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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA - PRE ZMENY A DOPLNKY Č. 2 

Pre katastrálne územie obce Sečovská Polianka je spracovaný Územný plán obce Sečovská 
Polianka (spracovateľ: Ing. Arch. E. Mačáková, URBA Košice), ktorý bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom v Sečovskej Polianke uznesením č. 23 bod E. 1) dňa 06.05.2005. Jeho záväzná časť 
bola vyhlásená  VZN č. 8/2005 zo dňa 06.05.2005 s účinnosťou 21.5.2005 a zmeny a doplnky č.1 
ÚPN-O Sečovská Polianka schválené uznesením č. 48/2015 dňa 25.9.2015 a doplnená záväzná časť 
bola vyhlásená VZN č.1/2015 zo dňa 25.9.2015 s účinnosťou 12.10.2015 (spracovateľ: Ing. Arch. E. 
Mačáková, URBA Košice). 

 

1.1. ŠPECIFIKÁ ÚČELU SPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.2 (ĎALEJ IBA ZAD Č.2)  

Uznesením č. 8/I/2021 z 25.02.2021 obecné zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka zrušilo 
uznesenie č. 64/VI/2020 zo dňa 03.12.2020 o schválení zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce 
Sečovská Polianka a zároveň boli uznesením č. 8/I/2021 zo dňa 25.02.2021 Obecným 
zastupiteľstvom Sečovská Polianka odsúhlasené obstaranie zmien a doplnkov z iniciatívy a zámeru 
občanov obce a obce Sečovská Polianka.  

1.2 DÔVOD OBSTARANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.2 

Hlavným dôvodom pre obstaranie ZaD č.2 je rozšíriť funkčnú plochu bývania pre rodinný dom v 
obci Sečovská Polianka. Cieľom uvedených krokov je aktualizovať funkčnú štruktúru v tomto 
priestore pri minimalizácii zásahov do princípov platnej ÚPD a zachovať tak vyvážený vývoj obce do r. 
2035. V ZaD č.2 je oprava jestvujúcich funkčných plôch, ktoré boli chybne zakreslené v pôvodnej 
územnoplánovacej dokumentácii. 

1.3 VYHODNOTENIE DOTERAJŠÍCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH DOKUMENTÁCII 

Územný plán obce 
Obec Sečovská Polianka má spracovaný ÚPN-O Sečovská Polianka, ktorý bol schválený Obecným 

zastupiteľstvom v Sečovskej Polianke uznesením č. 23 bod E. 1) dňa 06.05.2005. Jeho záväzná časť 
bola vyhlásená  VZN č. 8/2005 zo dňa 06.05.2005 s účinnosťou 21.5.2005 a zmeny a doplnky č.1 
ÚPN-O Sečovská Polianka schválené uznesením č. 48/2015 dňa 25.9.2015 a doplnená záväzná časť 
bola vyhlásená VZN č.1/2015 zo dňa 25.9.2015 s účinnosťou 12.10.2015.  

1.4 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 

Dokumentácia ZaD č.2 je spracovaná v intenciách Zadania pre ÚPN-O, ktoré bolo schválené v OZ 
obce Sečovská Polianka, uznesením č. 80/01 dňa 12.12.2001, na základe stanoviska vtedajšieho 
Krajského stavebného úradu v Prešove, vydaného v zmysle § 20 ods. 6.  stavebného zákona.  

ZaD č.2 sú spracované v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja v platnom "ÚPN obce Sečovská 
Polianka " a v súlade so "Zadaním pre vypracovanie ÚPN obce". 

1.5 SÚLAD S ÚPN  PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (2019) 

ZaD č.2 sú vypracované v súlade so záväznou časťou aktuálnej nadradenej ÚPD  Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja 
dňa 26.08.2019, uznesením č. 269/2019, s účinnosťou od 06.10.2019. 
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1.6 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.2 (ĎALEJ IBA ZAD Č.2)  

Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O je navýšiť plochy pre rodinné domy a plochy 
pre rekreáciu a cestovný ruch.  

 

Návrh ZaD č.2 sa týka týchto funkčných plôch: 

zmena Označenie 
lokality  

Popis zmien a doplnkov č.2 

Obec Sečovská Polianka 

1 Z2/1 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: záhrada  
Navrhované funkčné využitie lokality:  plocha rodinných domov.  

Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si 
nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

2 Z2/2 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej 

vybavenosti 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plochy rodinných domov - stav 

(plocha pri bývalej pekárni).  
Lokalita sa nachádza v zastavanom územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

3 Z2/3 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej 

vybavenosti 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plochy rodinných domov - stav 

(plocha pri požiarnej zbrojnici).  
Lokalita sa nachádza v zastavanom územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

4 Z2/4 
Funkčné využitie podľa platného územného plánu: plocha občianskej 

vybavenosti 
Navrhované funkčné využitie lokality:  plochy rodinných domov - stav 

(plocha pri predajni ILAS).  
Lokalita sa nachádza v zastavanom územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si nevyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie. 

Priemet záväzných častí z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN Prešovského 
samosprávneho  kraja 2019. 

Vypustenie ochranného pásma cintorína a poľnohospodárskeho dvora. 

