetácia /NDV/ 
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 - vodné toky a vodné plochy 
 2,  Sídelná krajina: 
 - sídelný útvar 
 - výrobné areály 
 - transportné línie a vedenia 
3,  Lesné ekosystémy 

Na základe terénneho prieskumu možno konštatovať, že prírodné  biogeocenózy sú na celom 
riešenom území značne pozmenené  hospodárskou činnosťou človeka, najmä nadmerným 
odlesnením územia,  vybudovaním hrádzi, sceľovaním poľnohospodárskych pozemkov, 
splanírovaním pôvodných medzi a celoplošnými  melioráciami. 

Z pôvodných súvislých nížinných drevinných porastov  a krovinných formácií zasahujúcich 
pôvodne celé riešené územie,  zachovali sa dnes len torzá drevinnej vegetácie rastúcej pri  tokoch 
Laborec a Duša, ako aj rozptýlená i skupinová  stromová a krovinná zeleň. 

Na základe hodnotenia typu súčasnej krajinnej štruktúry  riešené územie patrí do krajiny nížin. 
Najväčšiu časť k.ú. obce zaberá orná pôda a trvalé trávne porasty. Na základe  hodnotenia typu 
reliéfu hospodárskeho využitia, riešené územie  patrí do oblasti nížin s vhodnosťou na  
poľnohospodárske využitie. 

Na základe klasifikácie sme získali priemernú hodnotu  stupňa ekologickej stability za celé 
katastrálne územie Veľkých Kapušian, ktorý má hodnotu  1,85. Táto hodnota vyjadruje  kvantitatívnu 
mieru ekologickej stability resp. narušenia  ekologických väzieb v riešenom území. Pre porovnanie 
priemerná hodnota SES v okrese  Michalovce dosahuje 2,51.  

4. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

4.1.1 URBANISTICKÁ KOMPOZÍCIA 

Mesto Veľké Kapušany bolo v minulosti začlenené do Užskej župy, v súčasnosti  
administratívne patrí do okresu Michalovce. Vznik osídlenia a sídelných štruktúr v  území podmienil 
krajinný reliéf, klimatické a pôdne pomery. Vývoj sídelnej štruktúry formoval predovšetkým rozvoj 
poľnohospodárstva. Charakter územia je väčšinou nížinný, priaznivý pre rozvoj poľnohospodárskej 
výroby.  

Veľké Kapušany 
Prítomnosť osídlenia je už v období mladšej doby kamennej (neolit), a to roľníckymi 

spoločenstvami. Mesto vzniklo v slovanskom prostredí v blízkosti miesta, kde sa po prechode 
Laborca a Latorice stretávali dve starobylé cesty z juhozápadu a juhu, s pokračovaním k Užhorodu. 
Na ich zabezpečenie boli vybudované brány so stálou posádkou. Prvá písomná správa o meste je 
v listine kráľa Ondreja II. z roku 1214 o majetkoch a právach kláštora premonštrátorov v Lelesi, ktorý 
založil a majetkami obdaril vacovský biskup Boleslav. Tento majetok bol len menšou časťou 
kapušianského územia a jestvovalo na ňom sídlo, pre ktoré bol v 13. stor. zaužívaný názov Malé 
Kapušany. Malé Kapušany tvoria západný okraj mesta Veľké Kapušany. Väčšia časť kapušianského 
majetku bola v 12. – 13. stor. o vlastníctve kráľov. Obyvateľom Veľkých Kapušian udelil kráľ Ladislav 
IV. v roku 274 mestské výsady s presným určením povinností ku kastelánovi hradu Nevické a práva 
slobodnej voľby richtára s úplnou súdnou právomocou. V. Kapušany sa vyvíjali ako mestečko od r. 
1274 hoci ho ešte dlho charakterizovali ako dedina. Až od začiatku 15. stor. ho začali 
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charakterizovať ako mestečko. V 17. stor. v dôsledku stavovských povstaní upadlo. Oživenie vo 
vývoji mesta podporila, tunajším územím od r. 1966 prechádzajúca širokorozchodná železničná trať 
z Hanisky pri Košiciach po hranicu Ukrajiny. sústredenie niekoľkých podnikov energetického, 
plynárenského a chemického priemyslu.  
 V písomnostiach z 13. a 14. stor. sa základná časť názvu vyskytne v tvare Kapus, od druhej 
polovice 14. stor. aj v tvare Kapos. Pôvodný názov Kapus korení v maďarskom kapu-brána, vráta 
a z neho bol odvodený slovenský názov Kapušani a názov sídliska Kapušany.  

V okolí Veľkých Kapušian, pre rozvoj výroby a podnikania malo značný význam vybudovanie 
jednokoľajovej železničnej trate širokého rozchodu so smerom štátna hranica Ukrajina – žst. 
Maťovce – Haniska pri Košiciach a jednokoľajovej železničnej trate normálneho rozchodu so 
smerom  štátna hranica Ukrajina – žst. Maťovce – Bánovce nad Ondavou so železničnou dopravňou 
– žst. Veľké Kapušany, z. Veľké Kapušany..  

Charakter prevažne poľnohospodárskeho mesta, ktoré mali Veľké Kapušany do obdobia roku 
1945, zmenil značný počet novovzniknutých priemyselných podnikov po roku 1945. V 50 – 60 tých 
rokoch 20. storočia  pribudli závody na spracovanie nerastných surovín.  

Významné miesta s charakteristickými znakmi krajinného rázu najvyššej kategórie 
v meste Veľké Kapušany: 

Historicky významné charakteristiky (priestorové a funkčné dominanty) z mesta: 
- rímskokatolícky - Klasicistická stavba postavená v roku 1807, koncom 19 stor. upravovaný 

a novozastrešený. zasvetený sv. Šimona a Júdu 
- reformovaný - Barokovoklasicistická stavba. 
- reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – ulica Veškovská.  
- Chránená krajinná oblasť Latorica, 

Novodobé významné charakteristiky (priestorové a funkčné dominanty): 
- gréckokatolícky  - novostavba (rozostavaná stavba na križovatke v smere do Kráľovského 

Chlmca). 
- pravoslávny - novostavba (rozostavaná stavba na ul. Hadabuda) 
- Hotel „Družba“ 

Tieto lokality tvoria základnú osnovu pri tvorbe celkovej urbanistickej kompozície mesta a jeho 
mestských časti.  

4.1.1.1 CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA 

V meste nie je možné identifikovať klasickú centrálnu mestskú zónu. Čiastočne vytvorená 
novodobá centrálna mestská zóna je pri objekte mestského úradu. Pozostatky pôvodnej centrálnej 
časti mesta sa nachádzajú pri kostole reformovanej cirkvi - ul. Hlavná. V tomto priestore sa 
nachádza prevažne starší bytový fond s obývanosťou nižšou ako 2,7 obyvateľa na jeden byt. V tejto 
časti je zachovalá iba jednostranná pôvodná zástavba. Na základe súčasného vývoja sa dá 
predpokladať, že vzhľadom na atraktivitu prostredia územia a záujmu podnikateľov o podnikanie 
v tomto území so zameraním na obchod a služby nadmestského, regionálneho až nadregionálneho 
významu, bude súčasný bytový fond čiastočne zredukovaný. Zároveň je možno predpokladať, že 
vzhľadom na starnutie pôvodného obyvateľstva v tomto priestore sa bude naďalej znižovať aj 
obývanosť bytového fondu 

Významnými kompozičnými prvkami v priestore mestskej zóny sú: 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 26  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

- plochy verejných parkov a ochrannej zelene, zeleň súkromných pozemkov rodinných domov, 
- dopravný systém komunikácií a peších trás a priestranstiev. 

Navrhovaná urbanistická kompozícia vychádza z pôvodnej urbanistickej štruktúry 
územia, ktorú dopĺňa o nové prvky vo vzťahu k jeho priestorovému a funkčnému rozvoju.  

Celé zastavané územie je veľmi narušené cestnou sieťou. Cesta tr. II/552 prichádza zo 
západnej strany zast. územia do stredu mesta. Táto cesta sa pripája na cestu II/555, ktorá prichádza 
z východnej časti zastavaného územia a pokračuje v smere do Kráľovského Chlmca. Severná časť 
územia je ohraničená pásom železníc, ktoré zabraňujú ďalšiemu rozvoju mesta severným smerom. 

Pri vytváraní centrálne mestskej zóny sú akceptované súčasné prvky urbanizácie mesta. 
V riešení je rešpektovaná pôvodná urbanistická štruktúra a historický pôdorys mesta: 
- navrhovanej a následným zrealizovaním pešej zóny pri Mestskom úrade sa umožní vytvorenie  

centra mesta. 
- navrhovaná výstavba polyfunkčnej zástavby na ulica Hlavnej - dostavba ulice od 

reformovaného kostola v smere k „obchodnému domu“. Súčasťou navrhovanej plochy budú 
plochy pre umiestnenie zariadení základnej občianskej vybavenosti, verejnej zelene 
a podzemných garážových a parkovacích priestorov pre obyvateľov obytného súboru.  

- pri realizácii rozvojových zámerov je potrebné dodržať uličné čiary pôvodnej zástavby 
a výškovú zonáciu objektov v súčasnom rozsahu 4 nadzemné podlažia s individuálnym 
posúdením vo vzťahu k susedným objektom, 

- kompozičnou prioritou v území pri realizácii nových objektov a rekonštrukciách existujúcich 
stavieb je zachovanie historickej panorámy s charakteristickými dominantami námestia, 

- zachovať existujúce enklávy vysokej stromovej vegetácie vytvárajúcej samostatné plochy 
v pôdoryse mesta, 

Urbanistická koncepcia riešenia mesta vychádza z nasledovných zásad:  

- nové funkčné plochy navrhovať len vo väzbe na zastavané územia existujúceho osídlenia  
- riešiť nové plochy pre rozvoj funkčných plôch mesta Veľké Kapušany a miestnej časti Veškovce 

tak, aby sa udržala kompaktná forma zástavby, veľkosť pozemkov rodinných domov 500 – 
1 200m2     

- stanoviť rozvoj a optimálne vzťahy základných funkčných plôch, t.j. bývanie, práca, rekreácia     
- navrhnúť optimálnu dopravnú kostru v katastrálnom území a v zastavanom území mesta 

Katastrálne územia mesta leží pri CHKO Latorica. Mesto tak má optimálne podmienky pre rozvoj 
rôznych foriem turizmu a rekreácie viazaných na vodnú plochu v juhozápadnej časti zast. územia 
a na územie CHKO Latorica. V juhozápadnej časti navrhujeme výstavba rekreačno športového 
areálu na plochách oddelených od obytnej zóny mesta, pásom stromovej zelene. 

Okrem plôch pre navrhovaný rozvoj sú v grafickej časti dokumentácie zakreslené i rezervné 
plochy pre jednotlivé funkcie ako plochy disponibilné pre rozvoj mesta vo výhľade. 

4.1.1.2 SÍDLISKO – bytová zástavba 

Sídliská „P.O. Hviezdoslava“, „L.N. Tolstého“ „Centrum I“ a sídlisko Centrum II. 

Územie sektoru je charakteristické kumuláciou funkcií bývania a občianskej vybavenosti. 
Dominantnou je v území funkcia bývania, ktorej charakteristika sa mení podľa vzdialenosti od 
centrálnej mestskej zóny. Súčasná obývanosť bytového fondu sa pohybuje od 2,5 – 3,0 
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obyvatelia/byt. 

V týchto častiach sektoru má prevahu bývanie v bytových domoch, ktoré vznikali v širokom 
časovom rozpätí v 40-tych až 70-tych rokoch. Negatívom bývania v týchto priestoroch je 
predovšetkým pôsobenie dopravy na hlavných západno – východných trasách.  

Navrhovaná urbanistická kompozícia  

V koncepcii rozvoja mesta je súčasný plošný rozsah bytovej zástavby akceptovaný. Vytvorenie 
optimálnych životných podmienok pre bývanie v tomto prostredí by malo byť zamerané 
predovšetkým na tvorbu ochranných bariér umiestňovaním objektov a prevádzok občianskej 
vybavenosti a zmenou funkcie obytných domov v uličných frontoch týchto ulíc.  

Pri riešení územnoplánovacej dokumentácie a objektových sústav na území tejto časti mesta je 
potrebné dodržať tieto stanovené zásady: 
- zachovať výškové zónovanie objektov v jednotlivých blokoch zástavby (ohraničených uličným 

systémom) v súlade s ich súčasným stavom, 
- navrhnúť v dostavbách jednotlivých blokov architektonický charakter prevažujúceho počtu 

existujúcich objektov a prispôsobiť mu stavebné úpravy pôvodných a architektonické stvárnenie 
nových objektov, 

- pri podrobnejšom riešení zástavby v blokoch s možnosťou doplnenia súčasnej objektovej 
sústavy v plochách záhrad, akceptovať ich súčasnú urbanistickú štruktúru a dispozíciu 
priestoru, 

4.1.1.3 JUHOZÁPADNÁ A JUŽNÁ ČASŤ MESTA – zástavba rodinných domov 

V tejto časti sa nachádza kvalitný bytový fond zástavby rodinných domov, ktorý si nevyžaduje 
zmeny a úpravy s výnimkou rekonštrukcií a opráv. Pozitívnymi prvkami obytnej zóny sú 
predovšetkým kultivovaná zeleň s ihriskami pre deti, terénny reliéf ovplyvňujúci spôsob zástavby 
s diaľkovými pohľadmi na centrum mesta a dostupnosť prírodného prostredia v priestore „CHKO 
Latoricu“. Pozemky obytných domov v dostatočnej miere dopĺňajú plochy verejnej zelene, ihrísk 
a základnej občianskej vybavenosti. 

Na ulice Erdélyiho, J. Dózsu“, ul. Čepľskú a ul. Veškovskú voľne naväzujú navrhované lokality 
bytovej zástavby. Navrhované plochy pre rodinné domy sú na pozemkoch cca 800-1000m2.  

Navrhovaná urbanistická kompozícia  

Pri riešení podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie a objektových sústav a realizácii 
rozvojových zámerov je navrhované: 
- navrhujeme dodržiavať uličné čiary zástavby pri prestavbe, rekonštrukciách, alebo výstavbe 

nových objektov v prelukách, 
- navrhujeme zachovať výškové zónovanie objektov v jednotlivých blokoch zástavby 

(ohraničených uličným systémom) v súlade s ich súčasným stavom, 
- akceptovať v dostavbách jednotlivých blokov architektonický charakter prevažujúceho počtu 

objektov a prispôsobiť mu stavebné úpravy pôvodných a vzhľad nových objektov, 
- v uličných pohľadoch v uliciach s prevažne radovou zástavbou a nerovnakými výškami objektov 

sa snažiť o zjednotenie pohľadu prípadnými nadstavbami a dostavbami v prelukách, 
- zachovať súčasné a navrhované pešie ťahy a priestranstvá a riešiť ich dotvorenie na významné 

spoločenské priestory života mesta. 
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V návrhu sú akceptované jestvujúce pešie trasy a ulice, ktoré spájajú hlavné prístupy do centra 
mesta, prechádzajúce lokalitami s prevahou objektov vyššej občianskej vybavenosti.  

4.1.1.4 ZÁPADNÁ ČASŤ – „Tehelňa“ a JUŽNÁ ČASŤ – „Pri Moľve“ 

V tejto časti sektoru má prevahu bývanie v bytových domoch, ktoré vznikali v  70-tych rokoch. 
V návrhu uvažujeme s asanáciou tejto zástavby. Táto lokalita je navrhovaná ako súčasť športového 
a rekreačného územia mesta. 

Navrhovaná urbanistická kompozícia  

Južná časť lokality „Pri Moľve“ je navrhovaná plocha pre umiestnenie predovšetkým objektov 
pre bytovú zástavbu a občiansku vybavenosť.  
- navrhovaná plocha pre zástavbu bytovými domami 
- Navrhovaný viacfunkčný areál pre kultúrne využívanie obyvateľov zamerané na rómsku kultúru,  

športové plochy a parkovanie.   
- Riešenie parkovej úpravy zelene v areáloch objektov vyššej vybavenosti a vo vnútroblokových 

priestoroch obytnej zástavbe HBV. 

V lokalite sa predpokladá realizácia obytnej zástavby v bytových domov v južnej časti lokality 
s dosiahnutím celkového prírastku 762 obyvateľov, s celkovým počtom bytov 127. V tomto priestore 
sa uvažuje s obývanosťou okolo 6,0 obyvateľa na jeden byt. 

4.1.2 Mestská časť  Veškovce 

Veškovce 

K mestu Veľké Kapušany administratívne pričlenená mestská časť Veškovce sa vyvíjala  ako 
samostatný prvkok osídlenia.  

4.1.2.1 Veškovce  

Mestská časť Veškovce leží vo severovýchodnej časti mesta Veľké Kapušany. Prvý doklad 
o obci vznikol v roku 1331 pri dedičskom konaní šľachticov z Michaloviec. Názov obce sa vyskytuje 
najprv v tvare Viskolch, neskôr a pravidelne v tvare Veskolch, Veskocz, čo boli maďarizované názvy 
pôvodného slovenského názvu Velčkovce,  teda Vlčkovce. Za pôvodný sa však považuje názov 
Vyškovce. 

V dedinke stála kaplnka, resp. kostolík, o čom je doklad z roku 1348. Sakrálna stavba 
pravdepodobne z 13. stor.  

Od roku 1960 je obec Veškovce pričlenená k mestu Veľké Kapušany ako mestská časť. 

V západnej časti sa nachádza areál poľnohospodárskeho dvora. 
- Ako dominantu tejto mestskej časti možno považovať kostol reformovanej kresťanskej cirkvi na 

Slovensku. Nachádza sa v strede zast. územia. 

Navrhovaná urbanistická kompozícia: 

- prístupovú cestu, komunikáciu II/555 považovať aj naďalej za hlavnú kompozičnú os zástavby, 
orientovanej pozemkami a vstupmi do objektov kolmo na komunikáciu, 

- zachovať súčasný systém zástavby aj pri realizácii nových lokalít bývania, v lokalite rodinných 
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domov vo východnej a západnej časti sa navrhuje umiestňovanie rodinných domov 
jednopodlažných s obytným podkrovím a vyšším štandardom, na priestranných pozemkoch 
s vysokým plošným podielom stromovej vegetácie 

- v južnej časti navrhujeme plochy pre nezávadnú výrobu, sklady, plochy výrobných 
a nevýrobných služieb 

- realizovať pásmo ochrannej zelene v priestore medzi hospodárskym dvorom, výrobnými 
areálmi a obytnou zástavbou 

- v celej zástavbe pri riešení objektov neprekročiť navrhovanú výšku do dvoch nadzemných 
podlaží, 

- navrhované plochy pre zástavbu rodinnými domami navrhujeme v západnej časti na hranici 
zastavaného územia, 

5. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

5.1.1 Hlavné smery rozvoja mesta  

Plošný rozvoj mesta je podmienený riešením dopravného systému v zastavanom území mesta 
a jeho priestorovo samostatných častí, a previazaním tohto systému na celoštátnu dopravnú sieť 
trasovanú cez územie okresu, ktorá sa pretína na území mesta, čím posilňuje funkciu mesta ako 
významného dopravného uzla. 

Navrhovaná dopravná kostra mesta je napojená na exitujúci radiálne okružný systém 
vytvárajúci niekoľko mestských okruhov spájajúcich ťažiskové územia jednotlivých sektorov mesta. 
Z okruhov vybiehajúce radiály napájajú dopravný systém mesta na nadradenú komunikačnú sieť.  

5.1.2 Obytné územie 

Obytná funkcia na území mesta Veľké Kapušany vytvára niekoľko špecifických druhov 
zástavby, ktoré sa od seba odlišujú charakteristikou terénneho reliéfu, hustotou zástavby, výškou 
objektov a architektúrou, ktorá odráža dobu ich vzniku.  

Pri návrhu potreby bytového fondu na území mesta a jeho oddelených častí sa vychádzalo zo 
zásady stanovenej v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii ÚPN VÚC Košický kraj, dosiahnuť 
v roku 2025 priemernú obývanosť bytového fondu 2,6 obyvateľa/1 byt. Nakoľko má mesto Veľké 
Kapušany objektívne predpoklady pozitívneho demografického vývoja bola pri návrhu potreby 
bytového fondu požitá priemerná obývanosť 2,9 obyvateľov /1 byt. 

Navrhované rozdelenie mesta na urbanistické sektory umožňuje charakterizovať odlišnosti vo 
vývoji a tvorbe bytového fondu na jeho území. 

5.1.3 Zmiešané územie 

Zmiešané územie, ktoré môžeme charakterizovať ako územie, kde je sústredená obytná 
a obslužná funkcia. Ide vlastne o  mestskú zónu a k nej priľahlé územie, ktoré je vymedzené ulicami 
Z. Fábryho, nám I. Dobóa, ul. Hlavná. 

5.1.4 Výrobné územie 

Charakteristické pre urbanistickú štruktúru mesta Veľké Kapušany sú výrobné a skladové zóny, 
sústredené do plošne rozsiahlych areálov v južnej a juhovýchodnej časti mesta, oddelené od jeho 
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obytného územia hlavnou cestnou sieťou a regionálneho významu II/555 a II/552. Tieto priestory 
tvoria priestorovú bariéru medzi severnou a južnou časťou obytného územia mesta.  

5.1.5 Rekreačné územie 

Športovo-rekreačnú vybavenosť mesta možno z hľadiska ich lokalizácie rozdeliť do dvoch 
skupín: 

- športovo-rekreačné zariadenia a priestory v zastavanom území mesta, 
- športovo-rekreačné zóny mimo zastavaného územia mesta, 

Ťažiskom športovej vybavenosti mesta je areál s futbalovým ihriskom medzi ul. Záhradná, 
Erdélyiho a Agátová. Krytá plaváreň na západnom okraji mesta. Základná športová vybavenosť je 
súčasťou areálov škôl a voľných priestranstiev obytných súborov. 

Plošný rozvoj je navrhovaný západne od zastavaného územia (lokalita „Tehelňa“), 
vybudovaním športovo-rekreačnej vybavenosti (viacúčelové ihriská, vonkajšie kúpaliská, verejnú 
zeleň .  

V riešení urbanistickej koncepcie rozvoja mesta má významné postavenie ochrana prírodných 
prvkov na území mesta a vytváranie optimálneho zastúpenia plôch verejnej zelene v jeho pôdoryse. 
Výrazným prírodným prvkom, sú vodné plochy v juhozápadnej časti mesta. Vytvorenie prírodného 
prostredia okolo vodných plôch, umožní jeho priestorové začlenenie do oddychových zón mesta. 

V riešení sú zachované všetky významné plochy a zoskupenia prírodných prvkov a vysokej 
zelene na území mesta, doplnené o ďalšie lokality v navrhovaných rozvojových plochách. 

5.1.6 Priestorové usporiadanie nových lokalít bývania do r. 2025 

A) Obytná zástavba 

Mesto Veľké Kapušany  je rozčlenené na bytovú zástavbu v rodinných a bytových domoch.  
Bytová zástavba v rodinných domoch je lokalizovaná prevažne v severozápadnej časti mesta 

ul. Vojanská, v južnej časti časť sídliska „Centrum I“ a „Centrum II“ a v juhovýchodnej časti mesta. 
Bytová zástavba v rodinných domoch prevláda mestskej časti Veškovce.  

Zástavba v bytových domoch je sústredená v severnej časti (sídlisko P.J. Hviezdoslava) 
a severovýchodnej časti mesta (sídlisko „L.N.Tolstého“). V meste sa nachádzajú bytové domy 
v lokalite tzv. „Tehelňa“ –sociálne byty a bytový dom na ul. Vinohradská a ul. Z. Fábryho  

Návrh 

V koncepte riešenia sa zachováva pôvodná koncepcia rozvoja obytnej zóny v meste. 

a) zástavba rodinných domov v časti:   
- východná časť zast. územia – lokalita za „Výkupňou zberných surovín“ 
- južná časť – lokalita za futbalovým ihriskom 
- južná časť – lokalita pri detskom domove 
- juhozápadná časť – lokalita pri Okáloch, 
- využitie preluk v zastavanom území, 
- v miestnej časti Veškovce – severozápadná časť zast. územia  

Výstavbu v rozptyle v zastavanom území je potrebné riešiť podľa priestorových podmienok. 
Výstavbu v nových lokalitách prispôsobiť vlastníckym vzťahom a riešiť ju formou nízkopodlažnej 
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sústredenej zástavby na výmerách parciel 500 – 1200 m2. 

b) viacpodlažnú byt. výstavbu v časti: navrhovaná plocha 21,0 ha 
- v severozápadnej časti pri ceste III/552 32 V. Kapušany – Čierne Pole – navr. plocha 6.6 ha 
- v južnej časti pri ceste III/55237 V. Kapušany – Čičarovce – (pre sociálne bytové domy)  

navrhovaná plocha 5 ha 
- jestvujúce obytné súbory – realizácie nadstavieb formou podkrovných bytov 

Územné rezervy bytovej zástavby: 
- v južnej časti pri ceste III/55237 V. Kapušany – Čičarovce – (pre sociálne bytové domy)  

navrhovaná plocha 10 ha 
- východná časť – lokalita pri zberných surovinách Žilina (o kapacite cca 40 rodinných domov) 

V meste sa navrhujú pre obytnú zónu tieto disponibilné lokality v zastavanom i mimo 
zastavaného územia do r. 2026: 

Počet rodinných domov / byt. jed. 
Lokalita 

V zast. území Mimo zast. územia Spolu 
bytová výstavba v rodinných domov 

južná časť – lokalita za futbalovým 
ihriskom“ 

35 90 125 

južná časť – „lokalita pri „pri detskom 
domove“ 

8 62 70 

juhozápadná časť – lokalita pri 
„Okáloch“ 

60 - 60 

lokalita – „Veškovce“ 50 55 105 
preluky – mesto Veľké Kapušany 15 - 15 
preluky - Veškovce 9 - 9 

 

Spolu počet rodinných domov 177 207 384 
 

viacpodlažná bytová výstavba 
 počet byt. jed počet byt. jed. počet byt.  jed. 

severozápadná časť – pri ceste smer 
– Čierne Pole 
podlažnosť 4-5 podlažia 

 
- 

 
360 

 
360 

viacpodlažná bytová výstavba – sociálne bývanie 
južná časť – pri ceste smer – 
Čičarovce  (2 podlažia) 

 
- 

168 168 

Spolu  - 528 byt. j 528 byt. jed.  
 

Pri všetkých novostavbách a rekonštrukciách rodinných domov navrhujeme vychádzať 
z princípov uplatňovania regionálnych prvkov so šikmými strechami, rešpektujúc merítko a výraz 
týchto stavieb a zladiť s ich funkčnou vybavenosťou. Pri samostatne stojacích domoch navrhujeme 
objekty orientovať na úzkych pozemkoch štítom do ulice. Tento princíp navrhujeme uplatňovať aj v 
samotnom materiálovom prevedení.  

5.1.7 Prvky funkčného a priestorového usporiadania územia 
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Občianska vybavenosť v súčasnej dobe podlieha sústavným štrukturálnym zmenám. Nie sú 
k dispozícií urbanistické ukazovatele, nie je úplne jasná celospoločenská koncepcia rozvoja najmä 
v oblasti sociálnej vybavenosti. 

Rozvoj občianskej vybavenosti je ovplyvňovaný týmito faktormi: 
- vývoj počtu obyvateľstva mesta do roku 2026 jeho veková skladba s dopadom na 

školstvo, zdravotníctvo a sociálnu vybavenosť, 
- finančné zabezpečenie rozvojových potrieb, 
- vývoj reálnych príjmov obyvateľstva. 

