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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

V  súlade so záväznou časťou Územného plánu obce Vinné, ktorý bol dňa 28.11. 2002 schválený uznesením č. 
82/2002, je priestor Vinianskeho jazera vymedzený ako funkčná plocha rekreácie, pre ktorú je potrebné obstarať 
podrobnejšie riešenie formou Územného plánu zóny (ÚPN-Z). Územie, ktoré bude predmetom riešenia ÚPN-Z musí 
byť v súlade s vymedzením územia podľa schváleného ÚPN-O. V ÚPN-Z by sa mal vyriešiť v podrobnejšej mierke 
návrh dostavby rekreačného priestoru Vinianskeho jazera, vrátane dopravy a technickej infraštruktúry, stanoviť 
regulatívy priestorového a funkčného využívania pozemkov a  určiť ich zastavovacie podmienky tak, aby boli 
rešpektované všetky limity a obmedzenia, ktoré sa v tomto priestore uplatňujú . 

Vzhľadom na zložitosť riešenia daného územia (dohoda s vlastníkmi) sa obec rozhodla súbežne so začatím 
procesu obstarania ÚPN-Z Vinianskeho jazera obstarať podľa §4 stavebného zákona aj Urbanistickú štúdiu (UŠ), 
ktorej úlohou bolo preveriť navrhované riešenia z hľadiska ich priechodností pri prerokovaní s  dotknutými orgánmi 
štátnej správy, dotknutými organizáciami  a najmä vlastníkmi, pričom boli  navrhnuté  aj variantné riešenia. Výstupy 
z UŠ a výsledky jej prerokovania sú premietnuté v Zadaní pre ÚPN-Z a  budú využité v  samotnom riešení ÚPN-Z. 

Prípravné práce na obstaraní ÚPN-Z boli začaté  v máji 2012 oznámením o začatí obstarávania ÚPN-Z 
Vinianskeho jazera. V prvej etape prác bola vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov. V zmysle prijatého 
postupu nasledujúcou etapou je spracovanie Zadania pre vypracovanie ÚPN-Z Vinianskeho jazera. 

Zadanie pre vypracovanie dokumentácie ÚPN-Z Vinianskeho jazera bude po schválení Obecným zastupiteľstvom 
obce Vinné základným zadávacím dokumentom, v ktorom sú stanovené hlavné ciele a  požiadavky na riešenie 
koncepcie územného rozvoja rekreačného priestoru Vinianskeho jazera. 

1.1 Hlavné ciele rozvoja územia 

Ciele riešenia ÚPN-Z Vinianskeho jazera vyplývajú z účelu a zamerania využitia tohto územno - plánovacieho 
podkladu. Hlavným cieľom riešenia územného plánu zóny je: 
- v súlade so záväznou časťou ÚPN-O obce Vinné vyriešiť v podrobnejšej mierke návrh dostavby rekreačného 

priestoru Vinianskeho jazera, vrátane riešenia dopravy a technickej infraštruktúry,  
- vytvorenie základného nástroja územného plánovania na koordináciu a deľbu funkcií v riešenom území,  
- overiť podmienky v území a stanoviť limity únosnosti územia pre ďalší rozvoj rekreačnej funkcie v tomto priestore,  
- vyhodnotiť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých existujúcich a navrhovaných činností v území, 

s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja územia, pre 
šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných hodnôt v území,  

- stanoviť urbanisticko – architektonické zásady, ktorými sa by sa mal riadiť ďalší proces povoľovania dostavby a 
využívania rekreačného priestoru Vinianskeho jazera,  

- stanoviť regulatívy priestorového a funkčného využívania pozemkov a určiť ich zastavovacie podmienky tak, aby 
boli rešpektované všetky limity a obmedzenia, ktoré sa v tomto priestore uplatňujú . 

1.2 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácii 

Pre kataster obce boli spracované tieto územnoplánovacie podklady:  
- ÚPD obce (Stavoprojekt Prešov 1989 – neschválený) 
- UŠ Vinianske jazero,(STP Michalovce, r. 1989) 
- UŠ Vinianske jazero, aktualizovaná (STP Michalovce, r. 1999 
- UŠ Zemplínska Šírava – Hôrka – vinné domčeky (1998) 
- Zastavovacia štúdia Medvedia hora – ICHV (1998) 
- Rozpracovaná je aktualizácia ÚPD strediska Hôrka 
- Územný plán zóny strediska Hôrka – Vinné, časť Senderov vrch (2000) 
- Urbanistická štúdia Zemplínskej Šíravy – časť Vinné(URBAN TRADE 2001) 
- Urbanistická štúdia Vinianske jazero (BOSKOV s.r.o. Humenné). 

Záväzné podklady:  
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- ÚPN VÚC Košický kraj, schválený Nariadením vlády SR č. 281/1998 Z.z. a jej záväzné regulatívy platné pre 
kat. územie mesta – zmeny a doplnky 2004, Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené uznesením 
Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009 a záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným 
nariadením č.10/2009, t.z. záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce - záväzné 
regulatívy platné pre kat. územie mesta schválené zastupiteľstvom KSK dňa 30. 8. 2004 (sprac. URBAN 
Košice r.1998, 2004, 2009) 

- Územný plán obce Vinné  (schválený uznesením č. 82/2002zo dňa 28.11.2002). 
- Zadanie pre vypracovanie ÚPN-Z Vinianske jazero (schválené uznesením č. 1/2012, dňa 23.1.2013). 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Michalovce (SAŽP, pobočka Košice, 1994). 
- Podklady a požiadavky na riešenie uvedeného územia získané v procese prípravných prác. Ďalšími 

podkladmi sú ÚPP, ÚPD, ktoré sa riešeným územím, resp. jeho zázemím zaoberajú a iné koncepcie a 
dokumenty, ktoré môžu byť využiteľné pri spracovaní UŠ. 

- Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín (KSK, r. 2009). 

1.3 Údaje o súlade riešenia so zadaním 

Zadanie pre Územný plán zóny rekreačného strediska Vinianske jazero bolo vypracované podľa zákona č.50/1976 
Zb. o o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 55/2001 o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh územného plánu zóny je riešený v súlade 
so Zadaním pre ÚPN Z Vinianske jazero, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. 1/2012 dňa 
23.01.2013. Jednotlivé riešenia priamo vychádzajú z definícií špecifikovaných v zadaní ÚPN Z a spracúvajú ich v 
zmysle zásad o územnoplánovacej dokumentácii. 

Navrhované riešenie je zároveň v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, ktorou je ÚPN VÚC 
Košického kraja, resp. s jej záväznou časťou – regulatívmi funkčného a priestorového usporiadania územia, v znení 
jeho neskorších zmien a doplnkov. 

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY  

2.1 Vymedzenie riešeného územia 

Územný plán zóny Vinianskeho jazera sa vymedzuje nasledovne:  
- zo severnej strany účelovou komunikáciou (cesta smer Vinné – Porúbka) a lesným porastom,  
- z východnej strany katastrálnou hranicou obce Kaluža,  
- z južnej a juhovýchodnej strany účelovou komunikáciou (cesta smer Vinné – Porúbka) a lesným porastom,  
- zo západnej strany - vinohradmi, lúkami a lesným porastom. 

2.2 Opis riešeného územia 

Širšie vzťahy 

Kataster obce Vinné leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadmorskej výške (výška stredu obce) okolo 148 m 
nad morom na východnom Slovensku na okraji Potiskej nížiny cca 7,5 km severovýchodne od mesta Michalovce. 
Vinianske jazero leží 2 km na severovýchod od obce Vinné. Rozkladá sa v nadmorskej výške 250 m. n. m., v útvare 
medzi vrchmi Šútova zo západu, Marečkova zo severu a juhovýchodnú časť tvorí Senderov. Vzniklo vytvorením 
umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej a Šútovej. Plocha vodnej 
hladiny je 8,0 ha, celková plocha riešeného územia je 19,00 ha.  

Riešené územie 

Rekreačný priestor Vinianskeho jazera sa nachádza v Košickom kraji, na území okresu Michalovce na rozhraní 
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južnej časti predhoria Vihorlatských vrchov a v severnej časti Východoslovenskej roviny. Vodná plocha Vinianskeho 
jazera leží administratívne na katastrálnom území obce Vinné. Rekreačné stredisko Vinianske jazero vzniklo 
vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej a Šutovej. 
Samotná vodná plocha má rozlohu 8 ha. Územie má mierne svahovitý, miestami rovinatý charakter. Prevládajúcimi 
funkčnými plochami v riešenom území sú plochy pre šport a rekreáciu a plochy zelene. Značnú časť územia 
v severovýchodnej časti pokrývajú plochy nevyužívané. Prístup do rekreačnej oblasti je po ceste tr. III/050 233 v trase 
- križovatka s II/582 Vinné –Kusín. 

Dominantným priestorom zóny a atraktívnym prírodným prvkom v území je samotná vodná plocha a lesný 
komplex.  

Prevláda solitérna zástavba objektov. Urbanistická štruktúra územia pôsobí nesúrodo, bez určenia a podporenia 
hlavných kompozičných a urbanistických osí prípadne peších ťahov. Negatívnym momentom zóny je situovanie plôch 
a objektov súkromných chát v jej východnej časti, čo bráni prirodzenému previazaniu vodnej plochy s návštevníkmi.  

V území prevláda 1 – 2 - podlažná zástavba s objektmi prevažne s charakterom súkromných chát, ubytovanie v 
chatových osadách, penziónoch a hoteloch. Väčšina objektov rekreačnej zóny vznikla v ére socializmu. 

Z hľadiska stavebno technického prevládajú objekty, ktoré vyžadujú modernizáciu resp. prestavbu. Taktiež sa v 
zóne nachádza niekoľko objektov určených na dožitie resp. asanáciu. Podľa dostupných údajov sa v rekreačnej zóne 
nenachádzajú národné kultúrne pamiatky (NKP) a kultúrne pamiatky (KP), prípadne ochranné pásma týchto pamiatok. 

Špecifickosť prostredia riešeného územie vytvára jeho geografická poloha:   
- v rekreačnom územnom celku Zemplínska šírava, ktorý je strediskom cestovného ruchu nadregionálneho až 

medzinárodného významu,  
- na cestnej dopravnej trase miestneho významu tretej triedy III/050 233 v trase - križovatka s II/582 Vinné –Kusín  
- v suburbánnom pásme mesta Michalovce,  
- v turisticky atraktívnom prírodnom prostredí podhoria Vihorlatských vrchov a vinohradníckej oblasti „Vinné“.  

2.2.1 Štruktúra rekreačných plôch a zariadení   

Do rekreačného strediska je prístup z južnej strany po ceste tretej triedy III/050 233. V južnej časti sa nachádza 
výpust z jazera a autobusová zastávka. Na území rekreačného priestoru sú lokalizované prevážne súkromné 
rekreačné chaty, chatové osady a penzióny. V severnej časti sú lokalizované ďalšie chatové osady a súkromné 
rodinné chaty a ubytovacie a reštauračné zariadenia. V tejto časti je vyčlenená plocha pre kemping. V západnej časti 
sa nachádzajú penzióny, hotel a súkromné rodinné chaty. 70% týchto chát a penziónov sú v súčasnosti po celkovej 
rekonštrukcií alebo po čiastočnej prestavbe. 

Zástavba rekreačných objektov (rekreačné chatky) je chaotická, živelná, v mnohých prípadoch s minimálnymi 
odstupmi medzi objektmi.  

Ubytovacie priestory a lokality pre komerčné účely sú od vodnej plochy oddelené plážovou plochou, ktorá sa 
rozprestiera prevažne v severnej časti. Plážová plocha je lemovaná peším chodníkom. 

2.3 Väzby vyplývajúce z nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie 

Vo vzťahu k riešenému územiu je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN-O obce Vinné, ktorý bol 
schválený OZ uzn. č.82/2002, dňa 28.11.2002 a jeho záväzná časť vyhlásená VZN č.4/2002, ktoré nadobudlo 
účinnosť dňa 30.12.2002. V riešení ÚPN-Z je potrebné rešpektovať záväzné časti tejto nadradenej územnoplánovacej 
dokumentácie, ktoré sa na riešené územie vzťahujú a ktoré  môžu byť limitom pre rozvoj plánovaných zámerov.  

Ďalšou záväznou nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou je Územný plán VÚC Košického kraja, v znení 
jeho Zmien a doplnkov z roku 2009, schválených uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 
č.712/2009 a vyhlásené VZN č.10/2009 dňa 24. 8. 2009. Záväzné časti tejto ÚPD, ktoré majú dopad na riešené 
územie je potrebné v ÚPN-Z rešpektovať. 

Záväzné regulatívy vyplývajúce z VÚC Košického kraja, v znení jeho Zmien a doplnkov z roku 2009:  
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4. V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, KÚPEĽNÍCTVA A TURISTIKY  

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

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

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,  

  
5. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLÓGIE, OCHRANY PRÍRODY, OCHRANY  

KULTÚRNYCH PAMIATOK A OCHRANY PÔDNEHO FONDU  
5.1. rešpektovať ochranu poľnohospodárskej pôdy, predovšetkým chránených pôd a lesných pozemkov 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,  

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

5.11. zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a realizáciou 
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,  
5.13.4.  vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického vybavenia v 

urbanizovaných priestoroch. 

Záväzné regulatívy vyplývajúce z ÚPN-O obce Vinné. 

2. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  
2.2 Funkčné regulatívy  
1.2.3 Rekreácia a šport  

Rekreáciu rozvíjať nasledovne:   
- na rekreačné účely využívať priestory: Vinianské Jazero, 

1.2.4 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo  
- rešpektovať poľnohospodársky pôdny a lesný fond  
- neznižovať výmery lesných porastov.  

1.2.5 Kultúra  
- chrániť objekty nehnuteľných kultúrnych, historických a archeologických pamiatok ....  

3. URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK  
V kat. území – rekreačné stredisko Vinianské jazero:  
Povolené funkcie a činnosti:  
- novostavby, rekonštrukcie resp. prestavby rekreačných chát, vinné domčeky, penziónov, rodinných chát, 

dostavba  
- ubytovacích kapacít CR, zvýšenie štandardu občianskej vybavenosti, parkové úpravy, izolačná zeleň, 

ihriská,  
Nepovolené funkcie a činnosti:  
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- v ochranných pásmach všetkých druhov, v zátopovom území všetkých stavieb, nepovolený výrub 
stromov, stavebné zásahy do lesoparku,  

5. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECH VYBAVENIA ÚZEMIA  
5.1 Dopravné regulatívy  
V území obce Vinné dobudovať:  

- slepé komunikácie dlhšie ako 100 m ukončiť otočkou,  
- vybudovať nové prístupové komunikácie podľa verejného záujmu  
- na úseku statickej dopravy dobudovať potrebné plochy odstavných a parkovacích miest pri objektoch 

občianskeho vybavenia  
5.2.1 Vodné hospodárstvo  

- vybudovať celoobecnú splaškovú kanalizáciu s napojením na ČOV v Michalovciach 
- dažďové a prívalové vody z územia odviesť rigolmi pozdĺž miestnych komunikácií do obecných potokov  

5.2.2 Zásobovanie elektrickou energiou  
- obec aj strediská CR sú napájané z 22 kV VN vedenia č. 250 z ES Michalovce  
- realizovať efektívny systém zásobovania elektrickou energiou, rekonštrukciu a úpravu trasovania VN 

vedení,  
- nové trafostanice podľa potreby.  