1.7 SÚPIS PODKLADOV A ZHODNOTENIE MIERY ICH ZÁVÄZNOSTI 

 Pri vypracovaní ZaD č.2  boli použité nasledovné podklady: 

Záväzné podklady:  
• Nadradená územnoplánovacia dokumentácia  - Územný plán Prešovského samosprávneho 

kraja, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho 
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kraja č. 77/2019, Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 26.08.2019, 
uznesením č. 269/2019, s účinnosťou od 06.10.2019).  

� Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Sečovská Polianka, schválené uznesením č. 80/01 dňa 
12.12.2001. 

� ÚPN-O Sečovská Polianka (spracovateľ: URBA Košice), schválený uznesením OZ Sečovská 
Polianka č. 23 bod E.1) dňa 06.05.2005 a záväzná časť vyhlásená VZN č.8/2005 dňa 
06.05.2005 s účinnosťou 21.5.2005. 

• ZaD č.1 ÚPN-O Sečovská Polianka (spracovateľ: URBA Košice), schválený uznesením OZ 
Kvakovce č. 48/2015 dňa 25.9.2015 a záväzná časť vyhlásená VZN č.1/2015 dňa 25.9.2015 s 
účinnosťou 12.10.2015. 

� Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou (spracovateľ: 
SAŽP, r.2019). 

• Koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku schválenej uznesením vlády SR č. 923 zo 
dňa 23.11.2005, národného rozvoja cestovného ruchu v SR.  

• Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu plnenia 
uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy. 

Mapové podklady 
• Základné mapy zdroj: www.geoportál.sk  
• Bonitované pôdno - ekologickej jednotky (BPEJ) v katastrálnom území - webová stránka 

Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy ako informatívny zdroj 
www.podnemapy.sk. 
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B. ZMENY A DOPLNKY č.2 - PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

Zmeny a doplnky č.2 sú v texte zvýraznené tučným písmom a vypustený text preškrtnutým 
písmom. 

2.4.  VÄZBY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ NADRIADENÝCH DOMUMENTÁCIÍ 

2.4.1.  Záväzné časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja vzťahujúce sa 
k riešenému územiu 

 
<Pôvodný text kapitoly ÚPN-O Sečovská Polianka sa ZaD č.2 nahrádza novými záväznými 

reguláciami v zmysle nadriadenej územnoplánovacej dokumentácii ÚPN Prešovského samosprávneho 
kraja (r.2019). 

 
Z ÚPN – VÚC Prešovského kraja schváleného uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením 

vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho 
Zmien a doplnkov schválených nariadením vlády SR č. 679/2002 Z.z., druhých Zmien a doplnkov 2004 
schválených Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228 zo dňa 22. 06. 
2004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením Prešovského kraja 
č. 4/2004 s platnosťou od 30. 07. 2004 a Zmien a doplnkov územného plánu Prešovského kraja 2009 
schválených Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 588/2009 zo dňa 27. 
10. 2009, vyplýva potreba rešpektovať záväzné regulatívy platné pre katastrálne územie obce a 
verejnoprospešné stavby: 
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia 
1.1. v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov, 
1.1.9. podporovať vytváranie nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a 
ostatnými aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátoch s využitím väzieb 
jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej 
spolupráce, v súlade s dohodami a zmluvami regionálneho charakteru vo väzbe na medzivládne 
dohody,  
1.2. v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry 
1.2.1. podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej 
štruktúry 
1.2.1.3. podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa: 
1.2.1.3.7. vranovsko – trebišovskú rozvojovú os: Vranov nad Topľou – Sečovce - Trebišov 
1.2.2. zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a 
celoštátneho 
významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť 
1.3. ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia 
1.3.5. formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať 
vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia, 
1.3.6. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej 
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí, 
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1.3.7. podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia, 
pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území, 
1.3.8. podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, 
rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak 
pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier: 
1.3.8.4. tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Levoča, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, 
1.7. rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, 
Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník 
a Vranov nad Topľou 
1.8. chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia 
1.9. v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území 
národných parkov, v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach 
patriacich do sústavy NATURA 2000, posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné 
komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
1.13. v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie 
obyvateľstva v prípade ich ohrozenia, 
1.14. v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 
1.14.1. zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v 
nadväznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského 
kraja, 
1.14.2. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii 
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností, 
1.14.3. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných 
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracovne rovnocenné 
prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s 
požiadavkami na moderný spôsob života, 
1.14.4. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov 
činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 
1.14.5. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a 
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov, 
1.15. v oblasti sociálnej infraštruktúry 
1.15.2. v oblasti zdravotníctva 
1.15.2.3. vytvárať územno – technické predpoklady na budovanie zariadení paliatívnej starostlivosti 
a zariadení starostlivosti pre dlhodobo chorých 
1.15.2.5. vytvárať územno – technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v 
oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier 
1.15.3. v oblasti sociálnych služieb 
1.15.3.1. vytvárať územno – technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej 
starostlivosti sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím 
1.15.3.2. v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vytvárať 
územno – technické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov v dôchodkovom 
veku s preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu 
1.16. v oblasti kultúry a umenia, 
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1.16.1. rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, 
hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých 
kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a 
predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, 
osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území), 
1.16.2. vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou kultúrnych zariadení v regióne ako 
neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu, 
1.16.3. vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a 
rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny, 
1.17. v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva 
1.17.1. rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, 
vyhlásené pamiatkové územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma), 
pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok, 
1.17.2. uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského 
charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a rešpektovať 
kultúrnohistorické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana pamiatok, 
1.17.5. využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ďalšie využívanie 
ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich 
zachovanie, 
1.17.8. stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych 
pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký 
spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote, 
1.17.9. venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných 
archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR 
1.17.10. zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných 
oblastí, v pripravovaných chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe usmerňovať rozvoj 
sídelných štruktúr vo väzbe na zachovaný historický urbanizmus a s ohľadom na prostredie 
jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Pri rekonštrukciách rešpektovať tradičnú architektúru 
a z hľadiska krajinotvorby limitovať štruktúru zástavby a výškové zónovanie hmôt. 
2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky 
2.1. považovať za hlavné rekreačné krajinné celky (RKC): Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busov, 
Čergov, Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Ľubické predhorie, Ľubovniansku vrchovinu, Nízke Beskydy, 
Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty a Vysoké Tatry, Stredný Spiš, Vihorlat, 
2.6. podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom 
území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a 
zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-
rekondičný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus, 
2.10. usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s 
Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej 
republiky a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 
2.11. vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí 
budovaním rekreačných zón sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú 
rekreáciu v ich záujmových územiach, 
2.15. vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav / 
s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou 
2.16. v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu 
turistických ciest,  
2.16.3. na regionálnej úrovni 
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2.16.3.3. regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá 
regiónu: 
e) 018 Slanská cyklomagistrála 
4. Ekostabilizačné opatrenia 
4.1. pri umiestňovaní investícií /rozvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí alebo 
plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať prioritne do tzv. hnedých 
plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obcí. 
4.3. zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a 
usporiadaní územia 
4.3.6. preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých 
plochách (TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov 
4.3.7. obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu 
retencie vôd, 
4.5. pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v 
poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený 
spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability, s 
maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín, 
4.6. podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu ohrozeného vodnou eróziou, 
4.9. v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, 
4.9.1. zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny, postupne zabezpečovať 
právnu ochranu pripravovaných návrhov území európskeho významu a navrhovaných území 
európskeho významu za účelom ich začlenenia do sústavy NATURA 2000 a zabezpečiť právnu 
ochranu navrhovaných chránených vtáčích území ako súčastí chránených vtáčích území ako súčasti 
sústavy NATURA 2000, 
4.9.2.. pri hospodárskom využívaní chránených území uplatňovať diferencovaný spôsob 
hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia, najmä 
zohľadňovať samoreprodukčnú schopnosť revitalizácie prírodných zdrojov, 
4.9.3. rešpektovať prioritnú ekologickú funkciu lesov s nulovým drevoprodukčným významom v 
chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v existujúcich a navrhovaných zónach A, rešpektovať 
ako jednu z hlavných funkcií ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom v 
ostatných chránených územiach a zónach, 
4.9.7. pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej 
stability uplatňovať 
4.9.7.1. hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov druhov 
ako i priaznivý stav časti krajiny, v chránených územiach najmä v kategóriách ochranných lesov a 
lesov osobitného určenia 
4.9.7.2. ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách 
podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty), a hospodárením 
zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov ako i priaznivý stav časti krajiny 
4.9.7.3. prispôsobenie trasovania dopravnej a inej technickej infraštruktúry ochrane prvkov 
ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v prípade 
potreby nevyhnutného umiestnenia tejto infraštruktúry do územia biocentra umiestniť ju prioritne 
do okrajových častí biocentra, 
4.9.7.4. eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej 
stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.), 
systémovými opatreniami 
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4.9.7.5. realizovanie ekologického prepojenia, dopravnou a inou technickou infraštruktúrou, 
rozčlenených biocentier a biokoridorov, 
4.9.7.6. zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov, 
4.9.7.7. minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a 
biokoridorov provincionálneho, biosférického, nadregionálneho a regionálneho významu mimo 
zastavaných území obce a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými regulatívmi bodu 4., 