Občianska vybavenosť v meste sa člení na: 
- sociálnu občiansku vybavenosť – školstvo, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, 

kultúra a osveta, telovýchova a šport, rekreácia 
- komerčnú a ostatnú vybavenosť v meste – obchody, verejné stravovanie a ubytovanie, 

nevýrobné služby, 
- verejná správa, administratíva a peňažné ústavy 

V meste sa navrhujú pre občiansku vybavenosť, výrobu a rekreáciu tieto disponibilné lokality 
v zastavanom i mimo zastavaného územia do r. 2026: 

 
občianska vybavenosť celomestského významu  

 počet zamestnanec  
občianska vybavenosť 100 
obč. obchodná vybavenosť – lokalita za 
mestským úradom – predajná plocha 7000 
m2 

 
 

300 
obč. obchodná vybavenosť – lokalita pri 
malej autobusovej zastávke – predajná 
plocha 3000 m2 

 
150 

Spolu  550 
 
priemyselný park (výrobný program je elektrotechnický, stavebný, strojársky, skladovací... 

 zamestnanec /ha počet zamestnancov 
východná a severovýchodná časť – celková 
plocha 70 ha 
(2 podlažia / kapacita 3000 m3 , 
predpokladaná zastavanosť územia je 60%) 

 
400/ha 

 
1800 

Spolu  - 1800 
 
 
Rekreačná a športová zóna 

 Funkčná 
plocha 

Výmera 
ha 

Ukazovateľ 
lôžko/ha 

Lôžková 
kapacita 

Koeficient 
využitia 

Počet 
pasantov 

Návštevnosť 
spolu 

Rekreácia 2,5 220 550 0,7 308 693 
Šport 20,0      
Zeleň 10,0      

juhozápadná 
časť – lokalita pri 
krytej plavárni 

spolu 35,0      
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6. NÁVRH RIEŠENIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

6.1 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A OBČIANSKE VYBAVENIE 

Zariadenia občianskeho vybavenia sú v skúmanom území členené do troch kategórií: 
- sociálna infraštruktúra – školstvo a výchova, kultúra a osveta, telovýchova a šport, 

zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť 
- komerčná infraštruktúra – maloobchodná sieť, ubytovanie a stravovanie, služby 

nevýrobné, služby výrobné 
- ostatná infraštruktúra – administratíva, verejná správa a iné. 

Prieskumy a rozbory zariadení občianskeho vybavenia sú vypracované na základe údajov 
poskytnutých pracovníkmi mestského úradu a priamym prieskumom v teréne. Jednotlivé kategórie 
občianskej vybavenosti zastúpené v meste, ich kapacity a kvalita, zodpovedajú významu mesta 
v štruktúre osídlenia, počtu obyvateľov v jeho sídelných štruktúrach, polohe vo vzťahu k ostatným 
sídelným štruktúram, možnosti finančného zabezpečenia potrieb zariadení občianskej vybavenosti 
v minulosti a iniciatíve obyvateľov po roku 1989. Sociálnu infraštruktúru v sídle predstavuje základná 
občianska vybavenosť, prislúchajúca danej funkcii sídla. 

6.1.1 Občianska vybavenosť 

6.1.1.1 Školstvo a výchova 

       Koncepcia rozvoja školstva v pôsobnosti mesta Veľké Kapušany vychádza z platných zákonov 
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona č. 597/2003 Z.z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktoré boli schválené v súvislosti s 
reformou školstva v SR.  Mesto Veľké Kapušany je sídlom škôl od predškolských zariadení až po 
stredné školy a všetky školy v meste majú regionálnu pôsobnosť. 

Prehľad škôl a školských zariadení a počtu žiakov v meste Veľké Kapušany 

Počet zariadení 
Počet žiakov / študentov / 
detí v školskom roku 

Zariadenie 
celkom štátne súkromné 2004/05 

počet detí 
na triedu 

Predškolské zariadenia ( jasle ) 1 1 - 18 20 

Materské školy 
 

2 2 - 248 17,7 

Základné školy  
 

4 4 - 1807 18,8 

Stredné školy - Gymnázium 
 

1 1 - 219 27,4 

Stredné odborné školy 
 

1 1 - 214 21,4 

Stredné odborné učilištia 
 

1 1 - 303 18,9 

Iné - - - - - 
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  Zdroj: Školy , Údaje k: 31.12.2004 

Predškolské zariadenia 

Z predškolských zariadení sa na území mesta nachádzajú mestské materské školy. Celkom ich 
je 4, V mestských MŚ  je zapísaných 297 detí s počtom tried 18.  Naplnenosť detí  na jednu triedu je 
u oboch typov MŠ v priemere 16 detí. MŠ zamestnáva 35 pedagogických zamestnancov a 27 
nepedagogických zamestnancov, spolu 62.  

Zoznam a počty detí materských škôl a detských jaslí v meste v rokoch 2000/01 – 2004/05 

P.č.  Názov Školský rok Počet tried Počet detí Počet 
detí/triedu 

2003/04 7 129 18 1. Materská škola  
sídl. P.O.Hviezdoslava 65/117 2004/05 7 131 18 

2003/04 3 60 21 2. Materská škola  
sídl. P.O.Hviezdoslava 22/12 
- od roku 2005/2006 táto materská 
škola už neexistuje 

2004/05 3 60 20 

2003/04 4 62 15 3. Materská škola s jasľami sídl. 
L.N.Tolstého – od roku 2005/2006 je 
to materská škola s vyučovacím 
jazykom materským 

2004/05 4 57 14 

4. Materská škola  - špeciálna materská 
škola v detskom domove 

2004/05 2 21 10 

- Materská škola s jasľami na sídl. L.N. Tolstého je v objekte postavenom v 70-tych rokoch. 
Objekt je plynofikovaný, napojený na rozvod vody a odkanalizovaný. V MŠ sú 7 triedy s kapacitou 
131 detí. Vyučujú v nej 13 pedagógov. Zamestnávajú 8 nepedagogóv. Plocha pozemku je 4800 m2. 
Má vlastnú jedáleň s kuchyňou. 

 
- Materská škola na sídl. P.O. Hviezdoslava 22/12 je v objekte postavenom v 70-tych rokoch 20 

stor. Objekt je plynofikovaný, napojený na rozvod vody a odkanalizovaný. V MŠ sú tri triedy 
s kapacitou 60 detí. Vyučujú v nej 6 pedagógov. Zamestnávajú 5-ich nepedagogóvia. Podlažná 
plocha objektu je 100 m2,  plocha pozemku je 4500 m2. Má vlastnú jedáleň s kuchyňou. Od roku 
2005/2006 táto materská škola už neexistuje. 

- Materská škola na sídl. P.O. Hviezdoslava 65/117 je v objekte postavenom v 70-tych rokoch. 
Objekt je plynofikovaný, napojený na rozvod vody a odkanalizovaný. Podlažná plocha objektu je 100 
m2,  plocha pozemku je 4000 m2. Má vlastnú jedáleň s kuchyňou. V súčasnosti objekt nie je vyžívaný 
pôvodnému účelu. Využíva ho občianske združenie „Šanca“. Je to združenie, ktoré sprostredkováva 
prácu. V objekte je zriadená internetová kaviareň. 

Pri vizuálnom zhodnotení stavebno-technického stavu budov materských škôl  možno 
skonštatovať, že stavby si vyžadujú modernizáciu vnútorných priestorov, výmenu krytiny, okien 
a zateplenie. 

Návrh 

K výhľadovému roku objekty materských škôl budú kapacitne vyhovovať. Objekty navrhujeme 
na postupnú rekonštrukciu (modernizácia vnútorných priestorov, výmenu krytiny, okien a zateplenie).  
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Základné školstvo 

 V roku  2004 v meste Veľké Kapušany je celkom  4 mestských základných škôl s počtom  žiakov  
1973 a s počtom tried  96. Počet  zamestnancov  je 247 z toho pedagogických  140 
a nepedagogických 106. V posledných 3 rokoch dochádza k úbytku žiakov na základných školách aj 
keď ich navštevujú aj žiaci z obcí. 
      Základné školy (ZŠ) v meste sú zamerané na štúdium jazykov, rôzne zamerania v športe a pod. 
ZŠ sídlia v budovách účelovo vybudovaných s kapacitou 2162 miest. Rozmiestnenie škôl  pri 
poklese žiakov v meste spôsobuje v posledných rokoch, že jedna škola je kapacitne naplnená a iná 
nedosahuje ani základné naplnenie v prepočte na triedu. 

 Základná umelecká škola – rozvíja a zabezpečuje umelecké cítenie a racionálne využívanie 
voľného času detí a mládeže. Poskytuje základy vzdelania v odboroch  - hudobnom, výtvarnom, 
tanečnom a literárno-dramatickom. V súčasnosti ju navštevuje 193 žiakov. 

Prehľad škôl v meste podľa lokalít     
 

Lokalita Počet škôl                       Kapacita Počet žiakov 
Sídlisko P.O.Hviezdoslava1 1 1212 843 
Sídlisko L.N.Tolstého (5.-9. tr)2 1 600 605 
Sídl.Centrum I. (1.-4.tr.)3 1 150 115 
Sídl. Juh4 1 200 180 
Spolu 4 2162 1793 
  Zdroj: Odbor školstva a sociálnych vecí MSÚ, Veľké Kapušany 
 
1. Slovenská základná škola 
2. Základná škola s vyuč. Jazykom maďarským, ul. Z.Fábryho (6.-9.tr) 
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským (1.-4. tr) 
4. Špeciálna základná škola , ul. J. Dózsu (v budove Detského domova Lienka), počet žiakov 63 
5. Umelecká základná škola 
 
Zoznam ZŠ a počet žiakov v meste v rokoch 2003/2004 

  

P.č.  Názov Školský rok Počet tried Počet detí Počet 
detí/triedu 

1. ZŠ   P.O.Hviezdoslava 2003/04 34 877 25 
2. ZŠ   J. Erdélyiho 2003/04 29 734 25 
3. ZŠ – špeciálna internátna základná 

škola*, ul. J. Dózsu 
2003/04 24 182 9-10 

4. ZŠ umelecká  
ul. Zoltána Fábryho 

2003/04 9 199 20 

 
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Jánosa Erdélyiho. Táto škola sa nachádza 

v dvoch areáloch.  Na ul. Komenského sa nachádzajú ročníky 1.- 5. s celkovým počtom tried 12. Na 
ul. Z. Fábryho sa nachádzajú triedy ročníkov 6.-9. s celkovým počtom tried 17. Celkový počet v ZŠ 
oboch areáloch je 29 tried. Súčasný počet žiakov je 734 z celkovej kapacity 750 žiakov. Vyučujú 
v nej 53 pedagógov a 21 nepedagógov. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou,  telocvičňu a športové 
plochy. Plocha pozemku je 9800 +16 600 m2 .   

- Základná škola P.O. Hviezdoslava. V škole je 34 tried. Súčasný počet žiakov je 877 z celkovej 
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kapacity 1212 žiakov. Vyučujú v nej 56 pedagógov a 18 nepedagógov. Škola má vlastnú kuchyňu 
s jedálňou, telocvičňu a športové plochy. Plocha pozemku je 27500 m2 .   

- Základná umelecká škola – kapacita je 9 tried s počtom žiakov cca 193. Pracujú tu 8 
pedagogickí pracovníci, 1 nepedagogickí pracovníci. 

- Špeciálna základná škola č. 32 a detský domov Lienka. Kapacita školy je cca 180 žiakov, 
počet tried je 24. Pracujú tu 24 pedagogickí pracovníci, 66 nepedagogickí pracovníci. Škola má 
vlastnú kuchyňu s jedálňou, telocvičňu a športové plochy Plocha pozemku je  9000 m2 . 

Centrum voľného času sa nachádza v samostatnom objekte. Kapacita centra je 4 oddelenia. 
Pracujú tu 3 pedagogickí pracovníci, 3 nepedagogickí pracovníci Kapacita je cca na 120 miest.  
Plocha pozemku je 1500 m2.   

Návrh 

Kapacita škôl postačuje aj vo výhľadovom období. Základné školy sú postavené cca v 70-80 
rokoch. Stavebno-technický stav je vyhovujúci, napriek tomu si objekty základných škôl, umeleckej 
školy a objekt centra voľného času vyžadujú modernizáciu vnútorných priestorov, okien, zateplenie a 
výmenu krytiny resp. prekrytie novou strešnou konštrukciou,. 

Súčasťou základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Jánosa Erdélyiho je aj 
novovybudovaná telocvična.   

Stredné školstvo 

      Na území mesta pôsobí 2 stredné školy, z toho: 1 gymnázium s počtom  230 žiakov, 1 stredná 
škola, s počtom 184 žiakov a 1 odborné učilište s počtom 325 žiakmi.  

V strednom školstve pôsobí 73 pedagógov a 45 nepedagogov na počet 739 žiakov . Stredné 
odborné učilište spravujú vlastný domov mládeže, ktoré svoje služby poskytujú pre všetky ostatné 
školy pôsobiace na území mesta.           

- Gymnázium – súčasná kapacita je 8 tried. s počtom miest cca 230. Pracujú tu 17 pedagogickí 
pracovníci, 6 nepedagogickí pracovníci. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, ale v súčasnosti je 
mimo prevádzky. Stravu pre študentov zabezpečuje Stredná poľnohospodárska škola 
z hygienických dôvodov. Škola má vlastnú telocvičňu a športové plochy. Plocha pozemku je 4700m2   

- SPTŠ - súčasná kapacita je 8 tried + 2 pomaturitné, s počtom cca 184 žiakov. Pracujú tu 23 
pedagogickí pracovníci, 12 nepedagogickí pracovníci. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou. Plocha 
pozemku je 2800 m2 .   

- SOU – energetické. Počet tried 13 + 3 triedy – štúdium popri zamestnaní.  Súčasná kapacita 
školy je cca 325 žiakov. Pracujú tu 33 pedagogickí pracovníci, 27 nepedagogickí pracovníci. 
Súčasťou školy je aj internát s 270 lôžkami. Areál školy je vybavený športovými plochami, bazénom 
a telocvičňou. Plocha areálu je 1000 m2.  

Návrh 

Kapacita škôl postačuje aj vo výhľadovom období. Školy sú postavené cca v 75-80 rokoch. 
Stavebno-technický stav je vyhovujúci. V návrhovom období je potrebné objekty modernizovať, 
zrealizovať výmenu okien, zateplenie a výmenu krytiny resp. prekrytie novou strešnou konštrukciou,. 
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6.1.1.2 Kultúra a osveta 

 Možnosti kultúrneho vyžitia občanov mesta sú pomerne široké - najmä filmové predstavenia, 
hosťujúce divadelné spoločnosti, hudobné recitály, výstavy obrazov.  

Kultúrne zariadenia 

Mestské kultúrne stredisko (MsKS)– zriaďovateľom je mesto Veľké Kapušany. Stavba je zo 60 
rokov. Zabezpečuje činnosti v oblasti kultúry (divadelné predstavenia, estrády, koncerty, výstavy 
a i.). Umiestnené je v centrálnej časti mesta. V MsKS sa nachádza priestor: spoločenskej sály 
s kapacitou cca 150 stoličiek. V objekte sa nachádzajú klubové priestory s úžitkovou plochou 37m2 
a 40 m2. Výstavná sieň s plochou 113 m2. Podlažná plocha kultúrneho domu je 300 m2.  Objekt je vo 
vlastníctve mesta Veľké Kapušany. V objekte kultúrneho strediska sa nachádza kino „Zemplín“ 
s kapacitou 350 miest, mestské múzeum, galéria „COPUS“, dielňa ľudových remesiel a salónik pre 
multifunkcionálny účel.. Plocha pozemku  2300m2 

Pri areáli TJ Energetik sa nachádza areál kultúry a oddychu „Otlum“ – súčasťou areálu je 
amfiteáter o kapacite cca 100 miest. Amfiteáter je v súčasnosti po rekonštrukcii. Využívaný je pre 
realizáciu kultúrnych podujatí, letné kino. V areáli je vybudované umelé jazierko, minigolf, 
maxišachy, pieskoviská, kolky, prekážková dráha. Plocha areálu je 1000 m2. 

Návrh 

V návrhovom období je potrebná rekonštrukcia priestorov mestského kultúrneho strediska a 
kina „Zemplín“. Iné objekty tohoto charakteru sa nenavrhujú. 

Verejné kultúrne a spoločenské inštitúcie 

Múzeum – mestské múzeum – sa od svojho vzniku zameriava na výskum a  kompletnú 
dokumentáciu prírody, pravekého a stredovekého vývoja, histórie, kultúry a umenia regiónu. 
Nachádza sa stála expozícia. 

Mestská Knižnica – plní súčasne úlohu mestskej aj regionálnej knižnice. Poskytuje  informačné 
služby obyvateľom mesta aj regiónu. Je jedinou verejnou knižnicou v meste. Dopĺňa, spracováva 
a uchováva univerzálny knižničný fond. Knižnica s čitárňou s podlahovou plochou 64 m2. Knižný 
fond tvorí vyše 23 tis. zväzkov kníh. Priestor knižnice sú súčasťou mestského kultúrneho strediska. 

 Veľké Kapušany sú mestom, ktoré je vysoko religiózne, svoje zastúpenie tu majú: Rímsko-
katolícka cirkev sv. Šimona a Júdu s farnosťou (1 kostol), Reformovaná kresťanská cirkev – farnosť 
(1 kostol), Pravoslávny farský úrad (1 kostol – rozostavaná budova), Grécko-katolícka cirkev – 
farnosť (1 kostol – rozostavaná stavba), Cirkev Bratská (1 modlitebňa – navrhovaná stavba), 
Jehovovi svedkovia –na ul. Zelenej majú modlitebňu. 

Návrh 

Priestory pre verejné kultúrne a spoločenské inštitúcie vyhovujú v návrhovom období pre účely, 
na ktoré sú zriadené. Iné objekty tohoto charakteru sa nenavrhujú. 

6.1.1.3 Telovýchova a šport 

Telovýchovné zariadenia v riešenom území sú zastúpené: 
- športovým areálom:  futbalové ihrisko TJ Energetik s plochou 36 900 m2. V areáli ihriska sa 

nachádza tribúna pre divákov, šatne soc. vybavenie. 
- Energosun – účelové zariadenie s komplexom služieb (krytá plaváreň, sauna, posilovňa, kino, 
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viacúčelová sál, reštaurácia a i.).  
Plocha areálu je 6870 m2.  

- pri amfiteátri sa nachádza letné kúpalisko, ktoré v súčasnosti je nevyužívané. Plocha areálu 
kúpaliska je 3700 m2 a amfiteátra je 4100 m2 

Návrh 

Areál futbalového ihriska navrhujeme rozšíriť a doplniť o viacúčelové ihrisko. Navrhovaná 
športová plocha z 1,8 ha – 2,5 ha. 

V juhozápadnej časti v náväznosti na areál „Energosun“ a na vodnú plochu (rybníky) 
navrhujeme zrealizovať rekreačno športové centrum. Navrhovaná plocha areálu je 24,95 ha. 
Štruktúra rekreačno športových plôch a zariadení je: športové plochy, kúpaliská, plážové plochy pri 
rybníkoch, ubytovacie zariadenia , záchytné parkoviská. 

V návrhu riešenia sa dodržuje princíp vytvorenia izolačnej zelene medzi zástavbou mesta a 
navrhovanou zónou rekreácie a športu. V plošnom usporiadaní navrhovaného rekreačno športového 
centra sú akceptované trasy existujúceho vedení.  

6.1.1.4 Sociálna starostlivosť 

Mesto Veľké Kapušany v rámci sociálnej pomoci vychádza zo zákona MR SR č. 195/1998 
v znení neskorších predpisov. Sociálne služby, teda špecializované činnosti na riešenie hmotnej 
alebo sociálnej núdze občanov a sociálne poradenstvo, mesto zabezpečuje v zariadení 
opatrovateľskej služby a v Domove dôchodcov a v spolupráci a partnerstve s inými neziskovými 
organizáciami zriadenými Košickým samosprávnym krajom i charitatívnymi spolkami.  

Zariadenia sociálnej starostlivosti vo Veľkých Kapušanoch 
                                                                                                Počet klientov 

Zariadenie Zoznam a zameranie  2004 
Jasle  18 
Materské centrá   

Opatrovateľská 
služba v teréne 

Mestský úrad Veľké Kapušany – 
opatrovateľská služba v rodinách 
- vybavené žiadosti 

 
18 
18 

Kluby dôchodcov - Klub dôchodcov 310-330 
Domov n.o., V. Kapušany,  
ul. P.O. Hviezdoslava 58/102 

32 
 

Súcit n.o., V. Kapušany,  
Ul. Zelená 

40 

Domovy dôchodcov 
a domovy 
sociálnych služieb 
pre dospelých a deti  

Domov soc. služieb pre deti  „Lienka“ 
 ul. J. Dózsu 

175 

Azylový dom v správe ÚZSSČK - 
 

Chránené bývanie v správe OZ INTEGRA 
- soc. služby Rehab. stredisku 
- zdrav. a soc. služby ADOS 

- 
 
- 
- 

Pobytové 
zariadenia pre 
neprispôsobivé.  
občanov v sociálnej 
núdzi 

Chránené dielne v správe OZ INTEGRA - 
Charitatívne 
zariadenie 

Katolícka cirkev – Kláštor „sv. Kláry“ 
charitatívna služba pre starších občanov 

 už neexistuje, v súčasnosti je zmena 
využitia objektu 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 39  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

Občianske 
združenia, Nadácie 
 

- občianske združenia 
- neziskové organizácie                                                   
- záujmové združenia právnických osôb    
  mesta 

40 
 7 
 1 
 
 

 
Na území mesta sa nachádza Domov dôchodcov, ul. P.O. Hviezdoslava, s kapacitou 30 miest, 

dom dôchodcov „Súcit“ ul. Zelená s kapacitou 30 miest, v ktorom sú poskytované komplexné 
sociálne a zdravotnícke služby.  

Návrh 

Domov dôchodcov na ul. P.O. Hviezdoslava. Vo výhľadovom období navrhujeme rozšíriť 
domov dôchodcov o ďalšie priestory. Južnú časť objektu domova dôchodcov navrhujeme 
zrekonštruovať pre vytvorenie ďalších priestorov s kapacitou 60 miest.  

Ako malometrážne byty navrhujeme zrekonštruovať susedný bytový dom, ktorý je v súčasnosti 
nevyužívaný. Tento objekt navrhujeme zrekonštruovať s kapacitou 90 miest. 

Domov dôchodcov navrhujeme zrealizovať v objekte bývalej materskej školy na ul. Družstevnej. 
V objekte navrhujeme kapacitu 60 miest. Súčasťou vybavenia sú komplexné sociálne a zdravotnícke 
služby.  

Objekt na ul. Ružová“ je v súčasnosti prestavovaný. Objekt je navrhnutý na zmenu využitia 
(objekt pre sociálne využívanie – dom dôchodcov). V návrhovom období objekt je navrhovaný na 
komplexnú prestavbu, nadstavbu 1. nadzemného podlažia + obytné podkrovie. Navrhovaná kapacita 
objektu je 40 lôžok.  

Sociálne bývanie je v súčasnosti zabezpečené v lokalite „Stará Tehelňa“. Nachádzajú sa tu štyri 
bytové domy s celkovým počtom 42 byt. jednotiek. Vo výhľadovom období navrhujeme sociálne 
bývanie z tejto lokality premiestniť. Novonavrhovaná lokalita tohoto typu bývania je navrhovaná 
v južnej časti zastavaného územia, pri ceste III/55237, areál bývalého poľ. letiska. Navrhovaná 
kapacita v navrhovanom období je 168 byt. jednotiek. 

6.1.1.5 Zdravotníctvo  

V meste sa nachádza Poliklinika „Veľké Kapušany n.o.“ pohotovostnými lôžkami a ordináciami 
poskytuje zdravotnú starostlivosť pre región s počtom obyvateľov cca 20000 a pre zamestnancov 
organizácií nachádzajúcich sa v spádovom území. V súčasnosť má 26 zamestnancov, z toho 12 
žien a 14 mužov. Ambulancie lekárov boli na 95% odštátnené. Poliklinika zabezpečuje spoločné 
vyšetrenie a liečebné zložky, izbu urgentnej medicíny, 8 lôžok hospic, 4 lôžka (denného stacionára, 
10 ošetrovateľských lôžok. Plocha areálu je cca 10700 m2. 

Štruktúra zdravotníckych služieb:  
- praktický lekár pre dospelých – sedem ambulancií 
- praktický lekár pre deti a dorast – tri ambulancie 
- stomatológ – šesť ambulancií 
- gynekológ – jedna ambulancia 

Odborní lekári: internista, pľúcny lekár, chirurg, ortopéd, očný lekár, neurológ, kožný a krčný 
lekár, diabetológ, endokrinológ, urológ a logopéd. 
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Spoločné vyšetrovne a liečebné služby: - oddelenie klinickej biochémie, RTG, fyziatricko- 
rehabilitačné oddelenie. 

Rýchla zdravotná pomoc a izba urgentnej medicíny 

Lekárska služba prvej pomoci 

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti: očná optika, zubné laboratórium, 
reflexná masáž, dopravná– zdravotná služba, zhotovovanie ortopedických pomôcok. 

Návrh 

Priestory Polikliniky sú navrhované na rekonštrukciu a dobudovanie. Ďalšie nové zariadenia sa 
vo výhľadovom období neuvažujú. 

6.1.1.6 Služby, komerčná infraštruktúra 

Pre obyvateľov a návštevníkov mesta sú zabezpečené ubytovacie a stravovacie služby a 
ostatný potrebný servis. V sledovanom období došlo k rozšíreniu a skvalitneniu služieb a to hlavne 
ubytovacích, stravovacích, obchodných, peňažných a poisťovacích služieb. Stravovacie služby 
v meste poskytujú prevádzky: Griff Panzió, Pytliacká reštaurácia, Hotel Družba, Pizzeria Sakramento 
a pod. 

Vo Veľkých Kapušanoch sídli obchodné zariadenia COOP Jednoty a množstvo menších či 
väčších predajných zariadení potravinárskeho, spotrebného a priemyselného tovaru, zastúpenia 
bánk (VÚB, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka) a poisťovní etablovaných na území Slovenska, 
ako aj servisy automobilových značiek.  

Významnými podnikmi v oblasti služieb sú aj tie, ktoré podnikajú v doprave, tepelnom 
hospodárstve a rozvodoch vody.  

Mesto Veľké Kapušany zabezpečuje základné verejno - prospešné činnosti prostredníctvom 
Ferama, s.r.o. Veľké Kapušany. Zriaďovateľom tohto podniku je Mestské zastupiteľstvo V. 
Kapušany. Ich základnou činnosťou je starostlivosť o miestne komunikácie, zeleň, verejné 
osvetlenie, vývoz a zber KO a pohrebné služby.  

Spoločnosť MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany zabezpečujeme činnosti a služby súvisiace so 
správou, poskytujeme stavebné a údržbárske práce obytným jednotkám a rôznym spoločnostiam a 
rozvod tepelnej energie. Centrálne vykurovanie a zároveň dodávku teplej úžitkovej vody dodáva 
obytným budovám, podnikateľským subjektom a štátnej správe v intraviláne mesta, čo sa 
zabezpečuje z 3 kotolní.  

Významnejšie podniky podnikajúce v oblasti služieb 
 

Podnik Druh služby 
Ferama, s.r.o. verejnoprospešné stavby 
COOP Jednota SD Obchod 
ŽSR ŽS VK Železničná doprava 
SAD, a.s MI Pozemná doprava 
MiByt  s.r.o. Tepelné hospodárstvo 
Východosl. vod. spoločnosť Rozvody pitnej vody a odpadových vôd 
Východoslovenská energetika Rozvody elektrickej energie 
Hotel  Družba ul. Hlavná Ubytovacie a stravovacie služby 
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Ubytovňa Energetik Ubytovacie a stravovacie služby 
Penzión  Grift ul. Hlavná Ubytovacie a stravovacie služby 
Informačné centrum ul. Hlavná Informačné služby 

 

Návrh 

Vo výhľadovom období navrhujeme výstavbu komerčnej obchodnej vybavenosti (hypermarket 
TESCO sídl. L. Tolstého a hypermarket Liedl ul. Malokapušianská). 

