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1.1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI 

Obec Bežovce nemá spracovanú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Dôvodom spracovania územného plánu je 
získať ucelenú dokumentáciu, ktorá bude riešiť aktuálne problémy územného rozvoja obce vyplývajúce z ekonomického 
a technického rozvoja a požiadaviek vyplývajúcich z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán veľkého 
územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2004 a Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené uznesením 
Zastupiteľstva KSK č. 713/2009 dňa 24. 08. 2009. Všeobecne záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 
11/2009, ktorým sa vyhlásilo úplné znenie záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj, vyhlásenej 
nariadením vlády SR č. 281/1998 Z. z., VZN KSK č. 2/2004 a VZN KSK č. 10/2009,  ktorým sa vyhlasujú  záväzné regulatívy, a 
ktoré majú dopad na katastrálne územie obce Bežovce. 

Postup obstarania územného plánu bol stanovený v zmysle §19a,  odst. 1 a §21, odst. 2 zákona č.50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon), v zmysle ktorého sa  zabezpečuje vypracovanie Prieskumov a rozborov, Zadania a 
 Návrhu  ÚPN-O. Podľa §21. odst.2 stavebného zákona sa upúšťa od vypracovania konceptu riešenia,  nakoľko obce Bežovce je 
obec s menej ako 2000 obyvateľmi ( 989 obyvateľov).  

Prípravné práce na obstaraní územného plánu obce boli začaté od 30.4. do 30.5.2009 Oznámením o začatí obstarávania. 
V prvej etape prác je vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov (september 2009). Na základe výstupov z etapy 
Prieskumov a rozborov bolo v októbri 2009 spracované Zadanie pre vypracovanie Návrhu ÚPN-O ( ďalej len Zadanie ).  

Dokumentácia Zadanie, po prerokovaní  v súlade s § 20, ods. 2 stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými orgánmi 
štátnej správy, dotknutými obcami, samosprávnym krajom, s dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými osobami, a po 
zapracovaní uplatnených pripomienok a schválení v Obecnom zastupiteľstve obce Bežovce, je základným zadávacím 
dokumentom, v ktorom sú stanovené hlavné ciele a  požiadavky na riešenie územného plánu obce. 

1.1.1 Hlavné ciele rozvoja územia 

Ciele riešenia územného plánu obce vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. Z potrieb 
riešenej obce v oblasti územného rozvoja vyplýva, že je potrebné v územnom pláne obce sa zamerať  na riešenie súčasných 
územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci potenciálu územia a 
potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja. Pri spracovaní Územného plánu obce Bežovce 
budú tieto ciele rozvoja obce zohľadnené a premietnuté do návrhu rozvoja územia obce. V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia 
územného plánu obce nasledovné:  
• hlavným cieľom územno-plánovacej dokumentácie je návrh koncepcie dlhodobého urbanistického rozvoja obce a 

jednotlivých funkcií využitia administratívneho územia riešenej obce,  
• vymedziť funkčné  usporiadanie sídelnej a krajinnej štruktúry, určiť základné zásady organizácie územia, spôsobu jeho 

využitia a podmienok výstavby,  
• územným plánom vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie trvalého súladu všetkých činností na území riešenej obce 

s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych 
hodnôt,  

• vytvoriť územnú ponuku pre dlhodobejšie uspokojovanie základných potrieb obce, jej obyvateľov a návštevníkov, v bývaní, 
občianskej a sociálnej vybavenosti, výrobe a v ponuke uspokojovania voľnočasových potrieb, 

• podrobne riešiť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, územno-technické podmienky 
umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia a základných prvkov územného systému 
ekologickej stability, 

• prioritne riešiť súčasné územnotechnické a environmentálne problémy v území identifikované v dokumentácii Prieskumov a 
rozborov,  

• navrhnúť komplexný územný rozvoj obce na obdobie cca 15 – 20 rokov,  
• v návrhu komplexného územného rozvoja obce rešpektovať nadradenú dokumentáciu Územný plán veľkého územného 

celku Košický kraj - 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; 
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• v návrhu koncepcie územného  rozvoja obce riešiť obec ako administratívne a  územne samostatný celok a v rámci širších 
nadlokálnych väzieb  zohľadniť vzťahy a väzby na mesto Sobrance a susedné obce v južnej časti okresu Sobrance, 

• obsah a rozsah dokumentácie ÚPN - O obce spracovať v súlade s platnou legislatívou pre územné plánovanie a v hĺbke a 
podrobnosti riešenia stanovenej touto legislatívou (zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 55/2001 
Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii). 

1.1.2 Vyhodnotenie doterajších územnoplánovacích dokumentácii 

Územný plán obce 
Obec Bežovce doposiaľ nemá spracovanú žiadnu záväznú územnoplánovaciu dokumentáciu.   

1.1.3 Údaje o súlade riešenia so zadaním 

1.1.3.1 Chronológia spracovania 

Keďže doposiaľ obec nemala spracovaný územný plán obce, boli v roku 2009 začaté práce na obstaraní územného plánu 
obce. Zadanie pre vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce Bežovce bolo prerokované v súlade s §20, odst.2 
stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými orgánmi štátnej správy, dotknutými obcami, samosprávnym krajom, s  
dotknutými organizáciami, právnickými a fyzickými osobami v termíne od 5.11. - 8.12.2009.  

Výsledky prerokovania Zadania boli vyhodnotené a premietnuté do konečného znenia. V zmysle §20 odst. 5 písm. d) 
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) obec 
Bežovce požiadala dňa 11.12.2009 nadriadený orgán územného plánovania – Krajský stavebný úrad v Košiciach o posúdenie 
Zadania pre spracovanie ÚPN obce Bežovce, či obsah návrhu zadania a postup jeho obstarania bol v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi. Krajský stavebný úrad v Košiciach posúdil predložené zadanie podľa § 20 ods. 5 stavebného zákona 
a vydal súhlasné stanovisko č. A/2009/01229 §20 odst. 5 dňa 15.12.2009, na základe ktorého obec Bežovce môže schváliť 
v Obecnom zastupiteľstve Zadanie pre spracovanie ÚPN obce Bežovce. 
Zadanie pre vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce Bežovce schválené Obecným zastupiteľstvom obce Bežovce 
(schválené dňa 19.01.2010 č. uznesenia 30/2010).  

Zadanie pre vypracovanie ÚPN-O je základným zadávacím dokumentom, v ktorom sú stanovené hlavné ciele a  
požiadavky na riešenie koncepcie územného rozvoja obcí v rámci spoločného ÚPN-O obce Bežovce. 

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

1.1.4 Doplňujúce údaje 

Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti 

Mapové podklady 
• Základné mapy ČSSR v mierke M 1: 50 000, M 1:10 000, M 1: 2 000  
• mapové podklady vo vektorovej podobe  katastra Bežovce 

Podklady a údaje obce: 
• Údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov, rok 1991, 2001, 2009, Štatistický úrad SR, mestská a obecná 

štatistika, štatistické údaje obce  

Použitá literatúra: 
• Dejiny osídlenia Užskej župy: Ferdinand Uličný 
• Archeologické dedičstvo Zemplínu: kolektív autorov 
• Atlas krajiny Slovenskej republiky 1. vydanie, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, SAŽP 

Banská Bystrica, r. 2002, 

Záväzné podklady:  
• Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválený 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 (spracovateľ: URBI Košice – 
Ing.arch. A. Bél). 
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• Zadanie pre vypracovanie ÚPN-O Bežovce (schválený uznesením č. 30/2010 dňa 19.01.2010 

Ďalšie podklady:  
• sú premietnuté územné súvislosti vyplývajúce z  územného priemetu cieľov, priorít a opatrení  dokumentov 

regionálneho rozvoja : 
- Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja (dopad na územie obec Bežovce), 

• využité sú ďalšie dokumenty: 
- PHSR obce Bežovce  
- R-ÚSES okresu Michalovce, 1994 
- Krajský environmentálny akčný plán, 1997 
- Krajská koncepcia starostlivosti o ŽP, 2004 

• V riešení ÚPN-O sú využité aj ďalšie dostupné relevantné krajské, regionálne a lokálne koncepcie a dokumenty 
s dopadom na rozvoj územia obce. V rámci prípravných prác boli poskytnuté podklady dotknutých orgánov štátnej 
správy, organizácií právnických a fyzických osôb  

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

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS 

2.1.1 Vymedzenie  riešeného  územia  

Riešené územie pre spracovanie Územného plánu obce Bežovce sa vymedzuje v rozsahu celého administratívneho 
územia obce, ktoré je tvorené jedným katastrálnym územím. Riešené územie sa vymedzuje tak, aby v návrhu koncepcie rozvoja 
obce bolo možné riešiť funkčné a priestorové usporiadanie zastavaného územia obce, riešiť rozvojové plochy vo väzbe na toto 
územie a premietnuť výsledky prieskumov a rozborov v oblasti krajinoekologického plánu v rámci celého katastrálneho územia 
obce. Najbližšími susediacimi obcami sú od západu Vysokou n/U, od juhu Lekárovcami a Pinkovcami, od východu Záhor a 
Jenkovce, na severe Tašuľa, Blatná Polianka, Senné. 

V prípade potreby, vyplývajúcej z  Návrhu Územného plánu obce, môže byť riešené územie so súhlasom obstarávateľa 
v štádiu rozpracovania dokumentácie upravené.  

2.1.2 Geografický opis riešeného územia 

Obec Bežovce leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na starom nánosovom vale rieky Uh. Územie má povrch 
rovinatý alebo mierne až stredne zvlnený. Stred obce leží v nadmorskej výške 105 m.n.m. Po klimatickej stránke územie obce 
spadá do oblasti teplej, mierne vlhkej. okrsku teplého, mierne vlhkého s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota je 9°C vo 
vegetačnom období 16-17°C.Ročný priemer atmosferických zrážok činí 600-700 mm, vo vegetačnom období 350-400mm. Z 
geologického hľadiska územie obce patri do Potiskej nížiny. Je pokryté kvartérnymi usadeninami, ktorých podložie je z obdobia 
panónu. Katastrálne územie obce ma výmeru 2943 ha vrátané intravilánu. Svojou výmerou patri medzi najväčšie katastrálne 
územie v rámci regiónu.  

2.1.2.1 Geologické a geomorfologické pomery 

GEOLÓGIA 
Kvartér je v južnej časti dotknutého územia zastúpený fluviálnymi a proluviálno-fluviálnymi sedimentmi. Na ostatnom 

území je zastúpený eolitickými sedimentmi – viate piesky a spraše. Striedajú sa tu fluviálne sedimenty polohy a vrstvy štrkov a 
pieskov s polohami hlín a ílovitých hlín. Vrstva štrkov je v hĺbke cca 15 – 16 metrov. Fluviálne piesky sa nachádzajú cca v hĺbke 
10 –11 metrov a 22 – 25 metrov pod terénom. Fluviálne sedimenty sú prekryté eolickými sedimentmi. Eolitické sedimenty 
pokrývajú povrch veľkej časti záujmového územia. Sú zastúpené sprašami a jemnými pieskami s rôznorodou prímesou / íl, hlina 
/. Dosahujú hrúbku 4-6 metrov. 

Na geologickej stavbe v katastri obcí sa zúčastňujú neogénne a kvartérne sedimenty. Územie patrí do registra 
tektonických depresií, do oblasti vnútro karpatských nížin. 
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GEOMORFOLÓGIA  
Reliéf riešeného územia je rovinný. Povrch širšieho záujmového územia je rovinný popretkávaný odvodňovacími kanálmi. 

Špecifický odtok z územia je malý, preto je v tomto území pravdepodobnosť záplav veľmi vysoká. Z ďalších geodynamických 
procesov v širšom záujmovom území je potrebné počítať s pomerne aktívnou antropogénnou činnosťou, prítomnosťou 
pochovaných mŕtvych ramien.  Erózne procesy sú v širšom záujmovom území veľmi sporadické. Východoslovenská nížina 
potiská, do ktorej celé riešené územie spadá sa začala vyvíjať v neogéne v dôsledku tektonických poklesov. V rannom 
pleistocéne sa tu vyvinula výrazná tektonická depresia vyplnená usadeninami vulkanického a flyšového pôvodu. Územie je 
tvorené  kvartérnymi mladoholocénnymi fluviálnymi sedimentami - hlinami, neogénnymi pestrými ílmi a štrkmi. Jednotlivé 
tektonické kryhy tvoriace panvu  nepoklesávali rovnomerne. Poklesnuté časti  sú vyplnené až 60 m mocnými polohami 
kvartérnych štrkov, ílov  a pieskov. Na povrchu ich prekrývajú pokrovy spraší a sprašových hlín. Poklesy vo Východoslovenskej 
nížine majú za následok aj  vejárovitý tvar riečnej siete. 

2.1.2.2 Hydrologické pomery 

Územie sa nachádza v povodí rieky Uhu. Severným okrajom katastra obce Bežovce preteká významný odvodňovací kanál 
Okna a Sobranecký kanál. Južným okrajom katastrálneho územia obce prechádza umelo vybudovaný kanál Veľké Revištia – 
Bežovce (Záchytný kanál). Cez stred k.ú. prechádza Bežovský kanál, ktorý zaúsťuje do Oľšínského kanála. ten zaúsťuje do 
Okny. Vzhľadom na rovinatý charakter riešeného územia je v  k.ú. vytvorená sieť odvodňovacích kanálov. Priľahlé lúky 
a pasienky v širšom okolí rybníkov sú sezónne zaplavované. Výška hladiny podzemnej vody dosahuje 0,5 - 0,0 m pod povrchom 
alebo môže byť mierne nad povrchom; priemerná výška hladiny podzemnej vody v tomto území je medzi 0,89 až 1,71 m.  
Vzhľadom na rovinatý charakter riešeného územia je v  k.ú. Blatná Polianka vytvorená sieť odvodňovacích kanálov.  

2.1.2.3 Klimatická charakteristika 

Kataster obce podľa čs. klimatickej klasifikácie spadá do klimatickej oblasti teplej, podoblasti mierne vlhkej, s chladnou 
zimou. Priemerná ročná teplota je 8 - 9O C, teplota v januári je - 0,1OC,  teplota v júli 15 až 16OC.  

Priemerný úhrn zrážok je 650 - 700 mm. Najbohatšie mesiace na zrážky sú júl a august, najchudobnejšie sú február a 
marec. Počet dní so snehovou pokrývkou dosahuje dĺžku 60 - 70 dní. Maximum snehovej prikrývky 20 až 30 cm. Smer vetra v 
roku južný 19 %, severný 11 %, západný 5 %, severozápadný 4 %, severovýchodný 4 %, juhovýchodný 4 %, juhozápadný 3 % 
a východný 2 %. Na bezvetrie pripadá 48 % v roku. Ročná oblačnosť pod 60 %. Trvanie slnečného  svitu za rok v priemere nad 
2200 hodín. 

Dlhodobé trendy zrážkových bilančných zmien v oblasti Východoslovenskej nížiny boli analyzované v ôsmich 
zrážkomerných staniciach. Najvýraznejší ročný trendový pokles bol zaznamenaný v zrážkomernej stanici Michalovce pokles o 
185 mm. Výsledky poukazujú na výraznú priestorovú diferenciáciu trendových poklesov. Na základe tohto je možné 
predpokladať, že dôvody zmien sú nielen globálneho charakteru, ale aj lokálneho antropického vplyvu. 

Priemerný úhrn zrážok v mm (údaj SHMÚ) 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 
priemerný úhrn 35 38 27 33 56 76 72 70 42 51 48 45 598 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu R v % 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 
R 86 82 75 69 69 73 7 73 76 80 86 88 78 

V uvedenej tabuľke sú započítané hmly celodenné aj krátkodobé, ktoré sa vyskytujú na jar a v lete, obyčajne v raňajších 
hodinách.  

Priemerný počet dní s hmlou v priebehu roka 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 
počet dní 7,7 5,0 2,9 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 5,5 7,2 2,6 44,2 

 
V porovnaní s Podunajskou nížinou je v záujmovej oblasti Východoslovenskej nížiny suchšia zima a vlhkejšie leto, hlavne 

vďaka búrkovým lejakom. V súvislosti s chladnejšou zimou je na tomto území v priemere skorší začiatok a neskorší koniec 
trvania snehovej pokrývky ako na Podunajskej nížine. Súvislá snehová pokrývka počas viac ako mesačného obdobia sa tu 
vyskytuje zriedka. 

2.1.2.4 SEIZMICITA 

Podľa mapy seizmických oblasti a STN 73 0036 patrí záujmové územie do neseizmickej oblasti s výskytom zemetrasení o 
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maximálnej intenzite do 6. stupňa stupnice MSK 64.  

2.1.2.5 RADÓNOVÉ RIZIKO  

Na základe spracovaných odvodených máp radónového rizika (URANPRESS, Spišská Nová Ves, 1992) do katastrálneho 
územia obce  Bežovce zasahuje oblasť so stredným radónovým rizikom (60% -severná časť územia) a ostatné územie je 
v oblasti s  nízkym radónovým rizikom.  

2.1.2.6 Pôda    

Podľa kódu BPEJ  je kvalita a hodnota produkčno – ekologického potenciálu poľnohospodárskej pôdy zaradená do 
skupiny.  

Katastrálne územie Skupina BPEJ      BPEJ  7. miest. kód 
5 
6 
7 
8 
9 

0311002, 0311005, 
0312003,    
0313004 
0394003 
0398003, 0398004 

 
 
Bežovce 

  

2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z  RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚPN VÚC KOŠICKÉHO 
KRAJA 

Vo vzťahu k  územnému plánu obce je nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPN – VÚC Košického kraja. 
V súlade s § 27, odst.6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je potrebné záväznú časť tejto územnoplánovacej 
dokumentácie  v riešení Územného plánu obce rešpektovať. Pre ÚPN – VÚC Košického kraja boli v roku 2009 obstarané 
Košickým samosprávnym krajom Zmeny a doplnky, ktoré boli schválené uznesením č.712/2009 a zmeny a doplnky záväznej 
časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009. V Návrhu riešenia Územného plánu obce Bežovce je potrebné 
rešpektovať tie záväzné časti tejto nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktoré majú dopad na uvedenú obec.  

 
Záväzné časti ÚPN – VÚC Košického kraja a schválených Zmien a doplnkov, ktoré je potrebné zohľadniť v riešení 

Územného plánu obce (znenie regulatívov prevzaté z VZN Košického samosprávneho kraja) : 

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

 2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry 
2.1. podporovať rozvoj sídelnej štruktúry vytváraním polycentrickej siete centier osídlenia, ťažísk osídlenia, rozvojových osí 

a vidieckych priestorov, 
2.2. formovať sídelnú štruktúru Košického kraja v nadväznosti na národnú  a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu 

a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov, 
2.6. formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych 
priestorov, 

2.7. rešpektovať pri novej výstavbe objekty obrany štátu a ich ochranné a bezpečnostné pásma, 
2.8. podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, 

obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým 
systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier: 
 2.8.5. podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny; Dobšiná, Kráľovský Chlmec, Moldava nad Bodvou, Krompachy, 

Sečovce, Sobrance a Veľké Kapušany, 
2.9. podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti, 
2.10. podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických 

daností a podmienok jednotlivých území, 
2.17. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbárnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka, 
2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania 

vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, 
2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, 
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krajinné a  architektonicko-priestorové prostredie, 
2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného 

dopravného a technického vybavenia obcí, 
2.21. vytvárať podmienky pre udržanie a oživenie stagnujúceho a upadajúceho vidieckeho osídlenia v priestoroch; 

2.21.3 oblasť Sobraniec, 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 

3.1. zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou 
štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja, 

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

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

3.4. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území kraja, 
3.7.  vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre občanov odkázaných na 

sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, 

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky 

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, 

4.11. podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciu, resp. územnoplánovacím podkladom príslušného stupňa, 

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

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

5.1.  rešpektovať ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja, 
5.2. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom využití a usporiadaní 

územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových 
stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov, 

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

5.4. rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súbory objektov s ich ochrannými 
pásmami: 

- územia lokalít svetového dedičstva UNESCO, 
- objekty a územia zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, 
- archeologické náleziská evidované v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk SR, 
- územia miest a obcí ako aj rozptýleného osídlenia, kde je zachovaný historický stavebný fond, 
- areály architektonických diel vrátane dotvárajúceho prírodného prostredia. 

5.5. vytvoriť podmienky pre postupnú obnovu NKP zapísaných v zozname UNESCO a v ÚZPF SR, 
5.7. rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na 

spaľovanie zemného plynu, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia, 
5.8.  v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití prvky 

regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov územného 
systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len extenzívne využívanie, 
zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov, 

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

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

5.11.  zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a realizáciou vhodných 
opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov, 
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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.  zabezpečiť elimináciu stresových faktorov v chránených územiach prírody; 
5.13.1  vzdušné elektrické vedenia  postupne ukladať do  zeme, 
5.13.4  vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického     vybavenia v urbanizovaných 

priestoroch, 
5.14.  podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy zatrávnením ornej pôdy ohrozovanej vodnou a veternou 

eróziou, 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

6.14. chrániť koridory pre významné mestské komunikácie a cesty III. triedy, a to 

6.14.4. cestné prepojenie ciest II/555 Pavlovce nad Uhom – Bežovce – Záhor – D1 – Vyšné Nemecké s cestou I/50 
vrátane nového mosta cez rieku Uh, 

7.V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

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

7.4  pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných vôd, 
7.6.    chrániť územie pre výstavbu poldra v Lekárovciach 
7.9   znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou vodou, 
7.10   zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť do    roku 2010 úroveň 

celoslovenského priemeru, 
7.12  pri využití územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt tokov 
7.13  utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych 

doplnkových zdrojov k systémovej energetike a pre intenzívnejšie využívanie distribuovanej výroby elektriny v zmysle 
smerníc EU, 

8. V oblasti hospodárstva 

8.1 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy osídlenia a tým 
zabezpečovať aj vyváženú socio-ekonomickú úroveň regiónov, 

8.2 zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním územia regiónov 
výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, 

8.3 dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji,  
8.4 stabilizovať a  revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych produkčných oblastí 

s prihliadnutím na  chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability, 
8.6 na základe súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny zalesniť poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky 

a realizovať ich prevod do lesného pôdneho fondu. 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 

V obci Bežovce sú navrhované verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov: 

1.7.       významné mestské komunikácie a významné cesty III. triedy  
1.7.4.  cestné prepojenie ciest II/555 Pavlovce nad Uhom – Bežovce – Záhor – D1 – Vyšné Nemecké s cestou I/50 vrátane 

nového mosta cez rieku Uh, 

5.3.       stavba poldra v Lekárovciach 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva 
k pozemkom a stavbám obmedziť. 