4.9.9. chránené územia národnej siete a územia sústavy NATURA 2000 prednostne využívať na letnú 
poznávaciu turistiku a v naviazanosti na terénne danosti územia v prípustnej miere i pre zimné športy 
a letné vodné športy 
4.9.11 nevytvárať nové dobývacie priestory v chránených územiach s 3. až 5. stupňom ochrany 
a v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000, 
4.9.12 zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia, 
4.9.13 pri umiestňovaní objektov, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami a odpadmi, 
rešpektovať platné právne predpisy a požiadavky vyplývajúce z medzinárodne záväzných dohovorov, 
smerníc a záväzkov Slovenskej republiky. 
5. V oblasti dopravy 
5.3. chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane 
prejazdných úsekov dotknutými sídlami na: 
5.3.7. ceste I/79 v úseku Vranov nad Topľou (východný obchvat s napojením na cestné prepojenie 
Lipník - Ubľa) – Sačurov - Sečovská Polianka s územnou rezervou na obchvaty týchto sídiel, 
5.3.44. v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení 
5.3.44.1. chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia 
5.3.44.2. vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy, 
6. V oblasti vodného hospodárstva 
6.1. v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody, 
6.1.1. chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel 
zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, 
6.1.3. zvyšovať podiel využívania úžitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle, 
poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie 
6.1.4. zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody 
6.1.5. od plošne veľkých objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie dažďových vôd 
a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd, presadzovať technické riešenia na aspoň čiastočné, 
resp. 
sezónne zadržanie týchto vôd v riešených lokalitách pre zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia 
6.2. chrániť priestory na líniové stavby  
6.2.1. vo Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina) 
6.2.1.12 rozšírenie sústavy z prívodu Vranov – Trebišov s odbočkou do Sačurova, Davidova a do 
Sečovskej Polianky, 
6.3. rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie) 
6.3.2. zabezpečiť kvalitu vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek stanovených 
súčasne platným nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z. 
6.4. rezervovať priestory na výhľadové vybudovanie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV) 
6.4.1. realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí, 
6.4.4 intenzifikovať a modernizovať zariadenia na čistenie odpadových vôd pre technologické 
prevádzky priemyslu a poľnohospodárstva 
6.5. vodné toky, meliorácie, nádrže 
6.5.1. na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky 
s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu 
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intravilánov obcí pred povodňami, 
6.5.2. na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity, 
6.5.3. s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu nových 
kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a rekonštrukciu 
existujúcich kanalizačných sietí, 
6.5.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi 
k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií pri úpravách tokov využívať vhodné 
plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky, 
6.5.5. zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané 
protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a ochranu pred 
veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre /. 
6.5.6. venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých 
treba budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez 
narušenia biotopu, 
6.5.7. vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde 
6.5.8. v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a 
fytobentos, 
6.5.9. vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu 
detailného 
odvodnenia 
6.5.10. rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpacie stanice a rozvody závlahovej vody 
6.5.14. vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží 
6.5.18. vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle 
zákona o ochrane pred povodňami 
6.5.19. vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a 
podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia a využitia 
dažďovej vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch novej zástavby priamo na mieste, 
prípadne vhodný spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby odtok z daného územia do recipientu 
nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v 
recipiente 
7. V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie 
7.3. v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov 
7.3.1. podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní 
vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a 
limitmi kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním 
jednotlivých subregiónov. 
7.3.4. neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne: 
7.3.4.1 v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a v navrhovaných a vyhlásených 
územiach sústavy NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach a v hrebeňových častiach pohorí, 
7.3.4.2 v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni, 
7.3.4.3 v okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych biokoridorov 
min. 100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na 
konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA), 
7.3.4.4 v okolí turistických centier regionálneho a nadregionálneho významu vo vzdialenosti min. 
1000 m,  
7.3.4.5 v krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne exponovaných 
lokalitách, 
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7.3.4.6 v ochranných pásmach určených príslušnou legislatívou okolo diaľnic, rýchlostných ciest a 
ciest I. a II. triedy, 
7.3.4.7 v ucelených lesných komplexoch, 
7.3.4.8 v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú 
kultúrnu pamiatku, 
7.3.4.9 vo vyhlásených tichých oblastiach v otvorenej krajine, 
7.3.5 neumiestňovať pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a energetických 
rastlín biomasy: 
7.3.5.2 v navrhovaných a vyhlásených územiach európskeho významu sústavy NATURA 2000, 
7.4. v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry 
7.4.1. vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja 
skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov, 
7.4.2 z dôvodov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov je 
potrebné, aby investori konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia o stanovisko operátorov jednotlivých pevných a mobilných 
telekomunikačných sietí o existencii jestvujúcich podzemných telekomunikačných vedení. 
8. V oblasti hospodárstva 
8.1 v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
8.1.7 vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na senzitívne 
výroby 
8.2.1. pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej 
únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, 
historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov a využívať 
pritom predovšetkým miestne suroviny 
8.2.4. podporovať v územnom rozvoji regiónu rekonštrukciu a sanáciu existujúcich priemyselných 
areálov a areálov bývalých hospodárskych dvorov pre účely priemyselných parkov na základe 
zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov 
8.2.5. chrániť priestory ložísk vyhradených nerastov, určené dobývacie priestory a evidované 
chránené ložiskové územia 
8.2.6. podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti 
podporujúce rozvoj vidieka, 
8.3. v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
8.3.2. podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej 
ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability, 
8.3.3. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci riešenia 
projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu 
štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability, 
8.3.5. neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní 
využívať pôvodné (domáce) druhy drevín, 
8.3.6. podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať 
krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou, 
8.3.7. podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín z 
produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou silou, s 
cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany prírody, 
8.4. v oblasti odpadového hospodárstva 
8.4.1. nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným aktualizovaným 
Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov, 
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8.4.2. uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť 
separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych 
opatrení, 
8.4.3. riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich 
technickým podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne skládky, 
8.4.4. vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich 
kontajnerizácie, 
8.4.6. zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých 
environmentálnych záťaží, 
8.4.7. sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému 
ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody 
8.4.9 podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie a 
zneškodňovanie odpadov v obciach, 
8.4.10 implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich 
zhodnotenie 
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 
1. V oblasti dopravy 
1. 2. stavby nadradenej cestnej siete pre 
1.2.10. cesta 1/79 v úseku Vranov nad Topľou – Sačurov - Sečovská Polianka s územnou rezervou na 
obchvaty týchto sídiel, 
2. V oblasti vodného hospodárstva 
2.3. v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy 
2.3.12. rozšírenie sústavy z prívodu Vranov – Trebišov odbočkou Sačurov – Davidov a do Sečovskej 
Polianky, 
2.5. stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského 
kraja. 
2.8 stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží, 
2.9 stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta, 
2.10 poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku, 
2.11 stavby viacúčelových vodných plôch, 
5 V oblasti telekomunikácií 
5.1 stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a ich 
ochranné pásma. 
6 V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva 
6.3 stavby civilnej ochrany obyvateľstva, 
6.3.1 zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia, 
7. V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva 
7.3. stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít 
8. v oblasti poľnohospodárstva 
8.2. stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s využitím pre 
rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu 
9 V oblasti životného prostredia 
9.1 stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, 
priehrádzky, poldre a viacúčelové vodné nádrže 
10 V oblasti odpadového hospodárstva 
10.3. stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov 
a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov. 
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I.  Záväzné regulatívy územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 
 

