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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  - PRE ZMENY A DOPLNKY Č.3 

Pre územie obce Vinné je spracovaný Územný plán obce Vinné, ktorý bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom Vinne uznesením č.82/2002 dňa 28.11.2002 (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce). Jeho záväzná 
časť bola vyhlásená VZN č.4/2002. K ÚPN obce Vinné boli schválené Zmeny a doplnky č.1 uznesením č.85/2014 
dňa 3.12.2014, záväzná časť ÚPN vyhlásená VZN č. 4/2002 , ktoré bolo doplnené VZN č. 3/2014 dňa 16.12.2014 s 
účinnosťou 1.1.2015 a Zmeny a doplnky č.2 uznesením č. 92/2017 dňa 06.11.2017, záväzná časť ÚPN vyhlásená 
VZN č. 3/2017 zo dňa 06.11.2017 s účinnosťou 23.11.2017. 

1.1.1 Špecifiká účelu spracovania zmien a doplnkov č.3  

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Vinné je aktuálna zmena vo funkčnom 
využití a priestorovom usporiadaní v lokalitách, ktoré boli odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom obce vinné uz. 
č. 93/2020 zo dňa 1.12.2020 a uz. č. 17/2021 zo dňa 18.2.2021 z iniciatívy a zámeru právnickej osoby a občanov 
obce. 

1.1.2 Dôvod obstarania zmien a doplnkov č.3 

Dôvodom spracovania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce (ďalej ZaD č.3 ÚPN) je zmeniť a doplniť 
schválenú koncepciu rozvoja obce Vinné v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. V tomto 
zmysle je hlavným cieľom riešenia ZaD č.3 ÚPN aktualizovať záväznú časť ÚPN obce, t.j. aktualizovať regulatívy a 
limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické 
podmienky pre umiestňovanie verejnoprospešných stavieb, zariadení verejného dopravného a technického 
vybavenia. 

1.1.3 Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.3 (ďalej iba ZaD č.3)  

Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O je navýšiť počet navrhovaných rodinných domov a 
navrhnúť plochu pre skladovanie a separáciu odpadu na nie nebezpečný odpad.  

Návrh ZaD č.3 sa týka týchto funkčných plôch: 

ZaD Označenie lokality  Popis zmien a doplnkov č.3 

1 Z3/1 

"Kamenný potok" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy verejnej 
zelene a plochy rodinné domy".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Plochy rodinné domy, verejná zeleň a 
miestne komunikácie a technická infraštruktúra".   
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

2 Z3/2 

"Baňka" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy - záhrada". 
Navrhované funkčné využitie lokality: „Plochy rodinné domy".    
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

3 Z3/3 

"Biela Hora" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
poľnohospodársky využívané" 
Navrhované funkčné využitie lokality: "Rekreačné plochy a cestovný ruch“.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

4 Z3/4 

"Čierne zeme" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
poľnohospodársky využívané".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Rekreačné plochy a cestovný ruch".  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 
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5 Z3/5 

"Pri družstve" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy občianskej 
vybavenosti".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Polyfunkčné plochy bytových domov a 
občianskej vybavenosti" a "Plochy rodinných domov".  
Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

6 Z3/6 

"Vodojem 
Sabovky" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
poľnohospodársky využívané".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Plocha technického vybavenia - 
vodojem".  
Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

7 
Prehodnotená a doplnená záväzná časť ÚPN-O pre plochy vinohradov, plocha rekreácie a 
cestovného ruchu. 

 

1.2 Základné východiskové podklady použité pri spracovaní poľnohospodárskej prílohy 
boli: 

a) - hranica súčasne zastavaného územia  k 1. 1.1990 získaná v katastri nehnuteľnosti Michalovce, druh 
pozemkov podľa stavu v katastri nehnuteľnosti  Michalovce (získané v r. 2001) 

b) - bonitované  pôdno-ekologické  jednotky - BPEJ, 
c) - komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

2. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA  

2.1 Poľnohospodárska pôda 

Poľnohospodárska pôda v zastavanom území: je vedená v kultúrach záhrady, orná pôda. Je v užívaní 
súkromných vlastníkov a Slovenskej republiky.  Katastrálna výmera obce: 2978,42 ha. Zloženie pôdy: celková 
výmera poľnohospodárskej pôdy 779,15 ha, z toho poľnohospodárska orná pôda 512,40 ha, vinice 107,13 ha, 
záhrady 75,11 ha, ovocný sad 1,91 ha, trvalý trávny porast 82,60 ha. V k.ú. sú lesné pozemky 1272,17 ha, vodná 
plocha 741,05 ha, nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha a nádvorie 86,16 ha, nepoľnohospodárska pôda 
- ostatné plochy 194,75 ha.  

2.1.1 V katastrálnom území obce Vinné sa nachádzajú tieto BPEJ:  

(04) - 0348002;  (05) - 0311002, 0348202; (06) - 0357002, 0357202, 0361232, 0365032; (07) - 0365042, 
0365242, 0313004; (08) - 0377462, (09) - 0381882, 0381885, 0381682, 0677462. 

2.1.2 Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno – ekologických 
jednotiek (BPEJ). 

 V zmysle Nariadenia Vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP (ďalej len 
„nariadenie vlády“) sú od 1.4.2013 v katastrálnom území obce Vinné chránené PP s týmito kódmi bonitovaných 
pôdno – ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 

Katastrálne územie Skupina BPEJ     BPEJ  7. miest. kód 

Vinné 4 0348002 

5 0311002, 0348202 

6 0357002 

2.2 Zdôvodnenie navrhovaného riešenia 

Špecifikácia a lokalizácia druhu pozemku je zdokumentovaná vo výkr. časti č.07/1 - 07/6  v mierke M 1: 2000.  
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Návrh 

• Navrhovaný územný rozvoj mimo zastavané územie v severozápadnej časti (záber č. 61 a 63 lok. č. Z3/1), v 
západnej časti (záber č. 66/Re - lok. č.Z3/3) a v južnej časti k.ú. obce (záber č. 67 a 68-  lokalita  Z3/4) je pre 
bývanie, rekreáciu, dopravu a technickú vybavenosť. 

- Navrhované územie je aj na najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôde. Pre dané územie nebolo možné  
uvažovať s inou alternatívou. Navrhované územie je v náväznosti na jestvujúcu plochu určenú pre 
rovnaký rozvoj. Z tohto dôvodu nebolo možné navrhnúť inú plochu pre daný rozvoj, nebolo možné 
uvažovať s inou alternatívou riešenia - Alt.0.  

• Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy, novonavrhované lokality (záber č. 61 a 63 lok. č. Z3/1), v západnej časti (záber č. 
66/Re - lok. č. Z3/3) a v južnej časti k.ú. obce (záber č. 67 a 68-  lokalita  Z3/4) sú súčasťou najkvalitnejšej 
pôdy v katastrálnom území Vinné podľa kódov BPEJ 0348002 (4) a 0357002 (6).  Z tohto dôvodu pri trvalom 
zábere najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy, vzniká pre investora povinnosť platenia odvodov. 

• Na lokality nachádzajúce sa v intraviláne obce a lokality v extraviláne obce určené ako plochy komunikácií, 
plochy pod rodinnými domami a plochy určené pre verejnoprospešné stavby sa v zmysle zákona a § 4 písm. 
c), d) a f) nariadenia vlády pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy nevzťahuje povinnosť platenia 
odvodov. 

2.3 Vyhodnotenie budúceho použitia poľnohospodárskej pôdy / PP 

2.3.1 Záber v zastavanom území obce. 

Pôvodný text  kapitoly sa dopĺňa nasledovne: 

Záber č. 69 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, v zastavanom území so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – polyfunkčný bytový dom a  občianska 
vybavenosť.  Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka súkromného vlastníka. 