2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ 
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PREDPOKLADY OBCE 

Podľa dynamiky vývoja pohybu obyvateľstva (prírastok, úbytok) sú obce zaradené do štyroch kategórií: 
Kategória obce Priemerný ročný prírastok obyvateľstva 
rýchlo rastúca                                   nad + 5 % 
pomaly rastúca  +2  – + 5 % 
stagnujúca  - 2  –  +2 % 
regresívna   pod  -2 % 

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

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

Podľa dosiahnutej hodnoty indexu vitality sa obyvateľstvo zaraďuje do 6-tich typov populácie: 
 

Hodnota indexu vitality Typ populácie 
Nad 300 veľmi progresívna ( rýchlo rastúca ) 
201 – 300 progresívna ( rastúca ) 
151 – 200 stabilizovaná rastúca 
121 – 150 stabilizovaná 
101 – 120 stagnujúca 
Menej ako 100 regresívna ( ubúdajúca ) 

2.3.1 Vývoj a charakteristika demografického potenciálu 

Vývoj počtu obyvateľstva z jednotlivých sčítaní a medziročných cenzov možno v obci sledovať od roku 1869, kedy mala 
obec spolu 1889 obyvateľov. Ku koncu roka 2007 klesol počet obyvateľov na hodnotu 989, čo je pokles oproti roku 1970 o viac 
ako 30%. Z celkového počtu 989 obyvateľov je 475 mužov (48,0%) a 514 žien (52,0%). 

 
rok Obec 

1970 1980 1991 2001 2007 2009 
Index rastu 
2007-1970 

Bežovce 1426 1262 1137 1039 989 990 0,693 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov podľa sčítaní obyvateľstva 

rok 1970 1980 1991 2001 2007* 
Počet obyvateľov 1426 1262 1137 1039 989 
Prírastok (úbytok) obyvateľstva -164 -125 -98 -50 
Index rastu 88,50 90,10 91,38 95,19 
Ø ročný rast -1,15% -0,90% -0,86% -0,80% 

* údaj k 31.12.2007 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Základné údaje o obyvateľstve za rok 2001 

Trvale bývajúce 
obyvateľstvo 

Ekonomicky aktívne osoby 
 
 
 

spolu muži ženy 

Podiel žien z trvale 
bývajúceho 
obyvateľstva (%) spolu muži ženy 

Podiel aktívnych 
z trvale bývajúceho 
obyvateľstva (%) 

Bežovce 1039 495 544 52,4 432 238 194 41,6 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva 
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K 31.12.2007 žilo v obci Bežovce 475 mužov a 514 žien, ženy tvorili 52,0% populácie. Index maskulinity (pomer počtu 
mužov a žien) bol na úrovni 0,924 boda, čo znamená, že na 1000 žien pripadlo 924 mužov. 

Priemerný vek obyvateľstva v obci Bežovce dosiahol v roku 2006 hodnotu 37,94 rokov u mužov a 42,29 rokov u žien. 
Index vitality obyvateľstva obce Bežovce dosiahol v roku 2006 úroveň 58,82, čo charakterizuje regresívny typ populácie. 
 
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v rokoch 1991 – 2006 

Počet obyvateľov 
Veková skupina Rok 

Spolu 
Predproduktívna Produktívna Poproduktívna 

Index 
vitality 

Index 
ekonom. 
zaťaženia 

abs 1137 226 588 323 
1991 

rel (%) 100,0 19,9 51,7 28,4 
70,0 48,3 

abs 1039 197 559 283 
2001 

rel (%) 100,0 19,0 53,8 27,2 
69,6 46,2 

abs 989 150 584 255 
2007 

rel (%) 100,0 15,2 59,0 25,8 
58,8 40,9 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Štruktúry obyvateľstva 
Štruktúry obyvateľstva obce Bežovce boli spracované na základe údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 

2001. 
Z hľadiska národnostnej štruktúry žije v obci Bežovce 99,13% obyvateľov slovenskej národnosti. V členení podľa stupňa 

dosiahnutého vzdelania má 37,64% obyvateľov obce ukončené základné vzdelanie, 18,46% učňovské vzdelanie bez maturity 
a 17,85% úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním tvorí v obci podiel 4,83%. Z 
náboženského vyznania sa hlási 33,69% obyvateľov obce k Reformovanej kresťanskej cirkvi, 31,47% k  Rímskokatolíckej cirkvi 
a 16,07% obyvateľstva ku Gréckokatolíckej cirkvi. 

 
Pohyb obyvateľstva 
Prirodzeným pohybom obyvateľstva (pôrodnosť a úmrtnosť obyvateľstva) stratila obec v roku 2007 spolu 6 obyvateľov, čo 

zodpovedá prirodzenému úbytku obyvateľstva na úrovni -6,11‰. 
V rámci mechanického pohybu obyvateľstva bolo v rámci obce Bežovce zaznamenaných 17 prisťahovaných a 11 

vysťahovaných, čo predstavuje prírastok obyvateľstva sťahovaním 6 osôb (6,11‰). 
Celkový pohyb obyvateľstva, pozostávajúci z prirodzeného a mechanického pohybu, tvorilo v obci Bežovce v roku 2005 

spolu 0 osôb, t.j. celkový nulový prírastok obyvateľstva. 
 
Prognóza počtu obyvateľstva 
Pri prognóze vývoja počtu obyvateľov sa vychádzalo z doterajšieho celkového pohybu obyvateľstva a využitím 

exponenciálnej funkcie, ktorá vychádza z teoretických úvah o stabilnej populácii. Predpokladaná miera rastu populácie (celkový 
pohyb obyvateľstva) je 5‰ za rok. 

 
Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2025 
rok 2001 2007 2010 2015 2020 2025 
Bežovce 1039 989 1004 1029 1055 1081 
 
Pre porovnanie vývoja počtu obyvateľstva je vhodné použiť aj Prognózu obyvateľstva SR do roku 2025 (Výskumné 

demografické centrum, INFOSTAT, Bratislava 2006), v zmysle ktorej možno v okrese Sobrance a v Košickom kraji očakávať 
nasledovný demografický vývoj: 

rok 2005-2015 2016-2025 2005-2025 Ročný index rastu. 
Sobrance - 497 - 350 - 847 - 3,6 ‰/rok 
Košický kraj +18 368 + 5 387 + 23 755 + 3,1 ‰/rok 

2.3.2 Zamestnanosť a pracovné príležitosti 

Podľa údajov zo sčítania uskutočnenom v roku 2001 žilo v obci Bežovce 432 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo je 
41,6% z celkového počtu osôb. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov bolo 147 nezamestnaných, t.j. 34,0%. 
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Podiel mužov na celkovom počte ekonomicky aktívnych obyvateľov bol 55,1%.  
 
Ekonomická aktivita a zamestnanosť v roku 2001 (SODB 2001) 

Počet ekonomicky aktívnych osôb Počet nezamestnaných 

Obec 
Počet 

obyvateľov 
celkom celkom 

% 
z celkového počtu 

obyvateľov 
celkom 

%  
z ekonomicky aktívnych  

obyvateľov 
Bežovce 989 432 41,6 147 34,0 

 
Podľa štatistických sledovaní ÚPSVaR okres Michalovce vykazoval v mesiaci august 2009 17,81%-nú mieru evidovanej 

nezamestnanosti, ktorá patrí k relatívne najvyšším na Slovensku.  
Na základe „Prognózy vývoja obyvateľov v okresoch SR do roku 2025“ môžeme očakávať pre navrhované obdobie 

územného plánu - rok 2025  nárast poproduktívnej zložky populácie. Podľa už spomenutej prognózy za okres Michalovce v roku 
2005 bol index starnutia 61,11, v roku 2025 sa predpokladá jeho zvýšenie na 111,82. S týmto ukazovateľom súvisí aj vývoj 
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, kedy bude dochádzať k jeho postupnému znižovaniu.  

Priaznivý vývoj zamestnanosti v obci nemožno predpokladať, ten bude závisieť od ponuky pracovných príležitosti 
v okresnom meste Michalovce, ako aj výraznejšími investičnými aktivitami v rámci okresu.  

 
Ekonomická aktivita obyvateľstva v roku 2001 (SODB) 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 
Osoby Percentá (%) Odvetvie hospodárstva 
Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 

Z toho 
odchádza 
do zamest. 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 41 19 60 17,23 9,79 13,89 4 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 

Ťažba nerastných surovín 1 1 2 0,42 0,52 0,46 1 

Priemyselná výroba 25 26 51 10,50 13,40 11,81 29 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 27 2 29 11,34 1,03 6,71 27 

Stavebníctvo 15 5 20 6,30 2,58 4,63 10 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 8 18 26 3,36 9,28 6,02 11 

Hotely a reštaurácie 0 2 2 0,00 1,03 0,46 0 

Doprava, skladovanie a spoje 25 4 29 10,50 2,06 6,71 25 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 2 3 5 0,84 1,55 1,16 2 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, 
výskum a vývoj 9 0 9 3,78 0,00 2,08 6 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
zabezpečenie 13 18 31 5,46 9,28 7,18 9 

Školstvo 2 26 28 0,84 13,40 6,48 13 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 5 7 12 2,10 3,61 2,78 7 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 3 1 4 1,26 0,52 0,93 3 

EA bez udania odvetví 62 62 124 26,05 31,96 28,70 7 

Spolu 238 194 432 100,00 100,00 100,00 154 
Zdroj: Štatistický úrad SR 

2.3.3 Bytový fond  

V roku 2001 bolo v obci Bežovce spolu 368 domov, z čoho trvale obývaných bolo 295, t.j. 80,2%. Priemerný vek domov 
bol 41 rokov. Počet bytov dosiahol v obci v roku 2001 hodnotu 379, z toho trvale obývaných bolo 301 (79,4%). 

 
Domový a bytový fond 

 Domy 
spolu 

Trvale obývané 
domy 

Neobývané 
domy 

Byty 
spolu 

Trvale obývané byty 
Neobývané 
byty 
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Spolu 

Z toho 
rodinné 

  
Spolu 

Z toho v rod. 
domoch 

 

Bežovce 368 295 289 73 379 301 285 78 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Štruktúra neobývaných bytov 

Neobývané byty 
Z dôvodu 
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Bežovce 78 5 9 1 36 - - 24 3 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Priemerný počet osôb na jeden byt bol v roku 2001 na úrovni 3,4 osôb, priemerný počet m2 obytnej plochy na 1 osobu 

dosiahol hodnotu 25,0m2. Počet bytov na 1000 obyvateľov dosiahol úroveň 372,1, čo je nad úrovňou krajského (296,8) 
i celoslovenského priemeru (353,5). 

Z hľadiska vybavenosti trvale obývaných bytov bolo v obci Bežovce vybavených vodovodom 87,4% bytov, plynom zo siete 
87,0%, kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 86,7%, kanalizáciou 81,1% a splachovacím záchodom 64,8% trvale obývaných 
bytov. 

Vo vzťahu k prognóze obyvateľstva a stavu i potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci Bežovce je v riešení ÚPN obce 
potrebné uvažovať s využitím neobývaných domov a bytov. 

Vývoj počtu trvale obývaných bytov v rokoch 1970 – 2001 
Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 
Počet trvale obývaných bytov 347 343 336 368 
Prírastok bytov                           -4                              - 7                         + 32 
Počet bytov/1 000 obyv. 243,3 271,8 295,5 364,8 
Okres Sobrance 226,9 253,9 286,9 282,3 
Košický kraj 247,6 273,6 297,9 296,8 
SR 370,0 353,5 

 
Z rozboru základných  charakteristík bytového fondu obce, možno konštatovať, že počas obdobia rokov 1980 - 1991 

dochádzalo k úbytku bytového fondu. Od roku 1991 dochádza k nárastu bytového fondu. Ukazovateľ počtu bytov /1 000 
obyvateľov bol nepriaznivo pod okresným aj krajským priemerom. Obložnosť bytov má priaznivú klesajúcu tendenciu, ktorá sa 
pohybovala pod hranicou okresného priemeru. 

 
Vývoj obložnosti v rokoch 1970 - 2001 

Rok sčítania 1970 1980 1991 2001 
Obložnosť  (obyv./ byt) 4,11 3,68 3,38 2,69 
Okres Sobrance 4,41 3,94 3,49 3,54 
Košický kraj 4,04 3,65 3,36 3,37 
SR 2,83 

  
Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci je navrhované: 
• na obnovu jestvujúceho bytového fondu, zvýšenie jeho kvality a modernizáciu, 
• rozvoj bývania do roku 2025 s predpokladanom zvýšení počtu obyvateľov  na 1 081 boli dosiahnuté tieto ukazovatele: 

- počet obyvateľov  na jeden byt cca 3,40 
- počet bytov na 1 000 obyvateľov cca 364,8, 
čo sú odporúčané hodnoty pre okres Sobrance v roku 2025 (ÚPN-VÚC Zmeny a doplnky 2009) 

• plochy v jestvujúcich prielukách s možným obojstranným obstavaním uličného priestoru, 
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• plochy pre obytnú funkciu v rámci zastavaného územia na plochách nadmerných záhrad – lokalita „Stred“, 
• plochy pre obytnú funkciu na potenciálne vhodných plochách mimo zastavaného územia – lokalita „Kumlas“, lokalita 

„Piesok“, lokalita „Pánsky Niereš“, 
• plochy pre sociálne bývanie a bývanie v nájomných obecných bytoch – lokalita „Gejovce“, 

2.4 RIEŠENIA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY OBCE  

2.4.1 Význam, poloha a funkcia obce v štruktúre osídlenia 

Vznik obce nie je dosiaľ objasnení. Uvádza sa iba, že ju začali budovať na rovine, ktorú obkolesovali lesy, bažiny a 
močiare. preto bola ťažko prístupná. Jej počiatky sa určíte datujú pred rokom. 1276, lebo v uvedenom roku ju kráľ Ladislav IV. 
Kún daroval Jakubovi Pánkimu, synovi Gregora de Pank. Roku 1292 darovanie opakuje kráľ Ondrej III. od 14. storočia patrila 
rodine Dobo, pochádzajúcej z rodu Pank. Neskôr sa jej majiteľmi stali Sztárayovci, Berenyiovci, Barkoczyovci a Aponyiovci.  V 
chotári obce sa nachádza Čabrad. Obec sa spomína v roku 1427. Mala 2 party. Patrila Matejovi Palochovi. V súpise 1720 je 
uvedená už ako pustá.   Do roku 1918 sa obec po maďarsky volala Bezo. Od roku 1918 nesie názov Bežovce V čase 2. svetovej 
vojny bola okupovaná hortyovským Maďarskom. Dňa 28.10.1944 Bola obec oslobodená Sovietskou armádou. Patri medzi jednu 
z prvých oslobodených obci na území Slovenska.  

Obec Bežovce sa opisuje ako obec ležiaca na teritóriu niekdajšej Užskej stolice (autor Ferdinand Uličný),. Prvý krát sa 
spomína v archívnych dokumentoch v roku 1214 pod názvom BLEZANALAZA, v roku 1286 zase pod názvom BEZEU. V tomto 
roku kra' Ladislav IV. daroval obec Jakubovi, synovi Gregora de Pank, čo opakovane potvrdil v roku 1287 a po ňom tiež Ondrej 
III. v roku 1292.. 

Obec Bežovce leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na starom nánosovom vale rieky Uh. Územie má povrch 
rovinatý alebo mierne až stredne zvlnený. Stred obce leží v nadmorskej výške 105 m.n.m. Po klimatickej stránke územie obce 
spadá do oblasti teplej, mierne vlhkej. okrsku teplého, mierne vlhkého s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota je 9°C vo 
vegetačnom období 16-17°C.Ročný priemer atmosferických zrážok činí 600-700 mm, vo vegetačnom období 350-400mm. Z 
geologického hľadiska územie obce patri do Potiskej nížiny. Je pokryté kvartérnymi usadeninami, ktorých podložie je z obdobia 
panónu. 

Katastrálne územie obce ma výmeru 2943 ha vrátané intravilánu. Svojou výmerou patri medzi najväčšie katastrálne 
územie v rámci regiónu.  

V súlade so záväznými výstupmi Koncepcie územného rozvoja Slovenska a ÚPN – VÚC Košického kraja je potrebné 
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia a prostredníctvom územnoplánovacích nástrojov vytvárať podmienky pre zlepšovanie 
životných podmienok obyvateľov vidieckeho osídlenia, pričom zachovať špecifický charakter prírodného, krajinného 
a architektonického prostredia.  V týchto intenciách je potrebné v územnom pláne riešiť ďalší rozvoj obce Bežovce. 

2.4.2 Väzby obce na záujmové územie 

Obec je napojená na dopravný systém cestou III/55232 v smere Sobrance - Jenkovce – Bežovce – Lekárovce, 
s napojením na cestu I/50 (smer Košice - Michalovce – Sobrance - št. hr. Ukrajina) v meste Sobrance.  

V juhovýchodnej časti obce sa na cestu tr. III/55232 pripája cesta III/55233 v smere Bežovce – Záhor.  
Územím obce neprechádza železničná trať.  

2.4.3 Poloha obce v špecifickom prostredí 

Špecifickosť prostredia skúmaného územie je v polohe:   
- na cestnej dopravnej trase (cesta III/55232) miestneho významu, 
- v suburbánnom pásme okresného mesta Sobrance a mesta Michalovce 

2.4.4 Technická infraštruktúra 

V obci je vybudovaný verejný vodovody, ktorý je vo vlastníctve obce. Vodovod je súčasťou skupinového vodovodu 
Lekárovce. V obci Bežovce je vybudovaný vodojem o objeme 250 m3. Obec Bežovce nemá vybudovanú kanalizáciu. Dažďové 
vody sa zbierajú v cestných rigoloch a z nich jarkami a stružkami stekajú do kanálov.  

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z elektrickej stanice 35/22 kV Sobrance s inštalovaným transformátorom 
o výkone 16 MVA. Alt. je možné obec zásobovať aj z elektr. stanice 110/22 kV Michalovce. Pre napájanie odberných 
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elektrických zariadení na území a v kat. území obce sú využívané ako zdroje el. energie transformačné stanice primárne 
napájané 22 kV VN prípojkami z VN vedenia č. 544 a VN č.22 

Telekomunikačne sú obec je súčasťou Regionálneho technického centra Východ. V obci Bežovce je digitálna ústredňa. V 
budúcnosti sa neuvažuje so zmenou umiestnenia. Cez k.ú. obce prechádzajú telekomunikačné káble (MTS). 

Mobilnú telekomunikačnú sieť na území obcí zabezpečuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a T-mobil Slovensko, a.s. 
V k.ú. sa nenachádzajú žiadne stožiare týchto spoločnosti. Spoločnosť T-Mobil Slovensko plánuje v horizonte 5 rokov sa 
výstavbu stožiara. 

V súčasnej dobe je príjem rozhlasového a televízneho signálu zabezpečený prostredníctvom individuálnych antén cez 
televízny vykrývač. Príjem programu je prenášané družicami cez individuálne parabolické antény. 

Riešená obec  je  plynofikovaná. Dodávka  plynu je zabezpečená z jestvujúcej RS 3000 m3/h, ktorá je umiestnená v obci 
Bajany 

2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

2.5.1 Urbanistická koncepcia a kompozícia obce  

V  severnej časti katastrálneho územia obce sa nachádzajú lesné porasty ostatné územie je bez lesného porastu. Na 
ostatnom území prevláda orná pôda, resp. lúky a pasienky. Najvýznamnejší tok, ktorý preteká cez územia je Záchytný kanál V. 
Revištia a Bežovce.   

Urbanizácia obce prebiehala pozdĺž hlavného komunikačného koridora s  rozširovaním zástavby smerom severným. Pre 
priestorovú štruktúru je charakteristická jednopodlažná, miestami dvojpodlažná zástavba rodinných domov postavených 
prevažne v povojnovom období. Sú tu objekty občianskeho vybavenia a malé výrobné a nevýrobné prevádzky.  

Dominantou obce sú Gréckokatolícky chrám, kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, chrám Pravoslávnej cirkvi, 
Rímskokatolícky kostol Ďalšou dominantou je obecný úrad s kultúrnym domom, dom smútku.  

Z hľadiska širších väzieb je pre obec špecifické, že sa nachádza na ceste tr. III, miestneho  významu, leží  v suburbánnom 
pásme okresného mesta Sobrance a mesta Veľké Kapušany a v turisticky zaujímavom prírodnom prostredí Vihorlatských 
vrchov.  

Návrh centrálneho priestoru obce modeluje budúcnosť spoločenského života a určuje umiestnenie nových funkcií na 
území obce. Úprava centrálneho priestoru si bude vyžadovať zmeny v organizácii a usporiadaní územia. Úpravy nastoľujú 
a zabezpečujú súlad medzi individuálnymi záujmami dotknutých majiteľov domov a pozemkami so záujmami celej obce. 

2.5.2 Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch   

2.5.2.1 Obytná zástavba 

Zastavané územia má prevažne obytnú funkciu. V zadnej časti dvorov sa nachádzajú prístavky a stavby, ktoré súvisia 
s drobnochovateľstvom a s poľnohospodárskou činnosťou majiteľa.  V celej obci prevláda zástavba povojnová (rok výstavby cca 
50-70 roky). Táto zástavba je zastúpená približne 60% z celkového počtu stavieb. Domy majú manzardové a sedlové strechy. 
Objekty postavené v tomto období sú po čiastočnej alebo úplnej rekonštrukcií.  

Návrh  

Z hľadiska urbanistickej kompozície sa navrhuje obec rozvíjať v súlade s jej terajšou kompozičnou štruktúrou formou 
ulicovej zástavby.  

Pre rozvoj bytovej výstavby je navrhované prioritne zastavať voľné parcely v  existujúcej zástavbe nachádzajúce sa v 
 prielukách, ako nezastavané, prípadne ktoré vzniknú asanáciou pôvodnej zástavby. Nové plochy sú navrhované v častiach 
s existujúcou komunikáciou, prípadne inou technickou infraštruktúrou, alebo v miestach jej plánovaného umiestnenia.  

V územnom pláne navrhujeme pre zástavbu: lokalitu „Stred“, lokalitu „Kumlas“, lokalitu „Gejovce“, lokalitu „Pánsky Niereš“ , 
lokalitu „Piesky“ a využitie nadrozmerných záhrad a prieluk v obci. 

Pri všetkých novostavbách a rekonštrukciách rodinných domov navrhujeme vychádzať z princípov uplatňovania 
regionálnych prvkov so šikmými strechami, rešpektujúc merítko a výraz týchto stavieb a zladiť s ich funkčnou vybavenosťou. 
Pri samostatne stojacích domoch navrhujeme objekty orientovať na úzkych pozemkoch štítom do ulice. Tento princíp 
navrhujeme uplatňovať aj v samotnom materiálovom prevedení.  
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Navrhované obmedzenia pre jestvujúcu zástavbu, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti  ochranného pásma VN 
elektrického vedenia  22 kV sa stanovujú podmienky v zmysle § 36 ods. 15 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike. 