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

1.1. V oblasti medzinárodných, celoštátnych a nadregionálnych vzťahov 
1.1.7.  Podporovať vytváranie nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami, 

regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátoch, s 
využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch  a ďalších 
oblastiach cezhraničnej spolupráce, v súlade s dohodami a zmluvami regionálneho 
charakteru vo väzbe na medzivládne dohody. 

1.2.  V oblasti regionálnych vzťahov 
1.2.1. Rozvoj Prešovského samosprávneho kraja  vytvárať polycentricky vo väzbe na rozvojové 

osi, centrá a ťažiska osídlenia v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej 
štruktúry.  

1.2.6. Podporovať rozvojovú os podľa návrhu ÚPN PSK: 
1.2.5.3. Tretieho stupňa:  
1.2.5.3.5. Vranovsko – trebišovskú rozvojovú os:  

Vranov nad Topľou – hranica PSK/KSK – Sečovce.  
1.2.9. Vytvárať  podmienky  dobrej  dostupnosti  vidieckych  priestorov  k sídelným centrám  

podporou verejného dopravného a technického vybavenia.  
1.2.10. V záujme vytvorenia charakteristického architektonického výrazu, predovšetkým 

rekreačných území, pri realizácií stavieb zohľadňovať regionálnu  znakovo s využitím 
dostupných prírodných materiálov. 

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

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

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

2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva  

2.2. V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva 
2.2.1. Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v 

chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do 
územného systému ekologickej stability. 

2.2.2. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 
Navrhovať funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu 
poľnohospodárskej pôdy, jej využitie, aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany 
poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie. 

2.2.3. Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú 
poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii plní. 
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2.2.6. Podporovať územný rozvoj siete chovných a lovných rybníkov na hospodárske  využitie 

a súčasne aj pre rôzne formy rekreačného rybolovu. 

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

3.3.  V oblasti sociálnych vecí 
3.2.1.  Modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb. 
3.2.2. Vybudovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb a vytvoriť 

sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi v závislosti na vývoji počtu 
obyvateľstva v území. 

3.3.3. Vytvárať územno–technické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy 
sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také 
sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom 
sociálnom prostredí. 

3.3.4.  Zohľadniť nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s 
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách 
primerané podmienky pre zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre 
seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím). 

3.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry 
3.4.1.  Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia. 
3.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre 

ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného 
využitia najmä pre občiansku vybavenosť. 

3.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno–rekreačného charakteru.  
3.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v 

mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva. 

5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

5.1. Pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou zohľadňovať 
ich situovanie vzhľadom na existujúce líniové zdroje hluku a vytvárať  územné podmienky 
na realizáciu protihlukových opatrení na území PSK. 

5.2. Podporovať účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží. 
5.9. Podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 

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

6.1. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 
6.1.5. Rešpektovať a zohľadňovať pri ďalšom využití a usporiadaní územia, všetky v území  PSK  

vymedzené skladobné prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), 
predovšetkým biocentrá provinciálneho (PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a 
biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho (NRBk) významu. 

6.1.6. Podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny 
a biodiverzity. 

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

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

6.2. V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability 
6.2.2. Podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov,  konfliktné 

uzly a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability. 
6.2.3. Podporovať výsadbu pôvodných druhov drevín a krovín na plochách náchylných na 

eróziu. Podporovať revitalizáciu upravených tokov na území PSK, kompletizovať alebo 
doplniť sprievodnú vegetáciu výsadbou domácich pôvodných druhov drevín a krovín 
pozdĺž tokov, zvýšiť podiel trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií,  

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

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

6.2.7 Podporovať ekologický systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotrás.  
6.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia 
6.3.1. Chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie. 
6.3.2. Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu 

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

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

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

6.3.7. Regulovať využívanie obnoviteľných zdrojov v súlade s mierou ich samoreprodukcie 
a revitalizovať narušené prírodné zdroje, ktoré sú poškodené alebo zničené najmä 
následkom klimatických zmien, živelných pohrôm a prírodných katastrof.  