Na území mesta sa navrhuje výstavba zmiešanej zástavby s prevahou bývania s doplnkovou 
funkciou občianskej vybavenosti (Centrum II, ul. Hlavná ) 

Územný plán mesta na riešenom území predpokladá: 

- celková predpokladaná predajná plocha   7000 m2 
- celkový výhľadový počet pracovných miest  600 zamestnancov 

 
služby, komer čná vybavenos ť predajná plocha v m2 počet pracovných miest 
- max. 1 podlažie,  
- max. 4 podlažia včítane možnosti využitia 
podkrovia (zmiešané územie) 

 

 
7000 

 
600 

6.1.1.7 Správa, verejná správa, inštitúcie  

Samospráva 
Mestská samospráva mesta sídli v účelovom objekte v centrálnej časti mesta (sídl. L.N. 

Tolstého). V pôsobnosti originálnych kompetencií mesto Veľké Kapušany plní úlohy na úseku 
miestnych komunikácií,  hromadnej dopravy, starostlivosti o verejné priestranstvá, zeleň, čistotu, 
ďalej na úseku ochrany prírody  a životného prostredia, vodného hospodárstva, komunálneho 
odpadu, územného plánovania, miestneho rozvoja, bývania, predškolských a školských zariadení, 
zariadení služieb sociálnej starostlivosti, kultúry, riešenia niektorých priestupkov, mestskej polície.   

Okrem  originálnych  kompetencií  vykonáva Mesto aj  prenesenú pôsobnosť štátnej správy. Ide 
o oblasť matriky, stavebného poriadku, častí kompetencie školstva na úseku ochrany prírody 
a krajiny, ochrany vôd a ochrany ovzdušia.  

- Mestský úrad, sa nachádza v účelovom objekte. Podlažná plocha kancelárií a zasadačky 
mestského úradu je 450 m2. Objekt bol postavený približne v 80 rokoch. Objekt je trojpodlažný, 
pôdorysne riešený do nepravidelného písmena T.    

 - Policajný úrad – účelový objekt. Na úrovni samosprávy za účelom zabezpečenia bezpečnosti a 
ochrany občanov mesta je zriadený útvar Mestskej polície (MSP), ktorá sa nachádza v účelovej 
budove na ul. Zelenej. Okrem útvaru mestskej polície sa o bezpečnosť občanov starajú i zložky 
Policajného zboru SR. Objekt Policajného zboru (Okresné veliteľstvo) sa nachádza v objekte na sild. 
Centrum I. 

- Hasičský úrad – V meste sa nachádza hasičský zbor SR. Areál sa nachádza v strede mesta 
na ul Bratislavská. V súčasnosti PaZZ zamestnáva 10 osôb. Areál je zásobovaný elektrickou 
energiou, plynom a vodou. Stavebno-technický stav objektov je nevyhovujúci. Plocha areálu je 1750 
m2.     
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- Pošta – hlavná budova pošty sa nachádza v účelovom objekte v centre mesta (ul. Hlavnej). 
Pobočka Kapacita je pre potreby mesta postačujúca. V objekte pošty je zriadená automatická 
telefónna ústredňa ATÚ SRU a stožiar spoločnosti Orange Slovensko a.s. 

Návrh 

Vo výhľadovom období sa nenavrhujeme rozširovanie týchto správ a inštitúcii.  

Štátna správa 
 Z úrovne miestnej štátnej správy na  území mesta je zriadený Obvodný úrad,  ktorého naplnenie 
činnosti spočíva  vo vnútornej štátnej správe -  oblasti živnostenského  podnikania, civilnej  ochrany  
a riadenia štátu v krízových situáciách  mimo času vojny a vojnového stavu.  

 Z úrovne špecializovanej miestnej štátnej správy  je zriadený :  
-  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ,   
-  Obvodný úrad  životného prostredia. 

Ďalej sú to orgány osobitného určenia: 
-   Daňový úrad,  
-   Katastrálny úrad  -správa katastra Veľké Kapušany 

- Obvodný úrad práce a sociálnych vecí. Nachádza sa na ul. Bratislavskej  v byt. 6. poschodovom 
dome.  

- Daňový úrad – nachádza sa na sídlisku P.O. Hviezdoslava. Podlahová plocha budovy má rozlohu 
335 m2 a plocha garáže je 29 m2. V súčasnosti zamestnáva 13 pracovníkov. 

Banky, poisťovne 
- na území mesta sa nachádza VÚB a.s. expozitúra V. Kapušany. Retailová expozitúra je 

v prenajatých priestoroch firmy Stavmont, v objekte Nákupného strediska na sídl. P.O. 
Tolstého. Podlahová plocha prenajatých plôch má rozlohu 101,48 m2. Na RE pracujú štyria 
zamestnanci. 

- Slovenská sporiteľňa. Plocha areálu má rozlohu 845 m2. V SS pracujú desiati zamestnanci. 
- Poštová banka 
- Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – nachádza sa v prenajatých priestoroch  budovy mestského 

úradu. V súčasnosti zamestnáva 4 obchodných zástupcov, z toho 1 muž a 3 ženy. 
- Allianz – Slov. poisťovňa – nachádza sa v prenajatých priestoroch budovy mestského úradu.  

Správa  bytov, 

Byty vo Veľkých Kapušanoch sú v správe: 
- Okresného stavebného bytového družstva v Trebišove. V súčasností zamestnáva 8 

pracovníkov. Výmera areálu OSBD je 156,67 m2. 
- Mibyt s.r.o. V. Kapušany. V súčasností zamestnáva 33 pracovníkov. Budova, zastavané plochy 

a pozemky majú výmeru 1474 m2.  
- Mesto Veľké Kapušany 
- EVO Vojany 

Návrh 

Vo výhľadovom období sa nenavrhujeme rozširovanie týchto organizácií.  
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6.1.1.8 Cirkevné objekty a cintoríny  

Kostol,  
- rímskatolický. Klasicistická stavba postavená v roku 1807, koncom 19 stor. upravovaný 

a novozastrešený. Hlavný oltár sv. Šimona a Júdu, neoklasicistický. Stavebno - technický stav je 
vyhovujúci. Kostol nie je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenska. 

-  reformovanej Kresťanskej cirkvi na Slovensku – miestna časť Veškovce. Upravovaný. 
- reformovaný. Barokovoklasicistická stavba, postavená r. 1787, prestavaný r. 1922, opravená r. 

1950. Stavebno - technický stav je vyhovujúci. Kostol nie je evidovaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu Slovenska. 

Chrám,  
- gréckokatolícky. Rozostavaná stavba na križovatke v smere do Kráľovského Chlmca. 
- pravoslávny. Rozostavaná stavba na ul. Hadabuda.  
Kláštor 
- Stavba postavená v roku 1997. Kláštor bol pomenovaný na počesť Sv. Kláry. Kapacita 
ubytovaných je 20 lôžok. V súčasnosti objekt je navrhovaný na zmenu využitia.  

Dom smútku, 
Na miestnom cintoríne Veľké Kapušany sa nachádza domu smútku s kapac. cca 60 stoličiek.. 

V miestnej časti Veškovce sa na cintoríne dom smútku nenachádza. 

Cintorín 

V severovýchodnej časti mesta sa nachádza  židovský cintorín. Je od ulice oddelený vysokým 
tehlovým múrom so železnou bránou.  

V severnej časti zast. územia je situovaný cintorín mesta. Súčasná plocha 5,5 ha. Kapacita 
cintorína nepostačuje aj k výhľadovému obdobiu. V západnej časti mesta je zrealizovaný nový 
cintorín, ktorý v súčasnosti ešte neslúži svojmu účelu. Využívanie cintorína bude po vyčerpaní 
kapacity starého cintorína. 

Miestnej časti Veškovce sa nachádza miestny cintorín v severnej časti zastavaného územia. 
Plocha cintorína 0,4 ha.  

Návrh 

Dostavba rozostavaných cirkevných objektov. Kapacita jestvujúceho domu smútku bude 
postačovať aj vo výhľadovom období.  

V západnej časti zast. územia mesta (na novom cintoríne) je v súčasnosti stavebná príprava na 
výstavbu domu smútku . 

V časti Veškovce sa navrhuje výstavba domu smútku. Kapacita 60 stoličiek. 

6.2 KULTÚRNE, HISTORICKÉ  A PRÍRODNÉ HODNOTY 

6.2.1 Kultúrno-historický potenciál 

Legislatívnu ochranu pamiatok s podmienkami ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových 
území  v súlade s medzinárodnými zmluvami v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva 
upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Pamiatkový fond tvorí súbor 
hnuteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa uvedeného zákona za národné kultúrne 



Veľké Kapušany: ÚPN Mesta - čistopis.............................................................................................................Strana 44  
ArchAteliér,  Kpt. Nálepku 20, Michalovce.................................................................................................................................2008 

 

Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštr. v oblasti reg. politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Národné kultúrne pamiatky sú v § 2, ods. 3 
zákona č. 49/2002 Z.z. uvedené ako kultúrne pamiatky .  

 
Skúmané územie je súčasťou Košického kraja, kde sa stretávajú a prelínajú kultúrne vplyvy 

viacerých historických regiónov – Zemplínu, Abova, Spiša a vytvárajú bohatý a mimoriadne 
rozmanitý kultúrno-historický potenciál tohto územia. Východná časť Košického kraja tvorí južnú časť 
historického Zemplínu. Kultúra Zemplínu v kontexte východoslovenskej oblasti je charakterizovaná 
prvkami nižinnej kultúry. Dôležitú úlohu v jej formovaní zohrali vplyvy Sedmohradska na juhu 
a pôsobenie gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi na severe a východe územia.  

6.2.2 Kultúrne pamiatky 

V platnom Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR sú zapísané najvýznamnejšie 
zachované objekty, ktoré sa vzhľadom na svoju kultúrnu, umelecko-historickú a architektonickú 
hodnotu stali neoddeliteľnou súčasťou historického urbanisticko-architektonického prostredia mesta. 

V meste Veľké Kapušany sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu tieto 
národné kultúrne pamiatky:  

1) Pamätná tabuľa – padlým antifašistickým bojovníkom, na budove MSKS, Dobóa I. nám., 
parc. č. 1747 

2) Pamätná tabuľa – Erdélyi Ján- redaktor 1814-1868, na evanjelickom kostole, Hlavná ul., 
parc. č. 1 

Návrh 

Stavebné činnosti, dotýkajúce sa národnej kultúrnej pamiatky  musia prebiehať v súlade so 
Zákonom SNR č. 49/2002  Zz. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. Akákoľvek stavebná činnosť na 
území národnej kultúrnej pamiatky je možná v zmysle § 32 pamiatkového zákona len na základe 
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. V územnom konaní, v stavebnom konaní v konaní o 
povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby a v konaní o ohlásení udržiavacích 
prác rozhoduje stavebný úrad v zmysle § 11 pamiatkového zákona až po predchádzajúcom súhlase 
Krajského pamiatkového úradu 

Mesto si môže zaviesť v zmysle § 14 pamiatkového zákona evidenciu pamätihodností mesta. 

6.2.3 Archeologické hodnoty 

V katastrálnom území mesta Veľké Kapušany sú v Centrálnej evidencii archeologických 
nálezísk evidované tieto archeologické náleziská: 

1) Poloha Leninova ul. -  sídliskové nálezy z neskorého stredoveku (13.-14.stor.) 
2) Poloha Kablát – sídliskové nálezy z eneolitu, doby laténskej, doby rímskej a vrcholného 

stredoveku (11.-13. stor.). 
3) Poloha neudaná – v blízkom okolí mesta nájdený dvojsečný meč z včasného stredoveku (9. 

– 10. stor.) pravdepodobne z rozrušeného hrobu. 

Návrh 

Ochranu pamiatok na území mesta Veľké Kapušany zabezpečovať v súlade s ustanoveniami 
zákona NR SR č. 49/2001 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

K zámeru akejkoľvek formy úpravy (nová výstavba, dostavba, nadstavba, adaptácia, 
rekonštrukcia, zemné práce a pod.) nehnuteľnosti situovaných na území archeologických lokalít si 
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investor vyžiada rozhodnutie príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu, ktorý rozhodne o 
prípustnosti prác a prípadnej nutnosti vykonania pamiatkového výskumu. Súhlasné stanovisko resp. 
rozhodnutie príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu, v ktorom budú presne stanovené 
podmienky realizácie záchranného/pamiatkového archeologického výskumu, je potrebné zabezpečiť 
v súvislosti s územným a stavebným konaním. Tým sa zamedzí opakovaniu situácií, keď pri 
stavebných prácach z neznalosti alebo z nedôslednosti boli vážne poškodené alebo celkom zničené 
významné archeologické artefakty a zvyšky po historickej zástavbe.  

6.2.4 Chránené prírodné rezervácie 

Prírodná rezervácia Ortov sa nachádza v k.ú. obce Pavlovce nad Uhom, Čierne Pole a malou 
časťou  zasahuje do riešeného územia Veľké Kapušany.  PR Ortov má celkovú rozlohu 19,37 ha. 
Jedná sa o zachovalú časť ramena Ortov, ktoré je pravdepodobne zvyškom starého koryta rieky Uh.  

V južnej časti kat. územia sa nachádza lokalita s osobitnou ochranou prírody a krajiny v zmysle 
zákona NR SR č. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny: Chránená krajinná oblasť CHKO Latorica. 

6.3 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA 

6.3.1 Priemysel 

Priemyselná výroba v riešenom území je vybudovaná v južnej časti kat. územia. Nachádza sa 
tu areál spoločnosti Slovtransgaz a.s..  

Návrh 

Vo východná, severovýchodnej a južnej časti kat. územia mesta je navrhovaný priemyselný 
park mimo súčasne zastavané územie mesta.  

Navrhované funkčné využitie je výrobné územie: 

priemyselný park (výrobný program je elektrotechnický, stavebný, strojársky, skladovací... 
 zamestnanec /ha počet zamestnancov 
východná a severovýchodná časť – celková 
plocha 70 ha 
(max. 2 podlažia / kapacita 3000 m3 , 
predpokladaná zastavanosť územia je 60%) 

 
400/ha 

 
1800 

južná časť – celková plocha 70 ha 
(max. 2 podlažia / kapacita 3000 m3 , 
predpokladaná zastavanosť územia je 60%) 

 
400/ha 

 
1800 

Spolu  - 1800 

6.3.2 Výroba 

V juhozápadnej časti zast. územia sa nachádza areál „Drevovýroby“ Súčasťou areálu je píla 
a gáter. Umiestnenie tejto výroby nie je vhodne situované, vzhľadom na blízkosť individuálnej 
bytovej zástavby.  

Amigos – zámočnícke práce: výroba kovových konštrukcií, garážové dvere, mreže, stojany, 
nádoby a i. 
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Nezávadné výrobné zariadenia sú umiestnené v rozptyle obytnej zóne mesta (umelecké 
kováčstvo, opravárenské dielne, krajčírstvo a.i.).  

6.3.3 Poľnohospodárstvo 

Na území mesta v juhozápadnej časti zastavaného územia sa nachádza areál „Roľníckeho 
družstva Veľké Kapušany.  V súčasnosti sa na dvore RD 679 ks HD a 603 ks ošípaných. Počet 
zamestnancov je  164, z toho 119 mužov a 45 žien. V tomto areáli sa nachádzajú aj silážne jamy 
a hnojisko. Hnojisko sa nachádza aj mimo areálu družstva. Areál je napojený na verejný vodovod a 
kanalizáciu, elektrickú energiu a plyn. 

Výmera katastrálneho územia mesta: 2961,0000 ha 
poľnohospodárskej pôdy celkom:      1522,2122 ha   

z toho: - orná pôda  1126,0266 ha 
  - TTP   377,1276 ha  
    - záhrada  15,178 ha  
 - sad   3,3402 ha 
  z toho: - odvodnené plochy 556,78 ha 
Výmera nepoľnohospodárskej pôdy celkom:          
z toho:  - vodné plochy      25,1695 ha 
   - zastavané plochy 32,1683 ha  
   - ostatné plochy  2,0946 ha 
 
Pri zastavanom území miestnej časti Veškovce sa nachádza areál družstva „Matex s.r.o. V. 

Kapušany. Spoločnosť sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka v počte cca 150 ks. 
 
Návrh 

Živočíšnu výrobu v prípade záujmu rozširovať na jestvujúcom hospodárskom dvore v smere od 
obce. 

Rastlinnú výrobu uskutočňovať  v súlade s požiadavkami na zvyšovanie ekologickej stability 
územia - viď návrh opatrení v kapitole  Kostra ÚSES. 

6.3.4 Skleníkové hospodárstvo 

V južnej časti kat. územia sa rozprestiera skleníkové hospodárstvo „Agroprodukta a.s. Rozloha 
areálu je 5,5 ha. Hospodárstvo je orientované na pestovanie kvetov a zeleniny, pričom využíva 
odpadové teplo z kompresorovej stanice. 

6.3.5 Lesné hospodárstvo 

V kat. území mesta  sa nachádzajú nasledovné lesné pozemky: 
- Lesná a pasienková spoločnosť V. Kapušany  -  303,26 ha, 
- Lesný majetok kolonistov Veľké Kapušany  - 53,71 ha, 
- Lesy SR š.p. OZ Sobrance    - 6,06 ha, 

Spolu:      - 363,03 ha 
Návrh 

Pri spracovaní územného plánu sú akceptované zásady ochrany Lesných pozemkov, podľa 
zákona č. 326/2005 Zb. zákon o lesoch.  
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V návrhovom období je navrhovaný záber z lesných pozemkov pre účely preložky cesty II/552 
Ke –Oborín - V.Kapušany – K.Chlmec v západnej časti mesta cez lesný pozemok na parcele č. 
3653/1.  Celkový záber lesných pozemkov je navrhovaný 0,4 ha. 

 

6.3.6 Skladové hospodárstvo 

- miestna výkupňa: Zberné suroviny  „Žilina“.  
- prekládková stanica V.Kapušany vo východnej časti kat. územia, zaberajúca cca 35 ha.  

6.3.7 Stavebníctvo 

Zariadenie tohto odvetvia sa v meste nachádza na západnej strane zastavaného územia pri 
ceste II/552. V tomto areáli je spracovanie dreva – predaj a nákup. Plocha areálu je 15,0 ha. 

6.4 CESTOVNÝ RUCH, REKREÁCIA  A KÚPEĽNÍCTVO 

Do riešeného územia nezasahuje žiadne stredisko cestovného ruchu.    

V meste je vybudovaný „Energosun“ – účelové zariadenie v ktorom sa nachádza krytá 
plaváreň, sauna, posilovňa, kino, viacúčelová sála, reštaurácia a i.) Plocha areálu je 1,4 ha, zast. 
plocha je 0,34 ha. 
Areál kultúry a oddychu – pôvodný amfiteáter je po rekonštrukcii využívaný pre celodennú rekreáciu. 
Nachádzajú sa v ňom plochy minigolfu, maxi šach, kolky a pod. Plocha areálu je 0,4 ha. 

Športový areál – predstavuje plochu futbalového ihriska. areál sa nachádza v južnej časti 
zastavaného územia mesta. Plocha areálu je 3,64 ha, zast. plocha je 0,03 ha. 

V turistike sú široké možnosti realizácie vo všetkých vekových kategóriách v okolí Chránenej 
krajinnej oblasti Latorica. Nie je možná v chránených územiach s vyšším stupňom ochrany – 
v prírodnej rezervácii PR Ortov, kde je piaty stupeň ochrany.  

Kúpeľné, alebo iné významné priestory sa v kat. území obce nenachádzajú.   

Návrh 

Všeobecne potenciál cestovného ruchu (CR) v území predstavujú 3 druhy predpokladov aktivít: 
- viazaný na prevažne prírodné prostredie (klíma, morfológia terénu, podiel vodných plôch, podiel 

zalesnených plôch a pod.), 
- viazaný na prevažne umelo vytvorené prostredie (objekty stavebnej činnosti, kultúrnohistorické 

pamiatky, objekty a zariadenia poskytujúce služby CR a pod.), 
- potenciál viazaný na organizáciu života a spoločenskú komunikáciu (hudobné a folklórne 

slávnosti, výstavy, športové podujatia, konferencie a pod.). 

Mesto má predpoklady sekundárneho rozvoja aktivít CR (napr. ubytovacie, stravovacie 
zariadenia a i.). 

V juhozápadnej časti v náväznosti na areál „Energosun“ a na vodnú plochu (rybníky) navrhujeme 
zrealizovať rekreačno športové centrum. Navrhovaná plocha areálu je 24,95 ha. Štruktúra rekreačno 
športových plôch a zariadení je: športové plochy, kúpaliská, plážové plochy pri rybníkoch, ubytovacie 
zariadenia , záchytné parkoviská. 

V návrhu riešenia sa dodržuje princíp vytvorenia izolačnej zelene medzi zástavbou mesta a 
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navrhovanou zónou rekreácie a športu. V plošnom usporiadaní navrhovaného rekreačno športového 
centra sú akceptované trasy existujúceho vedení.  

 
Rekreačná a športová zóna 

 Funkčná 
plocha 

Výmera 
ha 

Ukazovateľ 
lôžko/ha 

Lôžková 
kapacita 

Koeficient 
využitia 

Počet 
pasantov 

Návštevnosť 
spolu 

Rekreácia 2,5 220 550 0,7 308 693 
Šport 20,0      
Zeleň 10,0      

juhozápadná 
časť – lokalita pri 
krytej plavárni 

spolu 35,0      
 

7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE  

Zastavané územie obce v zmysle zákona č. 237/2000Z.z. je vymedzené hranicami zastavaného 
územia v zmysle NV SR č. 152/1996 Z.z., ktoré sú rozšírené o nové lokality bývania 

1) časť Veľké Kapušany – zastavané územie obce  
- južná časť -  lokalita pri „futbalovom ihrisku“ / za ul. Erdélyiho a ul. Agátovej 
- južná časť – lokalita „Pri detskom domove“ ul. J. Dózsu 
- využitie preluk v zastavanom území, 

2) časť Veľké Kapušany – mimo zastavané územie obce  
- južná časť – lokalita „ul. Čičarovská“, 
- severná časť – lokalita „ul. Čierne pole“ 

3) časť Veškovce – mimo zastavané územie obce - východná časť 

8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

8.1.1 Ochranné pásma 

V riešenom území sa nachádzajú tieto ochranné pásma ktoré je potrebné pri ďalšom územnom rozvoji 
mesta rešpektovať: 

- Pásmo hygienickej ochrany 50 m od oplotenia cintorína v zmysle § 33 ods. 4. zákona 470/2005. 
- Ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesného porastu v zmysle § 10 zákona NR SR č. 

326/2005 Z.z. o lesoch. 
- Cesta II. triedy č.552 a č. 555, od osi krajnej vozovky 25 m na každú stranu v úseku mimo 

zastavané územie obce. 
- Cesta III. triedy č.552321, č. 55237, č. 55239, č. 55241, č.55245, č.55247, od osi krajnej 

vozovky 20 m na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce. 
- Železničná trať 60 m od osi koľaje na každú stranu. 
- Ochranné pásmo elektrických vedení pri napätí:  

- 25 m pre vzdušné VVN elektrické od 220 kV do 400 kV, na každú stranu od krajného 
vodiča, 

- 20 m pre vzdušné VVN elektrické od 110 kV do 220 kV, na každú stranu od krajného 
vodiča, 

- 15 m pre vzdušné VVN elektrické od 35 kV do 110 kV, na každú stranu od krajného 
vodiča, 
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- 30 m kolmo od oplotenia – elektrická stanica ES 110/22kV 
od 1 do 35 kV vrátane: 
- pre vodiče bez izolácie 15 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m (vzdušné VVN 

elektrické vedenia 110kV, na každú stranu od krajného vodiča), 
- pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m (vzdušné VN 

elektrické vedenia 22 kV, na každú stranu od krajného vodiča), 
- pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m (vzdušné 

VN elektrické vedenia 22 kV, na každú stranu od krajného vodiča), 
- pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
- pre transformačné stanice 10 m od transformovne VN/NN. 

- VTL do DN 350  - 20 m, VTL nad 350 – 50 m, VTL do DN150 50 m, VTL do DN 300 – 100 m, 
VTL do DN 500 – 150m, VTL nad 500 – 200 m. 

- VVTL DN 700 30 m na každú stranu od osi plynovodu v úseku mimo zastavané územie obce. 
- Plynovod DN 200 – 4 m, DN 500 – 8 m, DN 700 – 12 m, DN 700 – 50 m. 
- Ropovod DN 500, DN 700 - od osi na každú stranu 300 m. 
- Gazelinovod, 20 m na každú stranu. 
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm. 
- Plynovod STL 10 m na každú stranu od osi plynovodu v úseku mimo zastavané územie obce. 
- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice). 
- 2 m od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla. 
- 2 m od osi kanalizačnej a vodovodnej siete. 
- 300 m od areálu Čističky odpadových vôd. 
- 100 m pásmo hygienickej ochrany PD Veškovce, 500 m PHO PD Roľnícke družstvo 
- 15 m nezastavaný pás od brehovej čiary toku resp. vzdušnej päty hrádze a ďalších vodných 

tokov mimo zastavaného územia a 6 m obojstrannú územnú rezervu. 
- 5 m nezastavaný pás pozdĺž oboch brehov vodných tokov Maťovského kanála, Ptrukšianského 

a kanálu Ortov. 
- pri hrádzach 10 m nezastavaný pás od vzdušnej a návodnej päty hrádze.  

8.1.1.1 Chránené územia  

Ochrany prírody a krajiny 
- Navrhované chránené vtáčie územie (CHVÚ) Medzibodrožie SKCHV015 
- Navrhované územie európskeho významu – rieka Latorica SKUEV 0006 Latorica – II. 

stupeň ochrany. 
- Maloplošné chránené územia: -     časť  PR Ortov s piatym stupňom ochrany. 
- Časti prírody pripravované na ochranu: - biocentrum regionálneho významu Labaška. 

Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 
Celé katastrálne územie mesta spadá do prieskumného územia „Východoslovenská Nížina - 

 horľavý zemný plyn“.  

9. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU A OCHRANY PRED 
POVODŇAMI                           

9.1 ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU 

Záujmy obrany štátu nelimitujú potenciálne plochy pre rozvojové zámery rozvoja sídelnej 
štruktúry v skúmanom území.  
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9.2 NÁVRH Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY 

Jednotka hasičského záchranného zboru Veľké Kapušany. Súčasné priestory vyhovujú, 
v územnom pláne sú akceptované bez zmien. Nároky na nové plochy a zariadenia neboli odborom 
hasičskej ochrany Okresného úradu požadované. Navrhovaná sieť zberných a obslužných 
komunikácií v zastavanom území mesta umožní optimálny prístup požiarnej techniky do všetkých jej 
častí a k jednotlivým objektom.  

Podľa Vyhlášky č.699/2004 Zb.z. (§4 odst.1) a článku 3.2. normy STN 920400, zdroje vody na 
hasenie požiaru musia byť schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov 
najmenej počas 30 minút, t.j. celková zásoba požiarnej vody je 25,0 l/s . 30 minút = 45 000 l = 45,0 
m3.  

Navrhované vodovodné potrubia – HDPE DN/OD 90, 110, 125, 160 a 225mm pre perspektívne 
lokality výstavby bytových domov rodinných domov, občianskej vybavenosti a priemyselných či 
výrobných lokalít sú dimenzované v prílohe -  Tabuľka č.: V-1, V-2. – kap. 6.9.1. Zásobovanie pitnou 
vodou. 

