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Z a d a n i e 
 pre vypracovanie Územného plánu obce /ÚPN–O/ Bežovce  

 
 
 
1. Dôvody obstarávania ÚPN-O  

 
Obec Bežovce nemá spracovanú žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu.  
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).  

Spracovateľom dokumentácie ÚPN-O je  ArchAteliér Ing. arch. Bošková Marianna, Kpt. 
Nálepku 20, Michalovce. Obstarávateľská činnosť v zmysle §2a stavebného zákona je zabezpečovaná 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby (Ing. arch. Anna Soročinová).  

Prípravné práce na obstaraní územného plánu obce boli začaté 30.4.2009 Oznámením o začatí 
obstarávania. V prvej etape prác je vypracovaná dokumentácia Prieskumov a rozborov (september 
2009). V zmysle prijatého postupu  ako nasledujúca etapa je spracované Zadania pre vypracovanie 
návrhu ÚPN-O.  
 
2. Hlavné ciele rozvoja územia  

 
Z výstupov dokumentácie Prieskumov a rozborov a ich prerokovania na úrovni samosprávy 

obce vyplýva, že je potrebné v Územnom pláne obce zamerať  sa na riešenie súčasných 
územnotechnických a environmentálnych problémov a navrhnúť územný rozvoj obce zodpovedajúci 
potenciálu územia a potrebám obyvateľov obce pri rešpektovaní princípov trvaloudržateľného rozvoja. 
V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia Územného plánu obce nasledovné:  
• hlavným cieľom územno-plánovacej dokumentácie je návrh koncepcie dlhodobého urbanistického 

rozvoja obce a jej jednotlivých funkcií, funkčné vymedzenie a usporiadanie sídelnej a krajinnej 
štruktúry, určenie základných zásad organizácie územia, spôsobu jeho využitia a podmienok 
výstavby,  

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

• 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  20 rokov /návrhové obdobie rok 2 025/,  
• 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,  

• 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 širšie záujmové územie 
v  rámci sídelnej štruktúry okresu Sobrance a to najmä na mesto Sobrance, 

• obsah a rozsah dokumentácie ÚPN-O obce spracovať v hĺbke a podrobnosti riešenia primerane 
Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR, rok 2001).  
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3. Vymedzenie riešeného územia  

 
Riešené územie pre spracovanie Územného plánu obce Bežovce 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 krajinnoekologického plánu v  rámci celého katastrálneho územia obce. V rámci 
širších vzťahov zdokumentovať väzby vo východnej časti okresu Michalovce. Vo vzťahu 
k uvedenému sa pre spracovanie Návrhu Územného plánu obce vymedzuje riešené územie nasledovne 
: 
a) v rozsahu celého katastrálneho územia obce pre návrh priestorového usporiadania a funkčného 

využitia územia obce (mierka 1:10 000),  
b) v rozsahu zastavaného územia obce pre podrobné riešenie urbanistickej koncepcie a priestorového 

usporiadania  (mierka 1 : 2 000), 
c) pre riešenie záujmového územia a  širších  vzťahov  v  rozsahu širšieho zázemia  (mierka 1 : 50 

000). 
 

 
4. Požiadavky vyplývajúce z rešpektovania záväzných regulatívov ÚPD  

vyššieho stupňa 
 

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 Koncepte 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, 



Z a d a n i e  pre vypracovanie Územného plánu obce Bežovce  
 

 Strana 4 z 5
 

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, 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, 
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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, 

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,  
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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: 

 1.7.4.  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. 
 
 
5. Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia, záujmové územie 

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.. 
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.   
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6. Základné demografické údaje a prognózy 

6.1. Stav a vývoj obyvateľstva obce 
 

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 

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 Predproduktívn
a 

Produktívn
a 

Poproduktívn
a 

Index 
vitality 

Index 
ekonom. 
zaťaženi

a 
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. 
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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 
prisťahovalých a 11 vysťahovalých, 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: 
 
Okres Sobrance (LAU 1) 
2005 – 2015 úbytok (-2,1%)..................................... 497 obyvateľov 
2016 – 2025 úbytok (-1,5%)..................................... 350 obyvateľov 
2005 – 2025 úbytok spolu (-3,6%)........................... 847 obyvateľov 
 
Košický kraj (NUTS 2) 
2005 – 2015 prírastok (2,4%)............................... 18 368 obyvateľov 
2016 – 2025 prírastok (0,7%)...............................   5 387 obyvateľov 
2005 – 2025 prírastok spolu (3,1%)..................... 23 755 obyvateľov 