5.2.3 Telekomunikácie, rádiokomunikácie, diaľkové kabely  
- telefonizáciu obce zabezpečiť prostredníctvom úložných optických a metalických káblov 
- televízny a rádiový signál zabezpečiť úložným rozvodom koaxiálnych káblov  

5.2.4 Zásobovanie teplom  
- zásobovanie teplom v celej obci zabezpečovať na báze zemného plynu  
- vykurovanie a prípravu teplej vody zabezpečiť na báze zemného plynu.  

5.2.5 Zásobovanie plynom  
- odber zemného plynu v nových lokalitách zabezpečiť STL miestnou rozvodnou sústavou 

6. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNYCH HODNOT, OCHRANY PRÍRODY A OCHRANA PPF  
6.3 Ochrana prírody a tvorba krajiny  

- vylúčiť zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd  
- na rekreáciu využívať zeleň pri rekreačných strediskách, pričom dbať na neznehodnocovanie genofondu  

V riešenom území rešpektovať nasledovnú kostru ekologickej stability:  
3) lokálne biokoridory - Viniansky potok  

7. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROST. O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Čistota ovzdušia:  

- zrealizovať plynofikáciu na nových lokalitách  
Vodné toky, kanály, čistota vody:  

- pravidelne čistiť vodné toky a kanály  
- dobudovať splaškovú kanalizáciu  

Kvalita podzemných vôd: 
- dobudovať splaškovú kanalizáciu  
- zlikvidovanie nevyhovujúcich žúmp a septikov v obci  

9.1.1 OCHRANNÉ PÁSMA  
- ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 do 110 kV vrátane je 2 m od krajného 

vodiča na každú stranu  
- ochranné pásmo transformovne VN/NN - 10 m od konštrukcie transformovne  
- ochranné pásmo pre plynovody a prípojky s menovitou svetl. do 200 mm-4 m  
- ochranné pásmo pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území 

obce 1 m  
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- ochranné pásmo pre STL plynovody a prípojky vo voľnom priestranstve 4 m a v nezastavanom území 
10m  

- telekomunikačne káble - 1m  
- diaľkové káble - 1m  
- vodovod a kanalizácia - 2m  
- les – 50 m  

10. PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
- plocha pre nové trasy plynovodu, 
- plocha pre nové trasy vodovodu a kanalizácie,  
- plocha pre nové trasy elektrických rozvodov NN, VN vedení 
- plocha pre telekomunikačné siete.  

11. POSTUP OBSTARANIA A SCHVÁLENIA ÚPN-Z  
Územný plán obce Vinné navrhuje spracovať nasledovnú územnoplánovaciu dokumentáciu:  

3) Územný plán zóny - Rekreačných stredísk: ........ Vinianske Jazero  

13. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  
- trasa plynovodu, rozšírenie plynofikácie 
- vodovodu, kanalizácie,  
- elektrických rozvodov, rozšírenie NN, VN vedení, TR6, 
- telekomunikačných sietí.  

2.4 Vyhodnotenie limitov využitia územia 

Urbanizmus: 
- dôležitým výstupom bude určenie limitov  využitia riešeného územia pre rekreáciu a vymedzenie prípustných 

a obmedzujúcich podmienky, pri rešpektovaní ktorých nedôjde k stretom záujmov s ochranou prírodných 
faktorov v danom území, 

- stanoviť zásady funkčného a priestorového usporiadania územia a vypracovať  regulačné  podmienky pre 
jednotlivé riešené funkcie a pozemky 

- existujúca zástavba a areály objektov vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave, ktoré je vhodným 
spôsobom potrebné zakomponovať do navrhovanej urbanistickej kompozície, 

- plochy hodnotnej verejnej zelene, ktorú predstavujú plochy  lesných porastov a plocha zelene v severnej 
a severovýchodnej časti územia, 

Ochrana prírody a tvorba krajiny: 
- zabezpečiť ochranu chránených území (Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy (SKCHVU035), vyhlásené 

vyhláškou MŽP SR č. 195/2010. Navrhovaná koncepcia rešpektuje uvedené hranice CHVÚ) a ďalších 
významných lokalít a reprezentatívnych segmentov geoekodiverzity, 

- krajinný priestor Šútová – Vinianske jazero, regionálne biocentrum Šútová, lokálne biocentrum Viniaskeho 
jazero, lokálny biokoridor – Viniansky potok,  

- vytvoriť funkčné prepojenie medzi jednotlivými jestvujúcimi i navrhovanými biocentrami za účelom podpory 
migrácie a výmeny genetických informácií jednotlivých druhov živých organizmov, 

- plochy vymedzených biocentier a biokoridorov sú nezastaviteľné územia. Nie je dovolené na nich meniť 
kultúru za kultúru nižšieho stupňa ekologickej stability ani iným spôsobom narušovať ich ekologické funkcie. 

Dopravná vybavenosť 
- z hľadiska dopravnej vybavenosti sú limitujúcim faktorom pre rozvoj dopravnej infraštruktúry územno-

technické podmienky, samotná zástavba územia a existujúce hodnotné plochy zelene, ktoré je nutné pri 
realizácii rešpektovať, 

- preveriť súčasné podmienky dopravnej obsluhy riešeného územia vo vzťahu k navrhovaným rozvojovým 
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zámerom a navrhnúť zodpovedajúce úpravy dopravných zariadení (cestná a statická doprava) a ich 
dostavbu, 

- navrhnúť rozvoj dopravnej infraštruktúry pre potreby navrhovanej koncepcie tak, aby boli primerane využité 
existujúce kapacity dopravy a boli rešpektované aktuálne  rozvojové koncepcie, 

- navrhnúť prestavbu dopravnej obsluhy územia tak, aby bola vylúčená automobilová doprava z priestorov 
pláži a plôch určených na pobyt a relaxáciu návštevníkov vodnej plochy, 

- v obmedzených priestorových podmienkach navrhnúť dopravné sprístupnenie rekreačných objektov formou 
skľudnených dopravných komunikácií (redukované funkčné triedy MO 5,5/30 a MO 4,0/30), 

- riešiť parkovacie plochy v  kapacitách zodpovedajúcich maximálnej návštevnosti rekreačného priestoru a 
vymedziť plochy pre záchytné parkoviská, pričom dať dôraz na maximálne obmedzenie pohybu motorových 
vozidiel v celom rekreačnom priestore, 

- parkovacie plochy pre jednotlivé rekreačné zariadenia situovať výlučne v rámci areálov a pozemkov 
jednotlivých rekreačných zariadení, pričom pri návrhu ubytovacích zariadení - hotely, penzióny uviesť výpočet 
potrieb parkovacích státí podľa STN 73 6110/Z1, ktoré musia byť zrealizované na pozemkoch týchto 
zariadení, pričom pri návrhu ubytovacích zariadení - hotely, penzióny uviesť výpočet potrieb parkovacích státí 
podľa STN 73 6110/Z1, ktoré musia byť zrealizované na pozemkoch týchto zariadení. zabezpečené 
parkovacie státia na vlastnom pozemku aj v chatárskej oblasti, 

- navrhnúť systém peších komunikácií a relaxačných trás (beh, cyklistika, in-line korčuľovanie, trekingová 
chôdza , a pod.),  

- stanoviť podmienky – režim dopravnej obsluhy územia a jednotlivých rekreačných zariadení so zreteľom na 
obmedzenie dopravy v priestoroch určených pre pobyt rekreantov pri vode a vodných atrakciách. 

Vodné hospodárstvo 
- navrhnúť predpokladanú potrebu pitnej a úžitkovej vody pre potreby existujúcej zástavby a pre navrhované 

kapacity rekreačných zariadení a vyhodnotiť ich z hľadiska disponibilných zdrojov vody,  
- navrhnúť systém  zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd pre existujúcu 

a navrhovaná dostavbu rekreačného priestoru, pričom je potrebné vyhodnotiť navrhované riešenie z hľadiska 
súčasných kapacít v riešenom území, resp. z hľadiska v súčasnosti aktuálnych koncepcií rozvoja,    

- navrhnúť funkčný  systém odvádzania dažďových vôd z povrchových odtokov, príp. zo spevnených plôch, 
vrátane likvidácie znečistenia zaolejovaných splachov, 

- navrhnúť opatrenia na zdržanie vody v území, 
- potreba vybudovania systému na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do Vinianskeho jazera, 
- návrh musí rešpektovať OP II. a III. stupňa vodohospodárskej oblasti. 

Telekomunikačné rozvody 
- trasy pre el. oznamovacie káble a zariadenia sú limitované priestorovým a funkčným usporiadaním riešeného 

územia. 

Plynofikácia 
- Zásobovanie zemným plynom je z existujúceho plynovodu dimenzie DN 150 PN 0,3 Mpa, ktorý je napojený 

na regulačnú stanicu VTL/STL 3000 Nm5/h pri križovatke ciest II/582 a cesty III tr. smer Trnava pri Laborci. 
Obec Vinné a rekreačné stredisko Vinianske jazero je dostatočne zásobované plynom a vybudovaná 
kapacita regulačných staníc a vybudovanej plynovodnej siete má možnosť pokrytia aj zvýšených požiadaviek 
na odber plynu. Riešený rekreačný areál nevyžaduje žiadne návrhy na vybudovanie nových regulačných 
staníc a požiadavky pre Novonavrhovaný areál sa pokryjú z vybudovanej siete. 

Energetika 
- Rekreačné stredisko je zásobované elektrickou energiou z elektrickej stanice 35/22 kV Sobrance 

s inštalovaným transformátorom o výkone 1 x 16 MVA. V rekreačnom stredisku je osadená 2,5 stĺpová 
transformačná stanica TS 0471-0006 TR 6/410, s inštalovaným výkonom 400 kVA. TS je primárne napájaná 
22 kV VN prípojkou z VN elektrického vedenia č. 250. V zmysle urbanistického návrhu koncepcie riešenia 
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rekreačnej zóny je potrebné v riešenom území vybudovať zdroje el. energie (trafostanice VN/NN), vrátane 
napájačov. Po vybudovaní týchto zdrojov nebude rozvoj riešeného územia limitovaný z hľadiska potreby 
elektrickej energie. 

2.4.1 Limity priestorového využitia 

2.4.1.1 Pre reguláciu priestorového využitia územia sa stanovujú tieto limity: 

a) Koeficient zastavaností pozemku – stanovuje maximálne percento podielu zastavanej plochy všetkých 
navrhovaných stavieb na pozemku k celkovej ploche pozemku. 

b) Koeficient podlažia plochy – vyjadruje maximálny pomer súčtu všetkých podlažných plôch k celkovej 
ploche pozemku. 

c) Koeficient obostavanosti priestoru – stanovuje maximálny pomer obostavaného priestoru (m3) k celkovej 
ploche pozemku (m2). 

d) Maximálna podlažnosť – stanovuje maximálny počet nadzemných podlaží stavby k hlavnej rímse. 

2.4.1.2 Pre jednotlivé druhy funkčných plôch sa stanovujú tieto limity: 
 

Funkčná plocha Koeficient  
zastavanosti  
pozemku 

Koeficient  
podlažnej  
plochy 

Koeficient 
obostavaného 

priestoru 

Maximálna 
podlažnosť 

Ri-1, Ri-2, Ri-3, Ri-7, Ri-8,  
Ri-9, Ri-10,  

35 0,4 - 1+obytné podkrovie 

Ri-4, Ri-5, Ri-6, Ri-11, Ri-12,  
Ri-13, Ri-14, Ri-15, Ri-16 

45 1,2 - 1+obytné podkrovie 

P 60 1,8 - 2+obytné podkrovie 
H 60 1,8 - 2+obytné podkrovie 
Ov 50 1,0 - 1 
 

2.4.2 Ochranné pásma 

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma: 
- ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesného porastu v zmysle § 10 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch. 
- 20 m cesta III. triedy od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce. 
- ochranné pásmo elektrických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Zb. o energetike: 

o vonkajšie nadzemné vedenie od 1 kV do 35 kV je 10 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia 
o pre vzdušné vedenie VN 22 kV 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. 
o vonkajšie vzdušné vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. Ochranné pásmo zemných 

kábelových nn vedení je stanovené 1 m na každú stranu vedenia 
o 10 m od transformovne VN/NN 

- 2,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie od vonkajšieho pôdorysného kraja potrubia na 
obidve strany 

- 1,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm od vonkajšieho 
pôdorysného kraja potrubia na obidve strany 

- 0,5 – 1,0 m od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla 
- STL plynovod 10 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) na voľnom priestranstve a 

v nezastavanom území, 
- pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavané územie obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa je 

OP 1 m, 
- pozdĺž ostatných vodných tokov Vinianske jazero ponechať 5,0 m voľný nezastavaný pás, 
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- ochranné pásmo chránenej vodárenskej oblasti (CHVO). 

2.4.3 Chránené územia 

Osobitne chránené časti prírody a krajiny 

Európska sieť chránených území  – NATURA 2000: Chránené vtáčie územia (SKCHVU035))Vihorlatské vrchy   

Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

 V k. ú. obce je určené prieskumné územie Východoslovenská nížina – horľavý zemný plyn.     

3. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO A FUNKČNÉHO USPORIADANIA 
ÚZEMIA, RIEŠENIE DOPRAVNEJ, TECHNICKEJ VYBAVENOSTI A RIEŠENIE 
ZELENE. 

Základné urbanistické princípy stanovuje územný plán obce Vinné. Územný plán zóny zásadne nemení 
urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania. Navrhnuté funkčné členenie riešeného územia zohľadňuje 
založenú koncepciu priestorového usporiadania rekreačneho územia, rešpektuje dané prírodné prostredie, terénnu 
konfiguráciu, ako aj štruktúru existujúcej zástavby. Dopravne je územie napojené na cestu III. tr. Na túto cestu sa 
napájajú miestne komunikácie, čím je dostatočne zabezpečená dopravná obsluha územia.  