9.3 NÁVRH Z HĽADISKA OCHRANY PRED POVODŇAMI 

Z hľadiska ochrany územia pred povodňami v danom území sú zrealizované tieto opatrenia : 
- jestvujúce regulácie rieky Latorica 
- jestvujúce regulácia kanálov: Maťovský kanál, Ptrukšianský kanál a kanál Ortov 

Vodohospodársky tok Latorica preteká upraveným korytom s obojstranne vybudovanými 
ochrannými hrádzami. Maťovský kanál zaúsťuje v rkm 0,714 z ľavej strany do kanála Údoč. Celková 
dĺžka úpravy Maťovského kanála je 15,19 km. Ptrukšiansky kanál zaúsťuje v rkm 0,9 do Maťovského 
kanála, celková dĺžka úpravy 8,93 k.  Kanál Ortov zaúsťuje v km 5,2 z ľavej strany do kanála Udoč. 
Celková dĺžka úpravy je 10,963 km.  

Návrh 

Pozdĺž brehov riek navrhujeme ponechať mimo zastavané územie obce obojstrannú územnú 
rezervu 15 m. Pozdĺž brehov kanálov, navrhujeme ponechať mimo zastavané územie obce 
obojstrannú územnú rezervu 6 m. V zastavanom území navrhujeme ponechať územnú rezervu 3 m. 

V severnej časti mesta Veľké Kapušany a severovýchodnej časti mestskej časti Veškovce 
navrhujeme realizovať výsadbu pásov zelene v smere vrstevníc, ktoré svojím koreňovým systémom 
budú zamedzovať rýchlemu odtekaniu povrchovej vody po svahu. Zabezpečí sa tým postupné 
vsakovanie vody do pôdy. Navrhované riešenie zamedzí nadmernému vysúšaniu pôdy, ktorá 
v období dažďov nedostatočne zachytáva nadmerný prísun vody. 

Otvorený melioračný kanál A2 (5412069025) Veškovský kanál a kanál 5412 272 002 
navrhujeme na vyčistenie od nánosov. 

10. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, KOSTRA 
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ   STABILITY 

10.1.1 Prírodné pomery – všeobecná charakteristika 

Katastrálne územie mesta Veľké Kapušany je situované v južnej časti okresu 
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Michalovce. Mesto Veľké Kapušany je vymedzené katastrálnymi hranicami a má 1 mestskú časť: 
Veškovce. Terénna výšková členitosť je minimálna 113 m.n.m.. Vzhľadom na takmer rovinný 
charakter územia s malými výškovými rozdielmi je celá oblasť teplotne málo diferencovaná.   

Orografia: 
Riešený priestor podľa geomorfologického členenia SR /Mazúr,  Lukniš, 1980/ je súčasťou 

alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy  Panónska panva, provincia Východopanónska panva, 
provincia  Veľká Dunajská kotlina, Oblasť Východoslovenská nížina, celok  Kapušianske pláňavy 
v severnej časti katastra a Latorická rovina v južnej  časti katastra.  

Geomorfológia: 
Východoslovenská nížina, do ktorej riešené územie spadá,  predstavuje intenzívne 

poklesávajúcu panvu vyplnenú neogennými  a sčasti i kvartérnymi sedimentmi. Redeponované  
sedimenty tvoria  v súčasnosti íly, piesky, štrky, čiastočne  tufy a tufity. Jednotlivé tektonické kryhy 
tvoriace panvu  nepoklesávali rovnomerne. Poklesnuté časti  sú  vyplnené až 60 m mocnými 
polohami kvartérnych štrkov, ílov  a pieskov. Na povrchu ich prekrývajú pokrovy spraší a sprašových  
hlín. Poklesy vo Východoslovenskej nížine majú za následok aj  vejárovitý tvar riečnej siete. 

 Na okrajoch Východoslovenskej nížiny prevládajú illimerizované  pôdy. Sprašové tabule sú 
charakteristické degradovanými  černozemami. V nížinných polohách prevládajú nivné pôdy glejové,  
zastúpené sú aj pôdy lužné. Na zvetranejších vulkanických  horninách sú zastúpené hnedé pôdy.  
V riešenom území prevládajúce pôdne druhy - pôdy nivných oblasti - prevažne ilovito – hlinité  s 
nízkym obsahom humusu 2 až 3 %.   Pôdotvorný substrát – sprašové hliny a nevápnité nivné 
uloženiny. Celková hĺbka pôd - prevládajú pôdy stredne  hlboké 30 až 100 cm. 

Prírodné zdroje:  
Ložiská nerastov môžeme vo väčšine prípadov označiť ako geopotenciály (využitie v rôznych 

odvetviach  hospodárstva). V hodnotenom území sa (v zmysle banského zákona) nachádza 
vyhradené ložisko zemného plynu – dobývací priestor „Pavlovce nad Uhom“ (severná časť k.ú. V. 
Kapušany).   

Klimatické charakteristiky : 

Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen 
vodného potenciálu, ale aj pre  stanovenie ekologickej kvalitu posudzovaného územia. 

Klimatický patrí riešené územie do teplej  oblasti, podoblasti mierne vlhkej, okrsok teplý, mierne 

suchý  s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je  9 až 100 C,  s priemernými ročnými 
úhrnmi zrážok 600 - 650 mm. Maximum  snehovej prikrývky  priemerne 20 až 30 cm. Smer vetra v 
roku južný 19 %,  severný 11 %, západný 5 %, severozápadný 4 %, severovýchodný 4 %, 
juhovýchodný 4 %, juhozápadný 3 % a východný 2 %. Na bezvetrie  pripadá 48 % v roku. Ročná 
oblačnosť pod 60 %. Trvanie slnečného  svitu za rok v priemere nad 2200 hodín. 

Sezónne charakteristiky trendových zmien zrážok /1900 - 1975/ 
trendový pokl. v mm Obdobie 

Stanica   K. Chlmec z na 
rozdiel   mm percento poklesu 

% 
zimné 227 239 +12 5,29 
letné 389 340 - 49 12,60 
rok 616 579 - 37 6,01 

  
Dlhodobé trendy zrážkových bilančných zmien v oblasti  Východoslovenskej nížiny boli 

analyzované v ôsmich zrážkomerných  staniciach. Najvýraznejší ročný trendový pokles bol 
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zaznamenaný v  zrážkomernej stanici Michalovce /pokles o 185 mm/.  Zrážkomerná stanica 
Kráľovský Chlmec zaznamenala ročný trendový pokles o 37 mm. Výsledky  poukazujú na výraznú 
priestorovú diferenciáciu trendových  poklesov. Na základe tohto je možné predpokladať, že dôvody 
zmien  sú nielen globálneho charakteru, ale aj lokálneho /intenzita  antropického vplyvu/. 

10.1.2 Pasport významných časti prírody a krajiny riešeného územia 

Osobitne chránené časti prírody a krajiny 

Veľkoplošné chránené územia:               -     sú vyhlásené, v južnej časti k.ú. zasahuje CHKO 
Latorica, 

Maloplošné chránené územia:                    -   časť  PR Ortov 
Chránené stromy :                                       -   nie sú vyhlásené 
Časti prírody pripravované na ochranu:    -   nie sú pripravované 

Veľkoplošné chránené územia: - CHKO Latorica 

Chránená krajinná oblasť Latorica zasahuje  do riešeného územia v jeho južnej časti. Na tomto 
území platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Celá CHKO Latorica je 
pomerne rozsiahle  územie s rozptylenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej 
rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny. Latorická rovina, ako 
krajinný podcelok Východoslovenskej nížiny, sa rozprestiera pozdĺž rieky Latorica. Z juhu ju 
ohraničujú Medzibodrožské pláňavy, na západe Trebišovská tabuľa a Ondavská rovina, na severe 
Malčická tabuľa a Kapušianské pláňavy a na východe siaha až po štátnu hranicu s Ukrajinou. 
územie CHKO Latorica zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou 
mŕtvych ramien s príľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami. Prirodzené lužné lesy reprezentujú 
komplexy s charakteristickými, dnes už zriedkavými a mimoriadne vzácnymi vodnými a močiarnymi 
biocenózami. Pravidelne zaplavované trávnaté  porasty slúžiace ako pastviny, sú charakterizované 
rozptýlenými skupinami krovín a krovinných spoločenstiev, ako aj ojedinelými stromami, prevážne 
vŕbami. Na území CHKO Latorica nie je zachovaná pôvodná krajinná štruktúra. Táto bola 
pozmenená spolupôsobením prírodných faktorov a človekom, čím tu vznikla druhotná krajinná 
štruktúra.  

V deprésiach prevládajú lužné lesy a trvalé trávnaté porasty často prerušované močiarmi a 
mŕtvymi ramenami. Je tu významne zastúpená  rozptýlená  stromová   a krovitá zeleň. V rovinnej 
časti prevládajú oráčiny so sieťou  ciest a odvodňovacích kanálov. Mezofilné až vlhké lúky sa 
nachádzajú v podobe menších enkláv v lokálnych preliačinách  s výskytom menších močiarov. 
Južná časť územia je typická výskytom ostrovov piesčitých dún, na ktorých rastú agátové a dubové 
lesíky s pasienkami, vinicami a sadmi a na medzidunových zníženinách s močiarmi. 

Prírodná rezervácia ORTOV 
PR Ortov zasahuje malou časťou do riešeného územia k.ú. mesta Veľké Kapušany, obce 

Čierne Pole. Ostatná plocha rezervácie sa rozprestiera v južnej časti k.ú. obce Pavlovce nad Uhom.  
PR Ortov má celkovú rozlohu 19,37 ha, z toho v k.ú. Pavlovce nad Uhom – 4,45 ha.  Jedná sa 
o zachovalú časť ramena Ortov, ktoré je pravdepodobne zvyškom starého koryta rieky Uh. 
Rezerváciu tvorí otvorené vodná plocha s pôvodnou močiarnou a vodnou vegetáciou a zachovalými 
brehovými porastami tvorenými prevažne jelšou lepkavou, bršlenom európskym, bazou čiernou, 
vŕbami, svíbom krvavým a agátom. Na pôvodné biocenózy ramena sa viaže výskyt mnohých 
zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. S flóry je to kotvica plávajúca (Trapa natans), lekno biele 
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(Nymphaea alba), leknica žltá (Nuphar lutea), rezavka aloovitá (Stratiotes aloides), okrasa okolíkatá 
(Butomus umbelatus). Toto územie predstavuje významnú ornitologickú lokalitu. V rámci R-ÚSES 
okresu Michalovce je lesný dubovo-brestový porast biocentrom regionálneho významu. 

 

Územia NATURA 2000  

Chránené vtáčie územia (CHVÚ)    -  chránené vtáčie územie SKCHVO15 Medzibodrožie   

Navrhované územia európskeho významu (ÚEV) – územie SKUEV 0006 Rieka Latorica                                                                                            

Chránené vtáčie územie SKCHV015 Medzibodrožie 

Podľa smernice Rady 79/409/EHS o ochrane zoľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) je 
schválené chránené vtáčie územie SKCHV015 Medzibodrožie, zasahujúce južnú časť do 
katastrálneho územia mesta Veľké Kapušany. Výmera uvedeném celej lokality je 35 754 ha.  

Medzibodrožie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov 
chocholačka bielooká, haja tmavá, kaňa popelavá, rybár čišeny, volavka striebristá, volavka biela, 
chraštieľ malý, volavka purpurová, bučiak trsťový, rybár bahenný, bučiačik močiarny, ľabtuška poľná, 
kaňa močiarna, Kocian biely, bučiak nočný, strakoš červenochrbtý a jedným z piatich pre hniezdenie 
druhov výrok lesný, kalužiak červenonohý, kačica chraplavá, včelárik zlatý. Pravidelne tu hniezdi via 
jako 1 % národnej populácie druhov rybářík riečny, včelár lesný, Mates hnedkavý, Kocian čišeny, 
škovránok stromový, Mates prostrčený, chriašteľ poľný, Pernica jarabá, muchárek bielokrký, pípiška 
chocholatá, krutihlav  hnedý, prepelica poľná, muchař sivý, brehuľa hnedá, hrdlička poľná, pŕhľaviar 
černohlavý a strakoš kolesám.  

SKUEV 0006 Latorica 
Podľa Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne 

rastúcich rastlín (smernica o biotopoch) sú navrhované územia európskeho významu SKUEV 0006 
Latorica . 

Časť katastra mesta Veľké Kapušany spadá do medzinárodne významnej mokrade Latorica 
(ramsaskej lokality) majúcej význam ako biotop vodného vtáctva. 

Ekologicky významné segmenty krajiny 

Tvoria sieť genofondovo významných ekostabilizačných plôch v k.ú. mesta Veľké Kapušany, 
ktoré zaisťujú územné podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofodu 
rastlín a živočíchov na riešenom území. Za miestne ekostabilizačné plochy boli vybrané tie územia v 
ktorých sa nachádzajú najzachovalejšie sukcesné štádiá, alebo tie plochy, ktoré majú vhodné 
podmienky pre ich vznik a ďalší prirodzený vývoj. K ďalším kritériám pre výber ekologický 
významných segmentov krajiny je stupeň zachovalosti, prirodzenosti a reprezentatívnosti bioty a v 
neposlednom rade aj územná rozloha. 

Riešené územie patrí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov k územiu s 1. stupňom ochrany t.j. k územiu, ktorému sa neposkytuje 
osobitná ochrana. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, pre udržanie a zvýšenie kvantitatívnej miery ekologickej 
stability a zabezpečenie rozmanitosti podmienok a foriem života v krajine, ako aj pre zachovanie, 
vytvorenie a udržanie optimálnej štruktúry v krajine a minimalizovanie negatívnych stretov medzi 
prvkami prírodného prostredia a antropogénnou činnosťou boli vymedzené genofondovo významné 
lokality, ktoré v danom priestore  predstavujú významné ekostabilizačné plochy:  
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- lokalita časti CHKO Latorica 
- lokalita časti PR Ortov 
- lokalita Kapušianský les 
- lokalita Labaška 
- lokalita Veľká Lúka 
- lokalita Veľké Lúky  
- Lokalita Latorica 
- lokalita Ryžovisko 
- lokalita Hokejka 

CHKO Latorica 
Južná časť katastra mesta Veľké Kapušany  sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti 

Latorica, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny. Hranica CHKO vedie Bešianskym kanálom. 

Riešené územie je osobité a jedinečné vo svojom okolí. Nádherné a neopakovateľné scenérie 
vytvárajú dva sútoky riek na tak malom území. Sútok Laborca a Latorice - ďalej pokračuje rieka 
Latorica a sútok Latorice a Ondavy pričom vzniká rieka Bodrog. Južná hranica riešeného územia 
prechádza vedľa mŕtvych ramien a vedľa samotného koryta rieky Latorica.  Tok rieky Latorica pri 
úpravách nebol presmerovaný.  Úpravami došlo len k vybudovaniu jednostupňových hrádzi. V  
medzihrádzovom priestore v inundačnom pásme Latorice si lužné lesy dlho udržiavali prirodzený 
charakter a to vďaka hustej sieti mŕtvych i živých ramien, medzi ktorými sa i v súčasnosti vyskytujú 
močiare. Obnova týchto porastov bola zabezpečovaná výlučne prirodzenou formou či už zo semena  
alebo z výmladkov. Tam kde prevažovala vŕba sa porasty obhospodarovali ako les nízky. 
Nepriaznivú štruktúru lesných porastov zapričinil rozvíjajúci sa drevospracujúci priemysel. Z tohto 
dôvodu sa do pôvodných porastov vysádzali šľachtené topole s cieľom dosiahnúť rýchlu produkciu 
dreva. Keďže v tej dobe ešte nebol dostatok skúsennosti s pestovaním šľachtených topoľov, tieto sa 
vysádzali často na nevhodných stanovištiach a v nevhodných kultivaroch.  

 Výhradne nížinný ráz územia vytvoril predpoklady pre vývoj iba jediného – prvého vegetačného 
stupňa.  Spolupôsobením  ďalších faktorov, ako je dynamika hladiny povrchových a podzemných 
vôd, vznikli podmienky pre vznik lesných spoločenstiev súboru ”c”. V lesných porastoch mal 
pôvodne prevahu dub zimný, spolu s hrabom, javorom poľným, lipou a brestom , čo vytváralo pestrú 
mozaiku flóry tohoto územia. Rozhodujúcim ekologickým faktorom, ktorý vplýval na vznik 
spoločenstiev mäkkého lužného lesa vŕbových jelšín /Saliceto-Alnetum/, je stagnujúca voda. Jej 
hladina musí byť po väčšinu vegetačného obdobia nad povrchom pôdy a len v letných mesiacoch sa 
ustaľuje na úrovni terénu.V závislosti na stanovištných podmienkách jednotlivých lesných 
spoločenstiev sa tu vivinuli aj rastlinné spoločenstvá charakterizujúce jednotlivé skupiny lesných 
typov.  V brestových jaseninách s hrabom sú najtypickejšie mrvica lesná /Brachypodium silvaticum/, 
čarovník obyčajný /Circea lutetiana/, žindava európska /Sanicula europaea/ a veternica hájna 
/Anemone nemorosa/. Vo vlhkejšich brestových jaseninách s topoľom sa dominantne vyskztujú 
najmä chrastnica trsteníková /Phalaroides arundinacea/, a čarovník obyčajný. Najtypickejšími 
bylinnými druhmi vŕbových jelšín sú ostrica predlžená /Carex elongáta/, smlz sivý /Calamagrostis 
canescens/, ľuľok sladkohorský /Solanum dulcamara a karabinec európsky /Lycopus europaeus/. 

 Rieka Latorica so svojím zázemím, dnes miestami reprezentuje zvyšky  pôvodných  lužných 
lesov značnej biologickej  hodnoty. Charakteristické prírodno - krajinárske prvky sa výrazne  
estetický uplatňujú v kultivovanom, poľnohospodársky intenzívne  využívanom území.  

 Vodná plocha rieky Latorica znásobuje hodnotu priestoru, prináša  možnosti existencie na 
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vodný biotop viazaných živočíšnych druhov  a optimalizuje podmienky existencie pôvodných druhov. 
Vo väzbe na  vegetačný kryt a rozmanitosť rastlinných spoločenstiev v okolí  rieky vzrásta 
biodiverzita, potenciál a hodnota územia. 

 Je to zároveň významné refúgium zveri a vtáctva. 
 Priestor je zároveň významným nadregionálnym biokoridorom  umožňujúcim migráciu a 

výmenu    genetických informácii živých  organizmov.  

Materiálová jama 
Pri  pravobrežnej hrádzi Latorice so strmými brehmi (s výskytom chránených a ohrozených 

rastlín:kotvica plávajúca (Trapa natans), marsiela quadrifolia), rezavka aloovitá (Stratiotes aloides), 
šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia) 

Kapušiansky les  
Jeden z najväčších zachovalých lužných lesov na pravom brehu Latorice, južne od mesta. 

Labaška 
Vyskytujú sa tu niektoré vzácne živočíšne druhy vodných a močiarnych spoločenstiev, bohatá  

močiarna a vodná vegetácia, vzácne a ohrozené druhy rastlín. V súčasnosti je lokalita vyschnutá, 
ale je predpoklad, že po zavodnení bude opäť cennou lokalitou, najmä zoologického významu.   

 

Veľká lúka  
Rozsiahle plytké depresie na ornej pôde, oproti Slovtransgazu, v daždivých rokoch zamokrené, 

v súčasnosti vyschnuté. 

Veľké lúky  
Zamokrené lúky a pastviská medzi Udočským a Kapušianskym lesom  na pravom brehu 

Latorice, mimo inindácie 

Latorica  
Odpojené rameno  rieky na pravom brehu, ktoré sa postupne zazemňuje.   

Ryžovisko  
Mezofilná lúka na okraji vodnej priekopy, kanálu vedúceho z Ortova pri bývalom ryžovisku, 

pravidelne kosená 

Hokejka  
Umelá chovná rybárska nádrž, vytvorená ako predĺženie jazera Ortov, dotovaná z neho umele 

ŠPR Ortov  
Platí tu 5. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK. Je to väčšie rameno charakteru mŕtveho 

rameno s otvorenou vodnou plochou, pôvodnou vodnou a močiarnou vegetáciou a zachovalými 
brehovými porastami, na severe  nadväzujúcimi na zvyšok teplomilnej dúbravy.  

 
Navrhované maloplošné chránené územia 

Biocentrum regionálneho významu (BCR) Labaška  
Územie tvorí nížinné jazierko so svojimi brehovými porastami. Je významný mokraďný biotop. 

Chránené a ohrozené druhy rastlín: rezavka aloovitá, vstavačovec škvrnitý. Chránené a ohrozené 
druhy živočíchov: korytnačka  močiarna, volavka sivá, volavka purpurová, volavka striebristá a iné 

Agrocenózy v katastrálnom území mesta Veľké Kapušany sú tvorené otvorenou   
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poľnohospodárskou krajinou s výskytom solitérov a skupinovým zastúpením krovitej a stromovej 
vegetácie. Typické územie Východoslovenskej nížiny je popretkávané  melioračnými kanálmi. 

10.1.3 Základná charakteristika vegetácie fauny a flóry územia 

Charakteristika flóry územia: 

Riešené územie spadá do oblasti panónskej flóry /Pannonicum/,  obvodu europanónska 
xerotermná flóra /Eupannonicum/  a do okrsku  Východoslovenská nížina. 

 Takmer celé územie bolo v dávnej minulosti pokryté lužnými  lesmi o čom svedčia aj do 
súčasnosti používané názvy jednotlivých lokalít napr. Dolný les. Do pôvodnej skladby vegetačného 
krytu riešeného územia  v značnej miere zasiahol člověk,  ktorý systematickým  rúbaním a klčovaním 
lesných porastov ale aj intenzívnym odvodňovaním časť územia premenil  na  ornú pôdu, lúky a 
pasienky. Do prirodzenej skladby takmer všetkých rastlinných spoločenstiev v riešenom území v 
posledných desaťročiach zasiahli  vodohospodárske úpravy, intenzifikácia poľnohospodárstva,  a 
ďalšie antropogénne faktory. Vodná a močiarná vegetácia je jedným z najvýznamnejších 
fenoménov. Je to relatívne najbohatší komplex prirodzených stanovíšť s veľmi vzácnou vegetáciou. 
Sú to biotopy s výsokým počtom chránených  a ohrozených druhov, ako je napríklad  aldrovantka 
pľuzgiernatá /Aldrovanda vesiculosa/, húsenikovec erukovitý /Beckmannia eruciformis/, močiarka 
Baudotova /Batrachium baudotti/, žerušnica malokvetá / Cardamine parviflora/, elatinka kuričkovitá 
/Elatine alsinastrum/ bahnička kranská /Eleocharis carniolica/ iskernik bočnokvetý /Ranunculus 
lateriflorus/. Dominantný druh vysokej drevinnej zelene  v južnej časti riešeného územia je najmä 
Salix alba  - vŕba biela,  

Salix cinerea - vŕba popolavá, vtrúsene Salix caprea  - vŕba rakyta, Populus tremula - topoľ 
osikový, Fraxinus excelsior – jaseň štíhly, Alnus glutinosa – jelša lepkavá v podraste  Frangula alnus 
-krušina jelšová, Euonymus europaea – bršlen európsky, Cornus sanguinea – svib krvavý, Viburnum 
opulus - kalina ob., Smbucus nigra – baza čierna a i. 

Charakteristika fauny územia: 

Riešené územie podľa rozdelenia živočíšnych regiónov patrído oblasti  panónskej, obvodu 
juhoslovenského, do  okrsku potiského pahorkatinného, podokrsku nížinného. Zo zoogeografického 
hľadiska predmetné územie sa nachádza v  zóne lužných a zmiešaných lesov Východoslovenskej 
nížiny. Cez  územie prebieha viacero hraníc areálov rozšírenia niektorých  druhov živočíchov a 
vyskytuje sa tu aj niekoľko typických prvkov  západokarpatských a východokarpatských elementov. 

 Z hľadiska zoogeografického zloženia fauny sa na území  vyskytuje pestrá paleta živočíšnych 
druhov v malom od  eurosibírskej zložky cez druhy európskeho rozšírenia,  boreoalpínske, 
boreomontánne, po východoeurópske druhy listnatých  lesov. 

 Z hľadiska migrácie živočíšnych druhov je potrebné zdôrazniť 
 význam toku Latorica, ako migračnej cesty  pri  jarných a jesenných migráciách vtákov, čo 

značne ovplyvňuje aj  biodiverzitu vtáčích spoločenstiev na riešenom území.  

Chránené a ohrozené druhy živočíchov uvádzané pre riešene územie v literatúre : kormorán 
veľký  /Phalacrocorax carbo/, svrčiak zelenkavý /Locustella naevia/,  trsteniarik vodný /Acrocephalus 
paludicola/, volavka purpurová /Ardea purpurea/, beluša malá /Egretta grazeta/, bocian biely 
/Ciconia ciconia/, bocian čierny Ciconia nigra/, kulík čierny /Charadrius dubius/ kačica chrpka /Anas 
crecca/. Proľahlé lesy poskytujú útočisko početným zástupcom dravcov jako napríklad krahulec ob. 
/Acipiter nisusu/, haja tmavá /Milvus nigrans/, sova ob. /Strix aluco/ sokol kobcovitý /Falco 
vespertinus/. Z chránených druhov drobných cicavcov majú tu vhodné zivotné podmienky piskor 
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malý /Sorex minutus/, jez ob. /Erinaceuseuropaeus/, bielozubka krpatá /Crocidurasualeovens/, 
netopier ob. /Myotis myotis/, mačka divá /Felis silvestris/, lasica ob /Musetela nivalis/.  

Pochôdzkou zistené druhy vyskytujúcej sa fauny, ktorá  v riešenom území nachádza priestor na 
reprodukciu:  
- Obojživelníky: ropucha obyčajná - /Bufo bufo/, Hrabavka škvrnitá  - Pelobates fuscus, skokan 

zelený - Rana esculenta, 
-  Plazy: jašterica obyčajná - Lacerta agilis, užovka obyčajná  - Natrix natrix, 
- Vtáky: škovránok poľný, kačica divá, kačica chrapľavá, myšiak lesný, stehlík obyčajný, bocian 

biely, kaňa  močiarna, glezg obyčajný, kukučka obyčajná,  ďateľ veľký, pinka  obyčajná   
včelárik zlatý, vrabec poľný, bažant obyčajný, straka čiernozobá,  hrdlička poľná, prepelica 
poľná a jarabica poľná, 

- Cicavce: srnec lesný, diviak lesný, líška hrdzavá, lasica myšožravá, tchor tmavý a jeleň lesný, 
jazvec lesný., 

Základný zoologický prieskum sa opieral o poznatky získané z riešeného územia v predošlom 
období. Výsledky  poznania boli aktualizované priebežnými, súčasnými terénnymi  pozorovaniami. 

Determinácia a identifikácia druhov bola prevádzaná vizuálne, sluchovou analýzou hlasových 
prejavov jednotlivých druhov  a identifikáciou druhotných znakov výskytu. 

10.1.4 Súčasná krajinná štruktúra  

Súčasná krajinná štruktúra katastrálneho územia vo Veľkých Kapušanoch je výrazne 
antropogénne pozmenená extrémnou poľnohospodárskou výrobou, čím sa pôvodná krajinná 
štruktúra typická pre nížinné oblasti Slovenska výrazne zmenila. Boli prakticky zlikvidované typicky 
nížinné mokraďné ekosystémy, ktoré plnili regulačnú   funkciu   obehu  vody v  prírodných 
ekosystémoch s priaznivým dopadom na retenčnú kapacitu a tvorbu vhodných genofondových 
podmienok. Výsledná klasifikácia územia vychádza teda z upresnenia ekologickej stability z 
pozitívneho hľadiska (podporujúco-ochranné faktory) a faktorov znižujúcich ekologickú stabilitu, 
ktoré zmenšujú výslednú ekologickú hodnotu.  