2.5.2.2 Občianska zástavba, vybavenie športu a rekreácie 

V územnom pláne navrhujeme pre občiansku zástavbu:  
- občianska vybavenosť  3 – plocha pre tribúnu, sociálne vybavenie a zariadenie služieb (občerstvenie 

a stravovanie), 
- občianska vybavenosť  4 – plocha pre zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ubytovanie, stravovanie, 

zdravotná starostlivosť) . 
Nové plochy pre výstavbu zariadení športu a rekreácie: 

- rozšírenie športového areálu a rekreačných plôch – lokalita   3 

2.5.2.3 Plochy poľnohospodárskej výroby a inej výroby 

V územnom pláne navrhujeme pre zástavbu tieto plochy:  
- lokalita „Ritkaš“ - severovýchodná časť 
- lokalita   5  - juhovýchodná časť – plocha pre zberný dvor a kompostovisko, plocha pre ČOV   

2.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE  

Navrhovaným urbanistickým riešením sa má dosiahnuť principiálne funkčné zónovanie obce a hierarchizované 
usporiadanie jeho vnútornej štruktúry a vonkajších väzieb. Vylúčenie prevádzkových konfliktov a vzájomných negatívnych 
vplyvov. 

V obci prevláda funkčné územie - obytné územie. Doplnené je o plochy občianskej vybavenosti, verejného dopravného a 
technického vybavenia, zelene a športovísk.  

K dosiahnutiu zámerov urbanistickej koncepcie sa v územnoplánovacej dokumentácii stanovujú regulácie funkčného 
využitia územia. Určuje prípustnosť funkčného využitia jednotlivých konkrétnych plôch, ktorá je záväzným regulatívom pri 
plánovaní výstavby a pri rozhodovaní o prípustnosti jednotlivých stavieb. Reguláciou funkčného využitia sa definuje a špecifikuje 
funkcia každej konkrétnej plochy v obci, zároveň sa stanovuje lokálna prípustnosť druhu zástavby formou prípustných, 
obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre objekty a funkcie. 

2.6.1.1 Bytová zástavba  

Lokality navrhované v súčasne zastavanom a mimo zastavané územie obcí do r. 2025 

maximálna podlažnosť 1 podz. podlažie, 1 nadzem. podlažie a obytné podkrovie, 
veľkosť pozemkov 1000 – 1500 m2 
šírka stavebného priestoru 15 m,  9 (10) m od osi prístupovej komunikácie 
šírka uličného priestoru  10 m  
doporučené využitie polyfunkčné rodinné domy, bývanie, služby, komerčná 

vybavenosť  
doplnková funkcia drobné doplnkové objekty 
nedoporučené funkcie a činnosti v predzáhradkách výsadba zeleniny 

Stavby pre chov drobného zvieratstva umiestňovať na pozemkoch rodinných domov, pokiaľ je prevádzka takých stavieb 
hygienicky nezávadná, alebo spĺňajú nasledovné požiadavky:  
- objekty s hygienicky závadnou prevádzkou v obytnej zástavbe (stajne, nádrže na tuhé a tekuté exkrementy) situovať 
v nasledovnej vzdialenosti od objektov rodinných domov: Nevyhnutným je zabezpečenie vyprázdňovania žúmp a hnojísk, 
kapacita hnojísk musí byť vypočítaná na 6 mesiacov. 

Maximálne kapacity živočíšnej výroby v obytnej zástavbe dediny, výbehy sa nepovoľujú: 
- ošípané vo výkrme do 3 VDJ (10 ks) 
- kravy  do 3 VDJ (3 ks) 
- hydina  do 1 VDJ (30 ks) 

Vzťah obytného domu a objektu živočíšnej výroby vychádza z mikrobiálnej ochrany proti šíreniu zápachov, zdrojom zápachov 
a šírenia baktérií sú ošípané a hnojiská. 



ÚPN Obce Bežovce     ..........................................................................................................................Strana 19 z 54 
- Textová časť - 

 

 

ArchAteliér Michalovce, 2013 
 

 

Výstavba hospodárskeho stavu musí zodpovedať vo vzťahu k objektu suseda: 
- zásadám požiarneho zabezpečenia v závislosti na požiarnej odolnosti stavebnej konštrukcie, murované hospodárske 

stavby (chov a skladovanie) 
 
Zásady veterinárnej ochrany: 
- v jednom ustajňovacom priestore je možné ustajniť všetky kategórie zvierat, ošípané so samostatným vchodom 

v samostatnej časti. Hydina sa musí chovať v samostatnom objekte. Veterinárne ochranné pásma sa v malo chovoch 
nestanovujú. 

Vybudovanie nepriepustných hnojísk pre slamený hnoj s odtokom močovky do žumpy. 
V ochrannom pásme studní nie je možné budovať poľnohospodárske prevádzky. 
Dôležitým je zriaďovanie hygienického zariadenia (filtra) medzi časťou určenou na chov hospodárskych zvierat a čistým 

dvorom. 

Regulácia štruktúry zástavby 
V obci je navrhnutá otvorená zástavba - prerušovaná štruktúra zástavby (samostatne stojace domy, dvojdomy). 

V územnom pláne je územie rozčlenené na lokality, v ktorých platí nasledovná funkčná regulácia zástavby s uvedením 
prípustného, obmedzeného a zakázaného  využitia územia:  

Funkčné územie rodinných domov (ÚRD) – vidiecka obytná zástavba nízkopodlažná - funkčné využitie: - hlavná 
funkcia je bývanie v rodinných domoch a vilách, v nízkopodlažnej zástavbe. Zastavanosť pozemku stavbami na bývanie min. 
75%. 

� Prípustné sú: 
1. Rodinné domy, vily s maximálnym počtom 2 b.j. 
2. Občianska vybavenosť, rekreačné ubytovanie – penzióny a pod.. 
3. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriska a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – 

umiestňovať prednostne v zadných častiach parciel. 
4. Obchody, služby a malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho     obyvateľstva. 
5. Malé stravovacie zariadenia. 
6. Garáže pre osobné automobily na pozemkoch rodinných domov . 

� Výnimočne prípustné sú: 
7. Komerčné záhradníctva 
8. Zariadenia pre výchovné, cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné a športové účely.  
9. Sklady a garáže slúžiace pre SHZ. 

� Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   
10. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb, 
11. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody 

znečistené ropnými látkami a pod., 

� Neprípustné sú: 
12. Servisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily. 
13. Hygienicky závadná výroba. 
14. Veľkokapacitné objekty. 
15. Chov dobytka vo veľkom rozsahu. 

Funkčné územie pre nájomné domy (ÚNB) - funkčné využitie: - hlavná funkcia je bývanie v nájomných domoch, 
v nízkopodlažnej zástavbe. Zástavba je samostatne stojacimi alebo radovými objektmi. Zastavanosť pozemku stavbami na 
bývanie max. 75%. Stavby so šikmou strechou, max. s dvoma nadzemnými podlažiami a využiteľným podkrovím. Stavby 
s plochou strechou sa vylučujú. 

� Prípustné sú: 
1. Nájomné domy. 
2. Doplnková funkcia (záhradné domky, menšie ihriska a vodné plochy, drobné hospodárske objekty) – 

umiestňovať prednostne v zadných častiach parciel. 
3. Obchody, služby a malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho  obyvateľstva. 
4. Garáže pre osobné automobily na pozemkoch bytových domov . 
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� Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   
5. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku. 

� Neprípustné sú: 
6. Servisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily. 
7. Hygienicky závadná výroba. 
8. Veľkokapacitné objekty. 
9. Chov dobytka vo veľkom rozsahu. 

2.6.1.2 Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra  

Objekty občianskej vybavenosti sú sústredené v centre obce. Občianske vybavenie v  rámci sociálnej infraštruktúry 
(školstvo, zdravotníctvo, kultúra, osveta, šport a sociálna starostlivosť) je  v obci zastúpené nasledujúcimi zaradeniami:  

Budova základnej a materskej školy. Budova základnej školy bola postavená v rokoch 1964. Súčasťou školy je telocvičňa, 
kuchyňa s jedálňou. Materská škola je v samostatnom objekte v areáli školy. V tomto objekte sa nachádza obecná knižnica. 
V areáli sú provizórne športové plochy.  

Z verejných služieb je  v obci úradovňa obecného úradu. Objekt obecného úradu s kultúrnym domom s kapacitou 200 
stoličiek, s kuchyňou a sociálnym zariadením. V obci sa nachádza budova pošty. Zdravotnícke zariadenie je lokalizované 
v južnej časti obce – všeobecný lekár, detský lekár a stomatológ. V objekte sa nachádza lekáreň. 

Cirkevné objekty: Gréckokatolícky chrám s farským úradom, Reformovaná kresťanská cirkev s farským úradom, 
Pravoslávna cirkev s farským úradom, Rímskokatolícky kostol, farnosť v obci Jenkovce 

Spolky – „Organizácia pomoci mládeže telesne postihnutej ,mládeže“ – mimovládna mládežnícka organizácia so sídlom 
v Bežovciach. Organizácia sa zaoberá pomoci telesne postihnutej mládeže 

Šport - futbalové ihrisko s plochou 1,0 ha, sa nachádza v juhozápadnej časti obce. 
Sociálne služby sú poskytované v rámci opatrovateľskej služby poskytovanej obcou.  
V juhovýchodnej časti zast. územia je verejný cintorín. Plocha cintorína je 3,2 ha. Kapacita cintorína postačuje aj pre 

výhľadové obdobie. Pri obecnom cintoríne je postavený dom smútku. Poskytované služby pohrebníctva.  
Obchodné služby sú poskytované v 4 súkromných predajniach potraviny a rozličného tovaru. Taktiež sú prevádzkované 

dve pohostinstvá.  
 
V návrhu územného plánu obce je navrhované : 
• v súvislosti s rozvojom bytovej výstavby a  s  potrebou zvýšenia kvality sociálneho prostredia, dobudovanie adekvátnych 

kapacít občianskeho vybavenia a verejných a komerčných služieb,  
• zariadenie sociálnej starostlivosti pre postupne sa zvyšujúci podiel starších vekových skupín obyvateľstva 
• dobudovanie športového areálu s možnosťou rozšírenia ponuky športových aktivít v rámci viacúčelových športových plôch 

pre  rozšírenie možností a foriem športových aktivít 

Funkčné územie občianskej vybavenosti (ÚOV) - 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 min.50%. 
Výšková hladina min. 2 nadzemné podlažia. 

� Prípustné sú: 
1. Obchody, služby, administratívne a správne zariadenia. 
2. Zariadenia pre verejnú správu. 
3. Cirkevné, výchovné a kultúrne zariadenia. 
4. Zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti. 
5. Stravovacie a ubytovacie zariadenia (penzióny, hotely a pod.). 
6. Školské zariadenia 
7. Nerušivé remeselnícke zariadenia. 
8. Športové plochy a športové aktivity ako doplnková funkcia. 

�  Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   
9. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb, 
10. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody 

znečistené ropnými látkami a pod., 
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� Neprípustné sú: 
11. Chov úžitkových zvierat 
12. Výroba 

2.6.1.3 Výrobné a hospodárske územia  

Výrobná zóna so zameraním na poľnohospodársku činnosť a chov domácich zviera je situovaná v západnej a východnej 
časti obce. Tejto činnosti sa venujú tieto organizácie: Agroteam, PD Bežovce a Unimex spol. s.r.o. Bežovce. Okrem toho sa 
poľnohospodárskou činnosťou zaoberajú deviati súkromne hospodáriaci roľníci, ktorý sa venujú pestovaniu obilnín.  

Výrobnou činnosťou sa zaoberá firma Jukos spol. s.r.o. Bežovce. Od svojho vzniku sa zaoberala výrobou tkaných 
polypropylénových vriec, veľkoobjemových vakov BIG – BAGS, stavebnou činnosťou a obchodom. V súčasnej dobe 
zamestnávame 22 stálych pracovníkov. Výrobu zabezpečujeme na najmodernejších strojoch porovnateľných s poprednými 
Európskymi výrobcami veľkoobjemových vakov. Od roku 1996 sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodnej poľnohospodárskej 
výstavy Agrokomplex v Nitre, kde prezentujeme svoje výrobky. Zúčastňujeme sa aj rôznych regionálnych podujatí 
organizovaných pre poľnohospodárov v rámci Slovenska 

V rámci lesného hospodárstva sú lesy na území obce, obhospodarované  a vo vlastníctve podnikom  Lesy SR, š.p. 
Odštepný závod  Sobrance (celková výmera lesných porastov je 20,4786 ha.  

Do katastrálneho územia obce Bežovce zasahuje určené prieskumné územie: Východoslovenská nížina – horľavý zemný 
plyn, určené pre Naftu a.s. Gbely, s platnosťou do 4.11.2011.  

  
V územnom pláne obce je navrhované :  

• rešpektovať  podmienky ochrany a využívania nerastných surovín evidovaných na území obce, 
• riešiť rozvoj, resp. stabilizáciu existujúcich hospodárskych subjektov na území obce, 
• riešiť rozvoj nových výrobných a nevýrobných aktivít a služieb vytvorením ponuky nevyužitých objektov a priestorov na 

území obce – plochy pre priemyselnú zónu (obnoviteľné zdroje energie), 
• priemyselnú zónu situovať na takých plochách, aby nedochádzalo k negatívnemu ovplyvňovaniu rodinnej bytovej zástavby, 
• vytvoriť podmienky pre umiestnenie malých remeselných  prevádzok. 

Funkčné územie zmiešanej vybavenosti (ÚZV) – lokalita „Ritkaš“ - funkčné využitie: - územie pre drobné podnikanie 
s ekologicky čistou výrobou, pre výrobné služby, remeslá, pre umiestnenie komerčnej a nekomerčnej občianskej vybavenosti 
miestneho významu. Súčasťou sú manipulačné a odstavné plochy. Na ploche môžu byť stavby dopravného a technického 
vybavenia slúžiace základnej funkcii. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň.  

� Prípustné sú: 
1. Výrobné služby, účelové predajne plochy, podnikateľské aktivity. 
2. Sklady a pomocné prevádzky drob. charakteru. 
3. Podniková administratíva, správne zariadenia, stravovanie. 
4. Pohotovostné (služobné) bývanie v nebytových domoch. 
5. Malé stravovacie zariadenia a drobné zariadenia. 
6. Parkovanie, odstavné plochy. 
7. Čerpacia stanica PHM. 

� Neprípustné sú: 
8. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou. 

Funkčné územie výroby, skladov, odpadového hospodárstva (ÚVH)  - funkčné využitie: umiestnenie zariadení výroby 
a skladov, kompostárne a zberného dvora, čistiarne odpadových vôd. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň.  

� Prípustné sú: 
1. Hygienicky nezávadná výroba. 
2. Zberné dvory a kompostárne. 
3. Čistiareň odpadových vôd. 
4. Skladové hospodárstvo.  
5. Pohotovostné (služobné) bývanie v nebytových domoch. 
6. Malé stravovacie zariadenia a drobné zariadenia. 
7. Služby, malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho obyvateľstva. 
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8. Čerpacie stanice PHM. 

� Neprípustné sú: 
9. Ostatné funkcie, ktoré nesúvisia s hlavnou funkciou. 

2.7 KULTÚRNO – HISTORICKÉ A PRÍRODNÉ HODNOTY  

2.7.1 Vývoj a súčasný stav urbárnej štruktúry obce 

Vznik obce nie je dosiaľ objasnení. Uvádza sa iba, že ju začali budovať na rovine, ktorú obkolesovali lesy, bažiny a 
močiare. preto bola ťažko prístupná. Jej počiatky sa určíte datujú pred rokom. 1276, lebo v uvedenom roku ju kráľ Ladislav IV. 
Kún daroval Jakubovi Pánkimu, synovi Gregora de Pank. Roku 1292 darovanie opakuje kráľ Ondrej III. od 14. storočia patrila 
rodine Dobo, pochádzajúcej z rodu Pank. Neskôr sa jej majiteľmi stali Sztárayovci, Berenyiovci, Barkoczyovci a Aponyiovci.  V 
chotári obce sa nachádza Čabrad. Obec sa spomína v roku 1427. Mala 2 party. Patrila Matejovi Palochovi. V súpise 1720 je 
uvedená už ako pustá.   Do roku 1918 sa obec po maďarsky volala Bezo. Od roku 1918 nesie názov Bežovce V čase 2. svetovej 
vojny bola okupovaná hortyovským Maďarskom. Dňa 28.10.1944 Bola obec oslobodená Sovietskou armádou. Patri medzi jednu 
z prvých oslobodených obci na území Slovenska.  

Obec Bežovce sa opisuje ako obec ležiaca na teritóriu niekdajšej Užskej stolice (autor Ferdinand Uličný),. Prvý krát sa 
spomína v archívnych dokumentoch v roku 1214 pod názvom BLEZANALAZA, v roku 1286 zase pod názvom BEZEU. V tomto 
roku kra' Ladislav IV. daroval obec Jakubovi, synovi Gregora de Pank, čo opakovane potvrdil v roku 1287 a po ňom tiež Ondrej 
III. v roku 1292.. 

Katastrálne územie obce ma výmeru 2943 ha vrátané intravilánu. Svojou výmerou patri medzi najväčšie katastrálne 
územie v rámci regiónu.  

2.7.2 Národné kultúrne pamiatky, objekty pamiatkového záujmu 

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

2.7.2.1 Národná kultúrna pamiatka 

V katastrálnom území obce je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) evidovaný solitérny objekt – 
nehnuteľná národná kultúrna pamiatka (ďalej „NKP“): 

� Kostol, Reformovanej kresťanskej cirkvi, p.č.1549 č.ÚZPF 10252/0.  Je barokovo-klasicistický, postavený v I. 
tretine 19. storočia.  Komplexná obnova bola v rokoch 1997-1999. 

Návrh 

Pri činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt, je nevyhnutné vykonať záchranný výskum, 
o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad SR. Povinnosťou stavebníka je v prípade náhodného 
archeologického nálezu postupovať podľa § 40 pamiatkového zákona  - je potrebné vyžiadať si v územnom a stavebnom 
konaní, podľa § 41 odseku 4 pamiatkového zákona, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice.. 

2.7.3 Archeologické hodnoty 

V katastrálnom území obce  Archeologický ústav SAV neeviduje archeologického náleziská. 

Návrh 

Pri činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov, je nevyhnutné 
vykonať záchranný výskum, o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje Pamiatkový úrad SR. Povinnosťou 
stavebníka je v prípade náhodného archeologického nálezu postupovať podľa § 40 pamiatkového zákona. 

Pri realizovaní novej plochy v severovýchodnej časti (lokalita „Ritkaš“), je potrebné vyžiadať si v územnom a stavebnom 
konaní, podľa § 41 odseku 4 pamiatkového zákona, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice. 
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2.7.4 Prírodné hodnoty územia 

• Nadregionálne biocentrum Senné rybníky 
• Nadregionálny biokoridor Čierna voda 
• Regionálne biocentrum Lúky pri Blatnej Polianke, Tašuľský les 
• Regionálny biokoridor Záchytný kanál Okny a kanál Veľké Revištia - Bežovce 
• Biocentrum miestneho významu:  BC-M les Čabraď, BC-M Pniaky 

2.8 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

2.8.1 Bývanie 

Z rozboru základných  charakteristík bytového fondu obce, možno konštatovať, že počas obdobia rokov 1980 - 1991 
dochádzalo k úbytku bytového fondu. Od roku 1991 dochádza k nárastu bytového fondu. Ukazovateľ počtu bytov /1 000 
obyvateľov bol nepriaznivo pod okresným aj krajským priemerom. Obložnosť bytov má priaznivú klesajúcu tendenciu, ktorá sa 
pohybovala pod hranicou okresného priemeru.  

Návrh  

Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci je navrhované: 
• obnova jestvujúceho bytového fondu, zvýšenie jeho kvality a modernizáciu, 
• rozvoj bývania je navrhovaný tak, aby v roku 2025 pri predpokladanom zvýšení počtu obyvateľov  na 1 081 boli dosiahnuté 

tieto ukazovatele: - počet obyvateľov  na jeden byt cca 3,40, počet bytov na 1 000 obyvateľov cca 364,8, čo sú odporúčané 
hodnoty pre okres Sobrance v roku 2025 (ÚPN-VÚC Zmeny a doplnky 2009) 

• navrhované  plochy pre obytnú funkciu v rámci zastavaného územia na plochách nadmerných záhrad lokalita „Stred“, 
Kumlas 

• výstavba pre sociálne bývanie a bývanie v nájomných obecných bytoch, – lokalita „Gejovce“ 
• v jestvujúcich prielukách s možným obojstranným obstavaním uličného priestoru, 
• navrhnúť plochy pre obytnú funkciu na potenciálne vhodných plochách mimo zastavaného územia – lokalita „Pánsky 

Niereš, Piesok,  

V obci sú navrhované nové plochy pre výstavbu bytov: 

Bytová zástavba - na voľných prielukách a potenciálnych plochách v rámci zastavaného územia i mimo zastavané územie obce. 

V obci sa navrhujú pre výstavbu rodinných domov tieto disponibilné lokality v zastavanom i mimo zastavaného územia do r. 
2025: 

Počet navrhovaných plôch pre rodinné domy 
Bežovce 

V zast. území Mimo zast. územia Spolu 
Lokalita  – „Stred“  70 0 70 
Lokalita  – „Kumlas“ (východná časť) 57 27 84 
Lokalita  – „Gejovce“ (severná časť) 12 0 12 
Lokalita  – „Pánsky Niereš“ (juhozápadná časť) 5 5 10 
Lokalita  – „Piesok“ (juhovýchodná časť) 7 7 14 
Lokalita  – Prieluky / rozptyl 33 0 33 

spolu 184 39 223 

Navrhovaný prírastok RD je 15 % z disponibilných lokalít  t.j. 30 RD   

Navrhovaný počet bytových jednotiek (RD) a obyvateľov 
Byty Obyvatelia 

Stav bytov v roku 2010 Navrhovaný 
prírastok  

Navrhovaný stav 
do r.2025 

Obložnosť  Počet obyvateľov 
podľa dispomibilných plôch 

368 30 398 3.40 1081 
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Rekapitulácia 
Dôsledné využitie existujúcich prieluk na novú výstavbu je však podmienené obmedzeným trhom jednotlivých parciel 

vlastníkmi pôdy. 
Intenzifikácia zastaveného územia má predpoklady vytvoriť spolu až  223 nových bytových jednotiek – rodinných domov. 

Nároky nového demografického vývoja pri obložnosti bytovej jednotky – rodinného domu / 3,4 predstavujú navrhovanú potrebu 
bytových jednotiek.  