Celkový záber je 0,1889 ha. 

Záber č. 70  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, v zastavanom území so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy.  
Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,859 ha. 

Záber č. 71  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, v zastavanom území so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru.  
Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka obce.   

Celkový záber je 0,1127 ha. 

2.3.2 Záber mimo zastavané územie obce. 

Pôvodný text  kapitoly sa dopĺňa nasledovne: 

Záber  č. 61, 64  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby – rodinné domy. Záber sa nachádza na 
poľnohospodárskej pôde - orná pôda, záhrada BPEJ 0365042 (7) na súkromných pozemkoch – požiadavka 
súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,7815 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,3699 ha. 
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Záber č. 62 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita s funkciou verejná zeleň. Záber sa nachádza na 
nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka obce.   

Celkový záber je 0,1043. 

Záber č. 63, 65, 68 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru. Záber sa 
nachádza na poľnohospodárskej pôde- orná pôda, záhrada, TTP BPEJ 0348002 (4), 0365042 (7) a na 
nepoľnohospodárskych pozemkoch. Na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka a obce.   
Lokality č. 68 sa nachádza na najkvalitnejšej chránenej poľnohospodárskej pôde(BPEJ 0348002 (4)  v zmysle § 12  
zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. o výmere 0,0584 ha. 

Celkový záber je 0,3675 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,1011 ha. 

Záber č. 66, 67 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre rekreáciu a cestovný ruch. Záber sa nachádza na 
poľnohospodárskej pôde- ornej pôde BPEJ 0348002 (4), 0357002 (6) a na nepoľnohospodárskych pozemkoch. Na 
súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   
Časť lokality č. 67 sa nachádza na najkvalitnejšej chránenej poľnohospodárskej pôde(BPEJ 0348002 (4)  v zmysle § 
12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. o výmere 0,1550 ha. 

Celkový záber je 1,2150 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,0763 ha. 

Záber č. 72 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre technickú vybavenosť - vodojem. Záber sa nachádza na 
nepoľnohospodárskej pôde. Na pozemkoch SPF – požiadavka obce.   

Celkový záber je 0,3995 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,3995 ha. 

3. LESNÉ POZEMKY  

V katastrálnom území obce sa nachádzajú lesné porasty, ktoré sú vo vlastníctve: 
- Vojenské lesy a majetok – Odštepný závod Kamenica n/ Cirochou výmera 750 ha 
- Slovenský vodohospodársky podnik PbaH Košice – ochranné lesy – výmera 10,50 ha 
- Gdovinová a Šterbinská – hospodárske lesy – výmera 253 ha 
- Urbárske lesy – Urbariát Vinné – hospodárske lesy – výmera 56 ha 
- Rímskokatolícka cirkev – farnosť Vinné – hospodárske lesy – výmera 21 ha, 

Z celkovej výmery kat. územia 1272,17 ha (údaj prevzatý z kataster portálu), to predstavuje lesnatosť 42,7%. 
V rámci lesného hospodárstva sú lesy zaradené do Lesného hospodárskeho celku Sobrance a LHC VLM Jovsa.  

Lesy v katastrálnom území Vinné sú vo vlastníctve: 
- Lesy SR š.p. - výmera 959,86 ha, 
- LESY Vinné s.r.o. - výmera 231,98 ha, 
- LS Vinné - výmera 56,27 ha, 
- Rímskokatolícka cirkev – farnosť Vinné – hospodárske lesy – výmera 20,67 ha., 
- Obec Vinné - výmera 0,24 ha, 
- P. Brečka – výmera 3,06 ha, 
- M. Jacko  – výmera 0,09 ha. 

3.1.1 Záber lesných pozemkov 

Záber lesných pozemkov sa nenavrhuje v ZaD č.3.  
 