Výsledkom je 5 stupňov ekologickej stability: 
I.stupeň            -  veľmi vysoká ekologická stabilita 
II.stupeň           -  vysoká ekologická stabilita 
III. stupeň         -  stredne vysoká ekologická stabilita 
IV.stupeň          -  malá ekologická stabilita 
V.stupeň           -  veľmi malá ekologická stabilita  

 V riešenom území boli za účelom spracovania kostry MÚSES pre definovanie vzájomných 
väzieb v krajine vyčlenené 3 základné  krajinné typy krajinnej štruktúry: 

1,  Poľnohospodárska krajina - agroekosystémy: 
 - poľnohospodárske kultúry 
 - trvalé trávne porasty 
 - nelesná drevinná vegetácia /NDV/ 
 - vodné toky a vodné plochy 

 2,  Sídelná krajina: 
 - sídelný útvar 
 - výrobné areály 
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 - transportné línie a vedenia 

3,  Lesné ekosystémy 

Na základe terénneho prieskumu možno konštatovať, že prírodné  biogeocenózy sú na celom 
riešenom území značne pozmenené  hospodárskou činnosťou človeka, najmä nadmerným 
odlesnením územia,  vybudovaním hrádzi,  sceľovaním poľnohospodárskych  pozemkov, 
splanírovaním pôvodných medzi a celoplošnými  melioráciami. 

Z pôvodných súvislých nížinných drevinných porastov  a krovinných formácií zasahujúcich 
pôvodne celé riešené územie,  zachovali sa dnes len torzá drevinnej vegetácie rastúcej pri  tokoch 
Laborec a Duša, ako aj rozptýlená i skupinová  stromová a krovinná zeleň. 

Na základe hodnotenia typu súčasnej krajinnej štruktúry  riešené územie patrí do krajiny nížin. 
Najväčšiu časť k.ú. obce zaberá orná pôda a trvalé trávne porasty. Na základe  hodnotenia typu 
reliéfu hospodárskeho využitia, riešené územie  patrí do oblasti nížin s vhodnosťou na  
poľnohospodárske využitie. 

 Pôda: 
 Dôležitým zdrojom kontaminácie pôd sú agrochemikálie, fosforečné  hnojiva s vysokým 

obsahom ťažkých kovov ako chróm, urán, arzén,  kadmium, olovo a ortuť. Degradáciu pôd 
spôsobovali aj odpady  poľnohospodárskej prvovýroby. Zvlášť nebezpečné odpady  predstavujú 
nevyužité prostriedky na ochranu rastlín proti  škodcom, ako aj ropné látky. V súčasnosti dochádza k 
stagnovaniu v  hnojení priemyselnými hnojivami, za roky od 1990 sa spotreba  priemyselných hnojív 
znížila z 231 kg/ha na súčasných 50 kg/ha  NPK a rovnako dochádza k stagnovaniu v hnojení 
organickými  hnojivami v dôsledku rapídneho zníženia stavov hovädzieho dobytka,  deficitu 
organickej hmoty a organických látok v pôde. 

Voda: 
Nedostatočné spádové pomery  rieky Latorica  a jej prítokov boli príčinou častých záplav, ktoré 

spôsobovali každým rokom  obrovské škody. Oneskorovali sa poľnohospodárske práce,  
znehodnocovala sa úroda, znečisťovali sa domové studne. Až  vybudovaním hrádzového systému 
došlo k bezpečnému odvedeniu  veľkých vôd. Radikálnym zásahom pri celoplošných melioráciách  
ako aj vplyvom globálneho otepľovania došlo k zníženiu hladiny  spodných vôd. Zníženým prúdením 
spodných vôd a zvýšením  znečisťovaním /ťažba zemného plynu, poľnohospodárstvo, absencia  
žúmp/ došlo k postupnému znehodnocovaniu spodných vôd používaných  v domácnostiach.  

 Nízka kvalita vody znižuje možnosť jej ďalšieho využitia a  taktiež má negatívny účinok na 
ľudské zdravie a biotu vodných  ekosystémov. 

Hydrologická charakteristika: 
Hydrológia vodného toku  Latorice a jej prítokov je ovplyvňovaná  procesmi priľahlej nížiny. 

Hydrologický režim sa z dôvodu aj  globálnych zmien a ľudských zásahov z minulého obdobia, 
výrazne  odlišuje od pôvodného režimu. Súčasný hydrologický režim je  výrazne rozkolísaný a v 7-
mich mesiacoch v roku sú evidované  záporné hodnoty prietokov. Zvýšené prietoky sú evidované 
nárazovo,  pri jarnom topení snehov a v prípade intenzívnych dlhšie  trvajúcich zrážok. Výsledky 
analýz jasne poukazujú na výrazne  zmenené podmienky vodohospodárskeho potenciálu riešeného 
územia. 

Zastavané a antropogénnou činnosťou pozmenené plochy 
- Hospodárske dvory PD  
- Zastavaná časť mesta – obytné a administratívne plochy 
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- Dopravná sieť – cestné komunikácie a železnica 
- Priemyselné parky 
- Čistiareň odpadových vôd (ČOV) 
- Systém protipovodňovej ochrany 

10.1.5 Územný priemet ekologickej stability krajiny 

Pasport plôch z hľadiska ekologickej stability krajiny : 
Plochy ekologický nestabilné: 
Orná pôda s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a krajiny  
Územia postihnuté eróziou 
Územia pod vplyvom svahových pohybov 
Územia degradačne postihnuté antropogénnou činnosťou / nelegálne skládky, zastavané 

územia /  

 Plochy ekologický stredne stabilné: 
Trvalé trávne porasty s nízkym plošným zastúpením osobitne významných častí prírody a 

krajiny  
Lesné monokultúry na nepôvodných stanovištiach 
Plošné výsadby nepôvodných druhov vrátane poľnohospodárskych kultúr 

Plochy ekologický stabilné 
Lesné kultúry na pôvodných stanovištiach 
Mokradné spoločenstvá 
Brehové porasty pri tokoch 

Za účelom zistenia a stanovenia hodnoty vyjadrujúcej  kvantitatívnu mieru ekologickej stability 
resp. narušenia ekologických väzieb v riešenom území bol uskutočnený výpočet. 

 Výpočet stupňa ekologickej stability bol získaný váhovým  koeficientom podľa vzťahu : 

 SES = (Pop.ESop + Pvi.ESvi + Pza.ESza + Pos.ESos + Ptt.EStt + 
 Ple. ESle + Pvo.ESvo + Pzp.ESzp + Posp.ESosp) : CPku 
 kde: 
 Pop je plocha ornej pôdy – 1621,97 ha 
 ESop je ekologický stupeň ornej pôdy /priem. Hodnota /0,77/ 
 Pvi je plocha viníc – 10,58  ha 
 ESvi je ekologický stupeň viníc /1,00/ 
 Pza je plocha záhrad - 90,71 ha 
 ESza je ekologický stupeň záhrad /3,00/ 
 Pos je plocha ovocných sadov – 6,38  ha 
 ESos je ekologický stupeň ovocných sadov /2,00/ 
 Ptt je plocha trvalých trávnych porastov – 384,52 ha 
 EStt je ekologický stupeň TTP /4,00/ 
 Ple je plocha lesných ekosystémov – 360,82 
 ESle je ekologický stupeň lesných ekosystémov /5,00/ 
 Pvo sú vodné plochy – 72,97 ha 
 ESvo je ekologický stupeň vodných plôch /4,00/ 
 Pzp sú zastávané plochy – 159,03  ha 
 ESzp je ekologický stupeň zastavaných plôch /1,00/ 
 Posp sú ostatné plochy – 254,54 ha 
 ESosp je ekologický stupeň ostatných plôch /0,50/ 
 CPku je celková výmera katastrálneho územia – 2961,51 ha 
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 Na základe tejto klasifikácie sme získali priemernú hodnotu  stupňa ekologickej stability za celé 

katastrálne územie Veľkých Kapušian, ktorý má hodnotu  1,85. Táto hodnota vyjadruje  kvantitatívnu 
mieru ekologickej stability resp. narušenia  ekologických väzieb v riešenom území. Pre porovnanie 
priemerná hodnota SES v okrese  Michalovce dosahuje 2,51.  

Na základe výpočtom získaného priemerného stupňa ekologickej  stability možno konštatovať, 
že riešené územie patrí do krajiny  s nízkym stupňom ekologickej stability, čo znamená, že  z 
celkového pohľadu sú v území ekologické väzby silne narušené. 

 Výsledný stupeň ekologickej stability je spriemerovaná hodnota  platná pre celé územie.   

10.1.6 Územný systém ekologickej stability ( ÚSES ) 

Územný systém ekologickej stability je zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov definovaný, ako taká celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem 
života v krajine. Základ tohoto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky, ktoré 
môžu mať nadregionálny, regionálny alebo miestny význam.  

Regionálny ÚSES tvorí sieť ekologicky významných segmentov krajiny, ktoré zaisťujú územné 
podmienky trvalého zachovania druhovej rozmanitosti prirodzeného genofondu rastlín a živočíchov 
regiónu.  

Regionálny ÚSES dotvárajú biokoridory spájajúce medzi sebou biocentrá spôsobom 
umožňujúcim migráciu organizmov, aj keď jeho časť nemusí poskytovať trvalé existenčné 
podmienky. Pod pojem migrácia zahrňujeme nielen pohyb živočíšnych jedincov, pohyb rastlinných 
orgánov schopných vyrásť do novej rastliny, ale aj výmenu genetických informácií v rámci populácií 
apod. Týmto všetkým sa biokoridor stáva dynamickým prvkom, ktorý zo siete izolovaných biocentier 
vytvára vzájomne sa ovplyvňujúci územný systém. 

Z prvkov R-ÚSES-u, ktorý bol pre okres Michalovce  spracovaný  v roku 1994, sa do riešeného 
územia premietli tieto časti: 

- Nadregionálne biocentrum – Latorica, Latorický luh, Labaška 
- Nadregionálne biokoridory – nie sú 
- Regionálne biocentrum – Kapušianky les, Veľká Lúka, Veľké Lúky, Ortov,   
- Regionálne biokoridory – Kapušiansky les – Ortov,  

Nadregionálne biocentrum 

Latorický luh 
Názov nadregionálneho biocentra: BC NR  Latorický luh - Kašvár 

Jadro nadregionálneho biocentra: Latorický luh. Charakteristika lokality: zachovalý komplex 
mäkkého lužného lesa v povodí rieky Latorice, vodné a močiarne spoločenstvá v medzihrádzovom 
priestore Latorice. Bohatý výskyt vzácnych živočíchov od bezstavovcov až po poľovné cicavce. 
Bohatý výskyt vodnej a močiarnej vegetácie a rastlinných spoločenstiev lužných lesov. Stupeň 
ochrany prírody: NPR, súčasť CHKO Latorica. Vybrané zásady využívania dotknutého územia: 
Zabrániť holorubom, vysadzopvaniu topoľových monokultúr, zriaďovaniu ďalších peších ciest. 

Labaška 
Zamokrené lúky a pastviská medzi Udočským a Kapušianskym lesom  na pravom brehu Latorice, 

mimo inundácie. Vyskytujú sa tu niektoré vzácne živočíšne druhy vodných a močiarnych 
spoločenstiev, bohatá  močiarna a vodná vegetácia, vzácne a ohrozené druhy rastlín. V súčasnosti 
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je lokalita vyschnutá, ale je predpoklad, že po zavodnení bude opäť cennou lokalitou, najmä 
zoologického významu.   

SKUEV 0006 Latorica 
Podľa Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 

rastlín (smernica o biotopoch) sú navrhované územia európskeho významu SKUEV 0006 Latorica . 
Časť katastra mesta Veľké Kapušany spadá do medzinárodne významnej mokrade Latorica 

(ramsaskej lokality) majúcej význam ako biotop vodného vtáctva. 
 

Regionálne biokoridory:   

Kapušiansky les - Ortov 
Prechádza v smere juh – sever v trase Kapušiansky les, Veľké lúky pri Čičarovciach, 
Dolné lúky pri Veľkých Kapušanoch, Jazero Ortov, pasienky pri reke UH v okrese Michalovce a 

spája regionálne biocentrá charakterizované výskytom rastlinných spoločenstiev vlhkých aluviálních 
lúk a pasienkov, vodnou a močiarnou vegetáciou a zvyškami teplomilných  lesných spoločenstiev, 
s výskytom zodpovedajúcich živočíšnych spoločenstiev.  

Kapušiansky les  
Regionálne biocentrum sa nachádza v južnej časti katastra. Je jedným z najväčších 

a najzachovalejších lužných lesov na VS nížine. Vyskytujú sa tu vzácne druhy živočíchov od 
bezstavovcov po poľovné cicavce. Vyskytujú a tu mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlinných  
druhov lužných lesov. Biocentrum je súčasťou CHKO Latorica.  V biocentre je potrebné zabrániť 
holorubom, introdukcii cudzokrajných drevín, zriaďovaniu topoľových monokultúr.   

Veľké lúky  
Regionálne biocentrum zasahuje  do západnej časti katastra.  
Pôvodné lúky a pasienky a hlavovými vŕbami južne od obce, výskyt teplomilnej lúčnej vegetácie. 

V 90-tych rokoch 20. storočia na nich boli urobené rekultivačné práce. 

Ortov 
Regionálne biocentrum zasahuje  do severnej časti katastra 
Územie zahrňuje jazero Ortov, zachované brehové porasty a zvyšok teplomilnej dúbravy. 

Vyskytujú sa tu vzácne druhy živočíchov od bezstavovcov po poľovné cicavce. Nachádzajú sa tu 
pôvodné biocenózy mŕtveho ramena, v lesnom poraste sa vyskytujú rastlliny lužných lesov, jedno 
z najbohatších nálezísk lekna bieleho na VS nížine. Lokalita je PR. V lokalite je potrebné zosúladiť 
hospodárske záujmy  so záujmami ochrany prírody.  

Podľa smernice Rady 79/409/EHS o ochrane zoľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) je 
schválené chránené vtáčie územie SKCHV015 Medzibodrožie, zasahujúce do katastrálneho 
územia Veľké Kapušany. Výmera uvedeném celej lokality je 35 754 ha.  

Medzibodrožie je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov 
chochlačka bielooká, kaňa močiarna, kaňa popolavá, rybár bahenný, rybár čierny, rybárik riečny, 
volavka striebristá, volavka biela, volavka purpurová, chriaštieľ malý, chriašteľ poľný, bučiak trsťový, 
bučiak nočný, bučiačik močiarny, ľabtuška poľná, bocian biely, bocian čierny, brehuľa hnedá, strakoš 
červenochrbtý, kalužiak červenonohý, kačica chrapľavá, včelárik zlatý, včelárik lesný, škovránok 
stromový, muchárik bielokrký, muchárik sivý, penica jarabá, pípiška chochlatá, prepelica poľná, 
pŕhľaviar čiernohlavý, datľa hnedkatého, datľa prostredného, haje tmavej, krutihlav hnedý, výrik 
lesný a strakoš kolesár.  
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10.1.7 Miestny  ÚSES 

Návrh kostry M-ÚSES pre k.ú mesta Veľké Kapušany sa opiera o vytvorenie siete  ekologický 
významných segmentov krajiny, ktoré zaistia územné  podmienky trvalého zachovania druhovej 
rozmanitosti prirodzeného  genofondu rastlín a živočíchov v riešenom území. 

Vzhľadom na skutočnosť, že v riešenom území  sú územia,  ktoré splňajú kritériá krajinársky a 
genofondovo významných  území, celá sieť ekologický významných segmentov bola tvorená tak,  
aby cestou miestnych biokoridorov došlo k ich vzájomnému prepojeniu. 

Za územia na vytvorenie nových miestnych biokoridorov boli  vybrané tie lokality na ktorých sa 
nachádzajú najzachovalejšie  sukcesné štádia, alebo tie plochy, ktoré majú vhodné podmienky pre  
ich vznik a ďalší prirodzený vývoj. K ďalším kritériám pre výber  území je stupeň zachovalosti, 
prirodzenosti a reprezentatívnosti  bioty a v neposlednom rade aj územná rozloha. 

Vychádzajúc z tohto pre udržanie a zvýšenie kvantitatívnej  miery ekologickej stability a 
zabezpečenie rozmanitosti podmienok a foriem života v krajine, ako aj pre zachovanie, vytvorenie  a 
udržanie optimálnej štruktúry v krajine a minimalizovanie  negatívnych stretov medzi prvkami 
prírodného prostredia  a antropogénnou činnosťou navrhujeme vymedzenie následovných  prvkov 
MÚSES: 

Miestne biocentrá  

BC – M Veľká lúka II.  
Rozsiahle plytké depresie na ornej pôde, oproti Slovtransgazu, v daždivých rokoch zamokrené, 

v súčasnosti vyschnuté. 

Miestne biokoridory 
Časť územia je  odlesnená a zbavená  vysokej drevinnej vegetácie. Z dôvodu prepojenie 

jednotlivých  prvkov navzájom je potrebné výsadbou stanovištne vhodných drevín  vytvoriť nové 
migračné trasy - miestne biokoridory. Na výsadbu  krajinársky, ale aj majetkoprávne najvhodnejšími 
sa javia územia  v okolí vodných tokov a poľných ciest. 

Stanovištne najvhodnejšími drevinami na výsadbu sú:  najmä Salix alba  - vŕba biela, Salix 
cinerea - vŕba popolavá, vtrúsene Salix caprea  - vŕba rakyta, Populus tremula - topoľ osikový, 
Fraxinus excelsior – jaseň štíhly, Alnus glutinosa – jelša lepkavá v podraste  Frangula alnus -krušina 
jelšová, Euonymus europaea – bršlen európsky, Cornus sanguinea – svib krvavý, Viburnum opulus - 
kalina ob., Smbucus nigra – baza čierna. 

Prirodzené biokoridory sa nachádzajú okolo  kanálu a miestnej komunikácie vedúcimi od mesta 
juhozápadným smerom k rieke Údoč a k regionálnemu biocentru Veľké lúky. 

NÁVRH OPATRENÍ - pre zvýšenie hodnoty stupňa ekologickej  stability 

Navrhované opatrenia spracovanej kostry M ÚSES sú podkladom  pre optimalizáciu činnosti v 
území, skvalitnenie ekologickej  stability krajiny a minimalizáciu negatívnych javov v území,  územné 
zabezpečenie zachovania a rozvoja druhovej rozmanitosti  rastlín a živočíchov v ich prirodzenom 
prostredí, vytvorenie  optimálneho priestorového základu ekologickej stability plôch a línii, 
zachovanie unikátnych krajinných prírodných prvkov, udržanie a zvýšenie prirodzenej produkčnej 
schopnosti krajiny a ochranu prírodných zdrojov. 

- Všetky genofondovo významné lokality a ekologicky významné segmenty krajiny 
/nadregionáne, regionálne a miestne biocentrá a biokoridory/ obhospodarovať v súlade 
s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja tak, aby bola zachovaná a postupne zvyšovaná 
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ekologická stabilita územia  a aby sa zachovali a vytvárali podmienky pre zvyšovanie 
biologickej diverzity. 

- Na základe vopred spracovanej dokumentácie výsadby verejnej zelene rozšíriť zeleň v 
intraviláne  mesta plošne a druhovo. 

- Obnoviť izolačnú zeleň pri HD PD, použiť pritom dreviny stanovištne vhodné - jaseň, jelša,  
vŕba, topoľ, dub. 

- Doplniť izolačnú zeleň v okolí železnice, miestneho cintorína, použiť pritom dreviny – lipa,  
javor, dub. 

- Vylúčiť znečisťovanie najmä k mestu priľahlého územia domovými odpadmi. 
- Zákaz porušovať hydrologický režim.  
- Vylúčiť zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd. 
- Zamedziť výrubu rozptýlenej zelene a stromov  rastúcich mimo  lesa.  
- Pri údržbe melioračných kanálov, ktoré v súčasnosti plnia funkciu miestnych biokoridorov, 

postupovať tak, aby nedochádzalo k výrubu brehových porastov. Výrub náletových drevín 
umožniť iba v ich prietočnom profile. 

- Zabezpečiť inštaláciu ochranných zariadení na stĺpoch elektrických 22 kV vedení,  proti úhynu 
vtáctva 

- Obnoviť prícestnú líniovú zeleň vedľa cesty II/555 v smere Michalovce – Veľké Kapušany – 
Kráľovský Chlmec a vedľa cesty II/552 Košice – Oborín – Veľké Kapušany. 

- Doplniť prvky miestneho ÚSES o  novonavrhované miestne biocentra a miestne biokoridory, 
pritom použť stanovištne a druhovo vhodnú drevinnú vegetáciu .  

- Zabezpečiť ochranu ornitofauny - hniezdisk vtáctva.  
 

11. DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA 

11.1 Širšie dopravné vzťahy 

11.1.1 Cestná doprava 

Mesto Veľké Kapušany je na nadradenú dopravnú sieť napojené cestami II. triedy : 

- severo - južným dopravným ťahom II/555 so smerom Michalovce – Veľké Kapušany - Kráľovský 
Chlmec. Cesta má dôležitý medziokresný význam s pomerne silným dopravným zaťažením až po 
Kráľovský Chlmec. Podľa ÚPN VÚC si cesta vyžaduje homogenizáciu v kategórii C 9,5/80 s 
požiadavkou zabezpečiť územné rezervy preložiek ciest v sídlach: Michalovce - časť Vrbovec, 
Palín - Stretava, Pavlovce nad Uhom, Veľké Kapušany severný a západný obchvat mesta.  

- severne sa II/555 napája v Michalovciach na cestu I/50 a plánovanú trasu diaľnice D1. Cesta I/50 
je hlavnou  európskou cestou E50 v trase Košice-Michalovce-štátna hranica SR/UA a je 
zaradená do siete transeurópskych magistrál „TEM“ úsek TEM 4.  
Trasa D1 sa v súčasnosti v určenom koridore študijne sleduje. Alternatívne sa posudzuje 
a hodnotí z hľadiska vplyvov diaľnice na životné prostredie.  

- južne je II/555 napojená v Kráľovskom Chlmci na cestu I/79 so smerom Vranov nad Topľou – 
Hriadky (D1 a I/50) – Trebišov – Zemplínsky Klečenov – Slovenské Nové Mesto –  Kráľovský 
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Chlmec – Čierna nad Tisou – štátna hranica SR/UA. Cesta I/79 bude mať podľa schválených 
zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj 2004 dôležitý nadregionálny význam s pomerne silným 
dopravným zaťažením. 

- východo-západným dopravným ťahom II/552 so smerom Košice – Oborín – Veľké Kapušany – 
štátna hranica SR/UA. Podľa ÚPN VÚC cesta II/552 v prepojení na okres Trebišov v úseku 
Zemplínske Jastrabie - Oborín – Veľké Kapušany sa požaduje v kategórii C 9,5/70 pri riešení 
preložiek v obciach: Kucany – Oborín - Veľké Raškovce a mesto Veľké Kapušany. 

- západne sa II/552 pri Zemplínskom Klečenove napája na I/79 so smerom Vranov nad Topľou 
– Hriadky (D1 a I/50) – Trebišov – Zemplínsky Klečenov – Slovenské Nové Mesto –  
Kráľovský Chlmec – Čierna nad Tisou – štátna hranica SR/UA. 

- východne vedie cesta II/552 na hranicu s Ukrajinou, kde je podľa ÚPN VÚC navrhovaný na 
ceste II/552 Maťovské Vojkovce – Palovo priechod pre malý pohraničný styk s obmedzením 
nákladnej dopravy. 

11.1.2 Železničná doprava 

Katastrálny územím Veľké Kapušany prechádza: 
- jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať širokého rozchodu so smerom štátna hranica 

Ukrajina – žst. Maťovce – Haniska pri Košiciach so železničnou dopravňou – žps. Maťovce 
ŠRT/NR. Trať je využívaná len pre nákladnú dopravu a to v prevažnej miere pre dovoz surovín 
zo štátov SNŠ. Podľa ÚPN VÚC jej výhľadové vyššie využitie pre vývoz tovarov sa dá 
predpokladať ako dôsledok rozvoja voľného colného pásma v lokalite Bočiar a Interportu 
v rovnakej lokalite. Na trati je potrebná modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. 

- jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať normálneho rozchodu so smerom štátna hranica 
Ukrajina – žst. Maťovce – Bánovce nad Ondavou so železničnou dopravňou – žst. Veľké 
Kapušany, z. Veľké Kapušany. Podľa ÚPN VÚC trať v súčasnosti nie je využívaná pre 
medzinárodnú nákladnú dopravu. V návrhovom období nevyžaduje modernizáciu. 

V súčasnosti sú vo východnej polohe mesta Veľké Kapušany dva nebezpečné úrovňové 
križovania železničných koľají s cestou II/552  a dve úrovňové križovania s cestou III/55232 (smer 
Čierne Pole)  

11.1.2.1 Železničné prekládkové priestory 

Východne od mesta V. Kapušany v prekládkovej stanici Maťovce koľajisko širokého rozchodu 
pohraničnej stanice Maťovce ŠRT, koľajisko výmennej pohraničnej stanice Maťovce normálneho 
rozchodu (v súčasnosti mimo prevádzky z dôvodov neprevádzkovania hraničného priechodu 
Maťovce-Užhorod ako dôsledok výrazného poklesu objemu prepráv na hraničných priechodoch s 
Ukrajinou), prekládkové zariadenia – prekladisko uhlia a preväzovňa vozňov. Podľa ÚPN VÚC 
využitie preväzovne vozňov z hľadiska možnej výhľadovej prepravnej úpravy tovarov nie je 
zaručené. Rozvoj prekládkových a iných aktivít vyžadujúcich koľajové napojenie obidvoch rozchodov 
je možný v priestore medzi ŠRT a traťovou koľajou Veľké Kapušany - Maťovce, kde je potrebné 
ponechať územnú rezervu. Rozvoj dopravných zariadení v stanici ŠRT (okrem drobných koľajových 
úprav) a NR nie je predpokladaný. 
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11.1.2.2 Vysokorýchlostné trate (VRT) 

Vysokorýchlostná železničná trať má byť dvojkoľajová, elektrifikovaná, samostatnom telese. 
Podľa štúdie optimálny systém vedenia vysokorýchlostných tratí na území SR (Sudop Trade 
s.r.o.,1997) a príslušných nariadení vlády SR k ÚPN VÚC dotknutých krajov (z roku 1998), v smere 
západ - východ je potrebné výhľadové sledovať južný koridor VRT v trase Bratislava - Zvolen - 
(Plešivec) - Košice - št. hranica s Ukrajinou s prechodom štátnych hraníc v oblasti Maťoviec. Miesto 
prechodu štátnej hranice na Ukrajinu zatiaľ nie je prerokované s ukrajinskou stranou. Z hľadiska 
územného a ekologických podmienok na našom území je vedenie trasy do oblasti Maťoviec 
najvhodnejším riešením. 

Časový rámec výstavby VRT je determinovaný predovšetkým záujmom európskych inštitúcií o 
podporu takejto investície, preto presiahne rámec návrhového obdobia zmien a doplnkov ÚPN - 
VÚC. 

11.1.3 Hraničné priechody 

11.1.3.1 Cestné 

Podľa ÚPN VÚC Košický kraj zmeny a doplnky 2004 je navrhovaný na ceste II/552 Maťovské 
Vojkovce – Palovo navrhovaný hraničný priechod na Ukrajinu pre malý pohraničný styk s 
obmedzením nákladnej dopravy. 

11.1.3.2 Železničné  

Hraničný priechod Maťovce - Užhorod PSP 2 UŽ (široký rozchod) je otvorený len pre nákladnú 
dopravu. Pohraničná trať je elektrifikovaná. Využíva sa takmer výhradne pre dovoz hromadných 
substrátov, v opačnom smere pre návrat prázdnych vozňov. Má dostatočnú kapacitu. V pohraničnej 
stanici Maťovce ŠRT je potrebná modernizácia nezávisle od objemu výkonov. Modernizácia 
vyžaduje len minimálny záber územia . 