Po zhodnotení trhovej situácie, vlastníckych vzťahov v obci Bežovce, v oblasti nehnuteľností nie je možné predpokladať 
dosažiteľnú ponuku stavebných pozemkov v prielukách. 

Staré domy navrhujeme na rekonštrukciu, prípadne na asanáciu a výstavbu nových objektov. Tento fond nie je dostatočný 
pre možný rozvoj obce. V obci je nevyhnutné vytvoriť podmienky trhu so stavebnými pozemkami, čo znamená vytvorenie väčšej 
ponuky stavebných pozemkov, ako je predpokladaná potreba vyvodená z demografického rastu obyvateľov (blízkosť mesta 
Sobrance a Veľké Kapušany). 

2.8.2 Sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie 

Zariadenia občianskeho vybavenia sú v skúmanom území členené do troch kategórií: 
� sociálna infraštruktúra – školstvo a výchova, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
� komerčná infraštruktúra – maloobchodná sieť, ubytovanie a stravovanie, služby nevýrobné, služby výrobné 
� ostatná infraštruktúra – administratíva, verejná správa, kultúra a osveta, telovýchova a šport, a iné. 

Prieskumy a rozbory zariadení občianskeho vybavenia sú vypracované na základe údajov poskytnutých pracovníkmi 
obecného úradu a priamym prieskumom v teréne. Jednotlivé kategórie občianskej vybavenosti zastúpené v obci, ich kapacity 
a kvalita, zodpovedajú významu obce v štruktúre osídlenia, počtu obyvateľov v jeho sídelných štruktúrach, polohe vo vzťahu 
k ostatným sídelným štruktúram, možnosti finančného zabezpečenia potrieb zariadení občianskej vybavenosti v minulosti 
a iniciatíve obyvateľov po roku 1989. 

Zastúpenie kategórií občianskej vybavenosti v skúmanom území dokumentuje nasledujúci prehľad. 

2.8.2.1 Školstvo a výchova 

Zo zariadení predškolskej výchovy a základného školstva sa v riešenom území nachádza objekt základnej a materskej 
školy. 

Predškolská výchova  
Materská škola - 2. triedy / cca 36 detí, počet pedagogických pracovníkov 3, nepedagogických pracovníkov 1. Škôlka má 

zabezpečené stravovanie zo základnej školy. Zastavaná plocha budovy MŠ je 193 m2. Objekt je plynofikovaný, napojený na 
rozvod vody a odkanalizovaný do žumpy. Pre MŠ je 4 parkovacie miestami. 

Základné školstvo 
Zo zariadení základného školstva sa v riešenom území nachádzala areál základnej školy s 9 triedami, s ročníkmi 1.- 9 

s počtom žiakov 256, počet pedagogických pracovníkov 13, nepedagogických pracovníkov 7. Zastavaná plocha budovy ZŠ je 
1074 m2, plocha areálu 0,44 ha. V škole je zabezpečené stravovanie v školskej jedálne. Pri ZŠ je telocvičňa a súčasťou 
školského areálu sú športové plochy. Objekt je plynofikovaný, napojený na rozvod vody a odkanalizovaný do žumpy. Pre ZŠ je 
vybudovaných 15 parkovacie miesta 

Návrh 

Predškolská výchova  
K výhľadovému roku objekt materskej školy bude kapacitne vyhovovať. Navrhujeme objekt rekonštruovať. Navrhovaná 

kapacita je do 40 deti. Pri vizuálnom zhodnotení stavebno-technického stavu budovy materskej školy možno skonštatovať, že 
stavba si vyžaduje modernizáciu vnútorných priestorov, výmenu krytiny, okien a zateplenie. 

Základné školstvo 
K výhľadovému roku objekt základnej školy bude kapacitne vyhovovať. Objekt je po čiastočnej rekonštrukcii. Areál školy 

navrhujeme doplniť o športové plochy. 

2.8.2.2 Kultúra a osveta 
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Možnosti kultúrneho vyžitia občanov obce sú pomerne dobré. V strede obce sa nachádza objekt obecného úradu s 
kultúrny dom s kapacitou 300 stoličiek. Súčasťou je kuchyňa a soc. zariadenie.  Pre obecný úrad a kultúrny dom je 10 
parkovacích stáni. 

Kapacitne bude objekt postačovať aj vo výhľadovom období. 

2.8.2.3 Cirkevné zastúpenie 

Farské úrady: 
- Farský úrad Gréckokatolíckej cirkvi 
- Farský úrad Reformovanej kresťanskej cirkvi 
- Farský úrad Pravoslávnej cirkvi 
- Farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi je v obci Jenkovce 

Kostol, chrám: 
- Gréckokatolícky chrám – Nanebovstúpenie Pána 
- Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi 
- Chrám Pravoslávnej cirkvi 
- Rímskokatolícky kostol Panne Márii 

Návrh 

Cirkevné objekty sú po stavebno technickom stave vyhovujúce.  

2.8.2.4 Cintorín 

V obci sa nachádza v juhovýchodnej časti zastavaného územie obecný cintorín. Mimo areálu cintorína je novostavba 
Domu smútku, kde sa vykonávajú pohrebné obrady. Rozloha cintorína je 3,18 ha. 

Návrh 

Pásmo hygienickej ochrany 50 m od oplotenia cintorína sa stanovuje v zmysle zákona o pohrebníctve. V zmysle zákona o 
pohrebníctve sa v ochrannom pásme môžu umiestňovať len tie budovy, ktoré boli schválené v územnom pláne pred 1.11.2005. 
Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1.11.2005 zostanú zachované. 

2.8.2.5 Šport 

Športové zariadenia 

Ťažiskom športovej vybavenosti obce je futbalové ihrisko v západnej časti zastavaného územia o celkovej ploche 0,56 ha. 
Školský areál má viacúčelové ihrisko, volejbalové a hádzanárske ihrisko, bežecká dráha, doskočisko. 

Návrh 

Plocha areálu futbalového ihriska postačuje aj pre výhľadové obdobie. Pri areáli je navrhovaná plocha pre vybudovanie 
objektu  - tribúna, šatne, sociálne vybavenie a pod. V rámci areálu je potrebné vytvoriť parkovacie plochy s kapacitou min 20 
parkovacích miest + 1 pre autobus. V územnom pláne navrhujeme rozšírenie areálu o nové plochy pre športovo-rekreačné účely 
v juhovýchodne od futbalového ihriska. Navrhujeme plochy ihrísk pre deti predškolského veku, tenisové a viacúčelové ihriská, 
oddychovú zónu a parkovú zeleň. Navrhované plochy o rozlohe 0,3545 ha. 

2.8.3 Zdravotníctvo  

V južnej časti obce sa nachádza zdravotné stredisko, ktoré zabezpečuje primárnu starostlivosť obyvateľom. Nachádza sa 
v ňom ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, praktického lekára pre deti a dorast, ambulancia zubného lekára. Počet 
zamestnancov je 3 lekári, 3 sestry. Budova je vo vlastníctve obce. Parkovacie plocha – 15 stáni. 

Návrh 

K výhľadovému roku objekt kapacitne vyhovuje. K objektu je navrhovaná prístavby pre domu opatrovateľskej starostlivosti. 
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 min.50%. Výšková hladina max. 3 nadzemné podlažia + podkrovie. 
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2.8.4 Služby a ubytovanie 

Potraviny „Armis“. Objekt sa nachádza v strede obce. V daných objektoch sa nachádzajú - pohostinstvo, potraviny, 
kancelárske potreby, zmiešaný tovar (drobný tovar) a i.. 

Ostatné obchody sú zriadené v rodinných domoch využívaných polyfunkčne pre bývanie a obchod, alebo v účelových 
objektoch. 

Ubytovacie zariadenie 
Na území obce sa nenachádza.  

Návrh 

Maloobchodné zariadenia základného potravinárskeho sortimentu navrhujeme aj naďalej riešiť formou rozptýlených 
objektov po celej obci. Jestvujúce zariadenia si vyžadujú modernizáciu a úpravy spevnených plôch a okolia.  

Nevýrobné služby (holičstvo, kaderníctvo, stravovacie zariadenia, zariadenia spotrebného tovaru a elektroniky) 
a hygienicky nezávadné výrobné služby (krajčírstvo) navrhujeme situovať do objektov rodinných domov s polyfunkčným 
využívaním, alebo účelovo rekonštruovaných na tieto aktivity. Ostatné výrobné služby a výkup druhotných surovín v obci 
nenavrhujeme. 

Jestvujúce zariadenia si vyžadujú modernizáciu a terénne a sadové úpravy okolia.  

Ubytovacie zariadenie 
Lokalita   6  - areál 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 min.50%. Výšková hladina min. 2 nadzemné podlažia.  

2.8.5 Správa, verejná správa, inštitúcie  

Samospráva 
Obecná samospráva obce sídli v  účelovom objekte. Objekt je dvojpodlažný, vyžaduje si čiastočnú rekonštrukciu. Postavený 

je v 80 r. je napojený na prívod vody, plynu, elektriny. Odkanalizovanie je do žumpy. V pôsobnosti  obce je  starostlivosť 
o verejné priestranstvá, zeleň, čistotu, zber komunálneho odpadu, činnosť územného plánovania, miestneho rozvoja, bývania, 
zariadení služieb sociálnej starostlivosti, kultúry.   

Návrh 

Objekt obecného úradu si vyžaduje rekonštrukciu formou prestavby. 

2.8.6 Ostatné zariadenia 

Pošta 
Objekt pošty sa nachádza v strede obce. Zastavaná plocha je 160 m2. V návrhovom období je potrebná rekonštrukcia 

objektu pošty.  

Dom smútku 
Objekt postavený v 90 rokoch na miestnom cintoríne. Kapacita 75 miest, zastavaná plocha 250 m2. 

Čistička odpadových vôd, 
V severnej časti katastrálneho územia sa nachádza plocha ČOV (čističku odpadových vôd). Areál ČOV je 0,386 ha. 

2.8.7 Štruktúra a kapacita občianskej vybavenosti 

občianska vybavenosť terajšia kapacita poznámka 
Základná škola  zast.plocha 1074m2 

9tried,  
156 detí,  
13 pedagógov, 
 7 nepedagógov 

Objekt kapacitne vyhovuje.  

Kultúrny dom  300 stoličiek Objekt po obnove , kapacitne vyhovuje 
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Kostol reformovanej kresť. cirkvi  Objekt kapacitne a stavebnotechnicky vyhovuje 
Chrám Pravoslávnej cirkvi  Objekt kapacitne a stavebnotechnicky vyhovuje 
Rímskokatolícky kostol  Objekt kapacitne a stavebnotechnicky vyhovuje 
Gréckokatolícky chrám  Objekt kapacitne a stavebnotechnicky vyhovuje 
Farské úrady  Objekt kapacitne a stavebnotechnicky vyhovuje 
Obecný úrad  1527 m2 podl. pl. 

počet zamest. 8 
 Objekt  kapacitne vyhovuje,   
vo výhľadovom období navrhujeme objekt na 
rekonštrukciu 

Zdravotníctvo počet lekárov 3 
počet sestier 3 

Komplexná rekonštrukcia 

Pošta 160 m2 podl. pl. Komplexná rekonštrukcia 
Hasičská zbrojnica  80 m2 podl. pl. Komplexná rekonštrukcia 
Športové plochy 0,56 ha Navrhované plochy na rozšírenie o 0,3517 ha 
Cintorín 3,18 ha Plocha kapacitne vyhovuje. 
Dom smútku 75 stoličiek Objekt kapacitne.   
Zberný dvor a kompostovisko, 
Čistička odpadových vôd 

0,5870 ha pl. areálu Novonavrhovaná plocha. 

2.8.7.1 Výroba 

Výrobnou činnosťou sa zaoberá firma Jukos spol. s.r.o. Bežovce. Od svojho vzniku sa zaoberala výrobou tkaných 
polypropylénových vriec, veľkoobjemových vakov BIG – BAGS, stavebnou činnosťou a obchodom. V súčasnej dobe 
zamestnávame 22 stálych pracovníkov. Výrobu zabezpečujeme na najmodernejších strojoch porovnateľných s poprednými 
Európskymi výrobcami veľkoobjemových vakov. 

Návrh 

V severovýchodnej časti zastavaného územia obce je navrhovaná lokalita „Ritkaš“ o výmere 5,5704 ha. Územie pre 
drobné podnikanie s ekologicky čistou výrobou, pre výrobné služby, remeslá, pre umiestnenie komerčnej a nekomerčnej 
občianskej vybavenosti miestneho významu. Súčasťou sú manipulačné a odstavné plochy. Na ploche môžu byť stavby 
dopravného a technického vybavenia slúžiace základnej funkcii. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň. 

V juhovýchodnej časti zast. územia obce je navrhovaná plocha o výmere 0,5870 ha pre umiestnenie zariadení výroby 
a skladov, kompostárne a zberného dvora, čistiarne odpadových vôd. Neoddeliteľnou súčasťou areálu je ochranná zeleň 
 

2.8.7.2 Poľnohospodárstvo 

Výrobná zóna so zameraním na poľnohospodársku činnosť a chov domácich zviera je situovaná v západnej a východnej 
časti obce. Tejto činnosti sa venujú tieto organizácie: Agroteam, PD Bežovce a Unimex spol. s.r.o. Bežovce. Okrem toho sa 
poľnohospodárskou činnosťou zaoberajú deviati súkromne hospodáriaci roľníci, ktorý sa venujú pestovaniu obilnín.  

Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia  
Kategória SKŠ k.ú. Bežovce (ha) 

orná pôda  1568,48 
vinice 0,00 
záhrady  116,99 
ovocné sady 0,00 
trvalé trávne porasty 1014,79 
lesná pôda 20,48 
vodné plochy a toky 106,79 
zastavané plochy a areály 66,37 
ostatné plochy a nelesná drevinná vegetácia 56,55 

Spolu 2952,45 
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Návrh 

Živočíšnu výrobu v prípade záujmu rozširovať na jestvujúcom hospodárskom dvore v smere od obce. 
Rastlinnú výrobu uskutočňovať  v súlade s požiadavkami na zvyšovanie ekologickej stability územia - viď návrh opatrení v 

kapitole  Kostra ÚSES. 

2.8.7.3 Lesné hospodárstvo 

V rámci lesného hospodárstva sú lesy na území obce, obhospodarované  a vo vlastníctve podnikom  Lesy SR, š.p. 
Odštepný závod Sobrance, ktorý využívajú les podľa lesného hospodárskeho plánu (LHP) na Lesnom celku (LHC) Sobrance. 
Celková výmera lesných porastov je 20,4786 ha. Z celkovej výmery katastrálneho územia 2950,73 ha to predstavuje lesnatosť 
0,68%. 

Ochranné pásmo 
Je potrebné dodržiavať ochranné pásmo 50 m od okraja  lesných pozemkov. 

Návrh 

V návrhu ÚPN-O sa neuvažuje so záberom lesných pozemkov na výstavbu. Navrhované turistické a cyklistické 
komunikácie sú po jestvujúcich miestnych a lesných komunikáciách. Návrh rešpektuje požiadavky na ochranu LP v zmysle § 5 
zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch. 

2.8.8 Rekreácia, cestovný ruch, turistika a kúpeľníctvo 

Na území obce Bežovce nie sú vybudované osobitné rekreačné zariadenia.  Prírodné podmienky katastrálneho územia 
obce vytvárajú podmienky pre rozvoj rekreácie na území obce, najmä vo forme turistiky a cykloturistiky vo väzbe na blízku 
oblasť Senné rybníky, Morského oka a Zemplínsku šíravu.  

V zmenách a doplnkov ÚPN VÚC Košického kraja je obec Bežovce zaradená do Dolnozemplínskeho regiónu cestovného 
ruchu so zameraním na vidiecky turizmus s agroturistikou.  

Návrh 

Pri futbalovom areáli je navrhovaná plocha pre vybudovanie objektu  - tribúna, šatne, sociálne vybavenie a pod. V rámci 
areálu je potrebné vytvoriť parkovacie plochy s kapacitou min 20 parkovacích miest + 1 pre autobus. V územnom pláne 
navrhujeme rozšírenie areálu o nové plochy pre športovo-rekreačné účely v juhovýchodne od futbalového ihriska. Navrhujeme 
plochy ihrísk pre deti predškolského veku, tenisové a viacúčelové ihriská, oddychovú zónu a parkovú zeleň. Navrhované plochy 
o rozlohe 0,3545 ha. 

V územnom pláne navrhujeme možnosti rozvoja rekreácie na území obce pri zohľadnení environmentálnych  aspektov 
a vyhodnotiť dopad navrhnutých  zámerov na územie obce. Možnosti rozvoja vidieckeho turizmu - rozvoj chalupárstva, 
agroturistiky.  

2.9 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

Súčasné zastavané územie obce je vymedzené hranicou, ktorá je zdokumentovaná v grafickej časti územného plánu vo 
výkrese č. 3 v mierke 1:2000. Zastavané územie obce Bežovce vyhlásené v zmysle platnej legislatívy (k 1.1.1990) je vymedzené 
hranicou súčasného zastavaného územia, ktorá je vymedzená v rámci k. ú. obce (hranica je znázornená v grafickej časti 
dvojbodkovanou čiarkovanou čiarou). 

Navrhovaná úprava hranice zastavaného územia -  navrhovaný územný rozvoj funkčných plôch si vyžaduje rozšírenie 
hranice zastavaného územia v lokalitách znázornených vo výkrese „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného 
využitia zastavaného územia“ (č.3), číslo plochy je podľa výkresu „Vyhodnotenie záberu PP a LP na nepoľnohosp. účely (č.7):  

• lokalita „Gejovce“ – plocha č.1, výmera 1,3311 ha, 
• lokalita „Kumlaš“ – plocha č. 8b, 9b, výmera 3,0110 ha, 
• lokalita „Pánsky Niereš“ – plocha č.23b, výmera 0,6699 ha 
• lokalita „Piesok“ – plocha č.25b , výmera 0,9342 ha, 
• lokalita „Ritkaš“ - plocha č.6, výmera 5,5704ha 
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2.10 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

2.10.1 Ochranné pásma 

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

• Pásmo hygienickej ochrany 50 m od oplotenia cintorína sa stanovuje v zmysle zákona o pohrebníctve. V zmysle 
zákona o pohrebníctve sa v ochrannom pásme môžu umiestňovať len tie budovy, ktoré boli schválené 
v územnom pláne pred 1.11.2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 
1.11.2005 zostanú zachované. 

• Ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesného porastu v zmysle zákona o lesoch. 
• 20 m cesta III. triedy od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce. 
• vonkajšie nadzemné vedenie od 1 kV do 35 kV je 10 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia. 
• pre vzdušné vedenie VN 22 kV v zmysle zákona o energetike je ochranné pásmo 10 m od krajného vodiča na 

každú stranu vedenia. Pre izolované vonkajšie VN 22 kV vedenie je určené ochranné pásmo 2 m na každú stranu 
vedenia. 

• vonkajšie vzdušné vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. Ochranné pásmo zemných kábelových nn 
vedení v zmysle zákona o energetike je stanovené 1 m na každú stranu vedenia. 

• STL plynovod 10 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) na voľnom priestranstve a 
v nezastavanom území. 

• 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm. 
• 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavané územie obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 

MPa. 
• 0,5 – 1,0 m od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla. 
• 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. 
• Čistiareň odpadových vôd – 100 m. 
• Pásma hygienickej ochrany hospodárskeho dvora  150 m v smere prevládajúcich vetrov. 
• Pozdĺž Záchytného kanála Veľké Revištia - Bežovce ponechať v šírke 10,0 m voľný nezastavaný pás. 
• Pozdĺž Bežovského kanála ponechať v šírke 5,0 m voľný nezastavaný pás. 
• 5 m od hydromelioračných zariadení. 

2.10.2 Ochranné pásma 

• Rešpektovať prieskumné územie P14/03  „Východoslovenská Nížina I. – horľavý zemný plyn“. 

2.11 RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED 
POVODŇAMI 

2.11.1 Riešenie záujmov obrany štátu 

Pre záujmy obrany štátu nie sú limitované plochy pre rozvojové zámery rozvoja sídelnej štruktúry a priestorov v skúmanom 
území.  

2.11.2 Riešenie civilnej ochrany obyvateľstva 

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii sa pri územnom pláne obcí doložka civilnej ochrany nespracováva. Doložka je súčasťou 
územného plánu zóny. 

Návrh ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre ukrytie 
obyvateľstva obce podľa §4 ods. 3, a § 15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 



ÚPN Obce Bežovce     ..........................................................................................................................Strana 30 z 54 
- Textová časť - 

 

 

ArchAteliér Michalovce, 2013 
 

 

neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.  

Ďalej ÚPN-O rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu v obci pre spôsob a rozsah 
ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb podľa § 4 ods.3 a § 16 ods. 1 písm. e), 
resp. § 16 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany. Individuálna bytová výstavba je navrhovaná mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie výrobných zón. 
Výstavba je navrhovaná mimo zosuvných území a vymedzených území ohrozovaných 50-ročnou resp. 100-ročnou vodou. 

2.11.3 Riešenie ochrany pred požiarmi    
Obce nemajú jednotky hasičského zboru. Najbližšia stanica hasičského zboru je v meste Sobrance. Obec nemá hasičskú 

zbrojnicu. Nároky na nové plochy a zariadenia neboli odborom hasičskej ochrany Okresného úradu v Sobrance požadované.  
Navrhovaná sieť zberných a obslužných komunikácií v zastavanom území obcí umožní optimálny prístup požiarnej 

techniky do všetkých jej častí a k jednotlivým objektom.  
V  obci je riešené zásobovanie vodou z jestvujúcej a navrhovanej vodovodnej siete. Zabezpečenie požiarnej ochrany je 

odberom vody z verejného vodovodu obce. Akumulácia vo vodojeme zabezpečí požiarnu potrebu vody podľa STN 730873. 
V prípade potreby je ďalším zdrojom odber vody z vodného toku. 

2.11.4 Riešenie ochrany pred povodňami 

Základným právnym dokumentom ochrany podzemných a povrchových vôd je zákon č. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb, o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

Inundačným územím je v zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, územie priľahlé k vodnému toku, 
zaplavované vyliatím vody z koryta vodného toku, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne 
vodného stavu.  

Rozsah inundačného územia určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu vodného toku. Ak inundačné územie nie 
je určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.  

Z hydrologického hľadiska územie obce spadá do povodia Bodrogu. V katastrálnom území obce Bežovce SVP š.p. spravuje 
toky: kanál Veľké Revištia – Bežovce, Bežovský kanál, kanál Okna, Hrabovský kanál, Oľšinský kanál a Sobranecký kanál. 
V zmysle vyhlášky MŽP SR č,. 211/2005 je kanál Veľké Revištia – Bežovce zaradený medzi vodohospodársky významné toky. 