3.1 Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného využitia pozemkov 

Územný plán v náväznosti na založenú koncepciu priestorového usporiadania dopĺňa funkčné plochy pre 
rekreačné bývanie, služby a plochy športu a rekreáciu. Novonavrhovaný dopravný systém v maximálnej miere 
vychádza z existujúcej siete komunikácií. Komunikačnú os tvorí zberná komunikácia - cesta III. triedy prechádzajúca 
obcou a končiaca pred vstupom do rekreačného strediska. Plní funkciu zbernej komunikácie, z ktorej sa vykonáva 
obsluha miestnych komunikácií. Základnú kostru pohybu návštevníkov tvorí hlavná jednosmerná komunikácia, na 
ktorú sa napájajú ostatné komunikácie sprístupňujúce okolité zariadenia a hlavne chodníky pre peších a cyklistov. 
Ústredný peší chodník v severozápadnej časti vedie návštevníkov od záchytných parkovísk cez rekreačné stredisko 
k plážam, ktoré kopírujú breh vodnej nádrže.  

3.1.1 Návrh riešenia bývania, cestovný ruch a rekreácia, sociálna infraštruktúra 

3.1.1.1 Rekreačné bývanie 

Plocha rekreačného bývania v lokalite Vinianskeho jazera je vymedzená v plochách nadväzujúcich na existujúcu 
zástavbu stavieb pre ubytovanie, ktoré je zabezpečené rôznou kvalitatívnou úrovňou, počnúc od ubytovania 
v súkromných chatách, penziónoch a v hoteloch. Severná a severozápadná plocha je určená pre výstavbu maximálne 
29 rekreačných chát (rekreačných domov), severovýchodná plocha je určená pre výstavbu maximálne troch 
rekreačných chát (rekreačných domov) a juhovýchodná plocha je určená pre výstavbu maximálne trinásť rekreačných 
chát (rekreačných domov). V severnej časti je navrhovaný objekt hotelového typu.  

Objekty sú určené pre prechodné bývanie. Dávajú priestor pre individuálne krátkodobé ubytovanie návštevníkom 
strediska vyhľadávajúcim viac súkromia. Navrhované nové plochy pre rekreačné chaty (Ri) so zastavanou plochou od 
45 m2 do 80 m2, plocha pre hromadné ubytovanie v hoteloch (H)  na prechodné ubytovanie hostí s viac ako 10 izieb.  

V severovýchodnej časti územia je navrhovaná plocha pre camping (karavány) o rozlohe 1,0 ha Plocha je určená 
pre odstavenie obytných karavanov s možnosťou napojenia na elektrickú energiu.  
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Tabuľka č.1: Kapacita regulačných celkov: 

 

Tabuľka č.2: Kapacita regulačných celkov: 
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77 80 310 0 0 0

individuálna Ri-1 0,2423 3 80 18 0 0 0 výnimka z OP lesa 
individuálna Ri-2 0,3986 4 80 24 0 0 0
individuálna Ri-3 0,0667 1 80 6 0 0 0
individuálna Ri-4 0,3396 9 45 36 0 0 0 výnimka z OP lesa 
individuálna Ri-5, Ri-6 0,1036 3 45 12 0 0 0 výnimka z OP lesa 
individuálna Ri-7 0,4198 9 80 54 0 0 0 výnimka z OP lesa 
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individuálna Ri-16 0,0944 2 45 12 0 0 0 výnimka z OP lesa 

2,2283 122 840 536 0 0 0
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Funkčného využitia - funk čné plochy individuálnej rekreácie
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3.1.1.2 Cestovný ruch a rekreácia 

Objekty sekundárnej ponuky CR -  predstavuje súbor zariadení a ich služieb nevyhnutných na to, aby sa účastník 
CR mohol v cieľovom mieste ubytovať, stravovať a vykonávať rôzne rekreačné a kultúrne aktivity, prípadne ďalšími 
službami ako sú obchodné služby. Navrhované plochy sú vo väzbe na umiestnenie novej obslužnej komunikácie 
pre zokruhovanie dopravnej obsluhy rekreačnej oblasti. V centrálnej čast územia a pri existujúcom dopravnom vstupe 
do rekreačného priestoru navrhujeme zvýšiť kapacitu  parkovacích plôch .   

Severná časť územia je navrhovaná pre objekty služieb, plochy športu a rekreácie, plážové plochy . Navrhované 
su plochy pre kultúrne podujatia (amfiteáter) a plocha pre sezónne atrakcie. V západnej časti, v náväznosti na 
záchytné parkovisko je navrhovaný objekt informačného centra. 

Objekty sociálnych zariadení (WC, sprchy, prezliekárne) sú umiestnené v dosahu pláží a slúžia najmä denným 
rekreantom, ktorí nie sú ubytovaní. Nové sociálne zariadenie je navrhované v južnej časti, pri zariadení „Vinianska 
chalupa“, vo východnej časti, pri požičovni vodných plavidiel, v severnej časti nad navrhovaným amfiteátrom. 
Jestvujúce zrekonštruované sociálne zariadenie je v severozápadnej časti areálu. Pozdĺž hlavne plážovej plochy sú 
navrhované vonkajšie sprchovacie stojany  a prezliekárne.  

Plochy športu a rekreácie sú sústredené v severnej a severovýchodnej časti rekreačnej oblasti. Navrhované sú 
plochy detských ihrísk, viacúčelové ihriská a areál pre lanový park.  
Pre lanový park je vyčlenená plocha o rozlohe 0,25 ha. Park obsahuje detskú trasu a trasy pre osoby s výškou nad 
140 cm so stúpajúcou náročnosťou. Ide o prekážky na stromoch vo výške 3 až 4 m. 
Pri navrhovaných drevených mólach sú vyčlenené plochy pre rôzne vodné atrakcie, ktoré budú ukotvené ku dnu 
nádrže (nafukovacie hrady, šmýkačky, trampolíny, horolezecké steny a pod.). 

Prístup k obom lokalitám je po novonavrhovanej obojsmernej prístupovej komunikácií s parkovacími plochami.  

Tabuľka č.3: Kapacita regulačných celkov: 

 

3.1.2 Hlavné kompozičné a urbanistické prvky a princípy návrhu. 

Dominantným priestorom zóny a atraktívnym prírodným prvkom v území je hlavne vodná plocha a lesný porast.  

3.1.2.1 Vodná plocha (nádrž) Vinianske jazero 

tab. č.3

Regulačný celok

lo
ka

lit
a

he
kt

ár
e

m
ax

. z
as

ta
va

ná
 

pl
oc

ha
 (

m
2)

st
ra

vo
va

ni
e 

/ 
re

št
au

rá
ci

a/
 

po
č
et

 s
to

lič
ie

k

za
m

es
tn

an
os
ť

poznámka

Stravovacie 
zariadenie bez 
ubytovania

jestvujúca 150

Ov-1 návrh 0,0210 80 10 1
Ov-2 návrh 0,0402 100 20 2
Ov-3 návrh 0,0670 100 50 6
Ov-4 návrh 0,0560 350 60 4

0,1842 290 13spolu

Priemerná denná návštevnosť je 327 osôb

Funk čného využitia - funk čné plochy hromadnej rekreácie
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– Vodná nádrž je najdôležitejším dominantným prvkom krajiny. Môžeme ju charakterizovať ako prírodnú rekreačnú 
nádrž v krajine, ktorá sa využíva pre krátkodobý pobyt, mimo priestor trvalého bydliska viac ako 3 dni.  

– Brehová línia vodnej plochy.- Táto línia je najviac vnímaná z južnej časti, z priestoru výpustu nádrže a  z priestoru 
hlavnej pláže v severnej časti vodnej plochy. Severovýchodná a východná časť vodnej plochy je značne poškodená 
vodnou abráziou. Dochádza k uvoľňovaniu zemného materiálu ich podmieľaním a zosúvaním a vytváraním litorálnej 
zóny.  

- Pláže- vodná plocha je hlavne v severnej a čiastočne v juhozápadnej časti ohraničená trávnatou plážovou plochou. 
Trávnaté plochy tvoria približne 80% plochy pláží.  

– Prívod vody - Zabezpečenie privedenie vody do nádrže je z Vinianskeho potoka čiastočne prekrytým rigolom 
 povrchovými vodami. Nachádza v severozápadnej časti vodnej plochy.  

– Výpustný objekt, hrádza - Výpustné zariadenie slúži k udržaniu normálnej prevádzkovej hladiny na potrebnej 
výške a na riadené vypúšťanie vody z nádrže. Výpustné zariadenie sa nachádza v južnej časti vodnej plochy. Po 
korune hrádze je v súčasnosti vedená pešia a cestná komunikácia.  

Návrh 

Vodná nádrž: – zvýšenie estetickej funkcie v urbanisovanom prostredí a jej začlenenie do krajiny je podmienené 
realizovaním:  

– odstránenie neestetickej chatovej a inej zástavby v okolí, 
– úpravou brehov a brehovej vegetácie, úpravou hrádze, 
– údržbou dna nádrže s likvidáciou nánosu, 
– revitalizácia a pravidelná údržba prívodných a odpadových kanálov, pravidelná údržba hrádze, 
– chrániť pred prítokom cudzích vôd, hlavne od odpadových vôd zo spŕch, sociálnych zariadení a 

z rekreačných prevádzok odviesť verejnou kanalizáciou do čistiarne odpadových vôd, 
– realizovať plochy tzv. detské zóny priamo na vodnej hladine pri navrhovaných drevených mólach. Rôzne 

atrakcie, ktoré budú ukotvené ku dnu nádrže (nafukovacie hrady, šmýkačky, trampolíny, horolezecké steny 
a pod.). 

– osadenie dreveného altánku s malými mólami v strednej časti vodnej hladiny, ktorý bude ukotvený ku dnu 
nádrže. 

Brehová línia vodnej plochy:  
- Úpravy brehov sú dôležité na ochranu pred priamym pôsobením vlnobitia. a spočívajú v rôznych 

technologických a biologických opatreniach. V riešenom území navrhuje úpravu spevnenia litorálnej zóny 
tvrdým opevnením brehov t.j. opornými múrikmi z prírodného materiálu. Výška múrika sa pohybuje 
v rozmedzí od 0,45 m a 1,0 m. Táto úprava je navrhovaná prevažne v severovýchodnej a juhovýchodnej, 
čiastočne v západnej časti vodnej plochy.  Brehové úpravy sa spájajú s ochranou okolitého územia 
a asanáciou zamokrenia infiltrovanou vodou z nádrže. Po zrealizovaní oporných múrikov bude vstup do 
vody po schodíkoch vytvorených v múriku. V častiach kde sa neuvažuje spevnenie brehu a ponecháva sa 
trávnatá pláž je pozvoľný vstup do vody. 

- Na zatraktívnenie brehovej línii sú v úsekoch spevnenia brehov navrhované: 
a) Drevené móla na koloch a móla tzv. peší ochoz, ktoré lemujú časť brehu vodnej hladiny. Drevené móla 

sú navrhované v predlženej línií troch hlavných peších komunikácií. 
b) Pri nápustnom rigole v severozápadnej časti je drevené mólo doplnené detskou zónou pre umiestnenie 

rôznych sezónnych atrakcií. Pre zabezpečenie, zónu navrhujem odčleniť dreveným oplotením priamo 
vo vode. 

c) V strednej časti severného brehu vodnej plochy je drevené mólo doplnené okrem detskej zóny aj 
terasou priamo nad vodnou hladinou. 

d) Vo východnej časti je navrhované mólo pre umiestnenie bezmotorových vodných plavidiel (vodné 
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bicykle, člny). 

Pláže-  pre údržbu a zachovanie trávnatého povrchu je brehová línia navrhovaná na spevnenie opornými múrikmi.  

Prívod vody – na zlepšenie prívodu vody a v rámci revitalizácie celého územia je navrhovaná rekonštrukcia 
prívodu vody a pozdĺž novej komunikácie v severovýchodnej časti sa uvažuje so zriadením dláždenej priekopy 
lichobežníkového tvaru pre odvodnenie komunikácie a na zachytenie vôd z okolitých svahov o dĺžke 357m.  

Výpustný objekt, hrádza. - výpustné zariadenie je navrhované na komplexnú rekonštrukciu. Koruna hrádze je 
navrhovaná na vyčistenie od náletových drevín a nánosov. Povrchová úprava hrádze je riešená komplexne pri 
rekonštrukcií peších komunikácia – vytvorením pešieho koridoru, výhľadového móla a pod..  

3.1.2.2 Lesné porasty, zeleň 

Zeleň – okolo vodnej nádrže súvislá vegetácia sa nachádza v západnej a v juhovýchodnej časti. Táto vegetácia sa 
často strieda s nesúvislou, resp. je prerušovaná dlhšími alebo kratšími úsekmi bez vegetácie alebo má charakter 
solitérov s väčšími rozostupmi. V súčasnosti je zeleň v zanedbanom pestebnom a zdravotnom stave.  

Lesné porasty sa nachádzajú mimo hranicu riešeného rekreačného územia, okolo celého rekreačneho strediska. 

Návrh 

Zeleň - Na navrhovaných záchytných parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou, 
sa navrhuje výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi protiľahlými 
stojiskami podľa STN 736110. 

Je nutné realizovať výrazné dosadby a revitalizáciu trávnatých plôch. Zeleň verejných priestranstiev je navrhovaná 
hlavne ako parkové plochy pozdĺž chodníkov pre peších a cyklistickej trasy, plochy pri objektoch občianskej 
vybavenosti a pod. 

3.2 Zeleň – parkové úpravy 

Zeleň v urbanizovanom prostredí je zeleň verejnou (lesné parky, rekreačno-zábavné a detské parky a uličné 
zelené pásy. Parkovo upravené plochy zahŕňajú reliéf terénu, vodné plochy a toky, komunikácie, spevnené plochy, tzv. 
drobnú architektúru, hygienické zariadenia a pod. Ku ekologickým hľadiskám sa tu radia i výtvarné a estetické 
hľadiská. 