6.2. Ekonomická aktivita 
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%. 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 

Jovsa 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.  
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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 
odchádzka 
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 
 
 
7. Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce, na obnovu, 

prestavbu a asanáciu 
 

Obec má typické znaky vidieckeho sídla v nížinnej, s intenzívne poľnohospodársky 
využívanou krajinou. Súčasná urbanistická štruktúra obce je dôsledkom historického formovania 
zástavby obce. Urbanistická štruktúra sa rozvíjala  okolo cesty III/55232. V centrálna časť je rozšírená, 
ohraničená cestnou komunikáciou. V tomto priestore sú dve dominanty, gréckokatolícky  kostola 
a kostol reformovanej cirkvi (ÚZPF 10252/0). Mimo centrálny priestor sú dominanty 
rímskokatolíckeho a pravoslávneho kostola. Pre priestorovú štruktúru zástavby je charakteristická 
jednopodlažná, miestami dvojpodlažná zástavba. V obci sú zachovalé domy predstavujúce ľudovú 
architektúru.  

 
V návrhu územného plánu obce je potrebné: 
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• rešpektovať založenú urbanistickú štruktúru obce a  návrh zástavby mimo súčasne zastavané 
územie obce riešiť tak, aby boli vytvorené priestorové a  funkčné väzby na súčasnú urbanistickú 
štruktúru sídla, 

• dotvoriť kompozíciu zástavby obce, vylepšiť nevhodne sa uplatňujúce funkčné  a priestorové  
závady,  

• navrhnúť priestorové zásady a regulatívy pôdorysného  a výškového usporiadania zástavby tak, 
aby bola rešpektovaná dominanta kostola a  kompozične významné urbanistické a architektonické 
celky, 

• dotvoriť centrálny priestor obce, od gréckokatolíckeho kostola po kostol reformovanej cirkvi. 
Do kompozícii zahrnúť priestor pri obecnom úrade a priestor pri obchode  

• zdôrazniť kompozičné a priestorové väzby na prírodné hodnoty v území a na potenciálne 
rekreačné priestory,  

• vytvoriť plochy pre obnoviteľné zdroje energii, 
• dotvoriť  väzby na krajinu dobudovaním a rekonštrukciou existujúcej stromovej a krovitej zelene. 
 
8. Požiadavky na rozvoj bývania  

 
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 

Trvale obývané 
domy 

Trvale obývané byty  
Domy 
spolu 

Spolu 
Z toho 
rodinné 

Neobývané 
domy 

Byty 
spolu 

Spolu 
Z toho v rod. 
domoch 

Neobývané 
byty 

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 
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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 

potrebné sa zamerať: 
• na obnovu jestvujúceho bytového fondu, zvýšenie jeho kvality a modernizáciu, 
• rozvoj bývania navrhnúť 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) 
• vymedziť plochy pre obytnú funkciu v rámci zastavaného územia na plochách nadmerných záhrad  
• výstavba pre sociálne bývanie a bývanie v nájomných obecných bytov,  
• v jestvujúcich prieluk s možným obojstranným obstavaním uličného priestoru, 
• vymedziť plochy pre obytnú funkciu na potenciálne vhodných plochách mimo zastavaného územia 
• navrhnúť funkčné a priestorové regulatívy pre existujúce a navrhované obytné plochy. 
• vytvoriť rezervu pozemkov pre bytovú výstavbu v podobe ponukových plôch pre príp. záujemcov 

z okolia,  
 

 
9. Požiadavky na rozvoj občianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry 

a športu. 
  

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. V súčasnosti školu navštevuje cca 200 žiakov.   
Materská škola je v samostatnom objekte v areáli školy. V tomto objekte sa nachádza obecná 
knižnica. V areáli sú provizórne športové plochy. Plocha areálu je 2.35 ha. 

- 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: 

o Gréckokatolícky chrám s farským úradom 
o Reformovaná kresťanská cirkev s farským úradom 
o Pravoslávna cirkev s farským úradom 
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o 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.  
- Poskytované služby pohrebníctva.  
- Obchodné služby sú poskytované v 4 súkromných predajniach potraviny a rozličného tovaru. 

Taktiež sú prevádzkované dve pohostinstvá.  
- 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.  
 