7.  Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti o krajinu 

7.1. Dodržiavať ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine pri formovaní krajinného obrazu 
riešeného územia, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických 
princípoch krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt – prírodné, 
kultúrno–historické bohatstvo, jedinečné panoramatické scenérie, obytný, výrobný, 
športovo–rekreačný, kultúrno–spoločenský a krajinársky potenciál územia. 

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

8.1. Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené a navrhované na 
vyhlásenie, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich 
ochranné pásma.  
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8.2.4. Známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov. 
8.3. Rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkového fondu, kde sú určené podmienky i 

požiadavky, ktoré vyjadrujú ochranu nielen vybraného stavebného fondu na území kraja, 
ale aj pamiatkové územia.  

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

9.1. Širšie vzťahy, dopravná regionalizácia 

9.1.1. Realizovať opatrenia stabilizujúce pozíciu Prešovského kraja v návrhovom období v 

dopravno–gravitačnom regióne Východné Slovensko. 

9.3. Cestná doprava 

9.3.4.9. Cesta I/79: 
9.3.4.9.1. Modernizácia úseku cesty mimo zastavaného územia Vranov nad Topľou – hranica KSK.   
9.3.4.9.2. Východný obchvat Vranova nad Topľou, obchvaty obcí Sačurov a Sečovská Polianka – 

hranica KSK. 
9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a  realizovať: 
9.3.7.4. Homogenizácie dvojpruhových ciest I., II. a III. triedy, vrátane prejazdných úsekov 

dotknutých obcí. 

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

železničných priecestí. 

9.7. Cyklistická  doprava  
9.7.3. Odčleniť komunikácie (cyklocesta, cyklocestička a cyklochodník) od automobilovej 

cestnej dopravy mimo hlavného dopravného priestoru. V centrách obcí a miest – najmä 
na komunikáciách III. a nižšej triedy odporúčame upokojovať motorovú dopravu 
náležitými dopravno – inžinierskymi prvkami, zriaďovať zóny 3D s efektívnymi nástrojmi 
na reguláciu rýchlosti – čím sa vo výraznej miere zlepšia podmienky pre nemotorovú – 
pešiu a cyklistickú dopravu, ktorej pozícia v hlavnom dopravnom priestore je v mnohých 
prípadoch (chýbajúci chodník či segregovaná cyklotrasa) opodstatnená. 

9.7.5. Podporovať budovanie peších a cyklistických trás v poľnohospodárskej a vidieckej 
krajine.  

9.7.6. Podporovať realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému 
medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych cyklotrás.    

9.7.7. Podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými križovaniami s 
dopravnými koridormi, s vodnými tokmi, s územiami ochrany prírody a krajiny, k čomu 
využívať lesné a poľné cesty.  

9.7.8. Podporovať budovanie oddychových bodov na rekreačných trasách, oživených krajinným 
mobiliárom a malou architektúrou, vrátane sociálnych zariadení. 

10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia 

10.1. V oblasti umiestňovania územných koridorov a zariadení technickej infraštruktúry 
10.1.1. Umiestňovať nové územné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do 

krajiny, ako aj citlivo pristupovať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického 
vybavenia tak, aby sa pri tom v maximálnej miere rešpektovali prírodné prvky ako 
základné kompozičné prvky v krajinnom obraze. 

10.2. V oblasti zásobovania vodou 
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10.2.1. Chrániť a využívať  existujúce zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom  zvyšovať 
podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, vrátane ich 
pásiem hygienickej ochrany. 

10.2.6. Podporovať výstavbu verejných vodovodov v oblastiach s environmentálnymi záťažami 

ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva a pred realizáciou stavebných prác zabezpečiť 

odstránenie kontaminovanej zeminy prípadne kontaminovanej vody oprávnenou 

organizáciou. 

10.4. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 
10.4.1. Rezervovať koridory a plochy pre kanalizáciu a pre zariadenia čistenia odpadových vôd:                
10.4.1.2. Realizáciu verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd nachádzajúcich sa v 

ochranných pásmach vodárenských odberov z povrchových tokov zabezpečiť na úrovni 
súčasného technického pokroku.  

10.4.5.2. Budovaním komplexných kanalizačných systémov, t.j. kanalizačných sietí spolu 
s potrebnými čistiarenskými kapacitami. 

10.4.5.3. Budovaním nových kanalizačných systémov pre výhľadové kapacity. 

10.5. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží 
10.5.1. Revitalizovať na vodných tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery,   

protipovodňové opatrenia so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu 
intravilánov obcí pred povodňami.  