Návrh funkčných plôch zelene vychádza z návrhu objektovej skladby v riešenom území. Podľa nej boli v území 
navrhnuté nasledovné funkčné plochy zelene:  

- plochy verejnej zelene - predstavujú dva verejné parky, plochy v severnej a severovýchodnej časti 
rekreačného územia,   

- zeleň občianskej vybavenosti - zahŕňa plochy amfiteátra, areál plážového ihriska, detské  ihriská, plochy 
pláží, lanový park, 

- špeciálna zeleň - je charakterizovaná zeleňou pozdĺž komunikácií, parkovísk a Vinianskeho potoka, 

Návrh na výrub stromov 
Konkrétne určiť, ktoré stromy treba vyrúbať, bude odborným riešením v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

Návrh nových výsadieb stromov  
Odporúčame stromy s menšími korunami vybrať pre vytvorenie alejí, ktoré sa najlepšie uplatnia na parkoviskách, 

promenádach a uliciach. Na tento účel sú vhodné napr. Acer platanoides ´Globosum´ (javor mliečny), Acer campestre 

´Nanum´ (javor poľný), Catalpa bignonioides ´Nana´ (katalpa bignóniovitá), Fraxinus excelsior ´Nana´ (jaseň štíhly), 
Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´ (agát biely). 
Pre väčšie stromy sú v území vhodné domáce druhy ako Acer platanoides (javor mliečny), Carpinus betulus (hrab 
obyčajný), Fraxinus excelsior (jaseň štíhly), Quercus robur (dub letný), Tilia platyphyllos (lipa veľkolistá), ale aj 



UPN-Z Vinianske jazero............................................................................................................................................. 06/2014 
Textová časť 

 

 

BOSKOV s.r.o........................................................................................................................Strana 17 z 41 
 

 

cudzokrajné druhy ako napr. Celtis occidentalis (brestovec západný), Gymnocladus dioica (beztŕňovec dvojdomý), 
Juglans nigra(orech čierny) a Platanus acerifolia (platan javorolistý). 
Z ihličnatých stromov sú tu vhodné druhy Larix decidua (smrekovec opadavý), Pinus sylvestris (borovica lesná), Taxus 
baccata (tis obyčajný), Abies concolor (jedľa srienistá), Picea omorika (smrek omorikový) a ďalšie. 

Ostatné plochy navrhujeme na rekultiváciu a zatrávnenie. 

Podrobnejšie návrh zelene treba riešiť v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

3.3 Dopravné a technické vybavenie 

3.3.1 Dopravné riešenie 

3.3.1.1 Širšie dopravné vzťahy – cestná doprava 

Obec je napojená na dopravný systém cestou II/582  (smer Michalovce – Vinne – Jovsa – Sobrance) 
s napojením na cestu I/50 (smer Košice - Michalovce – Sobrance - št. hr. Ukrajina).V južnej časti obce sa na cestu 
tr.II/582 pripája cesta tretej triedy III/050233 (smer Vinné – Vinianske jazero).  

Komunikačné napojenie samotného rekreačného priestoru je vytvorené sústavou ciest rôznej funkcie, ktoré sú 
vedené po obvode vodnej plochy. Západná, južná a východná časť rekreačného priestoru je v priamom kontakte 
s cestou. Cesta má dopravno – spojovaciu aj obslužnú funkciu hlavne v severnom úseku, kde na cestu radiálne ústia 
prípojné cesty. Táto komunikácia má negatívne účinky dopravy, vrátane možných kolízií kríženia priečnych peších trás 
spájajúcich vybavenostné a ubytovacie zázemie nad cestou s plážovými priestormi. Intenzita dopravy v tomto území 
nebola prevedená. 

Návrh 

Novonavrhovaný dopravný systém v maximálnej miere vychádza z existujúcej siete komunikácií. Komunikačnú os 
tvorí zberná komunikácia - cesta III. triedy prechádzajúca obcou a končiaca pred vstupom do rekreačného strediska. 
Dĺžka cesty od križovatky s komunikáciou II/582 je 1,71 km. Plní funkciu zbernej komunikácie, z ktorej sa vykonáva 
obsluha miestnych komunikácií.  

Cesta III/ 050 233  v UPN-Z je navrhovaná kategória: 
- mimo zastavané územie obce v kategórii C 7,5/60 
- v zastavanom území obce v kategórii B3 MZ 8,5 (8,0)/50  

Sieť obslužných komunikácií zabezpečuje obsluhu existujúcej ako aj novonavrhovanej zástavby rekreačného 
strediska. Zmeny sa dotýkajú najmä križovatiek a presmerovaním niektorých úsekov komunikácií. Komunikácie sú 
v nevyhovujúcom technickom stave a v nevyhovujúcich šírkových parametroch. 

Hlavné obslužné komunikácie umožňujúce prepojenie na zbernú komunikáciu sú navrhnuté vo funkčnej triede C3 
a v kategórii MO 6,5/30, šírky 5.5m. Na území so staršou zástavbou MO 4/30 šírky 3.0m. Niektoré obslužné sú 
zaradené do funkčnej triedy C3 aj ako slepé. Krátke a úzke uličky v stredisku sú navrhnuté ako skľudnené 
komunikácie D 1 pri šírke dopravného koridoru min. 3,0 m. 

Vzhľadom na rozvoj rekreačného areálu navrhujeme vybudovanie novej zbernej komunikácie, ktorá sprístupňuje 
celé rekreačné zariadenie, zabezpečí jednak lepšie sprístupnenie areálu ale aj zmiernenie zaťaženia areálu dopravou, 
hlavne v zimnom období. Vetva je napojená na miestnu komunikáciu, resp. cestu 3 tr., vedená v uličnom priestore 
výstavby svojimi parametrami vyhovuje navrhovanej rýchlosti 30 km/h. s vyhovujúcimi smerovými kružnicovými 
oblúkmi s polomermi Rmin. - 10,0 m a Rmax -200,0m. 

Terajšia prístupová komunikácia je nevyhovujúca svojimi šírkovými parametrami, kolíziou automobilovej dopravy 
s cyklistickým a peším pohybom. Začína v južnej časti RS, odkiaľ pokračuje povrchovou úpravou severozápadným 
smerom o dĺžke 446,34m až k navrhovanému záchytnému parkovisku. Od tohto km sa uvažuje so zriadením celej 
konštrukcie až po koniec úseku dĺžke 225m s napojením na neupravovaný úsek komunikácie. V tomto území je cez 
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stykovú križovatku sprístupnená plocha záchytného parkoviska, lokalita pre individuálnu chatovú zástavbu povrch. 
úpravou komunikácie dl. 470m, územie v smere severovýchodným (penzióny, hotel Kyjov, lesný komplex) povrchovou 
úpravou komunikácie dl. 210m a územie v smere východným (plážové plochy, chatovú osadu, kemping, športové 
plochy a i.). Pripojenie riešených prístupových komunikácii v križovatkách je pripojovacími polomermi R= 7m a R= 5m. 

Na hlavnú komunikáciu navrhujeme napojiť obslužnú komunikáciu v smere východnom dl. 371,40m, na obsluhu a 
sprístupnenie penziónov, zariadení služieb, športu. Pri vodojeme  navrhujeme odklon cesty východným smerom 
s napojením na jestvujúci vonkajší okruh. V tomto úseku je navrhovaná obslužná komunikácia trasovaná poza 
jestvujúce a navrhované objekty občianskej vybavenosti, pri ktorej sú navrhované parkovacie plochy pre návštevníkov 
územia.  

Celková plocha komunikácii je 11145,0m2, z toho povrchová úprava 6925m2 a zriadenie celej konštrukcie 
4220,00m2.  

Z tejto komunikácie sú navrhované pešie koridory na sprístupnenie pláži a oddychových plôch územia. 
Popri ceste je potrebné ponechať plochu na vybudovanie cyklistickej komunikácie šírky 1,5 m.  
Pozdĺž novej komunikácie v severovýchodnej časti sa uvažuje so zriadením dláždenej priekopy lichobežníkového 

tvaru pre odvodnenie komunikácie a na zachytenie vôd z okolitých svahov o dĺžke 357m. Prevedenie vôd pod cestou 
je priepustom dn 60cm. Zaústenie priekopy je do exist. kanála.   

3.3.1.2 Hromadná doprava 

Po ceste III/050233 vedie trasa prímestskej autobusovej dopravy po koniec trasy kde je autobusová otočka. 
Verejná autobusová doprava je zabezpečovaná SAD Michalovce. Autobusová zastávka je umiestnená v južnej časti 
rekreačného strediska.  

Návrh 

V južnej časti RS je navrhované záchytné parkovisko pred vstupom do areálu. Z tohto dôvodu navrhujeme 
upraviť polohu autobusovej zastávky s obratiskom, s vytvorením oddelenej samostatnej plochy a vybavením 
prístreškom pre cestujúcich. Na území nie je potrebné zriadiť ďalšiu autobusovú zastávku.  

Nároky na obsluhu verejnou hromadnou dopravou v sezóne, t.j. pravidelnou aj nepravidelnou linkou SAD pre 
návštevníkov a pasantov. Pešia dostupnosť 500m k autobusovej zastávke, je únosná pre pokrytie celého územia 
rekreačného strediska. 

Orientačný počet prepravovaných návštevníkov osôb / deň  
zariadenie CR max. 

denný počet 
pasantov 

 
spolu 

Vinianske jazero 200 600 700 
    

3.3.1.3 Statická doprava 

Základná deľba dopravnej práce, stanovenie nárokov na verejné parkovanie a osobnú dopravu je stanovená na 
základe nárokov na dopravné zariadenia  boli použité tieto východzie vstupy: 
1) stanovená priemerná denná návštevnosť (letná sezóna) pasantná a počet ubytovaných v zariadeniach CR, 
2) možnosť dopravnej obsluhy, reguláciu individuálnej dopravy, 
3) dostupnosť z nástupného bodu z mesta Michalovce cyklistickou a pešou dopravou, obslužnosť a napojenie na 

sezónne linky SAD. 

Pre pasantných jednodenných návštevníkov bola stanovená základná deľba dopravnej práce v pomeroch: 
1) hromadná doprava (HD) 85% z toho:  

a) SAD, pravidelná aj nepravidelná 30% 
b) IAD (individuálna doprava) 40% 
c) Iná doprava (cyklisti, peší) 15 % 
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Návrh 

a) Individuálna chatová zástavba (ICHZ) - odstavovanie vozidiel pri chatkách navrhujeme na vlastných 
pozemkoch. Parkovanie vozidiel sa bude odohrávať v rámci existujúcich obslužných komunikácií, kde to šírkové 
parametre dovolia. 

b) Občianska vybavenosť (OV) – statickú dopravu pre jednotlivé objekty občianskej vybavenosti navrhujeme 
riešiť v zmysle STN 736110. Parkoviská pre občiansku vybavenosť a podnikateľské zariadenia je potrebné riešiť 
v rámci vlastných pozemkov. 

c) Rekreácia  a cestovný ruch (R+CR) – statická doprava bude riešená na úrovni ÚPN – Z, resp. UŠ – Z. 
Požadujeme umiestnenie kapacitných parkovísk v izochróme časovej dostupnosti 200 m od centra rekreačného 
strediska vzhľadom na charakter parkovacích plôch (dlhodobé parkovanie) – STN 736110. Výhľadový počet 
odstavných a parkovacích stojísk – 319 ( počítané pre účelovú jednotku max. počtu návštevníkov ). 

Počet požadovaných parkovacích miest pre výhľad je stanovený za predpokladu priemernej obsaditeľnosti OA 
3,3 osôb, BUS= 40 osôb, denná využiteľnosť parkovacieho miesta k = 1,2. 

Navrhované parkovanie pre  
Vinianske jazero osobné autá  zájazd. autobusy 
južná časť 45 1 
severozápadná časť 131 0 
severovýchodná 132 0 
východná 11 0 
celkový počet 319 1 

Navrhovaná plocha parkovísk je 7755 m2. Kolmé a šikmé  parkovacie státia sú navrhnute v zmysle STN 73 6056 
v rozmeroch 2,4/4,5m. Pri kolmom státí je prístupová komunikácia šírky 6,0m a pri šikmom je 3,0m. Povrch 
navrhovaných parkovísk je uvažovaný z polovegetačných tvárnic „Vega“, vzhľadom na odvodnenie plôch. V každom 
ďalšom stupni projektovej prípravy sa pre každý objekt vypočíta nárok na odstavne a parkovacie plochy na základe ich 
spresnenej funkčnej náplne.  

Na navrhovaných záchytných parkovacích plochách na teréne so stojiskami vo viacerých radoch za sebou, sa 
musí realizovať výsadba vysokej zelene v počte minimálne 1 strom na 4 parkovacie miesta v priestore medzi 
protiľahlými stojiskami podľa STN 736110 z1 z roku 2011, článok 16.3.11. 

3.3.1.4 Pešie a cyklistické komunikácie  

V kat. území obce Vinne vedie pešia a cyklistická komunikácia z rekreačneho zariadenia Zemplínskej Šíravy 
k rekreačnému zariadeniu Vinianske jazero po účelovej komunikácii vedenej pozdĺž cesty tretej triedy III/ 050 233. Na 
území rekreačneho zariadenia Vinianskeho jazera, pešie trasy sú vybudované iba v severnej časti územia, pozdĺž 
jestvujúcej pláže. 

Návrh 

Pešie a cyklistické komunikácie: 

V návrhu je uvažované s vybudovaním peších komunikácii pozdĺž hlavných prístupových komunikácii. Trasu 
navrhujeme oddeliť obrubníkom na zvýšenie bezpečnosti. Ostatné pešie komunikácie navrhujeme prevažne 
v severnej časti územia. Vo východnej časti a na území s individuálnou zástavbou, obslužné komunikácie budú pre 
nízku frekvenciu automobilovej dopravy slúžiť aj ako pešie ťahy. Cyklistická doprava sa predpokladá po miestnych 
komunikáciách, čo si nevyžaduje osobitný chodník. V územnom pláne sú jestvujúce a navrhované jednostranné pešie 
komunikácie v šírke v rozmedzí od 1,5 m -  3,0 m.   

Šírkové pomery umožňujú vybudovať pešiu trasu o šírke 1,5 m. Ako novonavrhovanú riešime pešiu a cyklistickú 
komunikáciu v severnej časti a zároveň bude slúžiť ako pojazdná pre zásobovanie a na prístup sanitiek a požiarnych 
vozidiel s dláždeným krytom o výmere 1605,0m2 v šírkových parametroch 2 x 0,75 m pre peších a 2 x 0,75 m pre 
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cyklistov. 

Po vybudovaní novej komunikácie k parkovisku obchvatom sa bude stará prístupová cesta využívať aj ako 
cyklistická trasa v letnom období a trasa pre bežkárov v zimnom období.  Zatiaľ je potrebné navrhnúť a vybudovať 
pešie a cyklistické trasy ako samostatné -  šírky 2 x 0,75 m po obvode jazera, s dláždeným krytom o výmere 4165,0m2 

3.3.1.4.1 Negatívny účinok dopravy z hľadiska hluku 

Najväčším zdrojom hluku je najmä doprava po ceste III/050233. Vzhľadom na koncovú polohu rekr. strediska nie je 
dopravné zaťaženie také veľké, aby bolo treba uvažovať o špeciálnych protihlukových opatreniach. Účinky hluku 
možno zmierniť stavebnými úpravami objektov, pásmi izolačnej vysokej a krovinatej zelene,... 