V návrhu územného plánu obce je potrebné : 

• v súvislosti s rozvojom bytovej výstavby a  s  potrebou zvýšenia kvality sociálneho prostredia, 
navrhnúť dobudovanie adekvátnych kapacít občianskeho vybavenia a verejných a komerčných 
služieb,  

• navrhnúť zariadenie sociálnej starostlivosti pre postupne sa zvyšujúci podiel starších vekových 
skupín obyvateľstva 

• navrhnúť dobudovanie športového areálu s možnosťou rozšírenia ponuky športových aktivít 
v rámci viacúčelových športových plôch pre  rozšírenie možností a foriem športových aktivít. 

  
 
10. Požiadavky na ochranu kultúrneho dedičstva 

 
Na území obce sú  evidované tieto národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu: 
- Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi  (ÚZPF 1025/0). Je barokovo-klasicistický, 

postavený v I. tretine 19. storočia.  Komplexná obnova bola v rokoch 1997-1999. 

Na katastrálnom území obce nie sú evidované archeologické náleziská. Možno predpokladať, 
že v súvislosti so stavebnou činnosťou sa môžu  nájsť archeologické nálezy.  

V územnom pláne je potrebné : 
• do záväznej časti územného plánu zapracovať povinnosť investorov vyžiadať si v územnom a 

stavebnom konaní väčších stavieb a líniových stavieb, podľa §14 odsek 4 pamiatkového zákona, 
stanovisko alebo rozhodnutie príslušného orgánu ochrany pamiatok, 

• v prípade výskytu náhodného archeologického nálezu mimo povolenej stavby postupovať podľa § 
40 pamiatkového zákona, nález ponechať bez zmeny na mieste a ihneď nahlásiť na krajský 
pamiatkový úrad Košice 

• navrhnúť obnovu kultúrno-historických zaujímavosti nachádzajúcich sa na území obce a riešiť ich 
zakomponovanie do krajinného prostredia a preveriť možnosť ich zaradenia do evidencie 
miestnych pamätihodnosti v zmysle § 11 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 

 
 

11. Požiadavky na rozvoj rekreácie  
 

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.  

   
V územnom pláne obce je potrebné vyhodnotiť rekreačný potenciál obce:  

• navrhnúť možnosti rozvoja rekreácie na území obce pri zohľadnení environmentálnych  aspektov 
a vyhodnotiť dopad navrhnutých  zámerov na územie obce, 

• navrhnúť možnosti rozvoja vidieckeho turizmu - rozvoj chalupárstva, agroturistiky,  
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• vymedziť cyklotrasu (poznávací turistický chodník)  s dôrazom na vzájomnú koordináciu medzi 
existujúcimi, resp. navrhovanými cyklotrasami v regióne, zapojiť do tejto trasy kultúrnohistorické 
a prírodné hodnoty  nachádzajúce sa na katastrálnom území obce, pričom zohľadňovať vlastnícke 
a ekologické aspekty. 

 
 
12. Požiadavky na riešenie hospodárskych aktivít   
 

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 zaobera 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 potrebné :  

• 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) 
• vytvoriť podmienky pre umiestnenie malých remeselných  prevádzok. 
 
 
13. Požiadavky na riešenie verejného dopravného vybavenia 
 

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. 

Verejná autobusová doprava je zabezpečovaná SAD Michalovce. Na území obce sa nachádzajú 
tri autobusové zastávky.  

Miestnymi obslužnými komunikáciami je zabezpečená dopravná obsluha v obci.  
V zastavanom území sú vybudované jednostranné pešie komunikácie pozdĺž cesty tr. III / 55232 

(od domu č. 309 po dom č. 398, od domu č. 188 potraviny po dom č. 130).  Pozdĺž miestnej 
komunikácie od domu č. 1 po dom č.20. 

 
V územnom pláne obce je potrebné: 

• rešpektovať navrhované  cestné prepojenie ciest II/555 Pavlovce nad Uhom – Bežovce – Záhor – 
D1 – Vyšné Nemecké s cestou I/50 vrátane nového mosta cez rieku Uh ( ÚPN VÚC Košický kraj)  

• riešiť skvalitnenie systému miestnych obslužných komunikácií, parkovania automobilov, chodníkov 
a odstránenie líniových a bodových dopravných závad, pričom dodržať príslušné ustanovenia STN 
73 6110,  
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• v grafickej časti vyznačiť a rešpektovať kategórie a funkčnú triedu cesty III. triedy v zastavanom 
území i mimo neho, pri navrhovaní súbežných a križujúcich vedení každého druhu s uvedenou 
cestou v extraviláne obce rešpektovať cestné ochranné pásmo uvedenej cesty podľa § 11 zákona č. 
135/1961 Z., v intraviláne obce rešpektovať § 8 a § 18 zákona č. 135/1961 Zb., 