Hraničný priechod Maťovce - Užhorod PSP 2 UŽ (normálny rozchod) je otvorený len pre 
nákladnú dopravu. Pohraničná trať nie je elektrifikovaná. V súčasnosti nie je v prevádzke pre 
výrazný pokles výkonov. Pre zavedenie osobnej dopravy sú priaznivé podmienky v pohraničnej 
stanici aj na trati, rovnako tak na nadväzných tratiach. Preto je predpokladateľné otvorenie tohto 
priechodu aj pre osobnú dopravu. Jej zavedenie vyžaduje v Maťovciach výstavbu nástupišťa. 
Otvorením priechodu pre osobnú prepravu sa pokryjú nároky východnej časti kraja v osobnej 
preprave na Ukrajinu aj železnicou v malom pohraničnom styku. 

11.2 Charakteristika a návrh základnej komunikačnej siete mesta Veľké 
Kapušany 

Základnú komunikačnú kostru mesta tvoria cesty II/555 so smerom  Michalovce – Veľké 
Kapušany – Kráľovský Chlmec a II/552 so smerom  Košice – Oborín – Veľké Kapušany – štátna 
hranica SR/UA.    

Cesty II triedy sa v centre mesta križujú aj s mestskou komunikáciou v nevyhovujúcej vyosenej 
štvorramennej križovatke so samostatnými ľavými odbočovacími pruhmi. Cesty plnia funkciu 
zberných komunikácií radíme ich do funkčnej triedy B2, sú vybudované kategórie  MZ 8,5/50. 

Cesta II/552 v úseku Malokapušianskej a Hlavnej ulice je vybudovaná kategórie MZ 11,5/50. Na 
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Hlavnej ulici je v priestore šošovky doprava zjednosmernená. Cesty II. tried sú silne dopravne 
zaťažené čo je pociťované predovšetkým v centre mesta na križovatke II/555 s II/552, kde je 
sústredená občianska vybavenosť a bývanie na sídlisku Centrum. 

Pozdĺž ciest sú vybudované obojstranné pešie chodníky, ktoré sú od komunikácií oddelené 
pásom zelene. 

Mimo zastavané územie mesta sú cesty vybudované kategórie C 7,5/70. 

Vo  východnej polohe mesta Veľké Kapušany sú dve nebezpečné úrovňové križovania 
železničných koľají: 
- na ceste II/552 (ulica Zelena) je úrovňové priecestie na krížení so železničnou traťou 

normálneho rozchodu 
- na ceste II/555 v smere na obec Veškovce je úrovňové priecestie na krížení so železničnou 

koľajou širokého rozchodu a 8 koľajami stanice     

Komunikačná sieť mesta je doplnená cestami III. tried : 

- III/55232 so smerom Veľké Kapušany – Čierne Pole. Cesta plní funkciu zbernej komunikácie 
funkčnej triedy B2 je vybudovaná kategórie MZ 6,5/50 (red. MZ 8,5/50), s jednostranným peším 
chodníkom na strane sídliska P.O.Hviezdoslava. Severne od sídliska je vo dvoch bodoch 
úrovňovo križovaná so železničnou traťou normálneho a širokého rozchodu. V extraviláne je 
cesta vybudovaná kategórie C6,5/60 

- III/55237 so smerom Veľké Kapušany – Čičarovce. Cesta plní funkciu zbernej komunikácie 
funkčnej triedy B3, je vybudovaná kategórie MZ 8,5/50, s jednostranným peším chodníkom. 
V extraviláne je vybudovaná kategórie C 6,5/70 

- III/55239 so smerom Veľké Kapušany – Kapušianske Kľačany. Cesta plní funkciu zbernej 
komunikácie funkčnej triedy B3, je vybudovaná kategórie MZ 8,5/50. Pozdĺž ulice Čepeľskej sú 
obojstranne vybudované pešie chodníky, ku PD roľníckemu družstvu nie sú vybudované 
chodníky. V extraviláne je cesta vybudovaná kategórie C 6,5/60.  

- III/55241 so smerom Veľké Kapušany – Budince. Cesta je napojená neprehľadnou križovatkou 
na II/552 západne od železničného priecestia a vedie paralelne so žel. Traťou normálneho 
rozchodu. Je vybudovaná kategórie C 7,5/70. 

- západne od mesta Veľké Kapušany sa na cestu II/552 napája stykovou križovatkou cesta 
III/55247 so smerom na Vojany.      
  
Na cestách II. a III. tried sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania 

z roku 2005. Výhľadové zaťaženie na komunikačnej sieti bolo napočítané pomocou výhľadových 
koeficientov nárastu jednotlivých druhov dopravy v skladbe dopravného prúdu pre cesty II., a III. 
triedy : 

11.2.1.1 Extravilánové úseky 

skutočné vozidlá / 24 hod 
sčítací úsek cesty rok 

nákl. aut. osobné aut. motocykle vozidlá spolu 
%nákl. aut. 

II/552,02687,smer  2005 485 2653 22 3160 15,35% 
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skutočné vozidlá / 24 hod 

 2025 773 5129 25 5927 13,04% 

2005 
 

92 306 11 409 21,70% II/552,02706,  smer   
V.Kapuš.-Maťovce 2025 147 584 5 736 19,98% 

2005 283 1115 6 1838 15,40% II/555, 01819, smer   
V.Kapuš.-Veškovce 2025 453 2959 8 3420 13,250% 

2005 481 2077 4 2562 18,77% II//555,01820, smer  
V.Kapuš.-Kr.Chlmec 2025 510 2347 5 2862 17,82% 

2005 63 965 4 1032 6,10% III/55232, 03338, smer  
V.Kapuš.-Č.Pole 2025 68 1090 5 1163 5,85% 

2005 149 625 7 781 19,08% III/55239, 04600, smer  
V.Kapuš.-Kap.Kľačany 2025 158 706 8 872 18,12% 

 

Intravilánové úseky 

skutočné vozidlá / 24 hod 
sčítací úsek cesty rok 

nákl. aut. osobné aut. motocykle vozidlá 
spolu 

%nákl. aut. 

2005 393 2951 25 3369 11,66% 
II/552,02691,smer   

Vojanská-Malokapuš. 
2025 629 5636 46 6311 9,97% 

2005 352 2983 34 3369 10,45% II/552,02692,  
ulica Hlavná 2025 563 5698 63 6324 8,90% 

2005 314 2223 15 2552 12,30% II/552,02701 
ulica Zelená  2025 502 4246 28 4776 10,51% 

2005 304 1469 10 1783 17,05% II/555, 01821, smer  
Hadabula-Kr.Chlmec 2025 322 1660 11 1993 16,16% 

2005 65 1182 9 1256 5,17% III/552032, 03331,smer  
Čierne Pole 2025 70 1335 10 1415 4,95% 

2005 120 1265 12 1397 8,59% 
III/55239,04601,ulica 
Čepeľská 2025 127 1429 17 1573 8,07% 

Zo sčítania dopravného zaťaženia vyplýva, že silne dopravne zaťažené je centrum mesta, kde 
je sústredená občianska vybavenosť a do tesnej blízkosti silne dopravne zaťaženej križovatky ciest 
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II/552 a II/555 je situované sídlisko Centrum. Obyvatelia sídliska majú znehodnotené životné 
prostredie spôsobené hlučnosťou otrasmi a prachom z automobilovej dopravy. 

11.2.2 Návrh dopravného riešenia na základnej komunikačnej sieti mesta 

 
Podľa ÚPN VÚC Košického kraja navrhujeme: 

- preložku cesty II/552 Trebišov – Veľké Kapušany – Maťovce trasovať severne od mesta 
s vedením plynulej trasy k navrhovanému hraničnému priechodu na Ukrajinu Maťovské 
Vojkovce – Palovo. Cesta bude mimoúrovňovo križovať železničné trate ŠR a NR južne od 
obce Čierne Pole. Odkloní tranzitnú dopravu mimo centrum mesta. 

- preložku cesty II/555 Kr. Chlmec – V. Kapušany - Michalovce trasovať západne od mesta V. 
Kapušany 

Realizáciou preložiek ciest II. triedy dôjde k rýchlemu a bezpečnému prepojeniu v smere sever 
juh širokého spádového územia Kráľovský Chlmec – Veľké Kapušany – Michalovce, štátna hranica 
a navrhovaný cestný priechod na Ukrajinu. Tranzitná doprava bude vylúčená z centra mesta 
Veľkých Kapušian a zníži sa počet prejazdov cez dnešné nebezpečné úrovňové priecestia so 
železničnou traťou. Predpokladáme pokles intenzity dopravy na tranzitných cestách v meste o cca 
15%. Táto doprava bude presmerovaná na západný obchvat mesta. Preložky navrhujeme realizovať 
v kategórii C 9,5/70.    

- v meste Veľké Kapušany cesty II. triedy aj v návrhovom období plniť funkciu zberných 
komunikácií funkčnej triedy B2 a po odklonení tranzitnej dopravy mimo mesto budú kapacitne 
vyhovovať aj kategórie MZ 11,5/50 v centre mesta a MZ 8,5/50 mimo centra, 

- navrhujeme prestavať vyosenú štvorramennú križovatku ciest II/552 a II/555 v centre mesta na 
okružnú križovatku, čím sa sprehľadní dopravná situácia tohto dopravného uzla, 

- prestavať cestu III/55232 Čierne Pole na kategóriu MZ 8,5/50, 

- mimo intravilánu prestavať cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/70,  

- na zastávkach SAD na cestách II. a III. triedy navrhujeme zrealizovať samostatné zastavovacie 
pruhy pre zastavovanie vozidiel mimo jazdné pruhy ciest .  

11.3 Charakteristika a návrh ostatnej mestsnej komunikačnej siete 

Ostatné mestské komunikácie majú charakter obslužných a prístupových komunikácií 
funkčných tried C1, C2 a C3. V meste je založený pravouhlý uličným systém s hlavnými 
komunikáciami budovanými paralelne s Hlavnou ulicou.  
- do funkčnej triedy C1 radíme zokruhované komunikácie okolo centra mesta, ide o ulice - Z. 

Fábryho, ulicu Komenského, Záhradnú, Kúpeľnú a Nezábudkovú. C1 sú vybudované kategórií 
MO 8,5/40 a MO 7,5/40 s obojstrannými pešími chodníkmi oddelenými od vozovky pásmi 
líniovej zelene. Tieto komunikácie sú vybudované v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 

- ostatné komunikácie sú funkčnej triedy C2 a C3, v zmysle STN 73 6110 ich radíme do kategórií 
MO 7,5/40 a MO 4,25/30. Kategória MO 4,25/30 je nepostačujúca pre dopravné sprístupnenie 
parkovísk a bytových domov sídliska P.O.Hviezdoslava. Okrem vnútrodvora sídliska sú pozdĺž 
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obslužných komunikácií vybudované pešie chodníky 

11.3.1 Návrh dopravného riešenia na mestských obslužných komunikáciách  

- prestavať vnútorný obslužný komunikačný systém na sídlisku P.O.Hviezdoslava na kategóriu 
MO 6,5/40. V zmysle STN 73 6110 ide o dvojpruhové miestne komunikácie v stiesnených 
podmienkach, so šírkou jazdných pruhov 2x2,75m a 2x05m bezpečnostným pruhom. Pešie 
chodníky je potrebné vo vnútrobloku zrealizovať s logickou nadväznosťou na občiansku 
vybavenosť a pešie ťahy mesta, 

- nevhodné výjazdy z parkovísk a garážových dvorov napojených zo sídliska P.O.Hviezdoslava 
na cestu II/552 navrhujeme zrušiť a dopravne prepojiť na ulicu Z.Fábryho, 

- v nových lokalitách bývania navrhujeme obslužné komunikácie v kategórii MO 7,5/40 so šírkou 
vozovky 6,5m a obojstrannými chodníkmi pre peších min. šírky 1,5m, v zmysle STN 73 6110. 
Požadovaná šírka uličného priestoru je min. 12,0 m so zabezpečením rozhľadových pásiem 
v križovatkách, 

- dopravné napojenie navrhovaného rekreačného areálu a športových plôch, ktoré sú situované 
do juhozápadnej polohy mesta navrhujeme z cesty II/552 ul. Vojanksá zokruhovaním na cestu 
III/55237 ul. Čičarovská, 

- do priestoru medzi železničnými traťami a areálom spoločnosti MATEX s.r.o. v južnej polohe 
mestskej časti Veškovce je navrhovaná ponuková plocha pre priemyselnú zónu. Dopravné 
sprístupnenie tohto územia navrhujeme prístupovou cestou pre účely priemyselnej zóny, 
trasované paralelne s cestou II/555 mimo zastavané územie mestskej časti Veškovce západne 
za záhradami rodinnej zástavby.   

11.3.2 Parkovacie a odstavné plochy     

Parkovacie a odstavné plochy v meste V. Kapušany boli vybudované pre potreby občianskej 
vybavenosti a služieb, ktoré sú sústredené na ulici Z. Fábryho a v juho-východnej polohe sídliska 
P.O.Hviezdoslava.  

Parkoviská sú budované pozdĺž komunikácií s kolmým radením motorových vozidiel, v počtoch: 
- 15 státí pri Mestskom úrade     
- na ulici Z. Fábryho: 50 státí pri obchodnom centre 
- 30 státí pre potreby Supermarketu   
- 15 státí pri ZŠ na ul. Z.Fábryho 
- 15 státí na námestí I. Dobóa (v rámci námestia je zrealizovaná dláždená parkovacia) 
- Pre potreby futbalového ihriska a amfiteátra je možnosť parkovania pozdĺž širokej 

Kúpeľnej ulice. Parkovanie je pre cca 40 vozidiel.  

Iné parkovacie státia pre potreby občianskej vybavenosti, ktorých parametre sú v súlade s STN 
73 6056 nie sú v meste vybudované. Na tento účel sa využívajú mestské komunikácie. 

Parkovacie státia pre obyvateľov bytových domov: 
         stav bol zistený prieskumom 
-        sídlisko P.O.Hviezdoslava 250 státí  455 garáží 
-      pre sídlisko P.O. Hviezdoslava  s počtom 1 272 b.j. je postavených 705 státí a garáží, v            

zmysle STN 73 6110 pre stupeň automobilizácie 1:3,5 pre 1 b.j. /1 státie je potreba 
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pokrytá na 55%   
-      sídlisko J. Tolstého    90 státí 150 garáží 

pre sídlisko J.Tolstého s počtom 306 b.j. je postavených 240 státí a garáží, je potreba pokrytá na 
78%  

-       sídlisko Centrum  175 státí 
pre sídlisko Centrum s počtom  371 b.j. je postavených 175 voľných parkovacích státí, na území 

nie sú postavené garáže. Potreba statickej  dopravy je pokrytá na 47% 
-     sídlisko J.Fábryho – ul. Z. Fábryho s počtom 86 b.j. - na území sídliska nie sú zrealizované 

parkoviská, parkuje sa na zdevastovaných plochách vnútrodvora    

Tri veľké garážové dvory sú situované ku železničnej trati a na sídlisku P.O.Hviezdoslava sú 
postavené garážové rady do vnútrodvorov s nevyriešeným príjazdom ku jednotlivým lokalitám. 

Kapacita statickej dopravy je pre počet 2 035 b.j. je nepostačujúca vozidlá parkujú v zeleni 
a pozdĺžne na šírkovo nevyhovujúcich komunikáciách, ktoré majú charakter peších ťahov. 
V súčasnosti je pokrytá potreba parkovísk na 55%. 

Návrh  

- vylúčiť prejazdy vozidiel vnútroblokovým priestorom a sústrediť parkoviská do okrajových plôch 
sídlisk  

- pre potreby garážových a parkovacích státí pre bytovú výstavbu navrhujeme realizovať 
parkoviská s kapacitou pre každú b.j. jedno státie, v zmysle ukazovateľov STN 73 6110, pre 
stupeň automobilizácie 1:3,5. Pre vhodnosť umiestnenia týchto stavieb je potrebné spracovanie 
komplexného vyriešenia jednotlivých vnútroblokových priestorov (garážovanie, komunikácie, 
plochy zelene a oddychu..)  

- parkovanie a garážovanie pri rodinných domoch si riešia obyvatelia individuálne na vlastných 
pozemkoch 

- návrh parkovacích státí pre potreby občianskej vybavenosti, pre stupeň automobilizácie 1:3,5, 
v súčinnosti s deľbou dopravnej práce 25:75 (podiel individuálnej dopravy : ostatnej doprave-
hromadnej, pešej, cyklistickej ): 

- obchodná vybavenosť za MÚ, predaj. plocha 7000 m2  (30m2/1 státie) – návrh 55 státí 
- občianska vybav. pri malej AZ, predaj. plocha 3000 m2  (30m2/1 státie) – návrh 24 státí 
- športovo rekr. oblasť 693 návštevníkov  (4návšt/1 stát)  - návrh 120 státí 
- Poliklinika – 26 zamestnancov, 26 lôžok    - návrh  20 státí  
- amfiteáter (4 návštevníci/1 státie -počet  :4x0,243)                  - návrh 60 státí 
- cintoríny (500 m2 plochy/1 státie -počet : 500x0,243)   
 - Veľké Kapušany – jestvujúci (starý) cintorín    - návrh 26 státí 
 - Veľké Kapušany – jestvujúci nový cintorín   - návrh 25 státí 
 - mestská časť Veškovce     -  návrh 10 státí 
- pri návrhu nových podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného využitia už existujúcich 

objektov je potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy v zmysle 
ukazovateľov STN 73 6110 na vlastnom pozemku. Takto sa zabráni parkovaniu vozidiel 
na verejných komunikáciách.     

11.3.3 Pešie komunikácie  

Na  území  mesta sú pozdĺž zberných a mestských komunikácií vybudované jednostranne a obojstranne 
pešie chodníky, oddelené od automobilovej dopravy pásmi líniovej zelene. Chodníky majú náväznosť a 
vzájomne prepájajú zastávky osobnej hromadnej dopravy SAD, autobusovú a železničnú stanicu. Systémom 
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peších ťahov sú prepojené lokality bývania s objektmi občianskej vybavenosti, športu a oddychu.  

11.3.4 Cyklistická doprava  

Na území mesta a mimo mesta nie sú vybudované špeciálne komunikácie pre cyklistov, ani 
dopravným značením určené cyklistické trasy. 

Návrh cyklotrás 

Významný podiel v dopravnej obsluhe územia bude mať cyklistická doprava. Návrh hlavných 
cyklistických komunikácii je v týchto okruhoch: 

1. Okruh – smer Michalovce:  
- cyklistická trasa pokračuje od Michaloviec jednostranne pozdĺž cesty II/555 
s pokračovaním cez ul. Veškovskú, ul. Zelenu, ul. Hlavnú ul. Vojanskú. Cyklistická trasa je 
navrhovaná s pokračovaním v smere k obci Vojany, Drahňov smer Lastomír, Michalovce.   

2. Okruh – smer Kráľovský Chlmec - Latorica:  
- cyklistická trasa vedie od križovatky ciest ul. Malokapušianska, ul. Hlavná, ul. 

Hadabuda po ľavej strane v smere K. Chlmec. 
3. Okruh – smer Čierne Pole – Ortov – Pavlovce n/U  
 
Na tieto hlavné cyklistické trasy sú napojené vedľajšie trasy znázornené vó výkrese č. 4 – 

Dopravné riešenie. 
 

11.3.5 Osobná hromadná doprava 

Autobusová doprava SAD 

Mesto Veľké Kapušany je na sieť osobnej hromadnej dopravy SAD napojené jednou 
medzištátnou    a 14-timi prímestskými linkami SAD.  

Medzištátna linka č.807807 má smer Veľké Kapušany- Sárospatak-Nyíregyháza so začiatočnou 
a konečnou zastávku na autobusovej stanici vo Veľkých Kapušanoch. 

Autobusová stanica s budovou a krytými nástupišťami je vybudovaná v obytnom území 
s napojením na ulicu Z. Fábryho a pešími ťahmi je prepojená so železničnou stanicou. 

V súčasnosti je ponuka  

Návrh 

- situovanie autobusových zastávok SAD je vyhovujúce aj pre návrhové obdobie, nakoľko pešia 
dostupnosť na zastávky nepresahuje vzdialenosť 500m, čo je v súlade s STN 73 6110 

- na zastávke SAD s označení Centrum 1 sú obojstranne zrealizované samostatné zastavovacie 
pruhy pre linky, ktoré navrhujeme zrealizovať na všetkých zastávkach SAD v meste .     

Železničná osoná doprava 

Osobná doprava je vo Veľkých Kapušanoch zabezpečovaná traťou č. 195  Maťovce – Bánovce n/O so 
zastávkou a stanicou vo Veľkých Kapušanoch. Počet vypravovaných vlakov je 8 vl/24 hod.    

11.3.6 Zariadenia služieb motoristom 

V súčasnosti je v južnej polohe mesta na ceste II/555 V.Kapušany – Kraľovský Chlmec čerpacia 
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stanica PH spoločnosti Slovnaft. Západne od tejto čerpacej stanice je čerpacia stanica na plyn 
s orientáciou výjazdu na J. Dóczu. Ostatné servisy a služby motoristom sú poskytované v rozptyle 
v obytných zónach. 

Návrh  

- navrhujeme územnú rezervu na ponukovú plochu pre možnosť výstavby ČS PHM do lukratívnej 
polohy pri navrhovanej križovatke ciest II/552, III/55247 a plánovanému západnému obchvatu 
mesta  

- funkcie servisné a poskytovanie služieb motoristom navrhujeme umiestňovať mimo obytných 
území s vytvorením potrebného počtu statickej dopravy pre zákazníkov na vlastnom pozemku   

11.3.7 Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy 

Líniovým zdrojom hluku od automobilovej dopravy v meste sú cesty II a III. tried.   
Východiskovým podkladom pre výpočet hluku bola predpokladaná intenzita dopravy na rok 

2025, s presmerovaním tranzitnej dopravy na plánovaný západný obchvat mesta, zloženie 
dopravného prúdu a sklonové pomery nivelety komunikácie. Výpočet hluku bol prevedený podľa 
"Metodických pokynov SK-VTIR" z roku 1984, v miere podrobnosti pre ÚPN. Výpočet predstavuje 
hladinu hluku  bez redukcií možných odrazov, pevných prekážok a pod.       

Výpočet izofón ekvivalentnej hladiny hluku od automobilovej dopravy stav k roku 2006 

hlad. dB (m) Sčítací úsek,  
číslo úseku 

n 
sk.v/h 

podiel 
NA % 

Faktofy 
F3 = 1,0 

Veličina 
X 

Zákl. hlad. 
Laeq (dBA) 

65dB 60dB 

II/552, 02691, 
Vojanská-Malokap 

312 10% 
F1=1,46 
F2=1,22 

556 67,5 15 46 

II/552, 02692, 
Ul.Hlavná 

312 9% 
F1=1,39 
F2=1,22 

530 67,2 14 44 

II/552,02701 
Ul. Zelená 

236 10% 
F1=1,46 
F2=1,22 

420 66,2 11 35 

II/555, 01821, 
Hadabuda-Kr.Chl. 

98 16% 
F1=1,89 
F2=1,31 

243 63,9 - 20 

III/552032, 03331 
Čierne Pole 

82 5% 
F1=1,09 
F2=1,22 

110 60,4 - 8 

III/55239,04601 
ul. Čepeľská 

91 9% 
F1=1,39 
F2=1,22 

154 61,9 - 13 

Pre obytné útvary stanovuje vyhláška MZ SSR č.14/1977 Zb najvyššie prípustnú hodnotu 
ekvivalentnej hladiny hluku vo vonkajšom priestore pozdĺž základnej komunikačnej siete max. LAeq 
60 dB(A). Je predpoklad, že táto hodnota hluku bude v roku 2025 dosiahnutá vo vzdialenosti max.46 
m od osi cesty II. triedy. 

Ochranné pásma 

Cestné ochranné pásmo pozdĺž ciest II triedy je 25 m a cesty tr. III je 20 m od osi cesty na obe 
strany. 
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12. TECHNICKÉ VYBAVENIE 

12.1  VODNÉ  HOSPODÁRSTVO 

12.1.1 Zásobovanie pitnou vodou 

Mesto je zásobované pitnou vodou z Pododrožskej vodárenskej sústavy. V roku 1983 bola dokončená 
stavba Vodné zdroje Boťany s úpravňou vody  a výtlačný rad do vodojemu Veľké Kapušany a Vojany. 
V súčasnosti je zásobované pitnou vodou z Boťanského skupinového vodovodu. Akumulácia je zabezpečená 
vo vežovom vodojeme s objemom 1000 m3 s kótou dna 141,4 m.n.m. a kótou maximálnej hladiny 148,4 
m.n.m. Objem akumulácie nie je postačujúci, preto je potrebné uvažovať s jej rozšírením. Celková dĺžka 
vodovodnej siete je 19 500 m. 

Podľa štatistických údajov VVS, a.s Košice bol vývoj spotreby pitnej vody od napojenia mesta na 
skupinový vodovod nasledovný : 

Spotreba vody za rok r.1995 
(m3.rok-1) 

r.2000  
(tis. m3) 

r.2002 
(m3.rok-1) 

r.2003 
(m3.rok-1) 

Počet obyvateľov 9786 9958 9751 9642 
Počet obyvateľov napojených na 
vodovod 

 
9143 

 
9355 

 
9719 

 
9642 

Voda vyrobená 993 300 891 000 644 000 701 000 
Z toho: -   domácnosť 

4. poľnohospodárstvo 
5. priemysel 
6. ostatné  

            

589 900 
6 700 
84 000 
120 600 

 

462 000 
11 000 
126 000 
73 000 

420 000 
19 000 
114 000 
39 000 

393 000 
16 000 
65 000 
37 000 

Rozdiel medzi množstvami vody vyrobenej a fakturovanej, predstavujú straty v dôsledku poruchovosti 
siete.  Vyplývajú tiež zo spôsobu fakturácie spotreby paušálom, keďže v obci nie sú vodomery vo všetkých 
domácnostiach. 

Maximálna denná spotreba vody pre obec bola vypočítaná na 34,8 l/s. Minimálna potrebná akumulácia 
1804 m3 nebude zabezpečená z vodojemu 1000 m3 Veľké Kapušany. 

Návrh 

Výhľad potreby vody : 
Počet obyvateľov podľa urbanistického návrhu v obci bude 10736 osôb. 
Potrebu pitnej vody stanovuje úprava MP SR č.477/99 – 810 z 29. 2. 2000: 

- pre byty s lokálnym ohrevom vody s vaňovým kúpeľom   135 l/os/deň 
- pre byty ostatné, pripojené na vodovod    100 l/os/deň 
- pre základnú občiansku vybavenosť obce od 5001-20000obyv.   40 l/os/deň 
- podniky so špinavými prevádzkami    120 l/os/smenu 
- pre podnik. aktivity a čisté prevádzky      50 l/os/smenu 

 
Výpočet potreby vody : 
Potreba vody pre bytový fond a základnú vybavenosť: 
Základné údaje: 
 

Rok 
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Počet obyvateľov napojených na VV 2001 2026 

Veľké Kapušany 9751 10736 
 
r. 2026:  

Veľké Kapušany 
- Obyvateľstvo:  10736 ob x 135 l/os/deň = 1 449 360 l/deň 
- Občianska vybavenosť: 10736 ob x 40 l/os/deň = 429 440 l/deň 
- Priemysel a podnikateľské aktivity   

1484 os x 120 l/os/deň = 178 080  l/deň 
1800 os x   50 l/os/deň =   90 000 l/deň    

Priemerná denná potreba vody: 
Qp = 2 146 880 l/deň 

Maximálna denná potreba vody: 
Qmax = Qp . kd = 2 147 m3/deň  x 1,4 = 3 006 m3/deň  = 34,8 l/s 

Maximálna hodinová potreba : 
Qmh = Qmax . kh = 34,8 x 2,1 = 73,1 l/s 

Celoročná spotreba: 
   Qr = Qp . 365 = 2 147 m3/rok x 365 = 783 655 m3/rok 

Max. hodinovú potrebu pitnej vody v obci Veľké Kapušany v množstve 73,1 l/s vykryje nielen 
zásobovacie potrubie DN 250 oceľ, ale aj rozvodné potrubie PVC DN 100, 150 a 200mm s kapacitou 95 l/s, 
spolu s potrebou požiarnou vodou (6,7 l/s). 