3.3.2 Vodné hospodárstvo 

3.3.2.1 Vodné toky a nádrže 

Prírodné kúpalisko Vinianske jazero vzniklo vybudovaním umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka 
do sedla na úpätí vrchov Marečkovej a Šútovej. Vodná nádrž je plytká a jej  dno je veľmi málo členité. Rozloha 
Vinianskeho jazera je 8 ha, priemerná hĺbka je 3 m. Lokalita Vinianske jazero bola za vodu určenú na kúpanie 
vyhlásená Všeobecne záväznou  vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Košiciach č. 9/2005 z 18. mája 
2005, ktorou sa  vyhlasujú vody určené na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu  
pôvodných druhov rýb. Zvyčajná dĺžka kúpacej sezóny je 15.6. – 31.8. Voda určená na kúpanie Vinianske jazero leží v 
teplej klimatickej oblasti s priemerne viac ako 50 letnými dňami za rok (letný deň je deň s denným maximom teploty 
vzduchu 25 °C a viac).  

Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je vodná nádrž Vinianske jazero definovaná ako vodná stavba, na 
ktorej je možné povoliť aj využívanie na ďalšie účely, napr. rekreáciu. Podľa  požiadaviek čl. 6 a prílohy IV smernice 
2000/60/ES (rámcová smernica o vode) sú vody určené na kúpanie zaradené medzi chránené územia. Vodná nádrž 
leží v povodí rieky Dunaj (kód SK40000) a v čiastkovom povodí rieky Bodrog (kód SK40000RB2SB10). V súlade s 
definíciami § 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a podľa definícií rámcovej smernice o vode nie je Vinianske jazero 
vymedzené ako samostatný útvar stojatej povrchovej vody. Je situované v povodí toku Viniansky potok a tvorí jeho 
prameň. Povodie Vinianskeho potoka má plochu 5,075 km2 a tento tok taktiež nie je vymedzený ako samostatný útvar 
tečúcej povrchovej vody. Ústi do Zemplínskej šíravy a je evidovaný ako súčasť tohto útvaru stojatých povrchových vôd 
s názvom Vodná nádrž Zemplínska šírava (kód SKB1003) s plochou povrchu 32,900 km2.  

Zdrojom vody Vinianskeho jazera je preložka z Kamenného potoka, ktorý je vymedzený ako samostatný útvar 
tečúcej povrchovej vody a teda ovplyvňuje stav vody určenej na kúpanie Vinianske jazero. Jeho názov je Kamenný 
potok (kód SKB0227), je dlhý 4,90 km. 

(Zdroj: Internetové profily vôd určených na kúpanie na Slovensku, jún 2013). 

3.3.2.2 Vodovod 

Záujmová lokalita rekreačneho strediska Vinianskeho jazera, sa vyznačuje prevažne sezónnym využívaním 
objektov. V súčasnosti je zásobovanie pitnou vodou riešené napojením na skupinový vodovod Michalovce. Hlavnými 
vodnými zdrojmi pitnej vody pre časť skupinového vodovodu Michalovce, z ktorého je zásobovaná záujmová lokalita 
sú studne v pramenisku Lastomír a vodné zdroje (vŕtané studne) v oblasti Vihorlat-Popričný. K rekreačnému stredisku 
je pitná voda privádzaná potrubím, ktoré je priamo napojené na rozvod vody v obci Vinné. Vodovodné prípojky 
k jednotlivým nehnuteľnostiam sú napojené priamo na zásobovacie potrubie. Prevádzkovateľa verejného vodovodu je 
obec Vinné. 

Návrh 

Na základe podkladov zo spracovávanej UPN o počte spotrebiteľov v jednotlivých zložkách bytového fondu, 
občianskej a technickej vybavenosti a ostatných požiadaviek, ktoré sa musia zohľadniť pri určení potreby vody pre 
záujmovú lokalitu v súlade s úpravou Úpravy vyhlášky č.684/2006 MžP SR z r. 2006 je určená potreba vody 
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nasledovne: 
Tabuľka č.1: Výpočet potreby vody pre rekreačné stredisko Vinianske jazero. 

Rekreačné stredisko Vinianske jazero 

Popis/Špecifikácia 

Hotely s vaňovým 
kúpeľom u menej ako 50% 

izieb, prípadne so 
sprchami, včítane 

pridružených prevádzok 
[l.lôžko-1.deň-1] 

Ostatné hotely 
(Bungalovy, 
Rekreačné 
chaty, 

Penzióny) 
[l.lôžko-1.deň-1] 

Základná vybavenosť 
(verejné stravovanie-
hostinec reštaurácie, 

buffety...) [l.osoba-1.deň-1] 

Pasanti 
(návštevníci 

pláži)  [l.osoba-
1.deň-1] 

Priemerná špecifická 
potreba vody pre jednotlivé 
objekty a činnosti patriace 
k občianskej a technickej 
vybavenosti 

500 150 100 60 

Počet príslušných 
kapacitných jednotiek v 
rekreačnom stredisku 

180 765 570 1 000 

Priemerná denná potreba 
vody [l.deň-1] 

90 000 114 750 57 000 60 000 

Celková priemerná denná 
potreba vody [l.deň-1] 

321 750    

Celková potreba vody 
počas sezóny [m3. 6 
mesiacov-1] 

58 719    

Celková priemerná denná 
potreba vody [l.s-1] 

3,72    

Max. denná potreba vody 
[l.s-1] 

5,96    

Max. hodinová potreba 
vody [l.s-1] 

10,73    

 
V súčasnosti je zásobovanie pitnou vodou riešené napojením na skupinový vodovod Michalovce. Hlavnými 

vodnými zdrojmi pitnej vody pre časť skupinového vodovodu Michalovce, z ktorého je zásobovaná záujmová lokalita 
sú studne v pramenisku Lastomír a vodné zdroje (vŕtané studne) v oblasti Vihorlat-Popričný. K rekreačnému stredisku 
je pitná voda privádzaná potrubím, ktorý je priamo napojený na rozvod vody v obci Vinné. Vodovodné prípojky 
k jednotlivým nehnuteľnostiam sú napojené priamo na zásobovacie potrubie. Prevádzkovateľa verejného vodovodu je 
obec Vinné. 

V návrhu riešenia zásobovania pitnou vodou rekreačných stredísk v rámci tohto územného plánu zóny sa 
s výstavbou nových vodojemov pitnej vody, prípadne zariadení na zvyšovanie tlaku neuvažuje, nakoľko tento návrh 
podlieha koncepcii tvorenej prevádzkovateľom verejného vodovodu VVS, a.s. Košice. 

Privádzacie potrubie 
V rámci tohto návrhu sa neuvažuje s výstavbou nových privádzacích potrubí, nakoľko súčasné privádzacie 

potrubie kapacitne vyhovuje. Nové privádzacie potrubia budú riešené pri návrhu nových akumulácii vo vodojemoch 
pitnej vody podľa koncepcie VVS, a.s. Košice. 

Rozvádzacie potrubie 
Rozvádzacie potrubia k navrhovaným lokalitám Ri1, 4, 8, 10 a 11 sú navrhnuté z HDPE potrubia DN/OD 90mm. 

Dimenzie pre jednotlivé úseky rozvádzacích potrubí v rámci návrhu budú presne určené, až v ďalších stupňoch 
projektovej dokumentácie. Trasa vodovodného potrubia je navrhovaná prevažne v zelenom páse pri miestnych 
komunikáciách, prípadne v nespevnenej krajnici. V nevyhnutných prípadoch v telese cesty. Hydrotechnický návrh 
rozvádzacieho vodovodného potrubia je prevažne riešený, ako okruhová sieť pre zabezpečenie cirkulovania vody 
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v potrubí s výnimkou niektorých koncových vetiev, ktoré nie je možné z okruhovať. Každá vetva za odbočením bude 
opatrená uzáverom zo zemnou zákopovou súpravou a poklopom.  

Vodovodné prípojky 
Rekreačné stredisko s jestvujúcimi objektmi bytového fondu, občianskej a technickej vybavenosti sú v súčasnosti 

pripojené na verejný vodovod vodovodným prípojkami. V rámci tohto územného plánu zóny sa uvažuje s celkovou 
likvidáciou existujúcich vodovodných prípojok a z realizáciou nových vodovodných prípojok v celom rozsahu. 
Vodovodné prípojky, ktoré sú v evidencii prevádzkovateľa verejného vodovodu, respektíve pripojené nehnuteľnosti 
ktorých vlastníci majú platnú zmluvu o dodávke pitnej vody s prevádzkovateľom verejného vodovodu VVS, a.s. Košice, 
Závod Michalovce budú realizované na náklady investora. To znamená, že budú realizované už pri výstavbe 
rozvádzacích potrubí. Vlastníci nehnuteľností, ktoré sú v súčasnosti napojené, ako podružní odberatelia, prípadne 
nelegálny odberatelia a odberatelia bez merania, si budú realizovať vodovodné prípojky na vlastné náklady, prípadne 
iným spôsobom po dohode s investorom a prevádzkovateľom verejného vodovodu. Každý nový odberateľ je povinný 
uzavrieť s prevádzkovateľom verejného vodovodu zmluvu o dodávke pitnej vody. 

3.3.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

3.3.2.3.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

Rekreačná oblasť je odkanalizovaná do stokovej siete obce Vinne a následne prečerpávaná do mesta Michalovce. 
Kanalizácia nie je delená, to znamená, že sú odvádzané len splaškové vody spolu s dažďovými vodami. Časť 
dažďových vôd je odvádzaná otvorenými rigolmi, alebo priamo na terén. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie VVS, a.s. 
Košice Závod Michalovce.   

Návrh 

Stoková sieť vo všetkých rekreačných strediskách je navrhovaná ako delená kanalizácia v kombinácii tlakovej 
a gravitačnej kanalizácie z PVC potrubia. Trasa kanalizačného potrubia je navrhovaná prevažne v zelenom páse pri 
miestnych komunikáciách, prípadne v nespevnenej krajnici. V nevyhnutných prípadoch v telese cesty. Terén je 
v každom rekreačnom stredisku členený so spádom smerom k vodnej ploche. Návrh stokovej siete je preto gravitačne 
smerom k vodnej ploche a následne sústredený do jedného miesta, kde je navrhnutá kanalizačná prečerpávacia 
stanica, ktorá splaškovú vodu prečerpá do hlavného kanalizačného zberača. Pri návrhu boli v najväčšom rozsahu 
navrhnuté gravitačné stoky. Návrh v plnom rozsahu zohľadňuje požiadavky územného plánu zóny podľa potrieb 
architekta. Kanalizačné potrubie medzi jednotlivými KPS je nevyhnutné rekonštruovať, tak aby sa zabránilo vnikaniu 
balastných vôd a tým dochádzalo k prečerpávanie dažďových vôd. 

Kapacitne sa objem odpadovej splaškovej vody rovná potrebe pitnej vody pri návrhu spotreby pre bytový fond, 
občiansku a technickú vybavenosť. 

 
Tabuľka č.5: Množstvo odvádzaných splaškových vôd. 

Parameter/Stredisko Vinianske jazero 

Max. denná spotreba vody [l.s-1] 5,96 

Max. hodinová spotreba vody [l.s-1] 10,73 

Stoková sieť (kanalizačné zberače) 
Vo rekreačnom stredisku je vybudovaná kanalizácia v správe VVS, a.s., ktorá je odvádzaná do mesta Michalovce. 

V návrhu sa jedná len o koncové vetvy pre novonavrhované lokality Ri1,4,8,10 a 11. Materiál potrubia bude PVC. 
Dimenzia DN/ID 250 a 300mm. V prípade pripojenia vedľajšej stoky, ktorá odvádza splaškovú vodu z troch 
nehnuteľností môže byť táto stoka dimenzie DN/ID 200mm. 

V rámci riešenia ÚP navrhujeme zabezpečiť likvidáciu všetkých jestvujúcich žúmp a napojiť jestvujúce 
nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie 
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Kanalizačné prečerpávacie stanice (KPS) 
V návrhu sa neuvažuje s novými kanalizačnými prečerpávacími stanicami, budú využité len jestvujúce.  

Kanalizačné prípojky 
Kanalizačné prípojky slúžia na odvádzanie splaškovej vody z pripojených objektov bytového fondu, občianskej 

a technickej vybavenosti. Jestvujúce kanalizačné prípojky, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave budú 
likvidované a nahradené novými. Podmienkou pre realizáciu kanalizačnej prípojky v rámci výstavby hlavnej stokovej 
siete bude ako v prípade vodovodných prípojok platná zmluva s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie o odvádzaní 
splaškových vôd. Materiál prípojok je navrhnutý z PVC potrubia DN/ID 150mm. Objekty budú odkanalizované 
samostatne, prípadne združenou kanalizačnou prípojkou max. pre dve nehnuteľnosti. Každý nový producent je 
povinný uzavrieť s prevádzkovateľom verejného vodovodu zmluvu o odvádzaní odpadovej (splaškovej) vody. 

3.3.2.3.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 

Návrh 

Dažďová kanalizácia bude odvádzaná do povrchových rigolov, prípadne priamo do Vinianskeho jazera. 
Pre odvádzanie dažďových vôd z navrhovaných centrálnych parkovísk navrhujeme osadiť zariadenia na 

zachytávanie ropných látok.  
Pre záchytné parkovisko Dp-1 (plocha cca 1400 m2) – ORL1 s kapacitou 20 l/s. Vyčistené vody budú zaústené do 

najbližšieho rigolu a odvedené do jazera. 
Pre záchytné parkovisko Dp-2 a Dp-3 (plocha cca 3500 m2) – ORL 2 s kapacitou 45 l/s. Vyčistené vody budú 

zaústené do rigolu pri miestnej komunikácii a odvedené do jazera. 
Pre záchytné parkovisko Dp-4, Dp-5 a Dp-6 (plocha cca 2500 m2) – ORL 3 s kapacitou 35 l/s. Vyčistené vody 

budú zaústené cez novovybudované potrubie DN200 do jazera. 
Pre bezpečné odvedenie dažďových vôd cez jestvujúce povrchové rigoly a súčasne pre zabezpečenie 

protipovodňových opatrení, navrhujeme vyčistenie a úpravu jestvujúcich rigolov podľa potreby. 