• navrhnúť dopravné sprístupnenie navrhovaných rozvojových obytných plôch vo väzbe na 
existujúci komunikačný systém miestnych komunikácií, pričom pre dopravnú obsluhu navrhovanej 
bytovej výstavby a jej napojenia na existujúcu sieť ciest dodržať novú STN 736 101  a ďalšie 
súvisiace normy a vyhlášky, 

• navrhnúť dobudovanie systému pešej a cyklistickej dopravy v zastavanom území i mimo neho – 
uvažované turistické a cyklistické trasy: turisticko cyklistická trasa: Sobrance – Jenkovce – 
Bežovce – Vysoká n/U - Senné rybníky, 

• navrhnúť úpravu autobusových zastávok a vyznačiť ich pešiu dostupnosť, 
• zaradiť všetky navrhované dopravné stavby do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 
 
 
14. Požiadavky na riešenie vodného hospodárstva  

 

14.1. 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.  

 
V územnom pláne obce je potrebné: 

• vo väzbe na navrhovaný rozvoj obce navrhnúť dobudovanie zásobovania pitnou vodou, pričom je 
potrebné stanoviť potrebu pitnej vody pre existujúcu a navrhovanú zástavbu v zmysle vyhl. MŽP 
SR  č.684/2006 Z.z.,  

• zaradiť všetky navrhované vodohospodárske stavby do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 
 

14.2. Odkanalizovanie  
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“. 

 
V územnom pláne obce je potrebné: 

• premietnuť aktuálnu koncepciu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd pre súčasný stav a 
navrhovaný rozvoj obce (v súlade s prijatou koncepciou), 

• zaradiť všetky navrhované vodohospodárske stavby do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 
 

14.3. Vodné toky, hydromelioračné zariadenia   
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 bermy 4,0 m, s pozdĺžnym sklonom l = 0,16 – 1,25 ‰ a maximálnym 
prietokom Qmax=46,0 m3.s-1. 

Za účelom odvádzania vnútorných vôd po ohradzovaní hlavných tokov VSN bola vybudovaná 
sieť odvodňovacích kanálov: 
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- 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 ‰, kapaciotu 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 siutácií.  

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 vymedzezené 
indundačné územie v zmysle § 46 Zákona č. 364/2004 o vodách. 

Na k.ú. obce sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia – stavby „Odvodnenie pozemkov 
VSN II/12“, odvodnenie pozemkov VSN II/7 
 

V územnom pláne obce je potrebné: 
• navrhnúť funkčný  systém odvádzania dažďových vôd z povrchových odtokov a zo spevnených 

plôch v zastavanom území obcí, vrátane odstránenia existujúcich závad, pričom riešiť zaradenie 
sedimentačných nádrží  a  lapačov olejov na likvidovanie znečistenia zaolejovaných splachov 
z komunikácií a parkovísk 

• zaradiť všetky navrhované vodohospodárske stavby do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 
• v zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov požadujeme pre 

výkon správy vodných tokov ponechať pozdĺž oboch brehov Kanála Veľké Revištia – Bežovce 
voľný nezastavaný pás široký 10,0 m a pozdĺž oboch brehov ostatných vyššie uvedených vodných 
tokov voľný nezastavaný pás šírky 5,0 m. 

 
 

15. Požiadavky na riešenie zásobovania elektrickou energiou, plynom, 
teplom a zabezpečenie   telekomunikačných sietí. 

 

15.1. 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: 

Tabuľka distribučných trafostaníc 
Obec Označenie TS Umiestnenie TS Jestvujúci 

výkon trafa 
Vlastník  

Bežovce 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 
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 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 
 TS 10/610  Čerpacia stanica 100 kVA Cudzia 

15.2. Zásobovanie plynom , teplom 
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.  

15.3. Telekomunikačné siete 
Telekomunikačné rozvody 
V riešenom území sa nachádza miestny telekomunikačný kábel (MTS), ktorý je 

uložený pozdĺž cesty III/55232. 

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-Monil Slovensko plánuje v katastrálnom území obce umiestnenie svojej stanice. Naša 

spoločnosť v horizonte 5 rokov plánuje v katastrálnom území obce Bežovce umiestniť 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. 

Rádiokomunikácie 
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.  