Nové vodovodné potrubia – HDPE DN/ID100 a 150 mm do perspektívnych lokalít výstavby sú 
vyznačené na výkrese infraštruktúry. 

V obci Veľké Kapušany navrhujem vybaviť každý napojený dom či objekt vodomerom.  

Vybudovať nové rozvodné potrubia do perspektívnych lokalít zástavby a vodovodné prípojky pre nové 
rodinné domy HDPE DN/ID 25 a 50mm a vodovodné prípojky pre bytové domy. 

Jedná sa o lokality : 
1. Lokalita „Za futbalovým ihriskom“ – HDPE DN150mm – dl.cca 1000m (125 RD) 
2. Lokalita „Pri detskom domove“ – HDPE DN150mm – dl.cca 500m (70 RD) 
3. Lokalita „Pri okáloch“ – HDPE DN 100mm – dl.cca 690m (60 RD) 
4. Lokalita „Veškovce“ –  HDPE DN 200 mm – dl.cca 1300 (105 RD) 
5. Lokalita „Pri ceste smer Čičarovce“ – HDPE DN200mm – dl.cca 1240m (168 BJ) 
6. Lokalita „prieluky mesto“ – HDPE DN 100mm – dl.cca 390m (15 RD) 
Celkovo navrhujem cca 5120m vodovodného potrubia HDPE DN 100, 150 a 200mm pre 375 RD a 168 

BJ. 
 
Akumulácia: 

Potrebná akumulácia podľa STN 63 66 50 – Vodojemy čl. 14 má byť 60 – 100% maximálnej dennej potreby 
vody Qmax.  

- Výhľadová maximálna denná potreba Qm bude 3006 m3 
- Minimálna potrebná akumulácia Vmin = 3006 x 0,6 = 1804 m3  

Akumulácia je v súčasnosti zabezpečovaná z vežového vodojemu Veľké Kapušany s objemom 1000 m3, 
čo nie je postačujúce pre zabezpečenie výhľadovej maximálnej potreby Qmax – 3006 m3, preto je potrebné 
uvažovať s rozšírením akumulácie. 

Tlakové pomery: 
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Kóta max hladiny vo vodojeme  148,40 m.n.m. 
Kóta najvyššieho terénu zástavby 110,00 m.n.m 
Kóta najnižšieho terénu zástavby 105,00 m.n.m 
Hydrostatický pretlak - rozdiel kót 38,4 – 43,4 m v.s. 
 
Podľa STN 736620 čl.26 hydrodynamický pretlak vo vodovodnej sieti má byť väčší ako 0,25 MPa (2,5 at 

) avšak najmenej 0,15 MPa (1,5 at ).  

Vodovodné potrubia 
Dimenzovanie vodovodných potrubí je v zmysle STN 755401 na Qm a Q pož. 

Požiarna potreba vody Q pož. 
Podľa STN 736622 je potreba požiarnej vody 6,7 l. s -1, podľa článku 10 pre bytovú výstavbu do 3 

nadzemných podlaží. Podľa článku 24 doba trvania požiaru je 3 hodiny a celková zásoba požiarnej vody je 6,7 
l. s -1 . 3 hod. = 72,4 m3. 

12.1.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

V meste je vybudovaná jednotná kanalizácia. K 31.12.2003 bolo z celkového poštu 9642 
obyvateľov napojených na kanalizáciu 7765 obyvateľov. Jestvujúca ČOV je projektovaná pre 7869 
EO s kapacitou Q24 = 18,4 l.s-1. Riešenie odkanalizovania mesta je súčasťou projektu „Pitná voda 
a odkanalizovanie Juhovýchodu Zemplína“. Vo Veľkých Kapušanoch je navrhovaná čerpacia 
stanica, z ktorej budú odpadové vody výtlačným potrubím odvádzané do ČOV Pavlovce n/Uhom. 
Celková dĺžka kanalizačnej siete je 16000 m. 

Návrh 

Mesto Veľké Kapušany je súčasťou riešenia „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie 
Juhovýchodu Zemplínu“. V súčasnosti sa realizuje výstavba kanalizačnej siete a čistiarne 
odpadových vôd Pavlovce nad Uhom. Čistiareň odpadových vôd bude slúžiť na čistenie odpadových 
vôd z Pavloviec nad Uhom, okolitých obcí a z mesta Veľké Kapušany. Je umiestnená na okraji obce 
Pavlovce nad Uhom v tesnej blízkosti rieky Uh, ktorá bude recipientom vyčistených odpadových vôd. 
Odpadové vody budú prečerpávané systémom prečerpávacích staníc a odvádzané do ČOV 
Pavlovce nad Uhom.  

V meste Veľké Kapušany bola v roku 1967 vybudovaná čistiareň odpadových vôd (mechanické 
predčistenie, merný žľab na prítoku, prečerpávacia komora, primárna sedimentácia-štrbinová nádrž, 
aktivačná nádrž, dosadzovacia nádrž, kalové polia). Vzhľadom na prítomnosť chránenej krajinnej 
oblasti bolo rozhodnuté, že odpadové vody produkované v meste Veľké Kapušany budú 
dopravované a čistené v ČOV Pavlovce nad Uhom. Jestvujúca čerpacia stanica na prítoku do ČOV 
Veľké Kapušany bude prebudovaná na prečerpávaciu stanicu pre čerpanie odpadových vôd do ČOV 
Pavlovce nad Uhom a na čerpanie dažďových vôd do navrhovaných dažďových zdrží (projekt 
„Transformácia ČOV Veľké Kapušany na prečerpávaciu stanicu Veľké Kapušany“, vypracovaný 
Konzorciom INGSTAV-SCORP, september 2006).  

Kapacita prečerpávacej stanice 79,2 l/s. Výtlačné potrubie z PČS Veľké Kapušany do ČOV 
Pavlovce nad Uhom - HDPE D355/32,2mm, celková dĺžka 11 589m. V rámci projektu „Zásobovanie 
pitnou vodou a odkanalizovanie Juhovýchodu Zemplína“ budú tiež zrekonštruované odľahčovacie 
komory na stokovej sieti Veľké Kapušany. 

Navrhujem dobudovať kanalizačné zberače PVC DN/ID300mm v novonavrhovaných lokalitách 
zástavby a zároveň nové kanalizačné prípojky k jednotlivým domom PVC DN/ID150mm. 
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Jedná sa o lokality : 
Lokalita „Východná časť z.ú. – za Výkupňou zberných surovín“ – PVC DN 300mm – dl.cca 
390m (40 RD) 
Lokalita „Za futbalovým ihriskom“ – PVC DN300mm – dl.cca 1000m (125 RD) 
Lokalita „Pri detskom domove“ – PVC DN300mm – dl.cca 550m (70 RD) 
Lokalita „Pri okáloch“ – PVC DN 300mm – dl.cca 690m (60 RD) 
Lokalita „Veškovce“ –  PVC DN 300 mm – dl.cca 1300 (105 RD) 
Lokalita „Pri ceste smer Čičarovce“ – PVC DN300mm – dl.cca 1300m (168 BJ) 
Lokalita „prieluky mesto“ – PVC DN 300mm – dl.cca 390 m (15 RD) 
Lokalita „cesta smer Čierne Pole“ – PVC DN 300mm – dl.cca 450m (360 BJ) 

Celkovo navrhujem cca 6070m kanalizačného potrubia PVC DN 300mm pre 415 RD a 528 BJ. 

Odpadové vody z mesta Veľké Kapušany budú čerpané a výtlačným potrubím dopravované na 
ČOV Pavlovce nad Uhom. Počet ekvivalentných obyvateľov (EO) bol stanovený na 23312, 
priemerný denný prítok odpadových vôd privádzaných na ČOV na Q24=4485 m3/deň (52 l/s), 
maximálny denný prítok odpadových vôd Qd=5090 m3/deň (59 l/s), BSK5=1399 kg/deň a NL=1282 
kg/deň. 

 
Veľké Kapušany 
Priemerný denný prítok: Qp = 2 146 880  l/deň 
Maximálny denný prítok: Qmax = Qp . kd = 2 147 m3/deň  x 1,4 = 3 006 m3/deň  = 34,8 l/s 
Maximálny hodinový prítok: Qmh = Qmax . kh = 34,8 x 2,1 = 73,1  l/s 
Celoročný prítok:   Qr = Qp . 365 = 2 147 m3/rok x 365 = 783 655 m3/rok 
 
Znečistenie od obyvateľov: 
BSK5 = 10 736 x 60g/os/deň = 644 160 g > 650kg  BSK5 /deň 
Koncentrácia na vtoku = 644 000 000 / 200 000 = 3250 mg/l 
ČOV pri 90 % účinnosti  
  (10 736 x 60) : (0,9 x 60) = 11928 E.O. 
ČOV pre 23312 E.O. (ekvivalentných obyvateľov) - Q24 4485 m3/deň = 52 l/s  

Pre mesto Veľké Kapušany a ostatné obce z ktorých odpadová voda bude odvádzaná do ČOV 
Pavlovce nad Uhom je postačujúca ČOV 23312 E.O.  

12.2 ZÁSOBOVANIE  ELEKTRICKOU  ENERGIOU 

Mesto je zásobované elektrickou energiou z VN vedenia č. 228, 389 a 417,  ktoré vyúsťujú z ES 
K. Chmec. V meste sa nachádzajú 22 distribučných trafostaníc v majetku VSE a.s. a cca 8 cudzích 
trafostaníc, ktoré nie sú v majetkom VSE a.s.. Šesť trafostaníc je murovaných. Tieto sú 
rozmiestnené na sídlisku Tolstého a P.O. Hviezdoslava.  

Tabuľka distribučných trafostaníc 
Označenie TR Umiestnenie TR/typ Výkon trafa Vlastník  

Veľké Kapušany 1 TR1 Mlyn/C22 250 kVA VSE 
 2 TR2 Mliekareň/C22-2b 400 kVA VSE 
 3 TR3 Gymnázium/C22-2b 630 kVA VSE 
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 4 TR4 OPP /PTS 250 kVA VSE 
 5 TR5 za MsÚ /stožiarová 250 kVA VSE 
 6 MTR7 POH/murovaná 400 kVA VSE 
 7 MTR8 POH škola/murovaná 400 kVA VSE 
 8 TR9 Plyn Čepeľ/PTS 250 kVA VSE 
 9 MTR10 POH/murovaná 400 kVA VSE 
 10 TR11 Erdelyho/2-stĺpová 250kVA VSE 
 11 MTR12 POH/murovaná 400 kVA VSE 
 12 TR 13 SOUE/ murovaná 630 kVA VSE 
 13 TR14 Komenského/C22-2b 630 kVA VSE 
 14 TR15 Kino/PTS 400 kVA VSE 
 15 MTR16 Tolsteho/murovaná 400 kVA VSE 
 16 TR17 Juhasz/stožiarová 160 kVA VSE 
 17 TR18  Osobitná škola/C22-2b 630 kVA VSE 
 18 MTR19 Centrum/murovaná 400kVA VSE 
 19 TR20 Agatová/C22-2b 250kVA VSE 
 20 TR21 Lesy/C22-2b 160kVA VSE 
 21 TR22 IBV Čepeľ/C22-2b 250kVA VSE 
 22 TR23 Rómovia/C22-2b 160kVA VSE 
 23 TR24 Nemocnica/C22-2b 400kVA VSE 
 24 MTR  SOUE /murovaná 400kVA VSE 
 25 TR PD1 C22-2b 160kVA cudzia 
 26 TR PD2 murovaná 160kVA cudzia  
 27 TR Premako stožiarová 400kVA cudzia 
 28 TR ACHP C2 400kVA cudzia 
 29 TR PNZ C2 400kVA cudzia 
 30 TR ŽSR stožiarová 630kVA cudzia 

Veškovce 1 TR 1 stožiarová 250kVA VSE 
 
Väčšia časť trafostaníc VSE a.s. je po rekonštrukcií na typ C22-2b resp. PTS. VN prípojky sú vo 

vyhovujúcom technickom stave. 

Rozbor súčasných odberov - spotreba el. energie: 

r. 2005. počet  odberateľov            kWh 

MOO 4 100      15  477 978 
MOP      10           986  874 
Verejné osvetlenie          96  297 
Celková spotreba                 16 561 149 
 
Prehľad ukazuje, že najväčším odberateľom el.energie je obyvateľstvo.  
Odber na jednú domácnosť vychádza: 
 

- r: 2003:      ..................  2 564 kWh /rok  
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- r: 2004:      ..................  2 458 kWh /rok 
- r: 2005:      ..................  2 731 kWh /rok 

predpokladaný odber r. 2 006 ................ 2 867 kWh / rok  

Odber el. energie napriek plynofikácii domácnosti je vysoký. Vysoká spotreba el. energie 
ukazuje na využívanie elektrických bojlerov, elektrického náradia a el. spotrebičov. Vysoké odbery 
vyplývajú s prikurovaním cez elektr. spotrebiče, používaním elektr. bojlerov a rôzne elektr. náradie.V 
nemalej miere ovplyvňuje vysokú spotrebu aj používanie starších na el. energiu náročnejších el. 
spotrebičov ( mrazničky,chladničky,zváracie agregáty a el. motory ). 

Posúdenie trafostanice : 

Inštalovaný výkon:  DTS   8 120 : 4 100 = 1,98 kVA  ( byt. dom  ) 
Podľa pravidiel SEP zaraďujeme domácnosti  vzhľadom na efektívne využívanie elektrických 

spotrebičov do elektrického stupňa B2. 
 
Pri predpokladanom ročnom náraste spotreby el. energie indexom 1,05 je predpokladaný 

inštalovaný príkon  ................. 2,08 kVA ( byt  dom ) 
Toto zvýšenie je možné zaistiť dodávkou z jestvujúcich rozvodov. 
 
Pre novovytvorené plochy  v meste je potrebné zaistiť dodávku el. energie: 
   
Lokalita  -  „Východná časť z.ú. – za Výkupňou zberných surovín“ : 

- pre plánované rozšírenie miestnej časti o 40 rodinných domov je možné napojenie 
rodinných domov z trafostanice TR 8.  

Lokalita  -  pri futbalovom ihrisku : 
- pre plánované rozšírenie miestnej časti o 125 rodinných domov je možné napojenie 

rodinných domov z trafostaníc TR 11 a TR 20, prípadne ich rekonštruovaním na výkon 
400 kVA.   

Lokalita  -  pri detskom domove : 
- pre plánované rozšírenie miestnej časti o 70 rodinných domov je možné napojenie 

rodinných domov z trafostanice TR 18 .   

Lokalita  -  pri Okáloch : 
- pre plánované rozšírenie miestnej časti o 70 rodinných domov je možné napojenie 

rodinných domov z trafostanice TR 17, zvýšením jej výkonu na 400 kVA  .   

Lokalita  -  mestská časť Veškovce 
- pre plánované rozšírenie miestnej časti o 105 rodinných domov je možné napojenie 

rodinných domov z trafostanice TS 1 navrhovanej trafostanice TS 2 o výkone 400 kVA   

Priemyselný park : 
- pre oblasť priemyselného parku je navrhovaná dodávka el. energie 2 ks 

transformačných staníc o príkone 2 x 630 kVA, resp. 1000 kVA   

Rekreačná a športová zóna: 
- pre oblasť rekreačnej zóny je navrhovaná dodávka el. energie  transformačnou 

stanicou o príkone 400 kVA.   
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Rekonštrukcie VN prípojok k trafostaniciam riešiť vzdušným izolovaným vedením, alebo káblom 
uloženým v zemi. Vyvedenie príkonu NN sa navrhuje káblami uloženými v zemi. 

Trafostanice výhľadové nahradiť kioskovými, NN vývody z trafostaníc viesť izolovaným 
vzdušným káblom s postupným prechodom na kábelové vedenie v zemi (využívaním predzáhradok). 
NN rozvody  v novonavrhovaných lokalitách prevádzať výlučne v zemi kábelovým vedením. 

Pri rekonštrukciách  N N  vzdušného vedenia používať izolované kábelové vedenie. 

Ochranné pásma 
Pre vzdušné vedenie VN 22 kV v zmysle Zákona č. 70/1998 Zb. o energetike je ochranné 

pásmo 10 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia. Pre izolované vonkajšie VN 22 kV 
vedenie je určené ochranné pásmo 2 m na každú stranu vedenia. 

Vonkajšie vzdušné vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. Ochranné pásmo zemných 
kábelových nn vedení v zmysle Zákona č. 70/1998 Zb. o energetike je stanovené 1 m na každú 
stranu vedenia. 

12.2.1 Verejné osvetlenie 

Verejné osvetlenie (VO) je navrhované ako súčasť NN siete. Rozvod VO je  realizovaný 
vodičom AlFe 25/4 mm2, upevneným na spodnej strane konzol NN siete. V rámci cca 50 % sú 
svietidlá reparované a nahradené novými svietidlami s použitím šetriacich žiariviek 35 W. 
Poškodené svietidlá je potrebné nahradiť. Ovládanie VO je navrhované z rozvádzačov RVO, 
rovnomerne rozmiestnených po obecnom sídle, časovými spínačmi resp. fotobunkou. 

12.2.2 Energetické zariadenia 

Okrajom kat. územia mesta Veľké Kapušany prechádzajú 400 kV vedenia č. 409 Veľké 
Kapušany – Lemešany a č. 440 Veľké Kapušany – Mukačevo (UA). Na okraji riešeného územia sa 
nachádza rozvodňa 400 kV Veľké Kapušany.  

Návrh 

Plánované rozvojové stavby elektroenergetickej prenosovej sústavy sú obsiahnuté 
v schválenom ÚPN VUC Košického kraja. Ide o nasledovné plánované rozvojové stavby prenosovej 
sústavy: 

7. náhrada/rekonštrukcia jestvuj. 1 x 400 kV vedenia č. 409 
8. náhrada/rekonštrukcia jestvuj. 1 x 400 kV vedenia č. 440 
9. rekonštrukcia a rozšírenie jestvujúcej rozvodne 400 kV Veľké Kapušany o transformáciu 

400/1 kV 

12.3 SPOJE  A  TELEKOMUNIKAČNÉ  ZARIADENIA 

12.3.1  Telekomunikačné zariadenia 

12.3.1.1 Telekomunikačné rozvody 

Na riešenom území sa nachádza telekomunikačný kábel, ktorý pokračuje pozdĺž cesty II/552 
v smere do obce Vojany k tel. ústredne v objekte pošty a pokračuje v smere do obce Krišovská 
Liesková a Drahňov. Z objektu pošty vo Veľkých Kapušanoch pokračuje tf. kábel v smere do K. 
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Chlmca (MTS) s pokračovaním za hrádzou ako okresný optický kábel. Tf. účastníci mesta sú 
zapojení priamo na digitálnu tf. ústredňu Veľké Kapušany, ktorá svojou kapacitou a technologickými 
možnosťami zabezpečí účastné aj výhľadové požiadavky na jednotlivé služby i pre účastníkov 
mesta. 

Miestna telefónna sieť v meste je riešená kombinovane, t.j. úložnými i vzdušnými káblami na 
drevených stĺpoch po okraji miestnych komunikáciách. Pokrývajú celé územie mesta a umožňujú 
napojenie účastníckych staníc domovými prípojkami. Prípojky sú zrealizované zavesenými káblami 
z uličných stĺpov, jednotlivo alebo združovaním, pomocou PCM 

Návrh 

Závesné káble rozvodov majú značné previsy, pôsobia rušivo a neesteticky na vzhľad mesta. 
Predpokladáme, že k roku 2020 dôjde ku kabelizácii tf. rozvodov, preto rezervujeme v ÚPN koridor 
pre pokládku kábelového vedenia pod terajšími vzdušnými vedeniami. 

Nové lokality riešené v ÚPN navrhujeme napojiť úložnými káblami.  

12.3.1.2 Mobilní operátori  

Bezdrôtové telefónne spojenie zabezpečuje na území mesta spoločnosť Orange Slovensko, 
a.s. Pri objekte pošty sa nachádza oceľový stožiar tejto spoločnosti na pokrytie verejnej 
rádiotelefónnej siete.  

Návrh 

Vo výhľade je uvažované s osadením ďalšieho stožiara spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s.  

12.3.2 Miestny rozhlas 

Rozvod miestneho rozhlasu je prevedený na oceľových stĺpoch. Ústredňa rozhlasu je situovaná 
v budove mestského úradu. 

Rozvod miestneho rozhlasu je prevedený na oceľových stĺpoch. Miestny rozhlas je potrebné 
rekonštruovať. 

12.3.3 Rádiokomunikácie 

Príjem rozhlasového a TV signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom individuálnych 
antén.  

Návrh 

Navrhujeme vybudovať kábelovú televíziu výstavbou spoločnej antény v objekte mestského 
úradu so spoločným kábelovým rozvodom pre príjem dostupných TV signálov prenášaných 
družicami a programu CABLE PLUS. Uvedené rozvody je možne za dodržania platných noriem viesť 
v spoločných káblových rýhach s rozvodom telefónu.   

12.3.4 Diaľkové káble 

Na riešené územie prichádza diaľkový kábel (DOK Michalovce – V. Kapušany) od obce Vojany 
až ku zastavanému územiu mesta Veľké Kapušany.  Prechádza cez stred zastavaného územia až 
o objektu pošty. Odtiaľ pokračuje v smere Kapušanské Kľačany až k hranici s UA (DMK – Veľké 
Kapušany – UA). Z pošty pokračuje ďalší diaľkový kábel pozdĺž cesty II/555 s pokračovaním popri 
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ceste III/552 41 Veľké Kapušany – Budince a s pokračovaním pozdĺž železničnej trate v smere k št. 
hranici s Ukrajinou (DK – V. Kapušany – Ukrajina). Od pošty pokračuje kábel pozdĺž cesty II/555 
smere K. Chlmec (DK – Michalovce – V. Kapušany – K. Chlmec)  

Severovýchodným okrajom kat. územia mesta prechádza v trase s ropovodom DN 500, DN 700 
optický kábel, ktorý pokračuje ku št. hranici s UA.  

12.4 ZÁSOBOVANIE  TEPLOM, PLYNOM 

12.4.1 Teplovodné zariadenia 

Teplo na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a varenie sa vo Veľkých Kapušanoch  
získava niekoľkými spôsobmi. 
- bytové domy a časť objektov občianskej vybavenosti a podnikateľských objektov z centrálneho  

vykurovania zo spoločných kotolní zemného plynu z ústredného vykurovania 
- individuálne v rodinných domoch z samostatných kotlov v prevažnej časti  na zemný plyn 

a niektorých domoch kombinované z kotlov na zemný plyn a tuhé palivo resp .vykurovanie 
prostredníctvom krbu , pripadne peci a šporákov na drevo a uhlie.  

- objekty občianskeho vybavenia a objekty podnikateľských subjektov, z kotlov  ústredného 
vykurovania napojených na zemný plyn.   

V južnej časti kat. územia sa nachádza teplovodné zariadenie vo vlastníctve SE Vojany. 
Teplovodná prípojka o celkovej dĺžke 5,6 km je vedená od Slovtransgazu do výmenikovej stanice pri 
Energosune. Je dvojrúrová 2xDN 200, prepravované médium je teplá voda 110/70oC. Výmera: 
1,3021 ha (13 021 m3).  

12.4.2 Diaľkovody 

12.4.2.1 Ropovod 

Severným až severovýchodným okrajom kat. územia mesta prechádza ropovodné potrubie 
DN500, DN 700. Súbežne s týmto potrubím ide optický kábel a metalický kábel. V zastavanom 
území sa nachádza nn prípojka, ktorá ide k (AŠ) armatúrnej šachte a k (ES) eletrostanici. 

Ochranné pásma 

Pre ropovod je stanovené ochranné pásmo 300 m od okraja potrubia každú stranu (STN 
650204). Prevádzkovateľom potrubia je Transpetrol a.s. Prevádzkový úsek Šahy. 

12.4.2.2 Plynovod 

Južným okrajom kat. územia mesta prechádza tranzitný plynovod DN 72x1400/3x1200. 
Medzištátny plynovod DN 700 a Vojany-Užhorod DN700.  

Návrh 

 Navrhovaná výstavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu 
„Bratstvo“  VTL Plynovod DN 700, PN 64 Užhorod - Vojany 

Ochranné pásma 
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Pre plynovody je stanovené ochranné pásmo nad DN 500 a nad PN 4 Mpa OP 200 m od okraja 
potrubia každú stranu. 

12.4.2.3 Gazolinovod 

Cez kat. územie v južnej časti prechádza časť líniovej stavby – gazolinovod Ptrukša-Vojany 
a katódová ochrana. Túto stavbu (podzemné vedenie o priemere 90mm, a kábel podzemného 
vedenia SKO.  

Ochranné pásma 
Ochranné pásmo je 20m na obidve strany kolmo na os vedenia. 

12.4.3 Zásobovanie zemným plynom 

Súčasný stav 

Riešenie územie mesta Veľké Kapušany sa nachádza v južnej časti okresu Michalovce. V jeho 
katastri sa nachádzajú plynárenské zariadenia , ktoré sú vo vlastníctve  a prevádzkuje ich SPP – 
distribúcia a.s. Bratislava RC Košice , LC Michalovce. 

Mesto Veľké Kapušany je plynofikované.  Mesto má vybudované plynárenské zariadenia pre 
dodávku a preprav  zemného plynu , ktoré zabezpečujú jeho využitie pre komerčné účely – pre 
vykurovanie s ohrevom teplej úžitkovej vody , pre technologické účely a pre varenie v objektoch 
rodinných domov , v objektoch občianskej vybavenosti ,resp. iných objektov areálov nachádzajúcich 
sa v meste. 

Prieskumy a rozbory pre jestvujúci stav plynofikácie mesta sú spracované na základe 
poskytnutých údajov SPP – distribúcia s. s. Bratislava , RC Košice , Prevádzka  a údržba  LC 
Michalovce , ktoré poskytlo aj vlastnú mapovú dokumentáciu . 

V záujmovej oblasti sa nachádzajú VTL (4 MPa) , STL (100 kPa) a NTL (2,1 kPa) plynovody 
a prípojky  a regulačné stanice zemného plynu, plynárenské zariadenia , ktoré sú vo vlastníctve SPP 
– distribúcia a. s. Bratislava . 

Dodávka zemného plynu pre všetkých odberateľov mesta Veľké Kapušany je zabezpečená 
z regulačných staníc zemného plynu – RS 3000/2/1 – 440 . ktorá je osadená v južnej časti mesta , 
z RS 3000/2/1 – 440 osadenej v mestskej časti Veškovce (ul. Veškovská) a z RS 1200/2/1 – 440 
osadenej pri západnej časti obce Kapušianske Kľačany , tieto RS plynu sú napojené na distribučný 
VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa. 

Z uvedených RS plynu vyúsťujú do miestnej siete  stredotlakové plynovody o prevádzkovom 
tlaku 100 kPa, ktoré sú vzájomné prepojené. 

V meste Veľké Kapušany je vybudovaná stredotlaková plynovodná miestna sieť  prevažné z 
 materiálu oceľ, časť z týchto bola rekonštruovaná na materiál PE a nové plynovody sa realizujú 
z materiálu PE .Napojenie odberateľov zemného plynu je prevedené s napojením na strednotlakové 
plynovody o prevádzkovom tlaku 100 kPa samostatnými v niektorých prípadoch aj plynových 
prípojok pre dvoch odberateľov, tieto plynové prípojky sú opatrené hlavnými uzávermi plynu, 
regulačnými a meracími zariadeniami osadenými v oplotení na hranici pozemkov, resp. na fasádach 
objektov. 

Niektoré plynové prípojky sú realizovaná na nízkotlakovom rozvode plynu o prevádzkovom 
tlaku 2,1 kPa , tieto sú opatrené hlavnými uzávermi plynu  a meracími zariadeniami . 