3.3.3 Energetika 

3.3.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou 

Rekreačné stredisko je zásobované elektrickou energiou z elektrickej stanice 35/22 kV Sobrance s inštalovaným 
transformátorom o výkone 1 x 16 MVA. V rekreačnom stredisku je osadená 2,5 stĺpová transformačná stanica TS 
0471-0006 TR 6/410, s inštalovaným výkonom 400 kVA. TS je primárne napájaná 22 kV VN prípojkou z VN 
elektrického vedenia č. 250. 
Rozvody NN sú prevedené vodičmi AlFe uloženými na oceľových konzolách betónových stožiarov a káblami AYKY 
v zemi. Meranie spotreby elektrickej energie je inštalované v elektromerových rozvádzačoch jednotlivých pripojených 
objektov. 
 
Lokalita Označenie TS Umiestnenie TS Výkon trafa Vlastník 

Vinianske jazero TS 0471-0006  / TR 6/410 Pri hotely Jazero 400 kVA VSE a.s. 

Návrh 

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie urbanizovaného územia územný plán vychádzal z predpokladu, že 75% 
navrhovaných objektov Ri, P, H  bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody 
(TÚV) elektrickú energiu, v menšej miere tepelné čerpadlá a pevné palivo v krbových vložkách a  splyňovacích 
kotloch. Navrhované objekty sú zaradené do kategórie „C“ so súčasným príkonom na jednu jednotku SS RCH=11 kW. 
Navrhované Ri, P, H sme zaradili do kategórie „C“ so súčasným príkonom na jeden RRD SSRD= 15 kW. Celková 
potreba elektrickej energie pre komunálno-technickú spotrebu s verejným osvetlením sa stanovila z podielu odberu 
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účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých objektov na maximálnom dennom odbere riešeného územia.  

Výpočet plošného zaťaženia urbanizovaných plôch v lokalite Vinianske jazero 

Navrhované Ri  celkom za riešené územie - návrh  45 Ri  
SRCH i    =  45 x 11 kW  =  495 kW 

SRCH s    =  495 x 0.41 = 202,95 kW 

Ss kom     =  4 kW 

Ss celkom  =  203 + 4 =  812 kW 

 
Vysvetlivky :  SRCH i  –celkový inštalovaný príkon pre rekreačné objekty  
                      SRCH s  –celkový  súčasný  príkon  pre rekreačné objekty 
                      Ss kom  –celkový  súčasný  príkon pre komunálnu spotrebu a verejné osvetlenie 
                      Ss celkom  –celkový  požadovaný súčasný príkon 
Podiel 1 bytu na súčasnom maximálnom príkone vrátane komunálnej spotreby je vypočítaný podľa: 
 
             S s celkom        812                     

 Sn =    ----------------- =  ----- =  54.1 kW/RCH 

                     n               15      
Záver 
Riešenú lokalitu 45 Ri v lokalite navrhujeme zásobovať elektrickou energiou z novej kioskovej trafostanice 22/0.4 

kV s výkonom do 160 kVA a nového NN káblového distribučného rozvodu v zemi v smere do riešeného územia 
novourbanizovanej lokality. Verejné osvetlenie bude pripojené z nového rozvádzača verejného osvetlenia, ktorý bude 
pripojený z navrhovanej trafostanice TS.  

Navrhovaná kiosková trafostanica bude pripojená VN 22 kV káblovou zemnou prípojkou vedenou v zemi 
odbočením s jestvujúceho vzdušného VN 22 kV vedenia  č.250 pri stožiarovej  TS0471-0006  / TR 6/410.    

NN  káblová sieť : 
Z navrhovanej kioskovej trafostanice TS sa zrealizuje nový NN káblový  zemný rozvod do riešenej lokality silovými 

NN káblami v zemi vedenými v trase popri novej prístupovej ceste a chodníku. NN káblový rozvod sa ukončí 
v novonavrhovaných prípojkových a rozpojovacích skriniach SR, ktoré sa osadia vedľa chodníkov, resp. prístupovej 
cesty. Z rozpojovacích skríň budú samostatnými NN káblami v zemi zrealizované NN káblové prípojky pre jednotlivé 
rekreačné chaty do pilierových elektromerových rozvádzačov, v ktorých bude realizované meranie elektrickej energie 
pre navrhované objekty.     

Pilierové elektromerové rozvádzače budú osadzované na hranici každého pozemku jednotlivých rekreačných chát, 
voľne prístupné z ulice.      

Zásady zásobovania elektrickou energiou: 
Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou a predpokladaným vypočítaným nárastom potreby 

elektrickej energie pre navrhované objekty navrhujeme:  
- vybudovať novú kioskovú trafostanicu TS s výkonom transformátora do 160 kVA s priestorovou rezervou 

TS do 2x630 kVA,    
- vybudovať VN 22 kV káblovú prípojku v zemi pre navrhovanú kioskovú trafostanicu a vybudovať novú 

NN sekundárnu káblovú sieť zemnými silnoprúdovými NN káblami  uloženými v zemi popri nových  
cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé navrhované objekty  budú napájať cez rozpojovacie 
a prípojkové skrine a pilierové elektromerové rozvádzače osadené na hranici jednotlivých pozemkov, 
voľne prístupné z ulice,  

- vonkajšie osvetlenie riešených lokalít budovať výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi /alt. LED 
zdroje/, ktoré budú prednostne osadené na  samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným 
rozvodom, spínanie osvetlenia bude zabezpečené prostredníctvom rozvádzača RVO od navrhovanej 
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kioskovej TS, resp. rozšírením  jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia.               

3.3.3.2 Zásobovanie zemným plynom 

Zásobovanie je zrealizované od RS 3000 - Šírava, umiestnenej za križovatkou v smere k obci Trnava p/L. Hlavný 
zásobovací plynovod je VTL Michalovce – Zemplínska Šírava D200, PN 4 MPa. RS 3000 – Šírava je cez miestnu 
strednotlakovú sieť zokruhovaná s RS Sobrance č.1, RS Sobrance č.2, RS Fekišovce a RS Úbrež.  

Rekreačné stredisko Vinianske jazero je v súčasnosti zásobované zemným plynom priamo na STL v obci Vinne. 

Návrh 

Návrh na zásobovanie zemným plynom musí  zohľadňovať ustanovenia určené platnou legislatívou STN, vrátane 
ostatných záväzných predpisov a vyhlášok. Musia byť 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. 251/2012 Z. z . Koncepčne nadväzuje na doposiaľ splynofikovanú časť 
územia. Pre objekty cestovného ruchu (CR) je výhľadový odber určený odhadom. 

Bilančná potreba plynu pre rekreačné strediská: 
Stredisko Objekty  CR 

m3 
Max. hodinový odber 

m3/hod 
Ročný odber 
tis.m3/rok 

Vinianske jazero 65 000 180 350 
Pre rekreačné strediská navrhujeme využiť voľné kapacity regulačných staníc, ktorých vyťaženosť je 42 resp. 25 %. 

 
Ochranné pásma - pre plynovody je stanovené podľa zákona o energetike č. č. 251/2012 Z.z.. 

4. ZASTAVOVACIE PODMIENKY NA UMIESTNENIE STAVIEB   

Územný plán zóny navrhuje zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb:   
- stavebnou čiarou, regulačnou čiarou, stanovením max. počtu podlaží, koeficientom zastavanosti pozemku, 

spôsobom zástavby, tvarom strechy.  

(b) Zásady a regulatívy územia pre výstavbu rekreačných chát  (RO:Ri) 
Výstavbu rekreačných chát, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej 

legislatívy, podmieniť splnením týchto regulatívov: 
- rekreačné chaty môžu byť samostatne stojace (kapacita 4-10 lôžok), počet podlaží, maximálne jedno 

nadzemné podlažie, obytné podkrovie, bez podpivničenia,  
- osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty podlahy 0.000 m na –0,50 m, 
- maximálna výška hrebeňa stavby od kóty 0,000 m je max. do +8,000 m , 
- vymedzená zastavovacia plocha rekreačných chát je min 45 m2 a max do 80 m2, včítane prístrešku 

(terasy, balkóna, verandy) , 
- súčasťou pôdorysu stavby nesmie byť garáž, nepovoľuje sa ani ako samostatne stojaca stavba, na 

pozemku zabezpečiť najmenej jedno parkovacie miesto, 
- stavebné objekty, ktoré sú umiestňované na okraji pozemku osadiť od hranice pozemku vo vzdialenosti 

min. 2 m, 
- veľkosť pozemkov je od 200 m2 do 500 m2 
- rešpektovať odstupy medzi rekreačnými objektmi min. 7,0 m od najbližšej hrany stavby,  
- realizovať ako stavby murované, resp. drevené za použitia materiálu: sokel – kameň, strešná  krytina - 

úplne vylučuje používanie lepenkovej asfaltovej krytiny a pozinkovaného plechu,  
- nosné konštrukcie murované, resp. drevostavby  – úplne sa zakazuje používanie unimobuniek ako 

nosná konštrukcia, 
- oplocovanie pozemkov rekreačných chát môžu byť do výšky max 1,0 m,  povoľuje sa oplocovať iba 

plotom z prírodného materiálu (kameň, drevo, oplotenie z drevín a popínavých rastlín), oplotenie 
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pozemku od prístupovej cesty sa zakazuje, 
- v sadových úpravách okolia stavieb použiť len tie druhy drevín a rastlín, ktoré rastú  v okolitej prírode. 
- ihličnaté vzrastlé dreviny sa zakazuje. 

(c) Zásady a regulatívy územia pre výstavbu penziónov v (RO: P): 
Výstavbu penziónov, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, 

podmieniť splnením týchto regulatívov: 
- penzióny môžu byť samostatne stojace (kapacita 15-60 lôžok), 
- počet podlaží, maximálne dva nadzemné podlažia + obytné podkrovie, bez podpivničenia,  
- osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty podlahy 0.000 m na –0,500 m, 
- maximálna výška hrebeňa stavby od kóty 0,000 m je max. do +15,000 m , 
- vymedzená zastavovacia plocha je max do 500 m2 ,včítane prístrešku (terasy, balkóna, verandy) , 
- súčasťou pôdorysu stavby nesmie byť garáž, nepovoľuje sa ani ako samostatne stojaca stavba, na 

pozemku zabezpečiť požadovaný počet parkovacích miest, 
- povoľuje sa umiestnenie bazénu, športových plôch a detských ihrísk, 
- stavebné objekty, ktoré sú umiestňované na okraji pozemku osadiť od hranice pozemku vo vzdialenosti 

min. 2 m, 
- veľkosť pozemkov je od 300 m2 do 1500 m2, 
- rešpektovať odstupy medzi rekreačnými objektmi min. 7,0 m od najbližšej hrany stavby,  
- realizovať ako stavby murované, resp. drevené za použitia materiálu: sokel – kameň, strešná  krytina - 

úplne vylučuje používanie lepenkovej asfaltovej krytiny a pozinkovaného plechu,  
- nosné konštrukcie murované, resp. drevostavby  – úplne sa zakazuje používanie unimobuniek ako 

nosná konštrukcia 
- oplocovanie pozemkov sa môže do výšky max 1,0 m,  povoľuje sa oplocovať iba plotom z prírodného 

materiálu (kameň, drevo, oplotenie z drevín a popínavých rastlín), oplotenie pozemku od prístupovej 
cesty sa zakazuje, 

- v sadových úpravách okolia stavieb použiť len tie druhy drevín a rastlín, ktoré rastú  v okolitej prírode. 
- ihličnaté vzrastlé dreviny sa zakazuje. 

(d) Zásady a regulatívy územia pre výstavbu občianskej vybavenosti (RO:OV) 

Prípustnou funkciou sú pozemky a stavby so zameraním obchodného a stravovacieho charakteru, určených 
k celoročnej prevádzke. UN-Z využíva jestvujúce objekty s možnosťou rekonštrukcie a nadstavby podkrovnej časti, 
vymedzuje zastavovacie podmienky pre umiestnenie nových objektov a určuje hranice pozemkov. 

Výstavbu občianskej vybavenosti, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu z platnej legislatívy, 
podmieniť splnením týchto regulatívov: 

- občiansku vybavenosť realizovať ako samostatne stojace stavby, 
- počet podlaží pri novostavbách, maximálne jedno podlažie, bez podpivničenia,  
- počet podlaží pri jestvujúcich stavbách, maximálne obytné podkrovie, bez podpivničenia,  
- pri novostavbách osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty podlahy 0.000 m na –0,500 m , 
- maximálna výška hrebeňa stavby od kóty 0,000 m je +8,000 m , 
- stavebné objekty, ktoré sú umiestňované na okraji pozemku osadiť od hranice pozemku vo vzdialenosti 

min. 2 m, 
- rešpektovať stavebnú čiaru a odstupy medzi rekreačnými objektmi min. 7,0 m od najbližšej hrany stavby,  
- pri vytyčovaní stavieb dodržať jednotné stavebné čiary, 
- realizovať ako stavby murované za použitia materiálu: sokel – kameň, strešná  krytina - úplne sa vylučuje 

používanie bitúmenového šindľa a pozinkovaného plechu, nosné murivo – tehlobloky,  
- oplotenie pozemku sa vylučuje. 
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4.1 Pozemky, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky 

V návrhu územného plánu zóny sú vymedzené funkčné plochy a pozemky, ktoré nie je možné využiť pre ďalší 
stavebný rozvoj dokumentované v grafickej prílohe výkres č. 5 Výkres priestorovej a funkčnej regulácie.  

Nezastaviteľné územia dokumentované v grafickej časti: 
- z navrhnutej koncepcie územného rozvoja, nezastaviteľné územia prestavujú plochy pláži, parkov, lesov, 

verejnej zelene, verejných priestranstiev a vodnej plochy, 
- zo stanovených ochranných pásiem hlavných rádov inžinierskych sietí..  

4.2 Chránené časti krajiny 

4.2.1.1 Základná charakteristika prírodných podmienok 

Výšková úroveň riešeného územia je v nadmorskej výške do 216 m n.m. Celý riešený priestor je podľa 
geomorfologického členenia SR  (Mazúr, Lukniš, 1990) súčasťou alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty a 
Panónska panva, provinciou Východné Karpaty  a Východopanónska panva. Orografický celok - rozhranie  
Východoslovenskej (Podvihorlatskej) pahorkatiny  a Východoslovenskej nížiny. 