Miestny rozhlas 
Rozvod miestneho rozhlasu je prevedený na oceľových stĺpoch. Ústredňa rozhlasu je 

situovaná v budove obecného úradu. 
Rozvod miestneho rozhlasu je prevedený na oceľových stĺpoch. Miestny rozhlas je potrebné 
rekonštruovať. 

 
V návrhu územného plánu obce je potrebné : 

• riešiť zásobovanie elektrickou energiou a plynom pre navrhovaný rozvoj obce v rozsahu metodiky 
spracovania ÚPN-O, 

• pri návrhu elektrických, plynárenských  a telekomunikačných sietí rešpektovať príslušné ochranné 
pásma stanovené zákonom a normou, resp. navrhnúť prekládku dotknutých sietí. 

• v návrhu v obci Bežovce uvažovať s rekonštrukciou a najvýšením inštalovaného výkonu trafostaníc 
• vytvoriť podmienky pre rozvoj telekomunikačnej a informačnej siete a navrhnúť trasu telefónnych 

rozvodov s uložením telefónnych káblov v zemi, 
• rešpektovať jestvujúce trasy miestnych telekomunikáčnych sieti 
• preveriť možnosti umiestnenia základňovej stanice (stožiar) na zlepšenie pokrytia signálom 

verejnej rádiotelefónnej siete, 
• zdokumentovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich energetických, 

plynárenských, telekomunikačných sietí a diaľkových káblov a pri ich návrhu premietnuť 
príslušné, zákonom, resp. normou stanovené ochranné pásma, 

• preveriť možnosti využívania alternatívnych zdrojov energie, 
• zaradiť všetky navrhované energetické stavby na rozvod elektriny a plynárenské zariadenia do 

zoznamu verejnoprospešných stavieb. 
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16. Požiadavky na tvorbu krajiny, ochranu prírody a ekostabilizačné 
opatrenia, na ochranu prírodných zdrojov a ďalších chránených území 
a ich ochranných pásiem  

 
K stredným zdrojom znečistenia ovzdušia na území obce možno zaradiť areál 

poľnohospodárskeho družstva.  
Na území obce vzniká komunálny odpad produkovaný obyvateľmi obce. Zber a preprava 

komunálneho odpadu je zabezpečená prostredníctvom oprávnenej organizácie,  ktorá odpad vyváža na  
zmluvne dohodnutú  skládku odpadov. V obci nie je vyriešené spracovanie biologicky rozložiteľného 
odpadu.  

16.1. Tvorba krajiny, ochrana prírody a ekostabilizačné opatrenia 
V katastrálnom území obce Bežovce sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej siete, ani 

územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000.  
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny do západnej, resp. severozápadnej časti k.ú. zasahuje 
nadregionálne biocentrum Senné rybníky ako súčasť nadregionálneho biokoridoru Čierna voda. 
V tejto časti k.ú sa nachádza aj regionálne biocentrum Lúky pri Blatnej Polianke. Do severnej časti 
k.ú. prechádza regionálny biokoridor Záchytný kanál Okny a kanál Veľké Revištia – Bežovce. 
Regionálne biocentrum Tašuľský les – zasahuje do k.ú. len okrajovo. 

 
S cieľom zachovať ekologickú stabilitu územia a zabezpečiť zvýšenie biodiverzity je 

v územnom pláne obce potrebné : 
• premietnuť všetky kategórie nadradených prvkov ÚSES,  
• premietnuť a navrhnúť dotvorenie regionálneho územného systému ekologickej stability a 

premietnuť prvky miestneho územného systému ekologickej stability vymedzené 
krajinnoekologickým plánom obce, 

• premietnuť prvky miestneho územného systému ekologickej stability podľa  
návrhu krajinnoekologického plánú obce, 

• do grafickej časti okrem návrhu kostry M-ÚSES premietnuť navrhované opatrenia a riešenia 
z textovej časti krajinnoekologického plánu,  

• zachovať prírodnú brehovú vegetáciu pozdĺž vodných tokov (kanálov) pretekajúcich katastrálnym 
územím obce,  

• v území s vysokým stupňom zornenia vytvárať podmienky pre rozčlenenie veľkých orných plôch 
výsadbou zelene v remízkach a okolo poľných ciest a kanálov, 

• na orných plochách zamedziť  výrub rozptýlenej zelene, 
• riešiť v  zastavanom území obce zachovanie, udržiavanie a zvýšenie podielu drevinovej vegetácie 

vo verejných i súkromných priestoroch,  
• navrhnúť izolačnú zeleň  okolo výrobného areálu 
• navrhnúť obnovu a revitalizáciu zelene v centrálnom priestore obce a  pri športových plochách,  
• zachovať mokraďné biotopy v južnej časti katastrálneho územia, 
• doplniť protipovodňové opatrenia na protipovodňovú ochranu pred prietokom Q100 ročných 

veľkých vôd, úpravu vodných tokov (kanálov) v  na Q100  riešiť ekologicky vhodným spôsobom, 
• rešpektovať všetky odvodňovacie kanále v správe Hydromeliorácií nachádzajúce sa na k.ú. obce,  
• vytipovať pozemky vhodné na náhradnú výsadbu. 