Návrh 

Starostlivosť o korytá uvedených kanálov vyplýva z existujúcej legislatívy a spadá do činností Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Košice, OZ Povodie Bodrogu a Hornádu.  

Navrhované úpravy zohľadňujú požiadavky na zabezpečenie povodňovej ochrany sídiel. V intravilánoch sa zabezpečujú 
úpravy na prietok Q100-ročnej vody a v extravilánoch spravidla na prietok Q20-ročnej vody. 

Všeobecne sú úpravy zamerané, vzhľadom k zvýšeným hodnotám max. prietokov,  na neškodné odvádzanie veľkých vôd, 
pričom v hornej časti hlavných povodí, ktoré prináležia Košickému kraju, úpravy smerujú k zabezpečeniu ochrany intravilánov 
sídiel, k zlepšeniu nevyhovujúcich smerových pomerov a k stabilizácii koryta v extravilánoch.   

1. Navrhované úpravy tokov uvedené vo vodohospodárskych plánoch povodí. Návrhy zohľadňujú tieto zásady: 
• pri úpravách v extravilánoch treba v maximálnej miere zachovávať existujúcu trasu koryta a stabilnú časť 

priečneho profilu. Trasu toku skracovať len vo výnimočných prípadoch a odstavené meandre nezasypávať. V čo 
najväčšej miere zachovať pôvodné brehové porasty. Pre dosiahnutie potrebnej prietokovej kapacity (minimálne na 
Q20-ročnú vodu) využívať odsunuté hrádze, ktoré nemusia presne kopírovať trasu toku, 

2. K významnejším návrhom úprav, ktoré sú zahrnuté vo vodohospodárskych plánoch a ktoré je nutné  v riešenom 
časovom horizonte realizovať patria: 
• Na Uhu sa navrhuje vybudovanie poldra o objeme cca 18 mil. m3 v priestore medzi Záchytným kanálom, 
pravobrežnou hrádzou Uhu a obcami Lekárovce, Pinkovce, Záhor - Jenkovce a zvýšenie hrádzí na celom úseku 
(km 0,0 - 21,39) na prietok  Q10 = 1100 m3.s-1. 

3. V prípade vybreženia vody zo Záchytného kanála V. Revištia - Bežovce nehrozí zaplavenie záhrad a stavieb v obci. 
V prípade dlhodobejšieho trvania nepriaznivých podmienok, /intenzívne prívalové dažde, prípadne kombinácia 
rýchleho topenia sa snehu a prívalové dažde/ môže dôjsť ku kumulatívnemu účinku t.j.  vzdutiu hladiny a k 
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vybreženiu hladiny na toku: 
• Záchytný kanál  V. Revištia a Bežovce, 
• Bežovský kanál 

4. Ďalšie protipovodňového opatrenia obce sú navrhované: 
• odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd, 
• narúšanie ľadových celín a zátarás, 
• mimoriadna manipulácia na vodných stavbách, 
• uzavieranie prietrží, 
• odvádzanie vôd zo zaplaveného územia, 
• odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd , 
• provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov, 
• opatrenia  proti spätnému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách a cestných  priepustoch , 
• opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými látkami  
• iné práce v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
• revitalizácia zelene  

3. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES 

3.1 Prírodné dedičstvo 

3.1.1 Chránené územia  

a) Veľkoplošné chránené územia:   

Národné parky (NP)           -  nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránená krajinná oblasť (CHKO)   -  nenachádza sa v riešenom území   

b) Maloplošné chránené územia:   

Prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia (PR, NPR)  - nenachádzajú sa v riešenom území   
Prírodná pamiatka , národná prírodná pamiatka (PP, NPP)   - nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránený areál (CHA)   - nenachádza sa v riešenom území  
Chránený krajinný prvok          - nenachádza sa v riešenom území    

c) Chránené stromy:   - nenachádzajú sa v riešenom území   

3.1.2 Lokality medzinárodného významu  

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

3.1.3 Európska sieť chránených území  – NATURA 2000 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ)         -  SKCHVU024 Senianské rybníky – priamo nezasahuje katastrálne územie 
obce ale dotýka sa severného okraja k.ú. 

Územie európskeho významu  (ÚEV)   -  nenachádzajú sa v riešenom území   

3.1.4 Biotopy európskeho a národného významu 

Nelesné biotopy: Lk1  - biotopy poloprírodných a prírodných trvalých trávnatých porastov. V súčasnosti ich možno nájsť 
v rôznych vývojových štádiách, ktoré sa vytvorili vplyvom dlhodobého pasenia a sekundárnej sukcesie po jeho ukončení. Pre 
priaznivý stav biotopov je potrebný určitý manažment vo forme kosenia a pasenia. Inak sa biotopy v procese sukcesie menia 
a dostávajú sa tak do nepriaznivého stavu.  
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3.2 Územný systém ekologickej stability (ÚSES) 

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

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

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

Pre okres Sobrance bol spracovaný  R ÚSES Michalovce v roku 1994 a ten bol transformovaný do ÚPN VÚC Košického 
kraja. 

3.2.1 Genofondové významné lokality  

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

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, pre udržanie a zvýšenie kvantitatívnej miery ekologickej stability a zabezpečenie 
rozmanitosti podmienok a foriem života v krajine, ako aj pre zachovanie, vytvorenie a udržanie optimálnej štruktúry v krajine a 
minimalizovanie negatívnych stretov medzi prvkami prírodného prostredia a antropogénnou činnosťou boli vymedzené 
genofondovo významné lokality, ktoré v danom širšie posudzovanom priestore  predstavujú významné krajinné prvky: 

• Mokré lúky a močiariky pri obci Blatná Polianka – kat. územ. obce B. Polianka a Bežovce. V území sú zastúpené rastlinné 
spoločenstvá lúk a močiarov s prevládajúcou psiarkou lúčnou a viacerými druhmi odstríc. Hniezdisko bahniaka. Chránené 
a ohrozené druhy živočíchov (kalužiak červenokrký, svrčiak zelenkavý, skokan krátkonohý, hrabavka škvrnitá, myšiarka 
močiarna.  

• Kocov - nachádza sa na severnej hranici k.ú. obce Bežovce a B. Polianka. Predstavuje územie priamo zahŕňajúce rieku 
Okna a jej najbližšie okolie, s porastom náletových druhov drevín a krovín, prevažne vŕb. Je výborným biotopom pre vodné 
a pri vode žijúce vtáctvo. 

• Les pri Tašuli – zasahuje východný okraj k.ú. obce Bežovce. Územie je významným biotopom zveri, predovšetkým dravých 
vtákov, predstavuje izolovaný zvyšok nížinného lesa v poľnohospodársky využívanej oblasti v susedstve zvyškov lúk. 
S prirodzeným druhovým zastúpením v krovinom podraste je dominantnou drevinou javor tatársky. 

• Les Čabraď - katastrálne  územie  Bežovce. Menšia enkláva nížinného lesa v poľnohospodársky využívanej oblasti. 
Poskytuje vhodnú hniezdnu príležitosť pre chránené druhy dravých vtákov a živočíchov. 

3.2.2 Biocentrá nadregionálne  

• BC-NR Senné rybníky - predstavuje súbor umelo vybudovaných rybníkov a priľahlý komplex mokrých a mezofilných lúk 
s roztrúsenou zeleňou (solitéry, skupiny stromov a krov), s výskytom vzácnych druhov vodného vtáctva a rastlinného 
spoločenstvá mokrých a mezofilných lúk. Na území sa odporúča zamedziť výstavbe, odvodneniu lúk, resp. ich rozorávaniu, 
nenavrhovať aktivity, ktoré by vyrušovali vtáctvo. Jadro nadregionálneho biocentra Senné rybníky tvorí celé územie 
rybníkov aj s NPR Senianske rybníky, vzhľadom k tomu zasahuje aj do severnej časti katastrálneho územia Bežovce.  

3.2.3 Biokoridory nadregionálne  

• BC-NR Čierna voda – prechádza severozápadným okrajom katastra. Spája nadregionálne biocentrá Senné rybníky 
a regionálne biocentrá Karná, Zemplínska šírava, Olšiny, Sekera a Lúky pri Blatnej Polianke. Je to široký krajinný priestor, 
spájajúci Latoricu s Vihorlatom a zároveň významná ťahová cesta sťahovavého vtáctva. Obsahuje zvyšky lužných lesov 
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a lesov v minulosti zaplavovaných lúk. 

3.2.4 Biocentrá regionálne  

• BC-R Lúky pri Blatnej Polianke  - jedná sa o komplex mokrých lúk so solitérmi, skupinami stromov a krov. Na predmetnej 
lokalite bol zaznamenaný výskyt vzácnych druhov vtákov, rastlinných spoločenstiev mokrých lúk a močiarov. Zakazuje sa 
predmetné územie odvodňovať a realizovať akúkoľvek výstavbu. 

• BC-R Tašuľský les – zasahuje východný okraj k.ú. obce Bežovce. Porasty dubovo- hrabových lesov s výskytom vzácnych 
druhov vtákov, hniezdisko dravcov. Vyskytujú sa tu rastlinné spoločenstvá dubovo-hrabového lesa. Odporúča sa tu 
hospodárenie podľa LHP zohľadňujúcom záujmy ochrany prírody, požadovaná výsadba pôvodných druhov drevín. 

3.2.5 Biokoridory regionálne  

• BK-R Záchytný kanál Okny – prepojený na rieku Uh. Široké koryto kanála so zatrávnenými hrádzami a pomiestne 
vysadenými brehovými porastami. Na území sa odporúča doplnenie brehových porastov domácimi druhmi drevín 
a udržiavanie hrádzi kosením. 

• BK-R Záchytný kanál Veľké Revištia - Bežovce – prepojený na rieku Uh. Široké koryto kanála so zatrávnenými hrádzami 
a pomiestne vysadenými brehovými porastami. Na území sa odporúča doplnenie brehových porastov domácimi druhmi 
drevín a udržiavanie hrádzi kosením. 

3.2.6 Miestny ÚSES 

3.2.6.1 Biocentrá miestneho významu  

• BC-M  Kocov - nachádza sa na severnej hranici k.ú. obce Bežovce a obce Blatná Polianka. Predstavuje územie priamo 
zahŕňajúce rieku Okna a jej najbližšie okolie, s porastom náletových druhov drevín a krovín, prevažne vŕb. Je výborným 
biotopom pre vodné a pri vode žijúce vtáctvo.  

• BC-M  Les Čabraď – lokalita sa nachádza v strednej časti riešeného katastrálneho územia za obcou Bežovce. Predmetné 
územie je tvorené prírodnou depresiou s porastami náletových pôvodných druhov drevín. Pre danú lokalitu je schválené 
hospodárenie podľa LHP zohľadňujúci záujmy ochrany prírody.  Je významným refúgiom zveri a vtáctva.  

• BC-M Pniaky - lokalita sa nachádza v strednej časti riešeného katastrálneho územia za obcou Bežovce. Je v priamom 
dotyku s regulovaným Bežovským kanálom. Lokalitu tvorí ovocný sad.  

3.2.6.2 Biokoridory  miestneho významu 

• BK-M Sobranecký kanál – prechádzajúci poľnohospodárskymi krajinami až po Záchytný kanál Veľké Revištia - Bežovce. 
Brehový porast vyvinutý, významný biokoridor v poľnohospod. krajine. 

• BK-M Bežovský kanál –  prechádzajúci poľnohospodárskymi krajinami až po Záchytný kanál Veľké Revištia - Bežovce. 
Brehový porast vyvinutý, významný biokoridor v poľnohospod. krajine. 

• BK-M  Olšinský kanál-  zaúsťuje do toku Okny. Brehový porast vyvinutý, významný biokoridor v poľnohospod. krajine. 

• BK-M  Hrabovský kanál – zaúsťuje do Okny. Prechádza po západnej na hranici k.ú. obce Bežovce s obcou Vysoká n/U, 
ďalej pokračuje poľnohospodárskou krajinou ku zastavanému územiu obce Bežovce. Brehový porast vyvinutý, významný 
biokoridor v poľnohospod. krajine. 

3.2.6.3 Doplnenie prvkov miestneho ÚSES   

Novo navrhované miestne biokoridory a biocentrá (viď mapovú prílohu č.8) sú navrhnuté tak, aby prirodzene prepájali 
jednotlivé už existujúce  miestne biokoridory a miestne biocentrá. Takto vzniknuté súvislé prepojené biokoridory budú 
významným biotopom najmä vtáctva a súčasne budú vytvárať charakteristický prírodný prvok výrazne sa estetický uplatňujúci, 
najmä vo vzťahu k obci. Pri výsadbe nových biokoridorov  využívať najmä druhovú skladbu stromov: topoľ biely (Populus alba) 
topoľ čierny (Populus nigra), dub letný (Quercus robur), javor poľný (Acer campestre) jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), hrab 
obyčajný (Carpinus betulus). Z krovín je možné použiť druhy slivka trnková (Prunus spinosa), zob vtáčí (Ligustrum vulgare), 
kalina obyčajná (Viburnum opulus), drieň obyčajný (Cornus mas), krušina jelšová (Frangula alnus).   

3.2.6.4 Klasifikácia územia a jeho ekologické hodnoty 
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Predstavuje diferenciáciu územia podľa vybraných kritérií, vyjadrujúcich  kvantitatívnu mieru ekologickej stability resp. 
narušenia ekologických väzieb v riešenom území. Pre praktickú využiteľnosť je stanovená základná jednotka územného celku – 
katastrálne územie, v ktorom je hodnotený stupeň ekologickej stability (SES) podľa miery ekologickej kvality vegetácie a jej 
zastúpení v katastrálnom území.  

 
Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom podľa vzťahu:    
        Pop.ESop+PZA.ESZA + PTT.ESTT + PLE.ESLE + PVO.ESVO+ PZP.ESZP +POSP.ESOSP  
SES =                                                             CPKÚ 
 
kde POP  -  plocha ornej pôdy v katastrálnom území  ................  568,48 ha 
ESOP -  ekologický stupeň ornej pôdy (priemerná hodnota je  (0,77) 
PVop -  plocha viníc ....................................................................  0,00 ha 
ESvi -  ekologický stupeň záhrad     (0,1) 
PZA   -  plocha záhrad ................................................................  116,99 ha 
ESZA -  ekologický stupeň záhrad     (3,0) 
POS    -  plocha ovocných sadov ...............................................   2,00 ha 
ESOS -  ekologický stupeň ovocných sadov    (2,0) 
PTT    -  plocha trvalých trávnatých porastov  ............................   1014,79 ha 
ESTT  - ekologický stupeň trvalých trávnatých porastov  (4,0) 
PLE    - plocha lesov ..................................................................   20,48 ha 
ESLE  - ekologická stabilita lesných porastov   (5,0) 
PVO   - plocha vodných plôch ...................................................  106,79 ha 
ESVO - ekologický stupeň vodných plôch    (4,0) 
PZP   - plocha zastavaného územia  .........................................  66,37 ha 
ESZP - ekologický stupeň zastavaného územia   (1,0) 
POSP - ostatná plocha ................................................................   56,55 ha 
ESOSP- ekologický stupeň ostatných plôch    (0,50) 
CPKÚ -celková plocha katastrálneho územia .............................   2952,45 ha 
SES -  stupeň ekologickej stability   SES =  2,12  

3.2.7 Návrhy na zlepšenie ekologickej kvality krajiny a kvality životného prostredia 

Líniové  prvky  
Zakladanie líniových interakčných prvkov  spočíva vo výsadbe prirodzených druhov drevín vo vymedzenom spone, 

v niekoľkoročnej starostlivosti a v zabezpečení drevín pred poškodením (ohryzom, mrazom, vyschnutím a pod.). Ideálne je 
vytvorenie dvojvrstevnatého porastu – stromov a zapojených krovín. 

Nové líniové prvky /nové miestne biokoridory/ navrhujeme najmä pozdĺž existujúcich melioračných kanálov a  poľných 
ciest  v minimálnej šírke 6 m, základné kostrové prvky v šírke 10 m. Líniové prvky plnia viacej funkcií – najmä ekologickú 
(zvýšenie ekologickej stability územia, vytvorenie siete bioticky pozitívnych prvkov v území) a pôdoochrannú (ochrana pred 
vodnou a veternou eróziou).   

Plošné interakčné prvky  
Nové plošné interakčné prvky nie sú v riešenom k.ú. navrhované. 

3.2.8 Návrh opatrení pre zvýšenie hodnoty stupňa ekologickej stability 

Navrhované opatrenia spracovaného krajinnoekologického plánu obce Bežovce, sú podkladom  pre optimalizáciu činnosti 
v území, skvalitnenie ekologickej  stability krajiny a minimalizáciu negatívnych javov v území,  územné zabezpečenie 
zachovania a rozvoja druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí, vytvorenie optimálneho 
priestorového základu ekologickej stability plôch a línii, zachovanie unikátnych krajinných prírodných prvkov,  udržanie a 
zvýšenie prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny  a ochranu prírodných zdrojov s celkovým dopadom na zvýšenie stupňa 
ekologickej stability zo súčasnej hodnoty  SES Bežovciach  z 2,12 na 2,50. 

Navrhujeme: 

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

- Na základe vopred spracovanej dokumentácie výsadby verejnej zelene rozšíriť zeleň v intraviláne  obce plošne a druhovo. 
- Zachovať súčasný charakter brehových porastov pri hlavných miestnych tokoch  
- Vylúčiť znečisťovanie najmä k obci priľahlého územia domovými  odpadmi. 
- Vylúčiť zhoršovanie kvality povrchových a podzemných vôd. 
- Zamedziť výrubu rozptýlenej zelene a stromov  rastúcich mimo lesa.  
- Pri údržbe melioračných kanálov, ktoré v súčasnosti plnia funkciu miestnych biokoridorov, postupovať tak, aby 

nedochádzalo k výrubu brehových porastov. Výrub náletových drevín umožniť  iba v ich prietočnom profile. 
- Zabezpečiť inštaláciu ochranných zariadení na stĺpoch elektrických 22 kV vedení,  proti   úhynu vtáctva. 
- Postupne obnoviť prícestnú líniovú zeleň vedľa štátnej cesty.  
- Doplniť prvky miestneho ÚSES o  novonavrhované miestne biokoridory,  pritom použiť stanovištne a druhovo vhodnú 

drevinnú vegetáciu.  
- Zabezpečiť ochranu ornitofauny - hniezdisk vtáctva.  

4. NÁVRH DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

4.1 DOPRAVA  A DOPRAVNÉ ZARIADENIA 

4.1.1 Letecká doprava 

V katastrálnom území obce ani v blízkosti k.ú. sa nenachádza letisko regionálneho významu . 

4.1.2 Železničná doprava 

Riešeným územím neprechádza železničná trať.  

4.1.3 Širšie dopravné vzťahy – cestná doprava 

Koncepcia rozvoja dopravy Košického kraja pre okres Sobrance: dopravné siete SR celoštátnej úrovne sú definované 
cestnou komunikáciou so smerom Košice – Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké -  št. hr. SR/UA, ktorá je hlavnou  
európskou cestou E50 v trase Košice-Michalovce – Sobrance – Vyšné Nemecké - štátna hranica SR/UA a je zaradená do siete 
transeurópskych magistrál „TEM“ úsek TEM4.  

Na tento nadradený dopravný systém cestnej siete sa pripája cesta III/55232 (Bajany – Lekárovce – Bežovce – Jenkovce 
– Kristy – Porostov – Komárovce – Sobrance). Cesta III/55232 sa pripája na cestu II/555 – Michalovce – Pavlovce n/U – V. 
Kapušany. 

4.1.3.1 Základná komunikačná sieť, kategorizácia a funkčné triedy 

Obec Bežovce je napojená na dopravný systém cestou tr. III/55232 Bajany – Lekárovce – Bežovce – Jenkovce – Kristy – 
Porostov – Sobrance. Z obce Bežovce vedie cesta tr.  III/55233 v smere do obce Záhor.  

V zastavanom území cesta III. triedy plní funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 a je vybudovaná kategórie MZ 
8,5 (8,0)/50, resp. MOK 7,5/40. Mimo zastavané územie obce je cesta vybudovaná kategórie C 7,5/70.  

K ceste tr. III sa pripájajú obslužné komunikácie spojovacie funkčnej skupiny C2 a C3, v zmysle STN 73 6110 ich radíme 
do kategórií MOK 7,0/30, MOU 7,5/30, MOU 6,5/30.  

Návrh 

Cesta III/55232 a III/55232 - si vyžaduje úpravu v zmysle STN 73 61 01:  

o v zastavanom území obce v kategórii B3 MZ 8,5 (8,0)/5O, resp. MOK 7,5/40 
o mimo zastavané územie obce v kategórii C 7,5/70 



ÚPN Obce Bežovce     ..........................................................................................................................Strana 36 z 54 
- Textová časť - 

 

 

ArchAteliér Michalovce, 2013 
 

 

4.1.4 Obslužné a prístupové komunikácie  

Povrchové vody z komunikácii sú prevažne odvedené priečnym a pozdĺžnym sklonom konštrukcie do existujúcich 
otvorených rigolov a potoka. Časť povrchových vôd je z komunikácii odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom konštrukcie do 
nespevnenej krajnice a okolitého terénu, vzhľadom na to, že daná lokalita nemá dažďovú kanalizáciu.  

Zlý technický stav je v úseku – severná časť zastavaného územia - rómska osada. 

Cestné komunikácie sú prevažne poškodené neustálou výstavbou inžinierskych sieti.  Na jestvujúcich komunikáciách je 
nutné previesť povrchovú úpravu vozoviek rozprestretím nového živičného krytu, kde bude možné upraviť oblúky (body 
dopravnej kolízie). Smerové pomery týchto komunikácii sú nevyhovujúce. Vyskytuje sa niekoľko bodových závad spočívajúcich 
v malých polomeroch oblúkov. 

Návrh 

Dopravný systém sídla vzhľadom na jeho líniovú formu je zložený zo siete prístupových ciest  kategórie C2 MOK 7,5/40, 
C2 MOK 7,0/30, C3 MOU 8,0/40, C3 MOU 7,5/30, C3 MOU 6,5/30.  

V územnom pláne je navrhovaná kategória obslužných a prístupových komunikácii nasledovne: 
o jestvujúce komunikácie upraviť na požadovanú kategóriu C2 MOK 7,5/40, C2 MOK 7,0/30, C3 MOU 6,5/30 
o ostatné komunikácie upraviť na požadovanú kategóriu C3 MOU 6,5/30 a v stiesnených podmienkach na 

kategóriu C2 MOU 5,5/30 
o novonavrhovaná komunikácia na požadovaná kategória C3 MOU 8,0/40, C3 MOU 7,5/30. 

Komunikácie sú navrhnuté v priamke s polomerom R = 130 m. Na jestvujúcu komunikáciu sa napoja vetvy komunikácií 
s polomermi oblúkov  R = 12 m, vnútorný polomer. 