10.5.5. Pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov, s cieľom zachytávať 
povodňové prietoky. 

10.5.8. Rešpektovať existujúce melioračné kanály s cieľom zabezpečiť odvodnenie územia. 
10.5.9. Rešpektovať závlahové stavby – záujmové územia závlah, závlahové čerpacie stanice a 

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

10.8. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov 
10.8.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre výstavbu zdrojov energie využívajúc 

obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní vychádzať z environmentálnej únosnosti 
územia.  

10.9. V oblasti telekomunikácií 
10.9.1. Vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského 

kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov. 

II. Verejnoprospešné stavby 

 

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej 

dokumentácie, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:  

1. V oblasti verejnej dopravnej infraštruktúry 
1.1. Cestná doprava 
1.1.3. Stavby na cestách I. triedy: 
1.1.3.9. Cesta I/79: 
1.1.3.9.2. Východný obchvat Vranova nad Topľou, obchvaty obcí Sačurov a Sečovská Polianka – 

hranica KSK. 
1.2.  Železničná doprava  
1.4. Cyklistická doprava 
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1.4.2. Stavby cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy. 

2. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry 
2.3. V oblasti  odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 
2.3.1. Stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.  
 

Uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno, podľa zákona č. 282/2015 Z. z. 
o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke 
práva k pozemkom a stavbám obmedziť.  

2.7  NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI SO SOCIÁPNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

2.7.1.  Bývanie 

Pôvodný text  v tabuľke sa dopĺňa v kapitole  2.7.1, ktorý znie: 

Návrh 
 

Ukazovateľ r. 2000 r. 2025 
Počet obyvateľov 
Počet trvale obýv. bytov 
Osoby / byt 

2 664 
642 
4,15 

3009  3010 
1003  1004 

3,00 
 

Pôvodný text  v tabuľke sa dopĺňa v kapitole  2.7.1, ktorý znie: 

 
Počet 
bytov 

súčasný 
stav 

Úbytok 
bytového 

fondu 
asanáciou 
zmenou 
funkcie 

Novonavrhované byty v 
roku 2025 Spolu bytový 

fond k roku 
2025 Rekonštr. a 

rozostavané 
nové 

V rodinných domoch 611 12  347 946  947 
V bytových domoch 28   6 34 
ostatné 3    3 
V neobývaných rod. domoch 57 57 20  20 
spolu 699 69 20 353 1003   1004 

 

2.9.1 Ochranné pásma a obmedzenia v rozvoji obce 

Pôvodný text sa vypúšťa v prvej, druhej a poslednej odrážke v kapitole  2.9.1, ktoré znejú: 

• pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora 600 m  od chovných objektov 
• pásmo hygienickej ochrany dvora 500 m od chovaných objektov 
• ochranné pásmo cintorína 50 m. 
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2.14.  VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH 
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

Pôvodný text  sa mení a dopĺňa v kapitole  2.14 a dopĺňajú sa nové podkapitoly 2.14.1 -2.14.5., ktoré 
znejú: 

V katastrálnom území obce Sečovská Polianka sa nachádza časť chráneného ložiskového územia 
"Bačkov" "Višňov" - horľavý zemný plyn určeného pre organizáciu NAFTA Gbely, a.s. Gbely, ktorým 
sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska zemného plynu Višňov a Kravany proti znemožneniu 
alebo sťaženiu dobývania výhradných ložiska. 

Celé katastrálne územie Sečovská Polianka sa nachádza v prieskumnom území 
"Východoslovenská nížina" Pavlovce nad Uhom - horľavý zemný plyn (P8/19) určenom na ložiskový 
geologický prieskum ropy a zemného plynu organizácií  Nafta Gbely , a.s. Gbely, v ktorom stavebný 
úrad môže vydať územné rozhodnutie len po vyjadrení ministerstva podľa §21 ods. 6 zákona č. 
313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). 

2.14.1.  Ťažba nerastných surovín  

V rámci k. ú. obce sa nachádza prieskumné územie "Pavlovce nad Uhom  - horľavý zemný plyn 
(P8/19)". 

 
Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 

2.14.2.  Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

V rámci k. ú. obce sa nachádza chránené ložiskové územie "Višňov (92)  - horľavý zemný plyn 
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 Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 

2.14.3. Staré banské diela 

V rámci k. ú. obce sa nenachádzajú staré banské diela. 

 
Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 

3.14.4. Svahové deformácie 

V riešenom území je zaregistrovaná 1 potenciálna svahová deformácia. Jedná sa o svahovú 
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deformáciu typu zosuvov. Svahové deformácie sú registrované v severozápadnej časti 
katastrálneho územia obce. 

 

 
Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:  

a) výskyt stabilizovaných a potenciálnych svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť 
inžinierskogeologickým prieskumom.  

3.14.5. Radónové riziko 

Katastrálne územie obec spadá do nízkeho (3) a stredného (1) radónového rizika. Izoplochy 
radónového rizika (2) nízke 36,7% (7) a stredné 63,0% (6). 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení 
neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:  

• nízke až stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s 
výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
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Zdroj: ŠGÚDŠ Bratislava 

2.16.  PERSPEKTÍVNE POŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMMOV 
NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 

Pôvodný text  sa dopĺňa v kapitole  2.16, ktorý znie: 

Vyhodnotenie použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske 
využitie tvorí samostatnú textovú prílohu. Grafické znázornenie tohto vyhodnotenia je vyjadrené vo 
výkrese číslo 5 grafickej časti územného plánu.  