16.2. Výhradné a nevyhradené ložiskové územia, ochranné pásma 
NAFTA a.s. je držiteľom prieskumného územia Východoslovenská nížina – horľavý zemný 

plyn (rozhodnutie MŽP SR č. 10976/2007-9.3), do ktorého patrí aj katastrálne územie obce Bežovce. 
V prieskumnom území má právo NAFTA a.s. v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) geologického zákona          
č. 569/2007 Z.z. vykonávať geologický prieskum. 

        Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického vybavenia územia 
je v územnom pláne potrebné dokumentovať a rešpektovať ochranné pásma: 

- cesty III/55232, III/55233, 
- 22 kV vedenia VN č. 544 a č. 228, 
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- plynové zariadenia – STL a NTL plynovody a prípojky, 
- vodovodná sieť 
- vodné toky, hydromelioračne zariadenia, 
- podzemných telekomunikačných zariadení v zmysle  STN 73 6005 a ustanovení zákona 

č. 610/2003 Z.z., 
- stanoviť ochranné pásmo pohrebísk v súlade s § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 470/2005 

Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov 

- pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho družstva, 
 

  Pre zvýšenie kvality životného prostredia a elimináciu environmentálnych problémov je 
v územnom pláne obce potrebné : 
• riešiť dobudovanie environmentálnej  infraštruktúry pre potreby súčasného stavu v obci a jej 

navrhovaný rozvoj, 
• riešiť odstránenie estetických  závad a environmentálnych problémov v zastavanom území obce,   
• riešiť odstránenie environmentálnych problémov v rámci poľnohospodárskeho dvora, vylúčiť 

možnosť znehodnocovania povrchových aj podzemných vôd, 
• vymedziť pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora od chovných objektov na základe 

aktuálnych a očakávaných chovných kapacít hospodárskych zvierat a na základe podkladov 
príslušného orgánu ochrany zdravia, 

• riešiť problematiku odpadového hospodárstva v súlade s Programom odpadového hospodárstva 
obce, zdokumentovať produkciu komunálneho odpadu a  zhodnotiť vývoj jeho produkcie, navrhnúť 
komplexný separovaný zber odpadov, riešiť likvidáciu starých environmentálnych záťaží (divoké 
skládky komunálneho odpadu), je potrebné riešiť situovanie zberného dvora. resp. zberného 
miesta, popr. riešiť aj situovanie tzv. kompostárne v obci alebo navrhnúť iný systém separovaného 
zberu bez zberného miesta, zaoberať sa problematikou zneškodňovania drobných stavebných 
odpadov, 

• navrhnúť likvidáciu starých environmentálnych záťaží v obci, 
• rešpektovať a v  grafickej časti vyznačiť ochranné pásma priestorov (cintorín, poľnohospodársky 

dvor) a zariadení (cesta III tr., elektrické vedenia VN a rozvody plynu a vodovodu)  zasahujúcich 
do katastrálneho územia obce, 

• rešpektovať ochranné pásma telekomunikačných zariadení v zmysle  STN 73 6005 a ustanovení 
zákona č. 610/2003 Z.z., 

• zaradiť všetky navrhované stavby a zariadenia do zoznamu verejnoprospešných stavieb. 
 
 
17. Požiadavky na ochranu poľnohospodárskej pôdy (PP) a lesné pozemky 

(LP).  
 

17.1. Poľnohospodárska pôda 
Katastrálne územie obce ma výmeru 2950,73 ha vrátané intravilánu. Svojou výmerou patri medzi 

najväčšie katastrálne územie v rámci regiónu. V obci je zaužívaná poľnohospodárska tradícia a 
väčšina občanov sa v malom rozsahu zaoberá pestovaním poľnohospodárskych plodia a zeleniny a 
chovom domácich zvierat pre vlastnú potrebu. 