Povrchové vody z komunikácii navrhujeme do existujúcich otvorených rigolov. V nových lokalitách sú navrhované do 
nespevnenej krajnice a okolitého terénu.  

4.1.5 Hromadná doprava 

Obec je obsluhovaná dvoma autobusovými linkami č.809402, 809405, 809407. Za priemerný pracovný deň je obec 
obsluhovaná  6 pármi spojov. Priamo v obci sú zriadené na ceste tr. III/55232 tri autobusové zastávky v oboch smeroch. 
Lokalizácia autobusovej zastávky je v centre pred domom č. 179, pri ulici k ZŠ (pred domom č. 89) na ulici Kumlas pred 
domom č. 299 a č.179. Umiestnenie zastávok je v zmysle STN 73 61 01. Izochrona pešej dostupnosti presahuje vzdialenosť 
400m. Zastávka v centre je vybavená samostatnými zastavovacími pruhmi. Ostatné zastávky nie sú vybavené samostatnými 
zastavovacími pruhmi. Na tento účel sa využívajú krajnice. Zastávky sú vybavená prístreškom pre cestujúcich.  

4.1.6 Statická doprava 

Garážové státia v rodinnej zástavbe sa budujú individuálne podľa potreby na vlastných pozemkoch. Parkovacie plochy sú 
vybudované pred obecný úrad a kultúrnym domom, nákupným strediskom, pri základnej a materskej škole, pri kostole, dome 
smútku. Pred maloobchodnými zariadeniami je rozšírená komunikácia pre odstavenie automobilov.   

Iné parkovacie státia pre potreby občianskej vybavenosti, ktorých parametre sú v súlade s STN 736056 nie sú v obci 
vybudované. Na tento účel sa využívajú obecné komunikácie. 

Návrh 
Počet požadovaných parkovacích miest pre výhľad je podľa STN 736110 pri stupni motorizácie 1:3,5 zabezpečiť pre 

bytové domy na 1 b.j. jedno parkovacie alebo garážové státie. 

Parkoviská navrhujeme vybudovať pri týchto zariadeniach občianskej vybavenosti: 
- športový areál – športovorekreačné plochy  – jestvujúce 20 park. miest, navrhované 20 státí + 1 parkovacích miest 
- obecný cintorín - 10 parkovacích miest 
- základná škola – 15 parkovacích miest 
- zdravotné stredisko – 15 parkovacích miest 
- cintorín – 100 parkovacích miest 
- pri nových podnikateľských aktivitách, alebo pri zmene funkčného využitia už existujúcich objektov je potrebné 

požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 na vlastnom pozemku. Takto 
sa zabráni parkovaniu vozidiel na verejných komunikáciách.  
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4.1.7 Pešie a cyklistické komunikácie  

V zastavanom území je vybudovaný: 
- obojstranný peší chodník v š=1,5 m od domu č. 1 po dom č. 41, 
- jednostranný peší chodník: v šírke 1,25 m pozdĺž cesty III/55232 od domu č. 210 po dom č. 380, od hostinca po dom 

č.120, na ul. Kumlas v šírke 1,25 m od autobusovej zastávky po dom č.240.  

V zastavanom území nie sú vybudované cyklistické komunikácie.  

Návrh 

V územnom pláne sú jestvujúce a navrhované pešie komunikácie pozdĺž cesty III/55232. Navrhovaná šírka chodníkov je 
v rozmedzí od 1,25 m do 1,5 m.   

Šírka navrhovanej cyklistickej komunikácie je navrhovaná s predpokladom intenzity v dvoch smeroch cyklista – chodec 
min. 2,50 m: 

- cyklotrasa Senianske rybníky – vedie zo Senného okolo Senianských rybníkov, s pokračovaním do obce Blatná Polianka, 
Blatné Remety, Bunkovce, Sobrance. Trasa pokračuje pozdĺž kanálu V. Revištia – Bežovce a späť do obce Senné. Podľa 
projektu „Ochrana chránených vtáčích území Senné a Medzibodrožie na Slovensku“ sa uvažuje na tejto trase so zriadením 
mostných lávok cez odvodňovacie kanály a s vyhliadkovými vežami pre pozorovanie resp. monitorovanie územia. 

4.1.8 Návrh eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy 

Vyhodnotenie očakávanej hlukovej situácie na návrhové obdobie na štátnej ceste III/55232 bol prevedený podľa 
„Metodických pokynov pre znižovanie účinkov hluku v osídlení /SK - VTIR BA - 1984/ pre úroveň ÚPD obce. Posúdenie 
situácie z dopravy je podľa Nariadenia vlády SR č.40/2002 zo dňa 16.1.2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, 
ktoré stanovujú hodnoty hladín hluku vo vonkajšom priestore. 
Podľa uvedeného nariadenia je pre kategóriu územia II. (tab. č.4) najvyššia prípustná hodnota ekvivalentnej hladiny hluku vo 
vonkajšom priestore: 
- pre dennú dobu 60 dB (A) vrátane prídavnej korekcie pre bytovú zástavbu podľa základnej dopravnej siete, 
- pre nočnú dobu: 50 db (A)  

Na vybraných cestách III. tried sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania z roku 2005 a 2010. 
rok skutočné vozidlá / 24 hod  

Sčítací úsek cesty  nákl. auta osobné auta motocykle vozidlá spolu 
 

% nákl. aut 
2005 138 833 8 979 14,09 % III/55232 Jenkovce – Bežovce - 

Lekárovce, úsek č. SO 03336 2010 83 859 2 944 8,79 % 
III/55233, smer Bežovce - Záhor 2005 

2010 
Cesta nebola zaradená do celoštátneho sčítania 

Zdroj: www.ssc.sk - Celoštátne sčítanie dopravy 2010 Košického  kraj (graf. spracovanie: Geodézia Bratislava) 

Výpočet hlukových izofón podľa „Metodiky“ zohľadňuje tieto vstupné údaje: 
- intenzita priemernej hodiny v dennej a nočnej dobe 
- podiel nákladnej dopravy v dopravnom prúde 
- najvyššia povolená návrhová a výpočtová rýchlosť 
- pozdĺžny sklon a povrch komunikácie 

Prekročenie prípustných hodnôt hluku z dopravy  podľa Nariadenia vlády SR č.40/2002 zo dňa 16.1.2002 o ochrane zdravia 
pred hlukom a vibráciami, vykonané prepočty ukazujú, že dopravné zaťaženie na prieťahu cesty III/55232 (zostatková doprava 
s podielom 8,79% obslužnej nákladnej dopravy voz./deň/) nevyvolá prekročenie prípustných hodnôt 50 dB(A). Vzdialenosť 
dennej hladiny 60 db(A) od cesty je 13m. 

VÝPOČET VZDIALENOSTI IZOFONY NA DOPRAVNOM ÚSEKU č. SO III / 55232     
od účinkov cestnej dopravy podľa metod. pokynov min. dopravy   sčítací úsek 03336   

hladina hluku LA = 50,0 55,0 60,0 65,0 dB(A) 
intenzita dopravy M = 83 83 83 83 voz./24h 
podiel voz. > 5t N = 8,79 8,79 8,79 8,79 % 
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maximálna návrhová rýchlosť vmax = 50 50 50 50 km/h 
priemer. hodinová intenzita n = 4,93 4,93 4,93 4,93 voz./h 
Faktor sklonu F2 = 1,15 1,15 1,15 1,15   
Faktor rýchlosti F1 = 1,17 1,17 1,17 1,17   
  F1*F2*F3*n X = 6,60 6,60 6,60 6,60   
Základná ekvivalentná hladina 
hluku Laeq = 50,1 55,1 60,1 65,1 dB(A) 

Vzdialenosť izofony d = 13 4 1 0 m 
 

4.1.8.1 Ochranné pásma 

Cestné ochranné pásmo pozdĺž cesty tr. III je 20 m od osi cesty na obe strany. 

4.2 VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

4.2.1 Zásobovanie pitnou vodou 

V obci nie je vybudovaný verejný vodovod v majetku obce, prevádzkovateľ VVS. Vodovod je súčasťou skupinového 
vodovodu Lekárovce, ktorý je zásobovaný z vodárenských zdrojov – vrtov S-1, S-5 a NS-2 až NS-4. Akumulácia vody je 
zabezpečená vo vodojeme Bežovce o objeme 250 m3.  

Návrh 

Prognóza vývoja počtu obyvateľov do roku 2025 
rok 2001 2007 2010 2015 2020 2025 
Bežovce 1039 989 1004 1029 1055 1081 
 

Výhľad potreby vody  
Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy vyhlášky č.684/2006 MžP SR z r. 2006. Potreba vody pre bytový fond 

a základnú občiansku vybavenosť: 

Špecifická potreba vody: 
- Byt ústredne vykurovaný s ústrednou prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom ... 135 l/os/deň 
- Špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť  ... 25 l/os/deň 
 
Priemerná denná potreba vody: Qp [ l/deň ] = 135 l/os/deň x počet obyvateľov 
Maximálna denná potreba vody: Qm = Qp x kd 
    kd = 1,6 
Maximálna hodinová potreba : Qh = Qm x kh  
    kh = 1,8 
Celoročná spotreba:  Qr = Qp x 365 
 
Prognóza potreby vody do roku 2025 podľa počtu obyvateľov 

rok 2007* 2010 2015 2020 2025 

Počet obyvateľov 989 (874) 1004 1029 1055 1081 

Qp [ l/deň ] - 135.540 138.915 142.425 145.935 

     [ l/s ] - 1,57 1,61 1,65 1,69 

Qm [ l/deň ] - 216.864 222.264 227.880 233.496 

     [ l/s ] - 2,51 2,57 2,64 2,70 
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Qh [ l/s ] - 4,52 4,63 4,75 4,86 

Qr [ m3/rok ] 20.000 49.472 50.704 51.985 53.266 

*Údaj poskytnutý VVS, počet pripojených obyvateľov na verejný vodovod bol 874, 
 
Vodojem  
 
Akumulácia: 
Potrebná akumulácia podľa STN 63 6650 – Vodojemy čl.14 má byť 60-100% z maximálnej dennej potreby vody Qm. 

- Výhľadová maximálna denná potreba Qm pre rok 2025 bude 233,5m3. 
- Minimálna potrebná akumulácia Vmin = 0,6 x 233,5 = 140,1 m3. 
- Maximálnu dennú potrebu vody o množstve 140,1 m3 pre obec Bežovce zabezpečí vodojem Bežovce objemu 250 m3. 
 
Vodovodné potrubia 
Dimenzovanie vodovodných potrubí je v zmysle STN 755401 na Qm a Q pož. 
Podľa STN 736620 čl.26 hydrodynamický pretlak vo vodovodnej sieti má byť väčší ako 0,25 MPa (2,5 at ), avšak najmenej 

0,15 MPa (1,5 at ). 
 

Požiarna potreba vody Q pož. 
Podľa STN 920400, tabuľka 2, položka 2 (Nevýrobné stavby s plochou 120-1000m2, výrobné stavby jednopodlažné do 

plochy 500m2) je potreba požiarnej vody  12,0 l/s. Podľa článku 3.2. citovanej normy, zdroje vody na hasenie požiaru musia byť 
schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej počas 30 minút, t.j. celková zásoba požiarnej vody je 
12,0 l/s . 30 minút = 21 600 l = 21,6 m3.  

Ochranné pásma 
Pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii dodržiavať ochranné pásmo v zmysle zákona č. č.442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Zb. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov. Ochranné pásmo vodovodného potrubia do priemeru 500 mm je 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho okraja 
potrubia.  

4.2.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

V obci nie je vybudovaná celoobecná kanalizácia. Výhľadová koncepcia (zdroj VVS, a.s. Košice) predpokladá riešenie 
celoobecnej kanalizácie s čistením splaškových vôd na zrealizovanej ČOV v Pavlovciach nad Uhom. V rámci odkanalizovania 
obcí mikroregiónu „Juhovýchod Zemplína“. 

 
Návrh 

Navrhované odkanalizovanie obce Bežovce je s čistením splaškových vôd v novej - obecnej ČOV. Umiestnenie ČOV je 
v juhovýchodnej časti zastavaného územia obce.  Obec sa rozhodla vybudovať vlastnú ČOV a  nenapojiť do ČOV v Pavlovciach 
nad Uhom (podľa výhľadovej koncepcie VVS, a.s. Košice).  

 

Množstvo splaškových vôd je totožné s potrebou vody a to: 

rok 2007* 2010 2015 2020 2025 

Počet obyvateľov 989 (874) 1004 1029 1055 1081 

Qv [m3/deň ] - 135,54 138,92 142,43 145,94 

[l/s ] - 1,57 1,61 1,65 1,69 

Qdmax [m3/deň ] - 406,62 416,76 427,29 437,82 

[l/s ] - 4,71 4,82 4,95 5,07 

2xQdmax [ l/s ] - 9,41 9,65 9,89 10,13 
*Údaj poskytnutý VVS, počet pripojených obyvateľov kanalizáciu bol 874.  
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Max. prietok splaškových vôd:   Qdmax = Qv x kh [ l/s ] 
     kh = 3,0 (pre počet pripoj. obyvateľov 500-5000) 
Návrh potrubia pre dvojnásobok max. prietoku: Qmax = 2 x Qdmax [ l/s ] 
Min. prietok splaškových vôd:   Qdmin = Qv x khmin [ l/s ] = 1,014 l/s 
     khmin = 0,6 (pre počet pripoj. obyvateľov 500-5000) 
 
Odkanalizovanie obce bude gravitačnou kanalizáciou, t.j. odvedením splaškových vôd do obecnej čistiarne odpadových 

vôd ČOV 1200 EO. Týmto riešením je daná možnosť spoľahlivého a zdravotne nezávadného odkanalizovania splaškových vôd 
do ČOV od obyvateľstva. Z ČOV je navrhované potrubie vyčistených vôd do recipientu „Záchytný kanál V. Revištia – Bežovce“. 
Vypúšťaním vyčistených vôd z ČOV do recipientu je výsledné znečistenie toku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z. 

Výstavbou kanalizácie sa podstatnou mierou zlepší životná úroveň obyvateľstva a eliminuje negatívny vplyv na životné 
prostredie V návrhu ÚPN sa uvažuje s napojením všetkých domov a objektov technickej a občianskej vybavenosti na verejnú 
kanalizáciu. Trasa kanalizácie vyplýva z morfológie terénu ako aj z potreby využiť v maximálnej miere verejné plochy obce, 
komunikácie a ich pridružený priestor. Trasy kanalizácie rešpektujú nadzemné a podzemné inžinierske siete. 
Hĺbka uloženia kanalizácie bude navrhnutá tak, aby bolo možné odkanalizovať jednotlivé objekty. Na kanalizačnú sieť 
navrhujeme napojiť všetkých producentov znečistenia. V obci je sústava dažďových rigolov, ktoré navrhujeme sústavne 
prečisťovať a udržiavať ich v prietočnom stave. Dimenzovanie potrubia je v zmysle STN na dvojnásobok maximálneho prietoku 
splaškových vôd jednotlivými stokami. V návrhu sa uvažuje s napojením všetkých domov a objektov na verejnú kanalizáciu 

Ročné množstvo vyčistenej vody: 
Qročné = Qv x 365 dní = 145,94 x 365 = 53.268 m3/rok 

Celodenná produkcia BSK5: 
1081 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 64 860 g/d = 65 kg/deň 
 
Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty khmax a khmin v zmysle STN 

75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky.  

4.2.3 Vodné toky  

Z hydrologického hľadiska územie obce spadá do povodia Bodrogu. V katastrálnom území obce Bežovce SVP š.p. 
spravuje toky: kanál Veľké Revištia – Bežovce, Bežovský kanál, kanál Okna, Hrabovský kanál, Oľšinský kanál a Sobranecký 
kanál. V zmysle vyhlášky MŽP SR č,. 211/2005 je kanál Veľké Revištia – Bežovce zaradený medzi vodohospodársky významné 
toky. 

• Kanál Veľké Revištia–Bežovce (Záchytný kanál) je  umelo vybudovaný kanál, ktorého hlavným účelom je zachytávať veľké 
vody potokov z pohoria Popričné a Vihorlat (Jenkovský potok, Orechovský potok, Olšinský potok, Sobranecký potok, 
Žiarovnica a Okna) a odvádzať ich do rieky Uh. V km 0,00 – 20,25 je koryto profilu dvojitého lichobežníka so šírkou v dne 
b = 15,0 – 6,0 m, sklonom svahov 1:2, šírkou dna 4,0 m, s pozdĺžnym sklonom l = 0,16 – 1,25 ‰ a maximálnym 
prietokom Qmax=46,0 m3.s-1.. 

• Okna v rkm 4,98 – 12,00 má koryto tvaru jednoduchého lichobežníka so sklonom svahov 1:2 a premenlivou šírkou dna 
10,0 – 2,6 m, pozdĺžnym sklonom 0,5 – 2,3 ‰, kapacitou 4,6 m3.s-1.. 

• Hrabovský kanál zaúsťuje do Okny v rkm 3,57. Dĺžka kanála je 7,97 km, šírka dna 1,2 m, pozdĺžny sklon 0,4 ‰, kapacita 
3,8 – 2,0 m3.s-1.. 

• Oľšinský kanál zaúsťuje do Okny v rkm 3,95. Dĺžka kanála je 8,108 km, šírka dna 2,0 - 1,2 m, pozdĺžny sklon 0,4- 0,8 ‰, 
kapacita 4,6 – 1,3 m3.s-1.. 

• Sobranecký kanál zaúsťuje do Okny v rkm 4,98. Dĺžka kanála je 8,5 km, šírka dna 1,2 m, pozdĺžny sklon 0,8 ‰, kapacita 
0,69 – 1,58 m3.s-1. Od Záchytného kanála je kanál oddelený hrádzovým priepustom – 100 cm. 

Stav kanálovej siete v súčasnej dobe nie je vyhovujúci. Mnohé z nich sú zanesené a zarastené, čo má nepriaznivý vplyv 
na odvádzanie vody z územia počas povodňových situácií. Podľa informácie SVP – Košice k povodňovým situáciám v dôsledku 
záplav vnútornými vodami v k. ú. obce Bežovce môže dôjsť iba v extrémnych situáciách, a to v prípade, že intenzita zrážok 
presiahne kapacitné možnosti čerpacích staníc, alebo v prípade ich poruchy. 

Vnútorné vody odvádzané sieťou týchto kanálov sú čerpacími stanicami prečerpávané späť do rieky Uh. Väčšia časť k.ú. 
Bežovce je odvodňovaná ČS Stretávka, menšia časť je odvodňovaná ČS Bežovce.  

Na tokoch v k.ú obce Bežovce nebolo zatiaľ orgánom štátnej vodnej správy vymedzené inundačné územie v zmysle § 46 
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Zákona č. 364/2004 o vodách. 

Návrh 

V ÚPN navrhované opatrenia súvisia s ochranou vôd a užívaním vôd v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon).  
Eliminácia plošných zdrojov znečistenia si vyžaduje právne a ekologické myslenie ľudí pri nakladaní s vodami. 

V zmysle § 20 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami rešpektovať v nich obmedzenia výstavby a rešpektovať 
inundačné územia kanálov. 

V zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, pre výkon správy vodných tokov 
ponechať voľný nezastavaný pás pozdĺž brehov kanálov  10,0 m a pozdĺž ostatných vodných tokov 5,0 m.  

Všetky odvodňovacie kanály navrhujem vyčistiť od nánosov a náletových drevín.  

4.2.4 Hydromelioračné zariadenia 

V katastrálnom území obce sa nachádzajú hydromelioračné stavby v správe Hydromeliorácie š.p.Bratislava (podľa údajov 
zo dňa 30.11.2009, č.j. 5393-2/110/2009, 2277-4/110/2009): 
• Odvodňovací kanál 03 (ev.č. 5405 003 003) o celkovej dĺžke 4,244 km, vybudovaný v roku 1968, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 04 (ev.č. 5405 003 004) o celkovej dĺžke 1,725 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 036 (ev.č. 5405 003 005) o celkovej dĺžke 9,950 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 05 (ev.č. 5405 003 006) o celkovej dĺžke 1,263 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 06 (ev.č. 5405 003 007) o celkovej dĺžke 1,700 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 07 (ev.č. 5405 003 008) o celkovej dĺžke 3,693 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 08 (ev.č. 5405 003 009) o celkovej dĺžke 1,924 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 09 (ev.č. 5405 003 010) o celkovej dĺžke 2,346 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 010 (ev.č. 5405 003 011) o celkovej dĺžke 2,336 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 027 (ev.č. 5405 003 012) o celkovej dĺžke 0,892 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 029 (ev.č. 5405 003 013) o celkovej dĺžke 0,626 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 030 (ev.č. 5405 003 014) o celkovej dĺžke 2,024 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 011 (ev.č. 5405 003 015) o celkovej dĺžke 4,361 km, vybudovaný v roku 1969, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 012 (ev.č. 5405 003 016) o celkovej dĺžke 2,662 km, vybudovaný v roku 1969, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 013 (ev.č. 5405 003 017) o celkovej dĺžke 0,854 km, vybudovaný v roku 1969, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 035 (ev.č. 5405 003 032) o celkovej dĺžke 2,006km, vybudovaný v roku 1969, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál 038 (ev.č. 5405 003 036) o celkovej dĺžke 1,755 km, vybudovaný v roku 1969, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov a ÚT VSN 201“. 
• Odvodňovací kanál Pastovník (ev.č. 5405 006 013) o celkovej dĺžke 0,730 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov VSN II./4“. 
• Odvodňovací kanál Pod Barnakom (ev.č. 5405 007 008) o celkovej dĺžke 1,112 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci 

stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 
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• Odvodňovací kanál krytý Lomený (ev.č. 5405 007 009) o celkovej dĺžke 0,533 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Benatý (ev.č. 5405 007 011) o celkovej dĺžke 0,650 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Banas (ev.č. 5405 007 014) o celkovej dĺžke 0,896 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý II. (ev.č. 5405 007 015) o celkovej dĺžke 0,563 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Pod Rydzinou (ev.č. 5405 007 017) o celkovej dĺžke 0,854 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Doplnok (ev.č. 5405 007 018) o celkovej dĺžke 0,148 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Čabrad (ev.č. 5405 007 019) o celkovej dĺžke 0,550 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Gaborský (ev.č. 5405 007 020) o celkovej dĺžke 0,300 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Delnica (ev.č. 5405 007 022) o celkovej dĺžke 1,173 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Hraničný (ev.č. 5405 007 023) o celkovej dĺžke 0,555 km, vybudovaný v roku 1976, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Súbežný (ev.č. 5405 007 024) o celkovej dĺžke 0,650 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý I. (ev.č. 5405 007 025) o celkovej dĺžke 0,680 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý VI. (ev.č. 5405 007 026) o celkovej dĺžke 0,560 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Pupočka (ev.č. 5405 007 030) o celkovej dĺžke 0,640 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý III. (ev.č. 5405 007 032) o celkovej dĺžke 0,100 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Pod lesom (ev.č. 5405 007 034) o celkovej dĺžke 0,210 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Zákruta (ev.č. 5405 007 035) o celkovej dĺžke 1,275 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Lúka(ev.č. 5405 007 036) o celkovej dĺžke 0,481 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Močiar (ev.č. 5405 007 037) o celkovej dĺžke 0,709 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Lapos (ev.č. 5405 007 038) o celkovej dĺžke 2,493 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Stredné Hložie (ev.č. 5405 007 039) o celkovej dĺžke 0,548 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Veľký Klin (ev.č. 5405 007 041) o celkovej dĺžke 1,007 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Nížina (ev.č. 5405 007 045) o celkovej dĺžke 0,310 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Predný les (ev.č. 5405 008 023) o celkovej dĺžke 0,680 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov VSN II./5“. 