Myslina, 12.2021                                                                 Ing. arch. Marianna Bošková 
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4. TABUĽKOVÁ PRÍLOHA 

 

4.1 Bilancia predpokladaného odňatia PP a LP – mimo zastavané územie 

4.1.1 v zastavanom území: tab. č.1  

4.1.2 mimo zastavané územie: tab. č.2  

4.2 Rekapitulácia – celkový záber PP a LP: tab. č. 3 
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie - zastavané územie obce - ZaD č.3/2021 ÚPN - O VINNÉ

           Výmera poľnohospodárskej pôdy

Celkom m2 BPEJ Sk ha
Celkom 

m2
BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha BPEJ SK

výmera 

(ha)

zastavané územie 

69 BD+OV Vinné 0,1889 0,0000 0,0000 1. 0,1889 súkr.

70 RD Vinné 0,0859 0,0000 0,0000 1. 0,0859 súkr.

71 D Vinné 0,1127 0,0000 0,0000 1. 0,1127 súkr.

spolu 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3875 0,0000

BD+OV - Polyfunkčná plochy bytových domov a občiaanskej vybavenosti

RD - plocha rodinných domov

D -plocha pre dopravu a technickú vybavenosť

U
žívateľ vlastn
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ô
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y

Iná výmera

tab. č.1
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie - mimo zastavané územie - ZaD č.3 ÚPN - O VINNÉ
           Výmera poľnohosp. pôdy

Celkom m2 BPEJ Sk ha
Celkom 

m2
BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha BPEJ SK

výmera 

(ha)

mimo zastavané územie 

61 RD Vinné 0,6402 2703,0 0365042 7 0,2703 0,2703 0365042 7 0,2703 1. 0,3699 obec

62 VZ Vinné 0,1043 0,0000 0,0000 1. 0,1043 sukr

63 D Vinné 0,2976 1965,0 0365042 7 0,1965 0,1965 0365042 7 0,1965 1. 0,1011 sukr

64 RD Vinné 0,1413 1413,0 0357002 6 0,1413 0,1413 0357002 6 0,1413 1. 0,1413 obec

65 D Vinné 0,0115 115,0 0365042 7 0,0115 0,0115 0365042 7 0,0115 1. sukr

66 Re Vinné 0,9837 9837,0 0357002 6 0,9837 0,9837 0357002 6 0,9837 1. 0,9837 sukr

67 Re Vinné 0,2313 1550,0 0348002 4 0,1550 0,1550 0348002 4 0,1550 1. 0,0763 0,1550 sukr

68 D Vinné 0,0584 584,0 0348002 4 0,0584 0,0584 0348002 4 0,0584 1. 0,0584 sukr

72 TV Vinné 0,3995 0,0000 0,0000 1. 0,3995 sukr

2,8678 1,3384 0,4668 0,0115 1,8167 0,0000 0,0000 1,0511 1,3384

VZ - plocha verejnej zelene D -plocha pre dopravu a technickú vybavenosť TV- Technická vybavenosť - vodojem

RD - plocha rodinných domov Re - plocha pre rekreáciu a cestovný ruch

H
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie - ZaD č.3 ÚPN - O VINNÉ

Rekapitulácia: tab.č.4

VINNÉ

Výmera celkom doplnená ZaD č.3 3,2553

z toho: PP 1,8167

z toho: 

orna pôda 1,3384

záhrady, vinice 0,4668

TTP 0,0115

nepoľnohospodárska pôda 1,4386

z toho:najkvalitnejšia poľnohospod. pôda 1,3384

Rekapitulácia lesných pozemkov:

Celkový záber LP: 0,0000

Spolu (ha)

Spolu (ha)

Mimo hranice súčasne 

(ha)

V zastavanom území 

(ha)

0,3875

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,3875

0,4668

0,0115

1,0511

1,3384

0,00000,0000

V zastavanom území 

(ha)

Mimo hranice súčasne 

(ha)

0,0000

2,8678

1,8167

1,3384

 
 

 
 