Zastúpenie pôdno-ekologických jednotiek (PEJ): 

Kat. územie         PEJ  7. miest. kód 
Bežovce 5 sk. – 0311002, 0311005,  6 sk. -  0312003, 7 sk. – 0313004, 8 sk. -  0394003, 0398004,  

9 sk. -  0398003 
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17.2. Lesné  pozemky 

V rámci lesného hospodárstva sú lesy na území obce, obhospodarované  a  vo vlastníctve 
podnikom  Lesy SR, š.p. Odštepný závod  Sobrance. Dnešná celková výmera lesných pozemkov je 
20,4786 ha. Z celkovej výmery k.ú. 2950,73 ha predstavuje lesnatosť 0,68 %.  

 
Pri navrhovaní novej výstavby rešpektovať požiadavky na ochranu PP a LP: 

• považovať PP ako limitujúci faktor územného rozvoja riešeného územia, využiť predovšetkým 
nezastavané plochy v rámci zastavaného územia obce a plochy priamo nadväzujúce na zástavbu 
obce, 

• pri navrhovaní lokalít na záber PP využívať predovšetkým voľné kapacity v hraniciach 
zastavaného územia, prípadne nevyužívané prieluky, do záberu navrhovať PP nižšej kvality a 
v odôvodnenom rozsahu, 

• lokality navrhovať tak, aby nedošlo k narušeniu ucelených honov,  vytváraniu  častí nevhodných 
pre poľnohospodárske obrábanie, prípadne obmedzeniu prístupu poľnohospodárskym 
mechanizmom, 

• rešpektovať opodstatnené požiadavky poľnohospodárskej výroby, 
• vo väzbe na navrhovanú koncepciu územného rozvoja obce vyhodnotiť perspektívne využitie PP 

pre nepoľnohospodárske účely a vypracovať v súlade s platnou metodikou samostatnú prílohu 
záberu PP a pri vyhodnocovaní záberu PP vyhodnocovať v textovej, tabuľkovej a grafickej časti 
požiadavky na zmenu funkčného využitia len v rámci platnosti návrhu ÚPN, 

• lokality navrhované ako územné rezervy nezahŕňať do tabuľkovej a grafickej časti vyhodnotenia 
záberov PP, v grafickej časti farebne rozlíšiť od plôch navrhovaných na záber pre navrhované 
obdobie platnosti ÚPN, 

• vyhodnotenie záberov PP spracovať v zmysle §5 Vyhlášky MP SR č. 508/2004, ktorou sa vykonáva 
§27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní PP, 

• v návrhu vyhodnotiť potenciál riešeného územia, plochy meliorované (závlahy a odvodnenia), 
kontaminované, postihnuté degradáciou, chránené územie a jeho ochranné pásma,  chránené 
ložiskové územia, dobývacie priestory, druhy pozemkov podľa registra „C“ katastra 
nehnuteľnosti, BPEJ – 7 miestnym kódom, plochy PP osobitne chránenej zaradené do 1. – 4 . 
skupiny BPEJ  hranice k.ú., hranice zastavaného územia vytýčeného lomovými bodmi, ktoré boli 
premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990,  

• zachovať súčasnú rozlohu lesných porastov na LP a navrhnúť možnosti zvýšenia výmery lesných 
pozemkov, 

• opodstatnený záber LP vyhodnotiť v  zmysle požiadaviek vyplývajúcich z  platnej legislatívy. 
 
 
18. Požiadavky z hľadiska záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, 

ochrany pred povodňami, civilnej ochrany  obyvateľstva 
 

V územnom pláne obce je potrebné : 
• rešpektovať požiadavky orgánov civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany a orgánov 

hygienickej služby  zodpovedajúce platnej legislatíve a  riešiť ochranu obyvateľstva v rozsahu 
metodiky spracovania ÚPN –O, 

• rešpektovať navrhovaný polder v Lekárovciach (ÚPN VÚC Košický kraj) 
• navrhnúť opatrenia na ochranu pred povodňami. 
 
 
19. Požiadavky na určenie území, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN-Z 
 

V koncepte riešenia ÚPN-O obce je potrebné určiť a vymedziť územia, pre ktoré je potrebné 
obstarať  ÚPN-Z, vzhľadom na špecifické podmienky riešenia, potrebu určenia podrobných 
zastavovacích podmienok na umiestňovanie jednotlivých stavieb a určenie únosnosti využívania 
územia.    