• Odvodňovací kanál krytý Silas 1. (ev.č. 5405 009 011) o celkovej dĺžke 0,700 km, vybudovaný v roku 1977, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./7“. 

� Odvodňovací kanál krytý Silas 3. (ev.č. 5405 204 017) o celkovej dĺžke 1,466 km, vybudovaný v roku 1992, v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov VSN II./12“. 
 
Návrh 
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Všetky odvodňovacie kanály navrhujem vyčistiť od nánosov a náletových drevín.  

V lokalitách pre výstavbu rodinných domoch v lokalitách „Kumplas, Gejovce, Pánsky Niereš, Piesky“, pre výstavbu 
občianskeho vybavenia a zariadení športu a rekreácie v lokalite   3  a pre  výstavbu v lokalite „Ritkaš“, na ktorých sa nachádzajú 
hydromelioračné zariadenia, podmieniť splnením týchto regulatívov: 

• rešpektovať hydromelioračné zariadenia (závlahové zariadenie a odvodňovacie kanály) a nezasahovať do nich 
stavebnou činnosťou, 

• v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím, je 
potrebné zabezpečiť funkčnosť zostávajúcej časti vodnej stavby, 

• dodržiavať ochranné pásmo - pre potreby údržby tokov ponechať pozdĺž oboch brehov min. 10 m a pozdĺž kanálov 
a melioračných kanálov voľný nezastavaný priestor šírky 5,0 m od osi závlahového potrubia v zmysle zákona o vodách 
§49 ods. 2. zák. č. 364/2004 Z.z v znení neskorších predpisov. 

4.3 ENERGETIKA 

4.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou  

Obec je zásobovaná elektrickou energiou z elektrickej stanice 35/22 kV Sobrance s inštalovaným transformátorom 
o výkone 16 MVA. Alt. je možné obec zásobovať aj z elektr. stanice 110/22 kV Michalovce. Pre napájanie odberných 
elektrických zariadení na území a v kat. území obce sú využívané ako zdroje el. energie transformačné stanice primárne 
napájané 22 kV VN prípojkami z VN vedenia č. 544 a VN č.228. 

Z  distribučných transformačných staníc sa na území obce nachádzajú tieto transformačné stanice: 
Obec Označenie TS Umiestnenie TS Jestvujúci výkon 

trafa 
Vlastník  

TS 1/044 stožiarová  100 kVA VDS a.s. Košice 
TS 2/037 stožiarová 100 kVA VDS a.s. Košice 
TS 3/040  betónová stĺpová typ C/2 250 kVA VDS a.s. Košice 
TS 4/041 betónová stĺpová typ C/2 250 kVA VDS a.s. Košice 
TS 5/042 betónová stĺpová typ C/2 160 kVA VDS a.s. Košice 
TS 6/043  betónová stĺpová typ C/2 160 kVA VDS a.s. Košice 
TS 7/555  betónová stĺpová typ C/2 ???  kVA Cudzia 
TS 8/549  betónová stĺpová typ C/2 50 kVA Cudzia 
TS 9/548  nefunkčná  Cudzia 

 
 
 
Bežovce 

TS 10/610  Čerpacia stanica 100 kVA Cudzia 
 
Sekundárne rozvody NN sú realizované vzdušným rozvodmi na betónových stožiaroch s vodičmi AlFe, takisto také 

množstvo je zrealizované domových prípojok vodičmi AlFe. Časť vonkajších silových rozvodov je ešte vedená cez drevené 
podperné body, tieto je potrebné vymeniť za betónové stožiare.  

Stanovenie elektrického príkonu: 
Merné zaťaženie na  jednu bytovú jednotku bolo stanovené podľa Metodického pokynu riaditeľa divízie č. 2006001 – 

Zásady plánovania výstavby a rekonštrukcií sieti vysokého a nízkeho napätia, kde v bode 4.1 je uvedené: 
� príkon bytových jednotiek: 

1,500 kVA ......... byty v bytových domoch s ústredným vykurovaním 
2,000 kVA ......... domy v oblastiach so zásobovaním plynom 
5,000 kVA ......... domy v oblastiach bez zásobovania plynom  

Odber el. energie napriek plynofikácii domácnosti je vysoký. Vysoká spotreba el. energie ukazuje na využívanie 
elektrických bojlerov, elektrického náradia a el. spotrebičov aj napriek tomu, že v roku 2010 je spotreba el. energie nižšia oproti 
roku 2009. Vysoké odbery vyplývajú z prikurovaním cez elektr. spotrebiče, používaním elektr. bojlerov a rôzne elektr. náradie.  

Sekundárne rozvody NN sú realizované vzdušným rozvodmi na betónových stĺpoch s vodičmi AlFe a AES. 
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Návrh 
 
Bežovce:  Súčasný stav k roku 2001 - spolu 368 domov, z ktorých bolo 295 trvalo obývaných.  

- počet bytov 379, z toho trvale obývaných 301 
- 1 byt v iných budovách 
- v obci je 78 neobývaných bytov v rodinných domoch 

 
Návrh bytov do r. 2025:  
 Stav v roku 2001 Návrh r. 2025 Rezervná plocha 
Bytové jednotky 368 + 30 168 

počet bj. spolu (stav+návrh) 368+30=398 b.j.  

Podielové zaťaženie pre  občiansku a technickú vybavenosť : 

Obecný úrad  s kultúrnym domom (200 stoličiek)  35,00 
Základná škola, kuchyňa, telocvičňa (1.-.9.roč. – cca 200 žiakov)   50,00 
Materská škola s obecnou knižnicou (cca 20 deti)   15,00 
Pošta  10,00 
Zdravotné stredisko – všeobecný lekár, detský a stomatológ 
Lekáreň 

 35,00 

Gréckokatolícky chrám  7,00 
Rímskokatolícky kostol  12,00 
Reformovaná kresťanská cirkev  8,00 
Pravoslávna cirkev  10,00 
Farský úrad  - Gréckokatolícka cirkev  15,00 
Farská úrad - reformovaná kresťanská cirkev  15,00 
Farský úrad - Pravoslávna cirkev  15,00 
Hasičská zbrojnica pri obecnom úrade  9,00 
Dom smútku na miestnom cintoríne  12,00 
Komerčná vybavenosť - potraviny, pohostinstvo  12,00 
Komerčná vybavenosť – 4 predajne  20,00 
Futbalové ihrisko, objekt TJ, šatne, tribúna   8,00 
ČOV  20,00 
Areál hospodárskeho dvora: 
Agroteam, 
PD Bežovce,  
Unimex s.r.o Bežovce 

  
55,00 

Areál Jukos s.r.o. - Od svojho vzniku sa zaoberala výrobou tkaných 
polypropylénových vriec, veľkoobjemových vakov BIG – BAGS, 
stavebnou činnosťou a obchodom.   

 60,00 

verejné osvetlenie  12,00 
spolu Sov/suč 435/261kVA 

 
Navrhované zariadenie   výkon v kVA 
Výrobný areál areál  - západná časť k.ú.  120,00 
Zberný dvor a kompostovisko – juhovýchodná časť (smer na Záhor)  35,00 

spolu Sov/vyhl 155/93 kVA 

Bytová výstavba, občianska a technická vybavenosť: 
S elektrickou energiou sa vo všetkých riešených lokalitách uvažuje pre potreby osvetlenia a pre domáce spotrebiče, s 

vykurovaním el. energiou sa uvažuje  10 %  domácností. 

Posúdenie trafostanice 

1. Terajší výpočtový el. príkon: Sb.j. = 1,20 + ( 4,80 : n) = 1,20 + ( 4,8 : 301) = 1,216 kVA 
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n – počet bytových jednotiek 
n = 301 ( obývaných domov ) 
Celkový súčasný príkon:       Sb.j. celk. = 1,216 x 301 = 366,013 kVA 
         

2. Merné zaťaženie na b.j.: Sb.j. = 2,000 kVA 
n – počet bytových jednotiek 
n = 30 ( navrhovaných rodinných domov ) 
Celkový súčasný príkon:       Sb.j. celk. = 2,000 x 30 = 60,000 kVA 

 
3.   Občianska vybavenosť:          So.v. =  354,000 kVA 

� Návrhová občianska vybavenosť do roku 2025 

1. Objekt  – navrhovaný areál – Lokalita „Ritkaš“ 
2. Zberný dvor, kompostovisko, ČOV 

Scelk.   =  Sbyt.   +     Svybav. =   780,016 kVA 

Požadovaný celkový príkon:               Scelk = 780,016 kVA   

Pre navrhované rozšírenie lokalít výstavby rodinných domov a prepočítanú spotrebu pre občiansku vybavenosť navrhujem 
rekonštruovať transformačne stanice do výkonu 250 kVA (viď. tabuľka). Jestv. vzdušný vývod do obce zrekonštruovať na prierez 
70 mm2. Navrhované vzdušné vývody budú závesnými izolovanými káblami NFA2X.  

Navrhovaný výkon: 
Obec Označenie TS Umiestnenie TS Jestvujúci výkon 

trafa 
Navrhovaný výkon 

trafa 

TS 1/044 stožiarová  100 kVA 250 kVA 
TS 2/037 stožiarová 100 kVA 250 kVA 
TS 3/040  betónová stĺpová typ C/2 250 kVA 250 kVA 
TS 4/041 betónová stĺpová typ C/2 250 kVA 250 kVA 
TS 5/042 betónová stĺpová typ C/2 160 kVA 250 kVA 
TS 6/043  betónová stĺpová typ C/2 160 kVA 250 kVA 
TS 7/555  betónová stĺpová typ C/2  250 kVA 
TS 8/549  betónová stĺpová typ C/2 50 kVA 50 kVA 
TS 9/548  nefunkčná   

 
 
 
Bežovce 

TS 10/610  Čerpacia stanica 100 kVA 100 kVA 
 

Verejné osvetlenie 
Verejné osvetlenie (VO) v obciach je umiestnené ako súčasť nn siete. Rozvod VO je  realizovaný vodičom AlFe, 

upevneným na spodnej strane konzol NN siete. Svietidlá sú reparované a nahradené novými svietidlami s použitím šetriacich 
žiariviek 35 W. Poškodené svietidlá je potrebné nahradiť, pri výmene previesť údržbu svietidiel výmenou poškodených častí 
a vyčistením osvetľovacieho telesa. 

Pri navrhovanom riešení v nových lokalitách, kde bude vedenie NN uložené v zemi, bude vonkajšie osvetlenie ulíc 
prevedené osvetľovacími telesami inštalovanými na sadových stožiaroch na okraji cesty resp. chodníka. Navrhované riešenie 
poskytuje zjednodušenie údržby a nemalou mierou prispeje aj k celkovému vzhľadu ulice.  

Svietidlá pre VO pri ceste tr. III použiť s plochým sklom a veľmi dobrým smerovaním svetelného toku. Výsledkom bude 
rovnomerné a kvalitné osvetlenie cestnej komunikácie. Súčasťou každého svietidla bude elektronický predradník. Všetky 
predradníky majú navyše zabudované autonómne stmievanie na 60% pôvodnej spotreby v čase 7hodín uprostred noci. 
Optimálny čas regulácie je určený pomocou matematicky určenej polnoci samotným predradníkom.  

Inštalovaný príkon bude navrhnutý na úsporu ročných nákladov na elektrickú energiu.  
Dôležitým faktorom zvýrazňujúcim potrebu rekonštrukcie osvetľovacej sústavy je predovšetkým generačná zastaranosť jej 

jednotlivých komponentov, ktoré sú morálne opotrebované s prekonanou dobou životnosti. Väčšina inštalovaných svietidiel v 
obci vyhovuje súčasným potrebám obce, kladeným na verejné osvetlenie, pričom sa využívajú najmä 70 W svietidlá. Problémom 
obce je, že svietidlá nie sú prepojené moderným systémom regulácie intenzity. Potreba výmeny svietidiel vychádza zo zámeru 
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obce znižovať prevádzkové náklady osvetľovacej sústavy (znižovanie nákladov na spotrebu elektrickej energie, znižovanie 
nákladov spojených s bežnou údržbou sústavy verejného osvetlenia). 

Ochranné pásma 
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. 
Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie 

spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného vedenia od 1 kV do 35 kV je v zmysle zákona č. 251/2012 Zb. o energetike 10 

m od krajného vodiča na každú stranu vedenia. 
Vonkajšie vzdušné vedenie NN sa nechráni ochrannými pásmami. 
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného vedenia je 1 m pri napätí do 110 kV na každú stranu vedenia. 
Pre elektrické stanice vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 100 kV je ochranné pásmo vymedzené zvislými rovinami, 

ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice. 
Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska 

prevádzkovateľa prenosovej alebo distribučnej sústavy. 

4.4 ZÁSOBOVANIE  TEPLOM, PLYNOM 

4.4.1 Zásobovanie plynom 

V záujmovom území sa nachádzajú STL (PN 300 kPa), NTL (PN 2,1 kPa) plynovody, prípojky plynu a regulačná stanica 
v správe SPP a.s. RC Východ Košice.  

Dodávka  plynu je zabezpečená z jestvujúcej RS 3000 m3/h, ktorá je umiestnená v obci Bajany. 

Návrh  

Návrh na zásobovanie zemným plynom musí  zohľadňovať ustanovenia určené platnou legislatívou STN, vrátane 
ostatných záväzných predpisov a vyhlášok. 

Musia byť tiež rešpektované dané skutočnosti , ako sú komunikácie ,zástavba, terénne  úpravy ,spády terénu a podobne, 
pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochranných a bezpečnostných pásiem uvedených v Zákone o energetike č. 656/ 2 004 
Z. z . 

Koncepčné musí nadväzovať na doposiaľ splynofikovanú časť v obci. 
Zásady z ktorých vychádzame pri návrhu technického riešenia plynofikácie nových lokalít v obci môžeme formulovať 

nasledovné: 
Pri výpočte odberných množstiev zemného plynu vychádzame z priemerných hodinových a ročných odberov v danom 

teplotnom pásme  - 15  C  ,stanovujú smerné odbery pre domácnosť (IBV). 
         Max. hod. odber ...................................Qhmax........................... 1,5  m3/hod 
         Max. ročný odber ................................ Qr ....................................4 400 m3/rok 
 

Požiadavky na zásobovanie zemným plynom v obci sú vypracované ako informatívny podklad pre uvažovanú novú výstavbu: 

Počet jestvujúcich byt. jednotiek v roku 2010 Max. hodinový odber Qmax m3/hod 
301byt : 85% =95 m3/hod 1,5  m3/hod 301 x 1,5 =452 m3/hod 

Navrhovaný prírastok  byt. jednotiek do r. 2025 Max. hodinový odber Qmax m3/hod 
30 byt. 1,5 m3/hod 30 x 1,5 = 45 m3/hod 

spolu pre rok 2025  
339 339 x 4400 = 1.491.600 m3/rok 

 
Napojenie jednotlivých rodinných domov riešiť samostatnými STL plynovými prípojkami so samostatnou reguláciou plynu , 

osadením vhodných typov domových regulátorov tlaku zemného plynu. 
 

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

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 



ÚPN Obce Bežovce     ..........................................................................................................................Strana 47 z 54 
- Textová časť - 

 

 

ArchAteliér Michalovce, 2013 
 

 

- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice) 
- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavané územie obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4  

4.4.2 Zásobovanie teplom 

Teplo vykurovanie, na varenie a prípravu teplej úžitkovej vody sa získava: 
- individuálne v rodinných domoch z kotlov na plynné a tuhé palivo 
 
Návrh 

Zásobovanie teplom v obci navrhujeme do roku 2025 zabezpečiť na báze ekologických zdrojov (biomasa, elektrika, 
tepelné čerpadlá, kolektory a pod.). 

Predpokladaná ročná spotreba tepla rodinných domov: 
Stav bytov v roku 2010 Priemerná ročná spotreba tepla 

(ÚK+TÚV ) 
Ročná spotreba tepla 
 

301 trvalo obývaných 100 GJ/rok 301 x 100 = 30,100 GJ/rok 
Navrhovaný prírastok do roku 2025 Priemerná ročná spotreba tepla ( 

ÚK+TÚV ) 
Ročná spotreba tepla 
 

30 40 GJ/rok 30 x 40 = 1,200 GJ/rok 
Spolu Ročná spotreba tepla 
339 31,300 GJ/rok 

 
Občianska vybavenosť: 
Pre objekty občianskej vybavenosti možno zobrať priemernú hodnotu 100 kWh / m2 a rok podlahovej vykurovanej plochy 

objektu. V tejto hodnote je zahrnutá potreba tepla na ÚK aj TÚV. Pozn.: 100 kWh / m2 a rok = 0,36 GJ / m2 a rok 

4.5 TELEKOMUNIKÁCIE 

4.5.1 Telekomunikačné a rádiokomunikačné zariadenia 

V riešenom území sa nachádza miestny telekomunikačný kábel (MTS), ktorý je uložený pozdĺž cesty III/55232 v smere do 
Lekároviec a cesty III/55233 v smere do Záhora. 

Príjem televízneho a rozhlasové vysielača Dubník je na prevažnej časti územia obce dobrý. Príjem rozhlasového a TV 
signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom individuálnych antén.  

Návrh 

V navrhovanom období bude podľa potreby (v závislosti na záujme zákazníkov) dobudovávaná hlavne miestna telefónna 
sieť v obci tak, aby spĺňala kvalitatívne parametre pre poskytovanie už spomínaných širokopásmových služieb. 

Potrebné telefónne prípojky pre navrhovanú bytovú výstavbu budú zabezpečené podľa jednotlivých požiadaviek užívateľov 
na telefónne prípojky a požadované telekomunikačné služby v rámci inštalovaných rezerv jednotlivých RSU. 
Napájacie body pre telefónne stanice nových b.j. a občianskej vybavenosti bude určený v podmienkach pre začatí územno – 
právneho konania výstavby konkrétnej lokality. 

Rozvoj služieb bude zabezpečovaný prostredníctvom organizácie Slovak Telecom a.s. v súlade so zámermi 
telekomunikačného projektu. 

Predpokladáme, že k roku 2025 dôjde ku kabelizácii tf. rozvodov, preto rezervujeme v ÚPN koridor pre pokládku 
kábelového vedenia pod terajšími vzdušnými vedeniami. 

4.5.2 Mobilní operátori 

Mobilnú telekomunikačnú sieť na území obce zabezpečuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a T-mobil Slovensko, a.s. 
Spoločnosť Orange má svoje zariadenie v k.ú. obce Jenkovce. T-Mobil Slovensko plánuje v katastrálnom území obce 
umiestnenie svojej stanice. Naša spoločnosť v horizonte 5 rokov plánuje v katastrálnom území obce Bežovce umiestniť 
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základňovú stanicu na zlepšenie pokrytia signálom verejnej rádiotelefónnej siete. Bude sa jednať o oceľový stožiar, osadený na 
prenajatom obecnom pozemku s plochou cca 100m2 o výške 30 – 40m s napojením na verejný rozvod elektrickej energie 
s umiestnením v extraviláne, alebo intraviláne obce. Konkrétna lokalita nie je určená. 

4.5.3 Miestny rozhlas 

Rozvod  miestneho rozhlasu v obci je prevedený na oceľových stožiaroch, ústredňa rozhlasu je situovaná v budove 
obecného úradu. Rozvody MR sú sčasti preložené na stožiare NN vedenia s kábelovým prepojením jednotlivých reproduktorov 

Pre nasledujúce roky navrhujeme rozšíriť inštalovanie reproduktorov miestneho rozhlasu na stožiare vzdušného NN 
vedenia ( po dohode s VSE ) a prenos zvuku realizovať bezdrôtovým spôsobom. 

5. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

5.1.1 Základné zložky životného prostredia 

Najvýznamnejšími faktormi negatívne ovplyvňujúcimi životné prostredie skúmaného územia je aj hluk z  z cesty tr. III / 
55232 Bajany – Lekárovce – Bežovce – Jenkovce – Kristy – Porostov - Sobrance, ktorá vedie do obce zastavané územie.  

5.1.2 Ovzdušie – ochrana čistoty ovzdušia 

Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti je drevospracujúci a chemický priemysel a miestne vykurovacie systémy. 
Významným zdrojom znečistenia je Chemko Strážske.  

Najbližšia oblasť, kde sa monitoruje znečistenie ovzdušia je mimo okresu Sobrance, v meste Strážske. Stanica sa 
nachádza na voľnom priestranstve na západnom okraji mesta na sídlisku s lokálnou kotolňou, asi 1 km juhovýchodne od závodu 
Chemko Strážske.  

Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 
K potencionálnym prevádzkovateľom so stredným zdrojom znečistenia možno zaradiť výrobnú zónu so zameraním na 

poľnohospodársku činnosť a chov domácich zviera situovanú v západnej a východnej časti obce. Tejto činnosti sa venujú tieto 
organizácie: Agroteam, PD Bežovce a Unimex spol. s.r.o. Bežovce. Okrem toho sa poľnohospodárskou činnosťou zaoberajú 
deviati súkromne hospodáriaci roľníci, ktorý sa venujú pestovaniu obilnín.  

Výrobnou činnosťou sa zaoberá firma Jukos spol. s.r.o. Bežovce. Od svojho vzniku sa zaoberala výrobou tkaných 
polypropylénových vriec, veľkoobjemových vakov BIG – BAGS, stavebnou činnosťou a obchodom. V súčasnej dobe 
zamestnávame 22 stálych pracovníkov. Výrobu zabezpečujeme na najmodernejších strojoch porovnateľných s poprednými 
Európskymi výrobcami veľkoobjemových vakov.  

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO) 
Potencionálnymi prevádzkovateľmi s malým zdrojom znečistenia ovzdušia sú osoby právnické aj fyzické s oprávnením na 

podnikanie. Títo zodpovedajú za  vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.  
Sídlo je plynofikované. 
 