Záber poľnohospodárskej pôdy v zmenách a doplnkoch č. 2 ÚPN Obce sečovská Polianka sa týka 
lokality: 

Lokalita č. 35 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, v zastavanom území so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha bytovej zástavby – rodinné domy.  Záber sa nachádza 
na poľnohospodárskej pôde (záhrada, BPEJ 0371012(6). 

Celkový záber je 0,1767 ha. 

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie

Rekapitulácia: navrhovaný záber v ZaD č. 2 tab.č.3

SEČOVSKÁ POLIANKA

Výmera celkom 0,1767

z toho: PP 0,1767

z toho: 

orna pôda 0,0000

záhrady 0,1767

TTP 0,0000

nepoľnohospodárska pôda 0,0000

z toho:najkvalitnejšia poľnohospod. pôda 0,0000

Rekapitulácia lesných pozemkov:

Celkový záber LP: 0,0000

0,0000

0,00000,0000

V zastavanom území (ha) Mimo hranice súčasne (ha)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Spolu (ha)

Spolu (ha)

Mimo hranice súčasne (ha)V zastavanom území (ha)

0,1767

0,1767

0,0000

0,1767

0,0000
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZAD Č.2 ÚPN-O SEČOVSKÁ POLIANKA 

Zmeny a doplnky č.2 sú v texte zvýraznené tučným písmom a vypustený text preškrtnutým 
písmom. 

 

 

 
V kapitole 4.  bod 4.1.7., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.15., 4.1.16. sa pôvodný text mení a dopĺňa, ktorý znie:  

4.1.7.  na ceste III/050210 3652 do obce Stankovce zrealizovať samostatný zastávkový pruh pre 
autobusy SAD a pozdĺž vozovky jednostranný peší chodník 

4.1.8.  na ceste III/55034 3627 na železničnú stanicu prestavať vozovku, ktorá je v zlom 
technickom stave na kategóriu MOK 7,5/40 s jednostranným peším chodníkom 

4.1.9.  na ceste III/55035 3626 do obce Cabov dobudovať peší chodník v celej dĺžke obytnej 
zástavby a zastavovacie pruhy pre linky SAD 

4.1.15.  zabezpečiť dopravné napojenie navrhovanej lokality RD Západ na cestu III/050210 3652 
do Stankoviec s premostením Sečovského potoka 

4.1.16.  zabezpečiť pre výstavbu rodinných domov v lokalitách Dielnica a Juh dopravné 
sprístupnenie územia z cesty I/79 aj z cesty III/050210 3652 do Stankoviec. 

 
V kapitole 4.  sa pôvodný text dopĺňa o novú podkapitolu 4.2.16, ktorá znie:  

4.2.16.  Na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v jednotlivých 
navrhovaných lokalitách (z komunikácií, spevnených plôch a striech RD, prípadne 
iných stavebných objektov) je potrebné navrhnúť v úrovni minimálne 60% z 
výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min., na pozemku stavebníka tak, aby 
nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov v recipiente. 

 
V kapitole 6.  sa pôvodný text mení a dopĺňa, ktorý znie:  

6.1.  nakladanie s odpadmi v obci sa má riadiť programom odpadového hospodárstva obce, 
ktorý sa bude pravidelne aktualizovať v zmysle zák. NR SR č. 223/2001 79/2015 Z.z. 

 
V kapitole 8.  bod 8.1, 8.2., 8.3, 8.15 sa pôvodný text vypúšťa, ktorý znie:  

8.1.  pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora 600 m  od chovných objektov 
8.2. pásmo hygienickej ochrany dvora 500 m od chovaných objektov 
8.3.  ochranné pásmo cintorína 100 m do doby výstavby verejného vodovodu 
8.15.  ochranné pásmo cintorína 50 m. 
 

V kapitole 8.  sa pôvodný text dopĺňa o novú podkapitolu 8.18, ktorý znie:  
8.18. ochranné pásmo železnice 60 m 
 

 
V kapitole 8.  sa pôvodný text dopĺňa o novú podkapitolu 8.19., ktorá znie:  

8.19.  Chránené územie:  
o Ťažba nerastných surovín: prieskumné územia Pavlovce nad Uhom  - horľavý 

zemný plyn (P8/19). 
o Chránené ložiskové územie "Višňov (92)  - horľavý zemný plyn. 
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V kapitole 8.  sa pôvodný text dopĺňa o novú podkapitolu 8.20., ktorá znie:  

8.20.  Plochy vyžadujúce zvýšené ochranu:  

• Zosuvné územia a erózne javy 
o   V predmetnom území je zaregistrovaná 1 potenciálna svahová deformácia. 

Svahová deformácia je registrovaná v severozápadnej časti katastrálneho územia 
obce.  

o  Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a 
stabilizovaných svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť 
inžinierskogeologickým prieskumom. 

• Radónové riziko 

o Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický 
zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká 
stavebného využitia územia:  
-  nízke až stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného 

využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné 
posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z 
prírodného žiarenia.  

 
 
 

V Humennom, 06.2021                         Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  