Klimaticky patrí riešené územie do teplej až mierne teplej  oblasti, podoblasti mierne vlhkej, okrsok teplý, mierne 
suchý  s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je 8 - 9°C,  s priemernými ročnými úhrnmi zrážok 650 - 
750 mm. Priemerná  teplota vzduchu vo vegetačnom období je 15 - 16°C. Počet mrazových  dní v roku /min. teplota 
vzduchu - 0,1 °C a nižšia/ je 100 až 120  dní. Prevládajúci smer vetra je severozápadný, na bezvetrie  pripadá 48 % 
dní v roku. Ročná oblačnosť pod 60 %. Trvanie slnečného  svitu za rok v priemere nad 2200 hodín. 

Súčasný hydrologický režim je výrazne rozkolísaný a v siedmich mesiacoch v  roku sú evidované záporné hodnoty 
prietokov. Výsledky analýz jasne  poukazujú na výrazne zmenené podmienky vodohospodárskeho  potenciálu územia 
mimo vodnej nádrže Zemplínskej Šíravy,  čím sa znížila aj jeho hydromorfnosť a vododržnosť.  

4.2.1.2 Chránené územia  

a) Veľkoplošné chránené územia:   

Národné parky (NP)           -  nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránená krajinná oblasť (CHKO)   -  CHKO Vihorlat nezasahuje do riešeného územia 

b) Maloplošné chránené územia:   

Prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia (PR, NPR)  - PR Vinianska stráň,  
- PR Viniansky hradný vrch, Šútová,  

Prírodná pamiatka , národná prírodná pamiatka (PP, NPP)   - nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránený areál (CHA)   - Zemplínska šírava  
Chránený krajinný prvok         - Zemplínska šírava, Krajinný priestor Šútova  Vinianske jazero 

c) Chránené stromy:   - nenachádzajú sa v riešenom území   

4.2.1.3 Lokality medzinárodného významu  

Územia svetového prírodného dedičstva UNESCO     -   nenachádzajú sa v riešenom území 
 „Ramsarské“ mokrade      - nenachádzajú sa v riešenom území  

4.2.1.4 Európska sieť chránených území  – NATURA 2000 

Územie európskeho významu  (ÚEV)   -  nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránené vtáčie územia (CHVÚ)         -  CHVÚ Vihorlatské vrchy   

4.2.1.5 Regionálny ÚSES 

Regionálne biocentrum:    -  Zemplínska šírava, Biela Hora, Šútová,    
Regionálne biokoridory:     -  nenachádzajú sa v riešenom území   
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4.2.1.6 Miestny ÚSES 

Miestne biocentrum:   -  Vinianska stráň, severozápadná časť Zemplínskej šíravy   
Miestne biokoridory:         -  Viniansky potok   
Genofondové plochy: - Zemplínska šírava, Kameňolom pri vinnom, Kameňolom na úpätí Senderova, 

Kameňolom na úpätí Vinianskeho hradného vrchu, Viniansky hrad, Hradný kopec 
vo Vinnom. 

4.3 Etapizácia, časová a vecná koordinácia uskutočniteľnosti obnovy, prestavby, výstavby, 
asanácia existujúcich stavieb  

Územný plán rieši komplexne rozvoj riešeného územia k návrhovému obdobiu roku 2030. Realizácia navrhnutého 
riešenia (etapizácia) bude závislá od disponibilných finančných zdrojov. 

Realizácia navrhnutých objektov bude závislá taktiež od územno-technických podmienok konkrétneho stavebného 
pozemku, predovšetkým od technickej a dopravnej infraštruktúry. Táto skutočnosť taktiež ovplyvní čas a etapu 
výstavby. Stavby v rámci riešeného územia je potrebné primerane koordinovať územne, architektonicky a časovo.  

Dopravno prevádzkové, hmotové a architektonické riešenie objektov musí byť koordinované a posudzované z 
hľadiska potrieb v rámci celého riešeného územia.  

ÚPN_Z rieši nasledovnú etapizáciu a časovú koordináciu výstavby a prestavby: 
I. etapa: 
1) záchytné parkovisko pred vstupom do areálu, upraviť polohu autobusovej zastávky s obratiskom, 
2) dostavba a rekonštrukcia verejnej technickej infraštruktúry, 
3) záchytné parkovisko v severozápadnej časti územia, 
4) výstavba a rekonštrukciu prístupových komunikácií , 
5) spevnenie brehov vodnej plochy a úprava plážových plôch, 

II. etapa 
6) vybudovanie nových peších a cyklistických chodníkov, 
7) výstavba dreveného móla a altánku na vode, 
8) výstavba informačného centra 
9) rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich objektov , 
10) výstavba nových penziónov, 
11) výstavba maloobchodných prevádzok  

III. etapa 
12) revitalizácia Vinianskeho jazera (vyčistenie dna, úprava brehovej čiary)  
13) parkové úpravy  

5. POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY A NA VYKONANIE ASANÁCIE 

5.1.1 Pozemky pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie 

Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie riešenom území sú nasledovne: 
- Stavby komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.  
- Stavba autobusovej zastávky na samostatných zastávkových pruhoch mimo komunikačné siete. 
- Stavby peších plôch, komunikácií a chodníkov vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného 

plánu.  
- Stavby zásobovacích a výtlačných vodovodných potrubí a technických zariadení pre zásobovanie vodou. 
- Stavby hlavných zberačov  kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných stôk. 
- Stavby prípojok VN a NN elektrickej siete a  rekonštrukcia a  výstavbu nových transformačných staníc  



UPN-Z Vinianske jazero............................................................................................................................................. 06/2014 
Textová časť 

 

 

BOSKOV s.r.o........................................................................................................................Strana 29 z 41 
 

 

vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu. 
- Stavba telekomunikačnej káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení, podľa výkresovej časti. 

6. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI 

Pri riadení funkčného využitia, priestorového usporiadania a rozvoja rekreačnej oblasti Vinianske jazero, dodržať 
tieto záväzné regulatívy: 

6.1 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb – 
rekreačné chaty 

Funkčné využitie - hlavná funkcia je prechodné bývanie v rekreačných chatách. Zastavanosť pozemku stavbami 
na bývanie max. 45%.  

6.1.1.1 Pre vymedzené pozemky regulačných celkov (Ri-1 až Ri-16) je stanovené nasledovné funkčné 
využitie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- rekreačné chaty s maximálnym počtom 4-10 lôžok/ 1 chatu, 
- pre obsluhu územia slúžiace športové zariadenia (doplnková funkcia -záhradné domky, menšie ihriska 

a vodné plochy), 
- zeleň - prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými 

zásahmi 
- zeleň parková nízka, stredná, vysoká, vodné prvky, výtvarno-architektonické diela, 

Prípustné doplnkové: 
- spevnené plochy peších komunikácií s príslušným mobiliárom, schody, rampy,  
- spevnené oddychové plochy s príslušným mobiliárom 

Neprípustné: 
- garáže pre osobné automobily na pozemkoch rekreačných chát, 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie a funkcie nezlučiteľné s 

funkciou zelene, 
- objekty trvalého charakteru akejkoľvek funkcie. 

6.1.1.1.1 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-1 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 2423 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 3 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 80 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 45% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 55% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.2 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-2 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 3986 m2 
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Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 4 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 80 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 45% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 55% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.3 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-3 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 667 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 1 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 80 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 45% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 55% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.4 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-4 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 3396 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 9 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.5 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-5, Ri-6 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 1036 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 3 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 
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Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.6 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-7 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 4198 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 9 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 80 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 45% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 55% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport 

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.7 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-8, Ri-9, Ri-10 

Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ri-8) 776 m2 
Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ri-9) 542 m2 
Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ri-10) 444 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 3 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 80 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 45% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 55% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport 

 a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.8 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-11 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 1075 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 4 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
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Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  
a rekreácia 

Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.9 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-12 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 923 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 1 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.10 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-13 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 1101 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 3 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.11 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-14 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 590 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.12 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-15 
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Celková plocha regulačného celku – pozemku 182 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 1 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.1.1.1.13 Regulačný celok – rekreačné chaty lokalita Ri-16 

Celková plocha regulačného celku – pozemku 944 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 45 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Osadenie objektu nad terén v max. výške od kóty 
podlahy 0,00 m 

- 0,50 m 

Maximálna podlažnosť 2 
Maximálna miera zastavania max. 35% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 75% 
Funkčno prevádzkové využitie územia prechodné bývanie, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.2 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb – 
skupinové formy rekreácie (hotely, penzióny) 

6.2.1.1 Pre vymedzené pozemky regulačných celkov  (P- penzión, H- hotel) je stanovené funkčné 
využitie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- ubytovanie v penziónoch s maximálnym počtom od 15 do  60 lôžok/ 1 penzión, 
- ubytovanie v hoteloch s maximálnym počtom od 61 do  100 lôžok/ 1 hotel, 
- verejné stravovanie, obchody, služby v oblasti cestovného ruchu, 
- kultúrne, zábavné a športové zariadenia, 
- zeleň - prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými 

zásahmi 
- zeleň parková nízka, stredná, vysoká, vodné prvky, výtvarno-architektonické diela, 

Prípustné doplnkové: 
- spevnené plochy peších komunikácií s príslušným mobiliárom, schody, rampy,  
- spevnené oddychové plochy s príslušným mobiliárom 

Neprípustné: 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie a funkcie nezlučiteľné s 

funkciou zelene, 
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- objekty trvalého charakteru akejkoľvek funkcie. 

6.2.1.1.1 Regulačný celok – skupinové formy rekreácie lokalita H-1 

Celková plocha regulačného celku – pozemku (H-1)  965 m2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 500 m2 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 15,0 m od upraveného terénu 
Maximálna podlažnosť 2+obytné podkrovie 
Maximálna miera zastavania max. 60% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 40% 
Funkčno prevádzkové využitie územ prechodné bývanie, služby, šport  

a rekreácia 
Forma zástavby viacpodlažná 

6.3 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb – 
občianska vybavenosť a služby 

Funkčné využitie: - pre umiestnenie komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti miestneho významu. 
Súčasťou sú stavby dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii, verejná zeleň, drobné účelové 
stavby, drobná architektúra. Parkovanie musí byť zabezpečené na pozemku prevádzkovateľa, alebo na vyhradených 
parkoviskách na verejných komunikáciách. Zastavanosť pozemku stavbami max.50%. Výšková hladina max. 1 
nadzemné podlažie. 

6.3.1.1 Pre vymedzené pozemky regulačných celkov (Ov-1 až Ov-4) je stanovené funkčné využitie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- verejné stravovanie, obchody, služby v oblasti cestovného ruchu, 
- kultúrne, zábavné a športové zariadenia, 
- zeleň - prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými 

zásahmi 
- zeleň parková nízka, stredná, vysoká, vodné prvky, výtvarno-architektonické diela, 

Prípustné doplnkové: 
- spevnené plochy peších komunikácií s príslušným mobiliárom, schody, rampy,  
- spevnené oddychové plochy s príslušným mobiliárom 

Neprípustné: 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie a funkcie nezlučiteľné s 

funkciou zelene, 
- objekty trvalého charakteru akejkoľvek funkcie. 

6.3.1.1.1 Regulačný celok – skupinové formy rekreácie lokalita Ov-1 

Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ov-1)  210 m2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 80 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 1 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 8,0 m od upraveného terénu 
Maximálna podlažnosť 1 nadzemné podlažie,  

bez využitia podkrovia 
Maximálna miera zastavania max. 50% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 50% 
Funkčno prevádzkové využitie územ služby 
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Forma zástavby jednopodlažná 

6.3.1.1.2 Regulačný celok – skupinové formy rekreácie lokalita Ov-2 

Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ov-1)  402 m2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 100 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 1 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 15,0 m od upraveného 

terénu 
Maximálna podlažnosť 1 nadzemné podlažie,  

bez využitia podkrovia 
Maximálna miera zastavania max. 50% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 50% 
Funkčno prevádzkové využitie územ služby 
Forma zástavby jednopodlažná 

6.3.1.1.3 Regulačný celok – skupinové formy rekreácie lokalita Ov-3 

Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ov-1)  670 m2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. 100 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 3 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 15,0 m od upraveného 

terénu 
Maximálna podlažnosť 1 nadzemné podlažie,  

bez využitia podkrovia 
Maximálna miera zastavania max. 50% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 50% 
Funkčno prevádzkové využitie územ služby  
Forma zástavby jednopodlažná 

6.3.1.1.4 Regulačný celok – skupinové formy rekreácie lokalita Ov-4 

Celková plocha regulačného celku – pozemku (Ov-1)  560 m2 
Zastavaná plocha pozemku stavbami max. s350 m2 
Počet navrhovaných stavieb v lokalite maximálne 1 
Maximálna výška hrebeňa strechy do 15,0 m od upraveného 

terénu 
Maximálna podlažnosť 1 nadzemné podlažie,  

bez využitia podkrovia 
Maximálna miera zastavania max. 50% 
Podiel plôch zelene na pozemku min. 50% 
Funkčno prevádzkové využitie územ služby 
Forma zástavby jednopodlažná 

6.4 Plochy verejnej zelene 

Hlavná funkcia: - Nezastaviteľná plocha trvalými stavbami. Na ploche je možné umiestniť technické a dopravné 
vybavenie. Zeleň verejne prístupná. Tvoria ju verejné priestranstvá, ktoré sú doplnené zeleňou vrátane odpočinkových 
plôch, chodníkov, uličnej zelene a alejí. Môžu sa tu umiestňovať prvky drobnej architektúry, menších vodných plôch, 
detské ihriská, pešie komunikácie a pod.  
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6.4.1.1 Pre vymedzené pozemky je stanovené funkčné využitie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- zeleň - prirodzené spoločenstva flóry a fauny so stabilizačnou funkciou, s nevyhnutnými rekultivačnými 

zásahmi 
- zeleň parková nízka, stredná, vysoká, 
- vodné prvky,  
- výtvarno-architektonické diela, 

Prípustné doplnkové: 
- spevnené plochy peších komunikácií s príslušným mobiliárom, schody, rampy,  
- spevnené oddychové plochy s príslušným mobiliárom 

Neprípustné: 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie a funkcie nezlučiteľné s 

funkciou zelene, 
- objekty trvalého charakteru akejkoľvek funkcie. 

6.5 Plochy pre šport a rekreácie 

Hlavné funkčné využitie: -. súčasťou plôch sú stavby dopravné a technické slúžiace základnej funkcii, verejná 
a vyhradená zeleň, drobné účelové stavby, drobná architektúra.  