Návrh 

Stredné zdroje znečisťovania 
Medzi areálom družstva a obytnou zónou navrhujeme vybudovať pás ochrannej zelene v šírke cca 15 m.  

Malé zdroje znečisťovania (MZZO) 
Zvyšovanie  plošnej plynofikácie  na východnom  Slovensku, má pozitívny vplyv s dopadom najmä na zvyšovanie kultúry 

bývania ako aj zníženia emisií a imisií (SO2 a popolčeka). 
Malí znečisťovatelia ovzdušia (právnické aj fyzické osoby) zodpovedajú za vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, sú 

povinní čo najviac škodlivé účinky eliminovať v súčinnosti so zodpovednými orgánmi obce. 

Iné zdroje znečisťovania (IZZO) 

 V súčasnosti sú na Slovensku rozhodujúcimi lokálnymi zdrojmi prašného znečistenia ovzdušia tieto faktory, ktoré platia aj 
pre obec: 
• Výfuky z automobilov (vysoký podiel dieselových motorov, nevyhovujúci technický stav vozidiel ).  
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• Resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest (nedostatočné čistenie ulíc, nedostatočné čistenie vozidiel ). Do tejto skupiny 
patrí aj zimné zaprášenie ciest. 

• Suspenzia tuhých častíc z dopravy (napr. oder pneumatík a povrchov ciest, doprava a manipulácia so sypkými materiálmi). 
• Minerálny prach zo stavenísk. 
• Veterná erózia z neupravených obecných priestorov a skládok sypkých materiálov. 
• Vzhľadom na nárast cien zemného plynu začal návrat k používaniu tuhých palív u lokálneho vykurovania. Očakáva sa, že 

tento zdroj bude v najbližších rokoch významne narastať. 

Realizáciou nových zdrojov a úpravou, rekonštrukciou a zmenou vykurovacích médií za ušľachtilé palivá u existujúcich 
zdrojov tak, aby zodpovedali požiadavkám uvedených legislatívnych noriem sa naplnia ciele podľa medzinárodných záväzkov: 

o zníženie prekračovania kritických záťaží a depozícií síry a oxidov dusíka, 
o zníženie emisií oxidov síry, oxidov dusíka, prchavých organických látok, ťažkých kovov a perzistentných látok, 
o zníženie emisií znečisťujúcich látok z malých zdrojov a dopravy, spôsobujúcich lokálne znečistenie ovzdušia, 
o ochrana ozónovej vrstvy Zeme – príspevok Slovenskej republiky.  

5.1.3 Odpadové hospodárstvo 

Program odpadového hospodárstva obce Bežovce. Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a 
povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi zodpovednosť za porušenie 
povinnosti na úseku odpadového hospodárstva a zriadenie recyklačného fondu. 

5.1.3.1 Iné odpadové vody 

Odpadové vody z hnojísk a maštalí sú samostatne zvádzané do žúmp. Ich likvidáciu zabezpečí majiteľ do jestvujúcej ČOV 
v meste Sobrance. 

Dažďové vody zachytávajú prícestné priekopy a odtekajú terénnymi priehlbeninami do rigolov. Priamym recipientom 
povrchových vôd v riešenom území sú Bežovský kanál, Hrabovský kanál a Záchytný kanál Veľké Revištia - Bežovce do ktorých 
ústia cestné rigoly a jarky z územia obce.  

Návrh 

Stav kanálovej siete v súčasnej dobe nie je vyhovujúci. Mnohé z nich sú zanesené a zarastené, čo má nepriaznivý vplyv 
na odvádzanie vody z územia počas povodňových situácií. Podľa informácie SVP – Košice k povodňovým situáciám v dôsledku 
záplav vnútornými vodami v k. ú. obce Bežovce môže dôjsť iba v extrémnych situáciách, a to v prípade, že intenzita zrážok 
presiahne kapacitné možnosti čerpacích staníc, alebo v prípade ich poruchy. 

Vnútorné vody odvádzané sieťou týchto kanálov sú čerpacími stanicami prečerpávané späť do rieky Uh. Väčšia časť k.ú. 
Bežovce je odvodňovaná ČS Stretávka, menšia časť je odvodňovaná ČS Bežovce.  

Na tokoch v k.ú obce Bežovce nebolo zatiaľ orgánom štátnej vodnej správy vymedzené inundačné územie v zmysle § 46 
Zákona č. 364/2004 o vodách. 

Všetky odvodňovacie kanály navrhujem vyčistiť od nánosov a náletových drevín.  
 

5.1.3.2 Separovaný zber odpadov 

Zhodnocovanie odpadov je podmienené účinným separovaným zberom, systémom zberu a zberných miest so 
zabezpečením dotrieďovania odpadov a zložiek komunálnych odpadov. Umiestnenie nových zariadení sa bude riadiť princípom 
blízkosti a sebestačnosti vo väzbe na ekonomickú efektívnosť.  

Zvoz komunálneho odpadu z územia obce Bežovce je zabezpečené zmluvným odbarateľ na riadenú skládku komunálneho 
odpadu.  

    V obciach sa s realizáciou separovaného zberu začalo v roku 2005. V obci doposiaľ nie je vyriešené spracovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu  (ide o odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a z ďalšej zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch 
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu). 

5.1.3.2.1 Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

Umiestňovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov sa bude riadiť princípom blízkosti a sebestačnosti vo väzbe 
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na ekonomickú efektívnosť. Počet zariadení bude závisieť na ich kapacite tak, aby spolu mali dostatočnú kapacitu na 
zhodnocovanie všetkých uvedených odpadov na území obce. 

5.1.3.2.2 Zloženie a produkcia odpadov  

Produkcia komunálneho odpadu v obci Bežovce v roku 2006 - 2008 

 Kód odpadu Názov odpadu 
Kategória 
odpadu N/O 

Množstvo 
v t / rok 2006 

Množstvo 
v t / rok 2007 

Množstvo 
v t / rok 2008 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 109,62 129,13 96,26 

20 01 01 Papier  a lepenka O 0 1,55 0,38 

20 01 02 Sklo O 0,994 1,39 0,80 

15 01 02 Obaly z plastov O 0 0 1,49 

20 01 39 Plasty O 0,422 1,46 0,08 

15 01 05 Kompozitné obaly O 0,001 0 0,004 

20 01 23 Vyradené zariadenia O 0 0 0,04 

20 01 35 
Vyradené elektrické a elektr.  
zariadenia 

O 0 0 0,03 

20 01 36 
Vyradené elektrické a elektr.  
zariadenia 

O 0,306 0,13 0,12 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 0,101 0 0,04 

16 01 03 Opotrebované pneumatiky O 0 0 0,04 
Celkom     111,444 133,66 99,26 

Návrh 

Jedným zo strategických cieľov rozvoja je komplexné riešenie problematiky ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane 
zberu a triedenia domového odpadu a jeho likvidácia resp. zhodnocovania.  

Komplexne riešenie tejto oblasti obci chýba. Stúpa produkcia odpadov a narastá ekonomická náročnosť ich likvidácie aj 
 napriek zvýšeným aktivitám samosprávy, pretrvávajú problémy s „divokými“ skládkami. V súlade s výstupmi stratégie, obec 
potrebuje komplexné koncepčné a realizačné riešenie zberu a triedenia odpadov, jeho likvidáciu resp. zhodnotenie jeho zložiek 
– keďže ide o vidiecke prostredie prioritne likvidáciu a zhodnotenie jeho biologickej zložky.  

Efektívne a ekologické nakladanie s odpadom v podmienkach obce znamená riešiť nielen jeho zneškodňovanie, ale aj 
účinnejšiu organizáciu zvozu, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu (papier, plast, kov, sklo a kovy, estetizáciu 
a umiestnenie zberných miest, skvalitňovanie podmienok a dodržiavanie bezpečnosti pri nakladaní s odpadom pre občanov 
a organizáciu zabezpečujúcu separovaný zber. V snahe racionalizácie nakladania s odpadom územný plán navrhuje 
lokalizovanie zberných miest na pozemkoch obce a zberný dvor na vyseparované komodity  a kompostovisko v severnej časti 
zastavaného územia obce. 

V súčasnosti v obci nie sú zberné miesta na separovaný zber. V obci je  kontajner (VOK), ktorý je súčasťou cintorína na 
zber zelene (biologicky rozložiteľného odpadu a KUKA nádoby (110 l) na zber komunálnych odpadov. Separovaný zber sa 
realizuje predovšetkým do zberových vriec.  

Odpad zo žúmp sa bude postupne minimalizovať a predpokladá sa, že na konci návrhového obdobia budú všetky 
domácnosti napojené na verejnú kanalizáciu.  

V rámci obce je navrhované:  
- V ÚPN-O navrhujeme zabezpečenie ochrany vodných zdrojov vybudovaním kanalizácie s prípojkami v celej obci,  
- V juhovýchodnej časti zastavaného územia (lokalita  5  je navrhovaná plocha zberné dvora a kompostoviska na uloženie 

vyseparovaných komodit. V tomto areáli môžu občania odovzdávať oddelené zložky počas celého roka vrátane 
nebezpečných odpadov a biologicky rozložiteľného odpadu. 

- V areáli cintorína bude umiestnený VOK, ktorý bude slúžiť na dočasné zhromažďovanie BRO. 
- V rámci IBV (rodinné domy) sa navrhuje systém zberu lokálny (každý držiteľ má vlastné zberové vrecia a zberné nádoby.  
- Realizovať nakladanie s drobným stavebným odpadom a s oddelene vytriedeným odpadom s obsahom škodlivín.  
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- Odstránenie existujúcich a prevencia voči novo vznikajúcim čiernym skládkam (lokality vyznačené v mape).  Permanentný 
monitoring a sanácia neriadených skládok. 

5.1.4 Biota  

Ochrana bioty ako zložky životného prostredia je riešená vo vzťahu k charakteru a jej významu. V riešenom území sa 
vyskytuje lesná stromová a bylinná vegetácia, nelesná stromová a krovinná vegetácie, trávo-bylinná vegetácia, vegetácia záhrad 
tvoriaca súčasť stavebných pozemkov a vegetácia mestského prostredia. Odporúčané opatrenia na ochranu sú zamerané na : 
- dôsledné dodržiavanie podmienok ochrany lesnej vegetácie v zmysle zákona č. 326/2005 Zb. o lesoch v zmení neskorších 

predpisov, 
- ochranu stromovej a krovinnej vegetácie brehových porastov vodných tokov, 
- výber druhov tráv pri zmene kultúry z ornej pôdy na trvalý trávny porast zodpovedajúci daným pôdnym podmienkam a 

klimaxovej jednotke, 
- postupnú premenu produkčných záhrad na záhrady oddychu a relaxu, pri sadovníckych úpravách verejných priestranstiev, 

obytných území a území vybavenosti maximálne využívať miestne druhy a obmedziť introdukované druhy, 
- pre náhradnú výsadbu zelene sú určené jestvujúce plochy verejnej zeleň a navrhovaná plocha pri rímskokatolíckom 

kostole, 
- výber druhov drevín pri výsadbe verejnej a krajinnej vegetácie zodpovedajúci pôdnym a klimatickým podmienkam, 
- ochranu vodných tokov v zmysle vodného zákona č. 134/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o 

vodách ako prirodzeného ekosystému v krajine, 
- pravidelné a mechanické odstraňovanie buriny a ničenie inváznych druhov drevín, 
- odstránenie nežiadúcich skládok rôzneho odpadu z území špecifikovaných ako ekologicky významný krajinný prvok a 

zabránenie vytvárania nelegálnych skládok odpadu na celom riešenom  
- v území realizovať rekultiváciu všetkých neriadených skládok v k.ú. obce – viacvrstvovým zásypom s vhodnou zeminou, 

príp. štrkom a následnou úpravou plôch výsevom trávnatého semena. 

5.1.5 Zeleň 

5.1.5.1 Súkromná zeleň 

Systém zelene v obci je tvorený súkromnou zeleňou. Súkromné záhrady sú väčšinou upravené a udržiavané. Určitým 
nedostatkom je prehustenosť výsadieb a výskyt hospodárskej zelene v predzáhradkách. 

Návrh 

Navrhujeme výskyt hospodárskej zelene v predzáhradkách nahradiť zeleňou okrasnou. Pre výsadbu hospodárskej zelene 
navrhujeme vyčleniť plochy za zastavanou časťou.  

5.1.5.2 Verejná, izolačná a ostatná zeleň 

Verejná zeleň sa nachádza na verejných priestranstvách, ako sú priestory okolia kostolov, obecného úradu, v strede obce, 
materskej škole, základnej škole, cintorína a pod. Táto zeleň je pomerne k celkovej ploche dostatočne zastúpená. Niektoré 
úseky si vyžadujú doplnenie zelene a zdravotný rez drevín. 

Pozdĺž miestnych komunikácií sa vo verejnom priestore nachádzajú pásy využívané na uloženie technickej infraštruktúry. 
Zeleň pri komunikáciách je v sídle na priemernej úrovni. Tvoria ju trávnaté pásy s výsadbou vzrastlej zelene. Zeleň pozdĺž 
kanálov a tokov je dostatočne zastúpená. 

Návrh 

Verejná zeleň 
Verejnú zeleň navrhujeme doplniť a parkovo upraviť okolo potoka pretekajúceho cez stred obce. 

Izolačná a vizuálna zeleň 
Izolačnú a vizuálnu zeleň navrhujeme okolo navrhovanej športovej plochy a okolo cintorína. Z juhovýchodnej a z južnej 

strany navrhujeme doplniť areál poľnohospodárskeho družstva o vzrastlé a podrastové dreviny. Výsadbu navrhujeme previesť 
v šírke 15m.  

5.1.5.3 Zeleň k náhradnej výsadbe 

K náhradnej výsadbe navrhujeme plochu: 
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• pozdĺž cesty III/55232 a III/55233 
• po obvode cintorína dosadiť ochrannú – vizuálnu zeleň, 
• sadovnícky upraviť – lokalita   1   a   2  ,  
• pri navrhovanom rozšírení športového areálu – lokalita   3  , 
• plocha zberného dvora a kompostoviska, plocha ČOV - lokalita  5   

6. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  ÚZEMÍ 
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

6.1.1 Ťažba nerastných surovín  

Do katastrálneho územia obce Bežovce zasahuje určené prieskumné územie: Východoslovenská nížina – horľavý zemný 
plyn, určené pre Naftu a.s. Gbely, s platnosťou do 4.11.2011.  

6.1.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory, staré banské diela 

V rámci katastra obce nie sú evidované. 

6.1.3 Svahové deformácie  

V rámci katastra obce nie sú evidované. 

6.1.4 Skládky  

V rámci katastra obce nie sú evidované. 

7. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP A LP 
Navrhovaná koncepcia funkčného využitia územia obce vychádza z existujúcej funkčnej štruktúry, z reálnych územno-

technických daností, a z týchto ďalších koncepčných zásad. 
V územnom pláne okrem plôch bývania navrhujeme plochy pre občiansku vybavenosť, technickú vybavenosť a šport. 

Podrobné zdôvodnenie navrhovaného riešenia záberu pôdneho fondu je v samostatnej textovej časti: Vyhodnotenie 
perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov na nepoľnohospodárske účely a v grafickej prílohe 
(výkres č.07). 

Tabuľka: Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie: 
Bežovce V zastavanom území Mimo hranice súčasne 

zastavané územie 
Záber celkom (ha)       

 ha ha  
Pôdny fond celkom 21,2622 11,8182 33,0804 

z toho: PP 17,2829 10,5723 27,8552 
z toho:     

orná pôda 14,5732 4,8655 19,4387 
záhrady, vinice 2,5687 0,0000 2,5687 

TTP 0,1410 5,7068 5,8478 
z toho:        chránenej pôdy 0,0000 7,5774 7,5774 
nepoľnohospodárska pôda 3,9793 1,2459 5,2252 

 Záber v zastavanom 
území 

Záber mimo hranice 
súčasne zastav. územie 

Spolu 
(ha) 

Celkový záber LP: 0,0000 0,0000 0,0000 

8. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
Návrh územného plánu obsahuje urbanistickú koncepciu, ktorá označuje spoločnú myšlienku a zámer ako usporiadať 
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dedinu a stavať v nej tak, aby to nebolo len účelné ale aj pekné. Urbanistická koncepcia určila jednotný zámer zástavby, 
vymedzila ťažiská či centrum obce. Urbanistická koncepcia nemá na mysli len individuálne záujmy stavebníkov domov, ale sa 
zamerala na spoločné vybavenie obce. Územný plán má pripravenú koncepciu spoločensko-kultúrneho významu, určuje kde, čo 
a ako stavať s predvídavosťou potrieb budúcnosti. Nebudú to len nové stavebné pozemky pre rodinné domy, budú to hlavne 
pozemky pre stavby zabezpečujúce novú prosperitu a spoločenský život obce. Návrh ÚPN O vymedzil územie s týmto poslaním, 
očakáva od občanov pochopenie pre stavby verejného záujmu.  

Urbanistická koncepcia nastolila nový územný rozvoj sídelného útvaru. V návrhu sa uvažuje s  rozšírením funkcií 
riešeného územia, hlavne vidieckej turistiky. 

Návrh ÚPN-O výrazne stavia územný rozvoj obce na ochrane a využití potenciálu krajiny. Ekostabilizačný systém je 
pilierom budúcnosti obce. 

Environmentálne hodnotenie 
Návrh zachováva základný princíp zelených koridorov v centre obce, pozdĺž odvodňovacích kanálov na území obce. Rieši 

ďalší rozvoj obce s minimálnym zásahom do prírodného prostredia. Pre lepšie životné prostredie obce navrhujeme výstavbu 
kanalizácie s odvedením odpadových vôd do novonavrhovanej obecnej ČOV v Bežovciach.  

Ekonomické hodnotenie 
Hlavným návrhom ÚPN-O je rozšírenie ponukových plôch najmä pre bytovú výstavbu. Celková ponuka plôch je .... bytov, 

z toho  .... v rodinných domov a cca 12 v nájomných domoch.  Navrhované plochy pre rozvoj výroby rozlohou 5,5704 ha. 
Vytvárajú podmienky pre vznik nových pracovných miest. Ďalšie investície predstavujú v oblasti občianskej vybavenosti, športu 
a rekreácie.  
Časť obce je navrhovaná na obnovu verejného priestranstva – priestor od kostola reformovanej cirkvi po areál nájomných bytov. 
Architektonické a materiálové riešenie má vylepšiť estetický vzhľad súčasných plôch, návrh jednotlivých oddychových plôch, 
plochy zelene a komunikácií. Rekonštrukciou plôch sa vytvoria priestory pre oddych nielen obyvateľov obce ale aj turistov.  

Územno - technické dôsledky 
ÚPN Obce hodnotí a rieši rozvoj technickej vybavenosti celej obce. Navrhuje spôsob zásobovania vodou, elektrickou 

energiou, odkanalizovanie a odvedenie splaškovej kanalizácie do obecnej ČOV. Úpravou šírkových pomerov miestnych 
komunikácii a dobudovaním chodníkov a zastavovacích pruhov SAD a parkovísk pri zariadeniach občianskej vybavenosti.  

9. NÁVRH ZÁVAZNEJ ČASTI 
 
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: 

Stavby pre verejnoprospešné služby: 

VPS – 1 Stavby pre občiansku vybavenosť 
VPS -1.1.  Revitalizácia priestoru obce (okolie pri kostole Reformovanej cirkvi po navrhovanú lokalitu „Gejovce“) -  lokalita  

1  – dotvorenie priestoru terénnymi a parkovými úpravami, doplnené drobnou architektúrou – hranica 
znázornená vo výkrese č.3  

VPS -1.2.  Revitalizácia priestoru obce (ulica k základnej škole) – lokalita    2   dotvorenie priestoru parkovými úpravami, 
pešími komunikáciami, doplnené drobnou architektúrou – hranica znázornená vo výkrese č.3     

VPS-1.3.  Rozšírenie športového areálu o nové plochy pre šport a rekreáciu nesúkromného charakteru - lokalita   3   
VPS-1.3. Prístavba k zdravotnému stredisku – plocha pre dom opatrovateľskej starostlivosti – lokalita   4   

Stavby verejného technického vybavenia: 

VPS – 2 Stavby pre dopravu: 
VPS–2.1.  Cestné  prepojenie ciest II/555 Pavlovce n/U – Bežovce – Záhor – diaľnica D1 – Vyšné Nemecké s cestou I/50 

vrátane nového mosta cez rieku Uh (verejnoprospešná stavba vyplývajúca z VPS ZaD 2009 ÚPN VÚC 
Košického kraja – 1.7 / 1.7.4), 

VPS- 2.2.  Sieť obslužných a prístupových komunikácií a dopravných zariadení vyznačených v grafickej časti 
dokumentácie územného plánu. 

VPS - 2-3  Stavby parkovacích a odstavných plôch vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu. 
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VPS - 2-4.  Stavby peších plôch vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu. 
VPS - 2-5.  Stavba cyklistickej komunikácii (trasa Bežovce–Lekárovce–Vysoká n/U–Senianske rybníky-B.Polianka-

B.Remety-Bunkovce-N.Rybnica-Sobrance-Komárovce-Kristy-Jenkovce-Bežovce) vyznačených v grafickej časti 
dokumentácie územného plánu. 

VPS - 2-6.  Stavby cyklistických komunikácií (trasa Bežovce–Záhor, trasa Bežovce – Pinkovce, trasa Bežovce – Vysoká 
n/U) vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného plánu. 

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 čistiarne odpadových vôd (ČOV) v juhozápadnej časti kat. územia obce (smer Záhor) – lokalita  5  . 
VPS- 3.4.  Stavba suchého poldra v Lekárovciach (verejnoprospešná stavba vyplývajúca z VPS ZaD 2009 ÚPN VÚC 

Košického kraja – 5.3), 

VPS – 4 Stavby pre energetické zariadenia, telekomunikácie, rozvod plynu: 
VPS- 4.1  Stavby rekonštrukcia, výstavby a prípojok VN a NN elektrickej siete vyznačených v grafickej časti 

dokumentácie územného plánu. 
VPS- 4.2.  Stavby pre rozšírenie a rekonštrukciu trafostaníc vyznačených v grafickej časti dokumentácie územného 

plánu: 
- TS 1/044 kVA z výkonu 100 kVA na výkon 250 kVA 
- TS 5/042 kVA z výkonu 160 kVA na výkon 400 kVA 
- TS 6/043 kVA z výkonu 160 kVA na výkon 250 kVA 
- TS 7/555 kVA na výkon 250 kVA 

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. 

VPS – 5  Stavby v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia: 
VPS-5.1. Obecný zberný dvor a kompostovisko (stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie, 

recykláciu odpadov a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov  -juhovýchodná 
časť kat. územia (smer Záhor) – lokalita   5  . 

 
Koniec sprievodnej správy. 

 
V Michalovciach, 2013        Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
 