Trasy rozvodov plynu sú vedené vedľa miestnych komunikácií a vedľa štátnej cesty, v zelenom 
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páse, resp. v chodníkoch. 

Navrhované riešenie  

Pri návrhu a projektovej príprave investičných zámerov na vybudovanie distribučnej siete pre 
dodávku zemného plynu z jestvujúcich plynárenských zariadení je potrebné rešpektovať možnosti 
a podmienky určené SPP – distribúcia a.s. Bratislava, RC Košice, LC Michalovce, po posúdení 
prepravnej kapacity  a hydraulických tlakových pomerov v sieti v zmysle platnej metodiky, ktoré 
preukážu technické možnosti a požiadavky na riešenia, predpokladané investičné náklady  
a ekonomickú efektívnosť uvažovanej výstavby plynárenských zariadení. 

Návrh na zásobovanie zemným plynom musí tiež zohľadňovať ustanovenia určené platnou 
legislatívou STN, vrátane  ostatných záväzných predpisov a vyhlášok . 

Musia byť tiež rešpektované dané skutočnosti, ako sú komunikácie ,zástavba, terénne úpravy, 
spády terénu a podobne, pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochranných  a bezpečnostných 
pásiem uvedených v Zákone o energetike č.656/2004Z.z. 

Návrh koncepcie riešenia plynofikácie navrhovaných lokalít v meste Veľké Kapušany , vyplýva 
z výsledkov prieskumu zohľadňujúceho požiadavky SPP – distribúcia , mesta Veľké Kapušany , 
v súlade s platnými STN, smernicami a súvisiacimi predpismi. 

Koncepčne nadväzuje na doposiaľ splynofikovanú časť mesta Veľké Kapušany . 
Zásady z ktorých vychádzame pri  návrhu technického riešenia plynofikácie nových lokalít 

v meste Veľké Kapušany môžeme formulovať nasledovné : 
Pri výpočte odberných množstiev zemného plynu vychádzame z priemerných hodinových 

a ročných odberov v danom teplotnom pásme  - 15 °C , stanovujú  smerné odbery pre domácnosť ( 
IBV ). 

 
Max.  hod.  odber ................Qhmax. ................................  1,5     m3/hod 
Max. ročný odber ............. ..Qr ...................................... ... 4 400 m3/hod 
 
Požiadavky na zásobovanie zemným plynom v meste Veľké Kapušany sú vypracované ako 

informatívny podklad pre uvažovanú novú výstavbu v meste Veľké Kapušany , v rámci ktorej je 
uvažované s vybudovaním novej výstavby cca 492 rodinných domov, 200 bytových domov a 50 
ostatných domov, občiansku vybavenosť, zónu rekreácie a športu a priemyselnú zónu. 

          
1. Napojenie nových lokalít na jestvujúcu plynovodnú sieť bude možné previesť 

nasledovné: 
 

1.1.   individuálna bytová výstavba v časti :  
- východná časť zastavaného  územia – lokalita „za Výkupňou zberných surovín“ 
- južná časť – lokalita za športovým areálom a pri detskom domove  
- juhozápadná časť  - lokalita pri Okáloch 
- v mestskej časti Veškovce (ulica Veškovská) - severozápadná časť zastavaného 

územia  
- využitie prieluk v zastavanom území  

Uvedenú bytovú výstavbu riešiť výstavbou nových plynovodov D 90 - D 50   z PE , ( návrh 
svetlosti potrubia po prevedení hydraulického prepočtu miestnych sieti)  s napojením na 
prevádzkované miestne stredotlakové rozvody plynu . Napojenie RD riešiť  samostatnými STL 
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plynovými prípojkami so samostatnou reguláciou plynu, osadením domových regulátorov tlaku 
zemného  plynu. 

1.2.  viacpodlažná bytová výstavba v časti : 
- v severozápadnej časti pri ceste III/552 32 Veľké Kapušany  - Čierne Pole  
- v južnej časti pri ceste III/552  37 Veľké Kapušany  - Čičarovce ( sociálne byty )  

1.3. občianska vybavenosť v časti : 
- v južnej časti pri Detskom domove 
- východná časť 

1.4. zóna rekreácie a športu : 
- v juhozápadnej časti v nadväznosti na krytú plaváreň  

Bytovú výstavbu lokalít  uvedených pod bodmi 1.2., 1.3. a  1.4. riešiť výstavbou samostatných 
stredotlakových plynových prípojok s vlastnou reguláciou plynu osadením vhodných typov 
regulátorov tlaku plynu .  

1.5. priemyselná zóna v časti :  
- vo východnej a severovýchodnej časti zastavaného územia  

Plynofikáciu priemyselnej zóny je možné podľa požadovaného odberného množstva zemného 
plynu riešiť buď s napojením na jestvujúce miestne stredotlakové  rozvody zemného plynu , resp. 
napojenie na distribučný VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa so samostatnou VTL plynovou prípojkou 
a  regulačnou stanicou plynu  (pri potenciálnom  väčšom požadovanom odbere zemného plynu pre 
odberateľov priemyselného parku) . 

Navrhovaným územím – lokalitou  pre zriadenie priemyselného parku prechádza distribučný 
VTL plynovod DN 200, PN 4 MPa  a STL plynovod DN 100 , PN 100 kPa  , prevádzkované 
plynárenské zariadenia  a preto je potrebné pri realizácií lokality priemyselného parku rešpektovať 
bezpečnostné a ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike č. 656/2004, resp. uvažovať aj s i 
prípadnou preložkou  uvedených plynárenských zariadení. 

Napojenie novo postavených rodinných domov a ostatných objektov občianskej vybavenosti 
a podnikateľských objektov na jestvujúcich voľných pozemkoch v zastavanej časti mesta Veľké 
Kapušany je možné riešiť z jestvujúcich stredotlakových plynovodov výstavbou samostatných STL 
plynových prípojok s vlastnou reguláciou plynu osadením vhodných typov regulátorov tlaku plynu  

   
Ochranné pásma 
Pre plynovody je stanovené podľa zákona o energetike č. 656/2004 Z.z.: 

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm. 
- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice) 

13. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

13.1.1 Základné zložky životného prostredia 

      Mesto Veľké Kapušany z hľadiska triedenia územia podľa kvality životného prostredia patrí do II. 
triedy –prostredie vyhovujúce.  
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 Stav ovzdušia v meste Veľké Kapušany je ovplyvnený strednými a malými zdrojmi emisií 
umiestnenými na území mesta, automobilovou dopravou ale aj prenosmi emisií zo vzdialených 
zdrojov, predovšetkým vplyvom prevládajúcich  severozápadných vetrov. 
       Najbližšia oblasť, kde sa monitoruje znečistenie ovzdušia v rámci okresu Michalovce je 
Strážske.  Stanica sa nachádza na voľnom priestranstve na západnom okraji mesta na sídlisku s 
lokálnou kotolňou, asi 1 km juhovýchodne od závodu Chemko Strážske.  

      Z hľadiska znečisťovania ovzdušia kat. územia mesta Veľké Kapušany sú : 

Kat. územie mesta Veľké Kapušany je  nepriamo ovplyvňované imisiami zo zdrojov 
znečisťovania EVO1 a EVO2. Negatívne účinky znečisťovania majú najväčší dopad na vegetáciu 
a poľnohospodársky využívanú pôdu. Na celkovú kvalitu ovzdušia má vplyv smer emisií z komínov, 
ktorý závisí od meteorologických podmienok, hlavne od smeru prevládajúcich vetrov.  

Prevádzkovateľom týchto zdrojov sú Slovenské elektrárne a.s. Bratislava - EVO Vojany. EVO 
Vojany prevádzkuje zariadenie EVO1, ktoré pozostáva zo 6-ich blokov na pevné palivo a zariadenia 
EVO2, ktoré pozostáva taktiež zo 6-ich blokov, ale na plynné a kvapalné palivo. Vyššie uvedené 
bloky emitujú nasledovné základné znečisťujúce látky (ZL): TZL, SO2, NOX, SUMA C. Najväčšie 
množstvo týchto látok produkujú bloky EVO1. 

K potencionálnym prevádzkovateľom so stredným zdrojom znečistenia možno zaradiť výrobné 
a poľnohospodárske družstva, SEPS Bratislava, Slovnaft Bratislava, Slovtransgaz, a.s., Železnice 
SR, SPP, a.s. DSTG závod V. Kapušany – tranzit a skladovanie energetických médií.  

Potencionálnymi prevádzkovateľmi s malým zdrojom znečistenia ovzdušia sú osoby právnické aj 
fyzické s oprávnením na podnikanie. Títo zodpovedajú za  vypúšťanie znečisťujúcich látok do 
ovzdušia.  

 Na znečisťovaní ovzdušia priamo v meste sa  výrazne podieľajú : 
- okresné stavebné bytové družstvo, Trebišov a MiByt s.r.o. prevádzkuje na území mesta SZZO 
(stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia ) – kotolne bytových hospodárstiev,  
- tepelno - energetické zdroje podnikateľských organizácií,  výrobných  podnikov a občianskej 
vybavenosti, 
- hustota tranzitnej dopravy prechádzajúcej po ulici Veškovskej, Hlavnej, Malokapušianskej a ulici 
Hadabuda je vysoká, z čoho môžeme usudzovať, že stúpa aj produkcia exhalátov. 
 

      Osobná doprava znečisťuje ovzdušie v meste, najmä na Veškovskej, Hlavnej, Malokapušianskej, 
Vojanskej, Čičarovskej a na ulici Hadabuda. Jestvujúce dopravné napojenie mesta spôsobuje 
nevyhovujúcu situáciu pri križovaní ciest II/555 s cestou II/552 na ulici Malokapušianskej, Hlavnej 
s ul. Hadabuda.  

       V súčasnosti sú na Slovensku rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia 
tieto faktory, ktoré platia aj pre mesto Veľké Kapušany: 

1. Výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov, nevyhovujúci technický stav 
vozidiel ).  

2.    Resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc, nedostatočné 
čistenie vozidiel ). Do tejto skupiny patrí aj zimné zaprášenie ciest. 

3. Suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov ciest, doprava a 
manipulácia so sypkými materiálmi ).  

4. Minerálny prach zo stavenísk. 
5. Veterná erózia z neupravených mestských priestorov a skládok sypkých materiálov. 
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6. Vzhľadom na nárast cien zemného plynu začal návrat k používaniu tuhých palív u lokálneho 
vykurovania. Očakáva sa, že tento zdroj bude v najbližších rokoch významne narastať. 

7. Malé a stredné lokálne priemyselné zdroje, ktoré sú obvykle koncentrované v priemyselných 
zónach miest. 

Návrh 

Zákona č. 478/2002 Zb., Zákon o ovzduší §42 v znení Vyhlášky č. 705/2002 – Kvalita ovzdušia 
§1,c). Kataster mesta Veľké Kapušany nepatrí do zvlášť vymedzenej oblasti s ochranným stupňom 
znečistenia ovzdušia.  

13.1.2 Vodné toky a nádrže, čistota vody 

13.1.2.1 Vodné toky a nádrže 

Z hydrologického hľadiska patrí skúmané územie do povodia Bodrogu. Územie mesta je 
odvodňované tokmi, potokmi a kanálmi.  

Z hydrologického hľadiska patrí skúmané územie do povodia Bodrogu. Územie obce je 
odvodňované tokmi a kanálmi.  

Cez kat. územie pretekajú toky: 
10. Latorica – preteká južným okrajom kat. územia mesta upraveným korytom s dostatočnou 

kapacitou na odvedenie prietoku Q100 ročných veľkých vôd. Tok je obojstranne ohrádzaný, 
v kat. území sú vybudované pomiestne ochranné hrádze. Záplavy mimo inundačné územia 
sú vylúčené. Dostupné údaje o čistote toku naznačuje, že rieka Latorica zodpovedá kvalite 
vody akostnej triedy III. 

11. Maťovský kanál – zaúsťuje v rkm 0,714 z ľavej strany do kanála Údoč. Celková dĺžka úpravy 
Maťovského kanála je 15,19 km..  

12. Ptrukšianský kanál – zaúsťuje v rkm 0,9 do Maťovského kanála, celková dĺžka úpravy 8,93 
km  

13. kanál Ortov – zaúsťuje v km 5,2 z ľavej strany do kanála Udoč. Celková dĺžka úpravy je 
10,963 km. 

Návrh 

Vodné toky a nádrže v kat. území sú smerovo ustálené, spevnené, zarastené brehovým 
porastom.  
Spevnenie brehov tokov riešiť spôsobom oživenej kamennej nahádzky bez použitia betónových 
prvkov. Pre oživenie brehov sa odporúča využiť domáce druhy stromov a krov. Nad brehovou čiarou 
nádrže nerealizovať žiadny výrub stromov. 

Pozdĺž brehov riek navrhujeme ponechať mimo intravilán mesta obojstrannú územnú rezervu 
15 m. Pozdĺž brehov kanálov, navrhujeme ponechať mimo intravilán mesta obojstrannú územnú 
rezervu 6 m.  

Jednotlivé toky a melioračné odpady navrhujeme vyčistiť od zárastu, nánosov a usadenín, aby 
nedochádzalo k zanášaniu a dvíhaniu sa dna koryta. 

Kvalita podzemných vôd  
Kvalita podzemných vôd je ohrozená najmä: 
Priesakom zo žúmp a septikov v meste v časti individuálne bytovej výstavby. Priesakom z 

nesanovaných bývalých neriadených skládok komunálneho odpadu, poľných hnojísk a silážnych 
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žľabov, ktorých technické a konštrukčné parametre nezamedzujú prieniku škodlivín do podzemných 
a povrchových vôd.  

Možným zdrojom znehodnotenia kvality podzemných a povrchových vôd je aj 
poľnohospodársky dvor v meste. 

13.1.3 Melioračné zariadenia  

V katastrálnom území sú vybudované melioračné zariadenia: 
Závlahový systém: 

- závlahová stavba ZP VSN III/2 – výmera 3681 ha, závlahový kanál D1 – o celkovej dĺžke 1,907 km 
v rámci stavby ZP VSN III/2, 

Odvodňovacie drenáže: 
- odvodňovací kanál A2  o dĺžke 1,770 km, odvodňovací kanál B2  o dĺžke 1,6 km, 

odvodňovací kanál G2  o dĺžke 3,2 km, odvodňovací kanál D2  o dĺžke 1,025 km, 
odvodňovací kanál R2  o dĺžke 2,537 km – v rámci odvodnenia „Odvodnenie pozemkov 
VSN III/1,2, 

- odvodňovací kanál KK  o dĺžke 0,8 km - v rámci odvodnenia „Odvodnenie pozemkov 
OP VSN III/1. 

- odvodňovací kanál Studničky  o dĺžke 0,395 km, odvodňovací kanál Pod horou  o dĺžke 
0,691, odvodňovací kanál Hlinisté  o dĺžke 0,776 km, odvodňovací kanál Hručky  o 
dĺžke 0,4 km, odvodňovací kanál Pod horou  o dĺžke 1,015 km - v rámci odvodnenia 
„Odvodnenie pozemkov OP VSN III/3. 

- odvodňovací kanál Z1 rek. a kanál Z, rek.  -   v rámci odvodnenia „Odvodnenie 
pozemkov SS Veľké Kapušany II rek. 

- odvodňovací kanál Veterný  o dĺžke 0,6 km, odvodňovací kanál Čepeľský  o dĺžke 
0,955 km,  odvodňovací kanál Dobov  o dĺžke 0,655 km, odvodňovací kanál Peňažný I 
o dĺžke 1,5 km, odvodňovací kanál Peňažný II o dĺžke 0,28 km,  odvodňovací kanál 
Peňažný III o dĺžke 0,39 km, odvodňovací kanál Široký  o dĺžke 1,725 km, odvodňovací 
kanál Letný  o dĺžke 1,54 km, odvodňovací kanál Dlžiny I o dĺžke 0,46 km,  
odvodňovací kanál D2 rek,  C2 rek, B2 rek. - v rámci odvodnenia „Odvodnenie 
pozemkov VSN III/5 

- odvodňovací kanál Šípový o dĺžke 0,875 km,  odvodňovací kanál R2 rek, odvodňovací 
kanál P  o dĺžke 0,27 km, odvodňovací kanál Vieskovský I o dĺžke 0,871 km, 
odvodňovací kanál Vieskovský II o dĺžke 0,349 km - v rámci odvodnenia „OP SSM 
Veľké Kapušany“ 

Návrh 

Otvorený melioračný kanál A2 (5412069025) Veškovský kanál a kanál 5412 272 002 
navrhujeme na vyčistenie od nánosov. 

Výstavbu v navrhovaných lokalitách, na ktorých sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia, 
podmieniť splnením týchto regulatívov: 

- rešpektovať hydromelioračné zariadenia (závlahové zariadenie a odvodňovacie kanály) 
a nezasahovať do nich stavebnou činnosťou. 

V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
navrhujeme dodržať min. 5 m ochranné pásmo od brehovej čiary kanála – od drobných vodných 
tokov.  
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13.1.4 Zeleň 

Verejná zeleň tvorí základ celého systému zelene v meste. V prevažnej miere plní všetky funkcie, 
ktoré sú  na zeleň v urbanizovanom prostredí kladené.  

Parky nachádzajúce sa na území mesta sú udržiavané len čiastočne a v niektorých prípadoch je 
realizácia pôvodného zámeru parku neukončená. Z rozľahlejších parkov sa na území mesta 
vyskytujú:   

Park J. Erdélyiho – nachádza sa medzi ul. Z. Fábryho a ul. Hlavnou. Je potrebné prehodnotiť 
celkový stav zelene, urobiť prebierku porastov .  

Malý park  - na rohu ulice Zelená a ul. Fábryho. V tomto parku je prerástla a prehustená zeleň. 
Zeleň je potrebné prehodnoť a urobiť prebierku porastov. 

Zeleň v hustej sídliskovej  zástavbe má spĺňať viacero funkcií. Treba pripomenúť hlavnú funkciu 
zelene – pohlcovanie oxidu uhličitého a tvorbu kyslíka. Ďalej zachytáva prach a iné škodlivé látky 
z ovzdušia. Tvorí zvukovú bariéru. Vyrovnáva teplotné rozdiely v zime, ale hlavne v lete tvorí 
chládok. Zeleň svojim sfarbením oživuje pochmúrne ladenie miest a rôznorodosťou vzrastu a tvaru 
korún vyrovnáva výšky stavieb  - hamonizuje prostredie. Nemenej důležitá je estetická funkcia 
zelene sídlisk  

Na sídliskách bolo zeleňou vysádzané len sporadicky a vo väčšine prípadov obyvateľmi blokov 
sídliska, čo v niektorých prípadoch pôsobí chaoticky.  

Na sídliskách P.O. Hviezdoslava a priľahlých uliciach je potrebné prehodnotiť celkový stav 
zelene urobiť prebierku porastov a doriešiť celkovú koncepciu zelene. Postupne realizovať novú 
výsadbu v druhovom zložení  napr. javor a lipa. 

Na celej ploche sídliska L.Tolstého prevláda sídlisková zeleň, ktorej vybavenosť nie je 
dostatočná ani čo sa týka zelene  ani záujmových plôch  t.j. detských ihrísk, športových plôch  či 
oddychových plôch. 

Z dôvodu zlepšenia pracovného prostredia a najmä eliminácie negatívnych vplyvov  
priemyselnej výroby je potrebné doplniť zeleň v priemyselnej časti mesta, ktorej je veľký nedostatok.    

13.1.5 Odpadové hospodárstvo 

13.1.5.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

Na území mesta je tvorba odpadu za rok 1997 –2000 v kategóriách: domový odpad, objemový 
odpad, uličné smeti, odpad zo zelene. Celkové množstvo odpadu za rok 2000 bolo v rámci mesta V. 
Kapušany zneškodnených skládkovanie odpadov 3756 ton komunálneho odpadu, čo predstavuje 
100% z celkového množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu. V roku 2005 celkový 
komunálny odpad bol 2743,2 t.  

Zneškodňovanie komunálneho odpadu je zabezpečené na skládke KO v Kráľovskom Chlmci, 
ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Fúra s.r.o. Rozhanovce.   

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v meste Veľké Kapušany má udelený 
spol. Ferama s.r.o, Veľké Kapušany  a v k.ú. výkup druhotných surovín prevádzkuje „Zberne surovín 
Žilina a.s. 

Odpad je skládkovaný nasledovne: 
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- spaľovaním – mesto V. Kapušany nezneškodňuje odpad spaľovaním 
- skladovaním – v roku 2000 sa skladovaním zneškodnilo celkom 3756 t odpadov 

v kategórií O a Z, čo predstavuje 100% z celkového množstva vzniknutých 
komunálnych odpadov. 

V období rokov 1994 - 2000 bola v kat. území mesta v prevádzke 1 skládka KO – Moľva 
s osobitnými podmienkami. Divoké skládky ktoré existovali boli zlikvidované premiestnením odpadov 
na skládku Moľva. K 31.12.2000 bola činnosť skládky Moľva s osobitnými podmienkami ukončená.  

V meste nie je vyriešené spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu  (ide o odpad zo 
záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch právnických osôb, 
fyzických osôb a občianskych združení, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu). 

Návrh 

V rámci mesta Veľké Kapušany je potrebné:  
- zrealizovať v súlade s legislatívou kompostáreň na materiálové zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov, 
- vybudovať, resp. prevádzkovať v súlade s legislatívou existujúce zariadenia na energetické  

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, napr. odpadov z dreva vo výrobnej sfére 
- rekultiváciu neriadených skládok vrátane skládky „Moľva“ realizovať viacnásobným zásypom 

s vhodnou zeminou, príp. štrkom  a následnou úpravou plôch výsevom trávnatého semena. 

13.1.5.2 Zloženie a produkcia odpadov  

Produkcia komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany v roku 2000 

Kód odpadu Názov odpadu 
Kategória 
odpadu N/O 

Množstvo  v 
t/rok 

Odpad zneškod. 
skládkov. 

Odpad zhodnoc. 
materiálovo 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 2497,70 2497,70 - 

20 03 03 Odpad  z čistenia ulíc O 390,65 390,65 - 
20 03 07  Objemný  odpad  O 538,04 5380,4 - 
20 02 03  Odpad zo zelene  O 329,61 329,61 - 
Celkom     3756,00 3756,00 - 

Produkcia komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany v roku 2003 

Kód odpadu Názov odpadu 
Kategória 
odpadu N/O 

Množstvo  v 
t/rok 

Odpad zneškod. 
skládkov. 

Odpad zhodnoc. 
materiálovo 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1838,40 1838,40 - 

20 03 03 Odpad  z čistenia ulíc O 164,80 164,80 - 
20 03 07  Objemný  odpad  O 181,40 181,40 - 
20 02 01  Biologicky rozložiteľný odpad  O 475,20 475,20 - 

17 99 00  
Drobné stavebné odpady z 
obcí  

O 71,10 71,10 - 

Celkom     2730,90 2730,90 - 

Návrh 

V návrhovom období je potrebné zaviesť separovaný zber týchto nebezpečných odpadov: 
- obaly  obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, 
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- absorbenty, filtračné  materiály, vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, 

- ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami 
- niklovo - kadmiové batérie 
- batérie obsahujúce ortuť 
- pesticídy 
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky. 

V návrhovom období je potrebné zaviesť separovaný zber: 
- separovaný zber zložiek komunálneho odpadu 
- odpady zo záhrad a z parkov 
- olovené batérie 
- zriadiť dve zberné miesta pre zber nebezpečných druhov odpadov 

13.1.5.3 Zložky odpadu, ktoré sa budú separovať  v meste a popis spôsobu separácie  

V meste Veľké Kapušany navrhujeme cca 12 zberných stanovíšť, na ktorých navrhujeme 
rozmiestniť 36 zberných nádob.  

Druh odpadu separovaného odpadu Kat. číslo Kat. 
Drobný stavebný odpad (do 1 m3 ročne na osobu) 17 01 07 O 
Objemný odpad 20 03 07 O 
Batérie a akumulátory 20 01 33 

20 01 34 
N 
O 

Žiarivky a iný odpad obs. ortuť 20 01 21 N 
Odpadové oleje a tuky 20 01 25 

20 01 26 
O 
N 

Papier a lepenka 
 

20 01 01 
15 01 01 

O 
O 

Plasty 
 

20 01 39 
15 01 02 

O 
O 

Sklo 20 01 02 
15 01 07 

O 
O 

Kovy 20 01 40 
15 01 04 

O 
O 

Viacvrstvové kombinované obaly 15 01 05 O 
Biologicky rozložiteľný odpad (zelený bioodpad) 20 02 01 O 
Opotrebované pneumatiky 16 01 03 O 
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 20 01 35 

20 01 36 
N 
O 

Staré / nespotrebované farby 20 01 27 
20 01 28 

N 
O 

Obaly znečistené nebezpečnými látkami 15 01 10 
15 01 11 

N 
N 

Liečivá (staré lieky po respiračnej lehote) 20 01 31 
20 01 32 

N 
O 

Poznámka:Zber zabezpečí firma na základe zmluvy s mestom 
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14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  
ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

14.1.1 Ťažba nerastných surovín  

Prieskumné územie 
Celé katastrálne územie spadá do prieskumného územia „Východoslovenská Nížina -  horľavý 

zemný plyn“. Územie je určené pre organizáciu Nafta a.s. Gbely, s platnosťou do 4.11.2011. 

14.1.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

V rámci katastra mesta nie sú určené dobývacie priestory. 
V severozápadnej časti, mimo katastrálneho územia mesta, sa nachádza dobývací priestor 

(DP)  a chránené ložiskové územie „Pavlovce nad Uhom“ určené na ochranu výhradných ložísk 
„Stretava – hzp – gazolín“ a „Stretava – zemný plyn“. V súčasnosti ochranu zabezpečuje organizácia 
Nafta, a.s. so sídlom Gbely.  
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15. NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH    
PODKLADOV,    ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ 
DOKUMENTÁCIE PRE ČASTI RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

Pre stanovenie podrobnejších zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného 
využívania pozemkov, umiestnenia stavieb na pozemkoch a zastavovacích podmienok jednotlivých 
stavebných pozemkov navrhuje sa zabezpečiť vypracovanie územného plánu zóny, resp. 
územnoplánovacích podkladov a inej dokumentácie pre tieto časti riešeného územia.  

a. Centrálna mestská zóna, pešia zóna – nám. I.Dobóa 

b. Pešia zóna pri rímskokatolíckom kostole Sv. Šimona a Júdu – nám. L.Mécsa 

c. Revitalizácia parku J. Erdélyiho. 

d. Športovo rekreačný areál – západná časť mesta (lokalita pri „Tehelni“, rybníkoch a plavárni). 

e. Športovo rekreačný areál –ul. Kúpeľná 

f. Všetky navrhované obytné súbory. 

g. Všetky priemyselné zóny. 

h. Preložky cesty II/552 a II/555 vrátane križovatiek s vytvorením dopadov na existujúcu 
zástavbu. 

 
Navrhnutá podrobnejšia dokumentácia bude vypracovaná v poradí podľa lokalizácie 

rozvojových zámerov mesta. Pre dosiahnutie požadovanej presnosti výstupov z vyššie uvedenej 
dokumentácie je potrebné zabezpečiť aktuálny geometrický plán, zameranie inžinierskych sietí a 
výškopis územia obytných súborov v príslušnej mierke.   

16. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
Z hľadiska územnotechnických dôsledkov si navrhované riešenie za účelom zvýšenia 

dopravnej, funkčnej a sociálnej kvality riešeného územia vyžaduje asanáciu týchto areálov a budov: 
- Navrhuje sa asanovať obytné územie tzv. „Tehelňa“ a funkčne na využiť pre vytvorenie 

športovo rekreačného územia mesta, 
 
 
Koniec sprievodnej správy. 
 
V Michalovciach, 01/2008   
Ing. Arch. BOŠKOVÁ Marianna 
 