Pre tento účel je v koncepte riešenia ÚPN-O potrebné: 
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• v textovej časti uviesť a v  grafickej časti vymedziť územia, pre ktoré je potrebné obstarať ÚPN-Z, 
• premietnuť vymedzenie týchto území do návrhu záväznej časti ÚPN-O. 

 
 

20. Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby 
 
  V zmysle ustanovení §12, odst. 6, písm.i) vyhlášky č.55/2001 Z.z. záväzná časť ÚPN-O  
obsahuje aj určenie plôch pre verejnoprospešné stavby.    
Pre tento účel je v  Koncepte ÚPN-O potrebné: 
• v textovej časti uviesť a v  grafickej časti vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby, 
• premietnuť vymedzenie týchto území do záväznej časti ÚPN-O, 
• premietnuť plochy pre verejnoprospešné stavby do samostatnej schémy záväzných častí riešenia 

a verejnoprospešných stavieb. 
 
 
 

21. Požiadavky na určenie regulatívov funkčného a priestorového 
usporiadania územia. 

 
V návrhu riešenia  ÚPN-O obce je potrebné vypracovať záväznú časť, ktorá bude obsahovať 

zásady a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania riešeného územia obce. Do záväznej časti 
územného plánu obce je potrebné zahrnúť zásady a regulatívy v zmysle štruktúry danej metodikou 
spracovania ÚPN – O :  
• regulatívy priestorového usporiadania navrhovanej zástavby formulovať s dôrazom na vidiecky 

charakter sídla,   
• určiť prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch a 

intenzitu ich využitia (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia), 
• navrhnúť zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia, 
• navrhnúť zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, 
• navrhnúť zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby 

krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene, 
• navrhnúť zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, pričom uviesť povinnosť 

vyžiadať si v územnom a stavebnom konaní všetkých stavieb plánovaných na území, na ktorom sa 
nachádzajú evidované archeologické náleziská, v zmysle § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, 
stanovisko alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, 

• navrhnúť zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, 
• navrhnúť vymedzenie zastavaného územia obce, 
• navrhnúť vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov, 
• navrhnúť plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na 

asanáciu a na chránené časti krajiny, 
• určiť, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, 
• navrhnúť zoznam verejnoprospešných stavieb, 
• spracovať schému záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 
 
 
22. Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie konceptu riešenia ÚPN O 

 
Pri spracovaní dokumentácie rešpektovať platnú legislatívu a pridržiavať sa Metodického 

usmernenia pre obstarávanie a spracovanie územného plánu obce vydaného MŽP SR v roku 2001. 
Dokumentáciu spracovať v členení na textovú a grafickú časť.  
 
Textová časť  bude obsahovať : 
a) sprievodnú správu (text, tabuľky , schémy) 
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b) záväznú časť (návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania územia, návrh 
vymedzenia pozemkov pre verejnoprospešné stavby) so samostatnou  prílohou schémy záväzných 
častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

c) samostatnú prílohu vyhodnotenia perspektívneho použitia PP pre nepoľnohospodárske účely  
d) dokladovú časť 
 
Grafická časť bude obsahovať: 
1. Výkres širších vzťahov (záujmové územie), mierka 1 : 50 000 
2. Komplexný výkres funkčného využitia katastrálneho územia obce, mierka 1 : 10 000 
3. Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov USES, mierka 1 : 10 000 
4. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce a 

navrhovaných rozvojových plôch, s vyznačením verejnoprospešných stavieb, mierka 1 : 2 000 
5. Výkres verejného dopravného a technického vybavenia územia , mierka 1 : 2 000 
6. Výkres  perspektívneho  využitia PP na nepoľnohospodárske  účely, mierka 1 : 2 000 
 

So súhlasom obstarávateľa sa môžu výkresy zlúčiť za podmienky zabezpečenia ich prehľadnosti 
a čitateľnosti. 
 
Textovú a grafickú dokumentáciu vypracovať v 3-och  kompletných vyhotoveniach. Pre účely 

posúdenia záberu poľnohospodárskej pôdy spracovať v súlade s platnou metodikou samostatnú 
prílohu vyhodnotenia perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely v 2-och 
vyhotoveniach v rozsahu textovej a tabuľkovej časti a  výkresov č.1, č.2 a č.6. Kompletnú 
dokumentáciu Konceptu ÚPN-O predložiť v tlačenej forme a  na CD obci Bežovce v  zmluvne 
dohodnutom termíne. 

 
Zadanie spracovala obstarávateľka ÚPD v spolupráci so spracovateľkou a zastupiteľstvom obce.    

 
 
 