6.5.1.1 Pre vymedzené pozemky je stanovené funkčné využitie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- súvisiace zariadenia služieb (vstupné objekty, pokladne, služby – občerstvenie,  
- kultúrne, zábavné a športové zariadenia, 
- lanový park a súvisiace zariadenia (lezecké okruhy, sústava lanoviek a i.)  
- všetky druhy športových stavieb a ihrísk, zariadenia pre trávenie voľného času (malé športové zariadenia, 

detské ihriská, drevené móla a vyhliadkové veže a i.). 
- zeleň parková nízka, stredná, vysoká, 
- vodné prvky,  
- výtvarno-architektonické diela, 

Prípustné doplnkové: 
- spevnené plochy peších komunikácií s príslušným mobiliárom, schody, rampy,  
- spevnené oddychové plochy s príslušným mobiliárom 

Neprípustné: 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie a funkcie nezlučiteľné s 

funkciou zelene, 
- objekty trvalého charakteru akejkoľvek funkcie. 

6.6 Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia 

6.6.1 Dopravné vybavenie 

6.6.1.1 Pozemky pre dopravné stavby - automobilové komunikácie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- cestné komunikácie 
- parkovacie miesta s prístupovými komunikáciami 
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- spevnené plochy peších komunikácií - ulice, rozptylné plochy s príslušným vybavením uličného mobiliáru 
- zastávky MHD 
- verejná zeleň parkovo upravená, uličné stromoradia, stromy, solitéry, vodné prvky 
- zjazdné a cyklistické chodníky 
- výtvarno-architektonické diela 
- verejne prístupná sprievodná zeleň s ochrannou a izolačnou funkciou 

Prípustné doplnkové: 
- nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej technickej vybavenosti, 
- manipulačné plochy pre potreby odpadového hospodárstva, 
- nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej občianskej vybavenosti (sociálne zariadenia, drobné objekty OV, 

prístrešky,  predajňa cestovných lístkov, informačné centrum a pod.) 

Neprípustné: 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie 

6.6.1.2 Pozemky pre dopravné stavby - pešie komunikácie: 

Prípustné funkčné využitie: 
- spevnené plochy peších komunikácií - ulice, námestia s príslušným vybavením uličného mobiliáru,  
- drevené móla a peší ochoz, 
- verejná zeleň parkovo upravená, uličné stromoradia, stromy solitéry, vodné prvky,  
- zjazdné a cyklistické chodníky, výtvarno-architektonické diela 
- verejne prístupná sprievodná zeleň s ochrannou a izolačnou funkciou  

Prípustné doplnkové: 
- nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej technickej vybavenosti 
- manipulačné plochy pre potreby odpadového hospodárstva 
- nevyhnutné plochy a zariadenia prípustnej občianskej vybavenosti (sociálne zariadenia, drobné objekty OV, 

prístrešky, predajňa cestovných lístkov, informačné centrum a pod.) 

Neprípustné: 
- všetky druhy funkcií s negatívnym vplyvom na životné a spoločenské prostredie 

6.6.2 Technické vybavenie 

6.6.2.1 Umiestnenie jednotlivých prípojok k objektom je odporúčané: 

- v komunikácii umiestňovať: kanalizačné potrubie, vodovodné potrubie, 
- v uliciach, kde nie je chodník na okraji cesty viesť rozvod elektrickej energie a verejného osvetlenia, inak 

tieto rozvody viesť v zelenom páse, 
- plynový rozvod viesť v komunikácii, 
- dažďovú vodu zachytávať na pozemkoch, do otvorených rigolov viesť iba povrchovú vodu z komunikácií, 
- za primárne palivové médium pre vykurovanie považovať plyn, 
- v čo najväčšej miere používať alternatívne zdroje energií – solárnu energiu, zemské teplo, vietor. 

6.7 Regulácia umiestňovania stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbárnych priestorov s určením 
zastavovacích podmienok 

6.7.1.1 Umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch je regulované stavebnými čiarami, ktoré sú 
vyznačené vo výkrese č. 5 Výkres priestorovej  a funkčnej regulácie nasledovne: 
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Podmienky realizácie – regulačný celok:  
Ri-1, Ri-2, Ri-3, Ri-4, Ri-5, Ri-6, Ri-7, Ri-8, Ri-9, Ri-10, Ri-11, Ri-12, Ri-13, Ri-14, Ri-15, Ri-16 
 
1. Osadenie stavby na pozemku: 
a) Umiestnenie stavieb na pozemkoch je určené stavebnými a regulačnými čiarami 

zdokumentované vo výkrese č. 02 – Komplexný urbanistický návrh riešeného územia: 
b) od hranice pozemku vo vzdialenosti min. 1,0 m, alebo v rozsahu definovanom výkresom 

regulatívov (pozri výkresovú časť) 
c) odstupy medzi objektmi je min. 7,0 m od najbližšej hrany stavby 
2. Strecha - strechy môžu byť riešené ako šikmé sedlové, pripúšťajú sa aj jednoduché tvary - 

pultová. Sklon šikmej strechy nie je obmedzený, v prípade riešenia sedlovej strechy je nutné 
použiť rovnaký sklon na všetkých objektoch rekreačných chát a bungalovov. Nevylučujú sa 
historizujúce tvary striech ako napr. manzardová strecha a pod. Materiálové riešenie striech 
musí byť v prípade použitia šikmých striech jednotné na všetkých objektoch. Ako krytina musí 
byť použitý materiál jednotnej farebnosti. Úplne sa vylučuje používanie lepenkovej asfaltovej 
krytiny. 

3. Zeleň - v bezprostrednom kontakte s komunikáciou zachovať aspoň časť existujúcich 
vzrastlých stromov (ak to nevylučuje rozhodnutie na základe nasledujúceho textu). Pripúšťa sa 
výrub stromov v polohe znemožňujúcej výstavbu navrhovaného objektu resp. prevádzku 
navrhovanej vozidlovej komunikácie alebo výrub stromov s priemernou a nižšou sadovníckou 
hodnotou (určí dendrologický výskum). Rovnako sa pripúšťa výrub stromov kvôli ich 
nevhodnej polohe z hľadiska rozhľadových uhlov križovatiek. Pri povolení na výrub bude 
stanovená náhradná výsadba. 

4. Parkovanie, garážovanie – nepripúšťa sa výstavba garáže ako súčasť pôdorysu ani ako 
samostatne stojacia stavba. Na pozemku je potrebné zabezpečiť minimálne jedno parkovacie 
miesto. V rámci parkovacích plôch riešiť zelené ostrovčeky s novou výsadbou stromov – 
malokorunných kultivarov so stĺpovitou alebo guľovitou korunou s menšou odparovacou 
plochou. 

5. Oplotenie pozemkov – môžu sa oplocovať do výšky maximálne 1,0 m v časti od hraníc 
susedných pozemkov. Od prístupovej komunikácie sa oplotenie vylučuje. Povoľuje sa 
oplocovať iba plotom z prírodného materiálu (kameň, drevo, oplotenie z drevín a popínavých 
rastlín. 

6.8 Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 

(a) Všetky budovy, objekty občianskej vybavenosti, služieb, administratívy a prevádzok musia byť napojené na 
rozvody tech. infraštruktúry (verejný vodovod , verejná kanalizácia).  

(b) Každý pozemok s objektom napojeným na elektrickú rozvodnú sieť musí mať vlastnú rozvodnú skriňu resp. 
musí byť napojený na spoločnú rozvodnú skriňu. 

(c) Každá stavba musí byť vybavená odstavným resp. parkovacím stojiskom s dvomi parkovacími miestami 
riešeným na vlastnom pozemku. 

(d) Každý vlastník pozemku musí mať evidované zabezpečenie likvidácie komunálneho odpadu – vlastnú, alebo 
skupinovú odpadovú nádobu, alebo kontajner s organizovaným odvozom komunálneho odpadu. 

(e) Dominantným zdrojom tepelnej energie pre rozvojovú výstavbu v zóne bude zemný plyn, ako doplnkový zdroj 
využívať netradičné zdroje energie - slnečnú energia, energiu zo zeme a z ovzdušia. 

(f) Všetky verejné objekty musia byť riešené tak, aby spĺňali podmienky pre užívanie v zmysle § 46 vyhlášky č. 
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532/2002 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

6.9 Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny 

(a) Pri činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je 
nevyhnutné vykonať záchranný výskum. Náhodný archeologický nález je nálezca bezodkladne povinný 
nahlásiť osobne alebo prostredníctvom obce na Krajský pamiatkový úrad Košice, nález nevyzdvihovať, ale 
zabezpečiť jeho základnú ochranu až do príchodu archeológa. 

(b) V územnom a stavebnom konaní stavieb nachádzajúcich sa na území evidovaných archeologických nálezísk, 
v zmysle pamiatkového zákona, je potrebné vyžiadať stanovisko alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového 
úradu Košice. 

(c) Pripravované investičné zámery v priestoroch evidovaných archeologických nálezísk prerokovať 
s Archeologickým ústavom. Popri bežných postupoch pamiatkovej starostlivosti a ochrany pamiatok treba pri 
príprave realizácie investičných zámerov, zabezpečiť v dostatočnom rozsahu pamiatkový a archeologický 
výskum. 

6.10 Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby 

Územný plán zóny nahrádza územné rozhodnutie pre jednotlivé stavby. 

6.11 Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov 

V rámci ÚPN-Z dôjde k deleniu a sceľovaniu pozemkov tak, ako je to vymedzené vo výkres č.2, 5. Pri sceľovaní 
a delení pozemkov je potrebné dodržať tieto zásady: 

- vyčleniť pozemky pre rekreačné chaty tak, aby každý mal samostatný prístup z komunikácie, 
- vyčleniť pozemky pre nadzemné technické vybavenie územia, napr. trafostanicu, 
- vyčleniť pozemky pre komunikácie a verejnú zeleň, 
- k vytvoreniu stavebných pozemkov delením a sceľovaním môže dôjsť na základe dohody o zámene 

pozemkov alebo odkúpení pozemkov, prípadne vyvlastnením pozemkov pre verejnoprospešné stavby 
schválené v ÚPD. Podkladom pre delenie a sceľovanie pozemkov bude geometrický plán. 

6.11.1 Sceľovanie pozemkov 

Regulačný celok parcelné číslo výmera 
m2 

navrhovaná výmera 
m2 

1066/62 504 504 
1066/63 522 
1066/64 542 

1104 Ri-1 

1066/65 815 815 
1066/196 252 
1066/197 228 

480 

1066/198 250 
1066/199 263 

513 

1066/200 311 
1066/201 350 

661 

1066/202 385 
1066/203 422 

807 

1066/204 457 

Ri-4 
 

1066/6 478 
935 

1066/190 183 
Ri-6 

1066/191 200 
383 



UPN-Z Vinianske jazero............................................................................................................................................. 06/2014 
Textová časť 

 

 

BOSKOV s.r.o........................................................................................................................Strana 40 z 41 
 

 

1066/213 290 
Ri-13 

1066/214 277 
567 

6.11.2 Delenie pozemkov 

Regulačný celok parcelné číslo výmera 
m2 

navrhovaná výmera 
m2 

1066/6 770 
1066/6 669 
1066/6 607 

Ri-4 

1066/6 

8948 

801 
1066/66 269 

390 
1066/208 242 Ri-4 

1066/209 283 
404 

6.12 Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie. 

Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie riešenom území sú nasledovne: 
- Stavby komunikácií vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu.  
- Stavba autobusovej zastávky na samostatných zastávkových pruhoch mimo komunikačné siete. 
- Stavby peších plôch, komunikácií a chodníkov vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného 

plánu.  
- Stavby zásobovacích a výtlačných vodovodných potrubí a technických zariadení pre zásobovanie vodou. 
- Stavby hlavných zberačov  kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných stôk. 
- Stavby prípojok VN a NN elektrickej siete a  rekonštrukcia a  výstavbu nových transformačných staníc  

vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu. 
- Stavba telekomunikačnej káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení, podľa výkresovej časti. 

6.13 Vymedzenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky – nezastaviteľné 
pozemky. 

(a) V návrhu územného plánu zóny sú vymedzené funkčné plochy a pozemky, ktoré nie je možné využiť pre 
ďalší stavebný rozvoj dokumentované v grafickej prílohe výkres č. 5 Výkres priestorovej a funkčnej 
regulácie.  

(b) Nezastaviteľné územia dokumentované v grafickej časti výkrese č. 5 – Výkres priestorovej a funkčnej 
regulácie: 
- z navrhnutej koncepcie rozvoja riešeného územia (nezastaviteľné územia prestavujú plochy pláži, 

parkov, lesov, verejnej zelene, verejných priestranstiev a vodná plocha), 
- zo stanovených ochranných pásiem hlavných rádov inžinierskych sietí. 

. 
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7. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k  pozemkom a stavbám obmedziť. Ako 
verejnoprospešné stavby v riešenom území sa stanovujú podľa vyznačenia vo výkrese schéma verejnoprospešných 
stavieb. 

VPS – 1 Doprava 

VPS - 1.1.  Stavby, rekonštrukcia obslužných a prístupových komunikácií a dopravných zariadení vrátane 
cestných mostov a dopravných nájazdov. 

VPS - 1.2  Stavby parkovacích a odstavných plôch. 
VPS - 1.2  Stavba autobusovej zastávky na samostatných zastávkových pruhoch mimo komunikačné 

siete. 
VPS - 1.3.  Stavby peších plôch, komunikácií a chodníkov (pešie, turistické, cyklistické, drevené móla). 

VPS – 2  Stavby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

VPS - 2.1.  Revitalizácia existujúcich plôch zelene a realizácia nových plôch parkovo upravenej zelene 
a vodných prvkov. 

VPS – 3 Stavby pre vodné hospodárstvo 

VPS - 3.1.  Stavby zásobovacích a výtlačných vodovodných potrubí a technických zariadení pre 
zásobovanie vodou vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu. 

VPS - 3.2.  Stavby hlavných zberačov kanalizačnej siete a koridory trás nadväzujúcich uličných stôk v obci 
podľa grafickej časti dokumentácie územného plánu. 

VPS - 3.3 Stavba odvodňovacích rigolov a prívodu vody do vodnej nádrže. 

VPS - 3.4 Stavba spevnenia brehov vodnej plochy a rekonštrukcia hrádze. 

VPS – 4 Stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu 

VPS - 4.1  Stavby trás vn a nn elektrickej siete. Stavba 22 kV káblových elektrických vedení uložených 
v zemi pre napojenie nových lokalít. 

VPS - 4.2.  Stavby rekonštrukcie a výstavby transformačnej stanice: 
- nová na parcele 2584/73 - TR kiosková  

VPS - 4.3  Stavba telekomunikačnej káblovej siete a súvisiacich technologických zariadení. 
VPS - 4.4 Stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy. 
VPS - 4.5  Stavby rozšírenia STL rozvodov plynu vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného 

plánu. 
 
 

Koniec sprievodnej správy. 
 
V Humennom, 06/2014      Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
 


