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1. ÚVOD 

 Obstarávateľom Územného plánu mesta je mesto Veľké Kapušany, ktorý v marci roku 2005 vyhlásil 
verejnú súťaž na výber spracovateľa „Územného plánu mesta Veľké Kapušany“. Podľa výsledkov verejnej 
súťaže bola vyhodnotená ako úspešná ponuka vypracovaná dodávateľom Ing. arch. Bošková Marianna, 
ArchAteliér v Michalovciach. Vypracovanie územného plánu mesta je spracované na základe zmluvy o 
dielo č. 36-2004/03/9. 

Obstarávateľskú činnosť vykonáva Ing. arch. Alexander Bugala, odborne spôsobilá osoba pre 
obstaranie ÚPP a ÚPD, podľa vyhl. č. 436/200 Z.z. v znení neskorších predpisov, zapísaný v zozname na 
MŽP SR.  

 
Základné východiskové podklady použité pri spracovaní 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. 2004) 
b) bonitované  pôdno-ekologické  jednotky - BPEJ z Katastra nehnuteľnosti v Michalovciach 
c) zákon 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, príloha č. 3 zákona č. 

220/2004 Z. z. 
d) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia  
e) vyjadrenie Hydromeliorácie š.p. Bratislava 
 

2. PRÍRODNÉ PODMIENKY, PÔDNY FOND  
Všeobecná charakteristika: 
Katastrálne územie mesta Veľké Kapušany je situované v južnej časti okresu Michalovce. Mesto 

Veľké Kapušany je vymedzené katastrálnymi hranicami a má 1 mestskú časť: Veškovce. Terénna výšková 
členitosť je minimálna 113 m.n.m.. Vzhľadom na takmer rovinný charakter územia s malými výškovými 
rozdielmi je celá oblasť teplotne málo diferencovaná.   

Orografia: 
Riešený priestor podľa geomorfologického členenia SR /Mazúr,  Lukniš, 1980/ je súčasťou alpsko-

himalájskej sústavy, podsústavy  Panónska panva, provincia Východopanónska panva, provincia  Veľká 
Dunajská kotlina, Oblasť Východoslovenská nížina, celok  Kapušianske pláňavy v severnej časti katastra a 
Latorická rovina v južnej  časti katastra.  

 Geomorfológia: 
Východoslovenská nížina, do ktorej riešené územie spadá,  predstavuje intenzívne poklesávajúcu 

panvu vyplnenú neogennými  a sčasti i kvartérnymi sedimentmi. Redeponované  sedimenty tvoria  
v súčasnosti íly, piesky, štrky, čiastočne  tufy a tufity. 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. 

 Na okrajoch Východoslovenskej nížiny prevládajú illimerizované  pôdy. Sprašové tabule sú 
charakteristické degradovanými  černozemami. V nížinných polohách prevládajú nivné pôdy glejové,  
zastúpené sú aj pôdy lužné. Na zvetranejších vulkanických  horninách sú zastúpené hnedé pôdy.  
V riešenom území prevládajúce pôdne druhy - pôdy nivných oblasti - prevažne ilovito – hlinité  s nízkym 
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obsahom humusu 2 až 3 %.   Pôdotvorný substrát – sprašové hliny a nevápnité nivné uloženiny. Celková 
hĺbka pôd - prevládajú pôdy stredne  hlboké 30 až 100 cm. 

Prírodné zdroje:  
Ložiská nerastov môžeme vo väčšine prípadov označiť ako geopotenciály /využitie v rôzných 

odvetviach  hospodárstva/. Z hľadiska územných nárokov na výstavbu však nadobúdajú /zvlášť plošne 
rozsiahlejšie výskyty/ charakter aj geobariér. Ložiská nerastov môžeme vo väčšine prípadov označiť ako 
geopotenciály (využitie v rôznych odvetviach  hospodárstva). V hodnotenom území sa (v zmysle banského 
zákona) nachádza vyhradené ložisko zemného plynu – dobývací priestor „Pavlovce nad Uhom“ (severná 
časť k.ú. V. Kapušany).   

Seizmicita územia     
Podľa mapy seizmických oblasti a STN 73 0036 patrí záujmové územie do neseizmickej oblasti s 

výskytom zemetrasení o maximálnej intenzite do 6. stupňa stupnice MSK 64.  

Hydrologické pomery       
Hydrológia vodného toku  Latorice a jej prítokov je ovplyvňovaná  procesmi priľahlej nížiny. 

Hydrologický režim sa z dôvodu aj  globálnych zmien a ľudských zásahov z minulého obdobia, výrazne  
odlišuje od pôvodného režimu. Súčasný hydrologický režim je  výrazne rozkolísaný a v 7-mich mesiacoch v 
roku sú evidované  záporné hodnoty prietokov. Zvýšené prietoky sú evidované nárazovo,  pri jarnom topení 
snehov a v prípade intenzívnych dlhšie  trvajúcich zrážok. Výsledky analýz jasne poukazujú na výrazne  
zmenené podmienky vodohospodárskeho potenciálu riešeného územia. 

3. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA, LESNÁ PÔDA  

3.1 Súčasná krajinná štruktúra 

Súčasná krajinná štruktúra, predstavuje celoplošné definovanie  územia s aktualizovaným stavom 
Súčasná krajinná štruktúra katastrálneho územia vo Veľkých Kapušanoch je výrazne antropogénne 
pozmenená extrémnou poľnohospodárskou výrobou, čím sa pôvodná krajinná štruktúra typická pre nížinné 
oblasti Slovenska výrazne zmenila. Boli prakticky zlikvidované typicky nížinné mokraďné ekosystémy, ktoré 
plnili regulačnú   funkciu   obehu  vody v  prírodných ekosystémoch s priaznivým dopadom na retenčnú 
kapacitu a tvorbu vhodných genofondových podmienok. Výsledná klasifikácia územia vychádza teda z 
upresnenia ekologickej stability z pozitívneho hľadiska (podporujúco-ochranné faktory) a faktorov 
znižujúcich ekologickú stabilitu, ktoré zmenšujú výslednú ekologickú hodnotu.  

Na základe hodnotenia typu súčasnej krajinnej štruktúry  riešené územie patrí do krajiny nížin. 
Najväčšiu časť k.ú. obce zaberá orná pôda a trvalé trávne porasty. Na základe  hodnotenia typu reliéfu 
hospodárskeho využitia, riešené územie  patrí do oblasti nížin s vhodnosťou na  poľnohospodárske 
využitie. 

Zastavané a antropogénnou činnosťou pozmenené plochy 
- Hospodárske dvory PD  
- Zastavaná časť mesta – obytné a administratívne plochy 
- Dopravná sieť – cestné komunikácie a železnica 
- Priemyselné parky 
- Čistiareň odpadových vôd (ČOV) 
- Systém protipovodňovej ochrany 
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Súčasná krajinná štruktúra katastrálneho územia 

 Orná 
pôda 

Lúky a 
pasienky 

Ovocné 
sady 

Záhrady  Lesy Vodné 
plochy 

Zastavané 
plochy 

Vinice Ostatné Spolu 

Plocha v ha 1621,97 384,52 6,38 90,71 360,82 72,97 159,03 10,58 254,54 2961,51 

% 54,8 13,0 0,2 3,1 12,2 2,4 5,4 0,3 8,6 100 

 

3.2 Pôda, hlavné pôdne charakteristiky riešeného územia: 

A) Nivné pôdy – pôdy vytvorené počas sústavného vplyvu povrchovej a podzemnej vody na fluviálnych 
sedimentoch. 

Fluvizem  /FM/ je pôdnym typom recentných aluviálnych nív s vysokou hladinou podzemnej vody, 
často s periodickými záplavami. Má ochrický humusový horizont, pod ktorým je pôdotvorný substrát – 
zvrstvené nivné sedimenty  rôznej zrnitosti a zastúpenia riečnych štrkov. Ide o veľmi heterogénny pôdny 
typ rôznej hrúbky pôdneho profilu, rôznej zrnitosti a skeletovitosti.  

B)  Molické (lužné) pôdy - pôdy s hlbokým, tmavo sfarbenými humusovým horizontom s prevahou 
humínových kyselín. 

Čiernica /ČA/ 
je pôdnym typom vytvoreným na fluviálnych sedimentoch, recentne bez trvalého vplyvu 

hydromorfných procesov (záplavy, trvalé podmáčanie), sezónne ovplyvnená vyššou hladinou podzemných 
vôd. Pôdy sú charakteristické hlbokým a kvalitným humusovým horizontom molického typu. Prevažne sa 
viažu na teplú klimatickú oblasť, suchú až mierne suchú.  

C) hydromorfné pôdy – pôdy vyvinuté za sústavného alebo periodického ovplyvňovania povrchovou 
alebo podzemnou vodou, s výskytom podpovrchového mramorovaného, glejového alebo organozemného 
horizontu. 

Pseudogleje  /PG/ je pôdny typ s vyvinutým mramorovým pseudoglejovým horizontom pod ochrickým 
až melanickým humusovým horizontom, ktorý je dôsledkom dlhodobého povrchového zamokrovania pôd. 
Ide o pôdy hlboké a skeletovité, zrnitostne ťažké až veľmi ťažké.  

Na skúmanom území sa nachádzajú tieto bonitované pôdno-ekologické jednotky: 

03 48 002 / 4sk 
/HMI/ hnedozeme luvizemné na sprašových hlinách a polygénnych hlinách s prímesov skeletu, stredne ťažké   

03 48 202  /  5sk 
/HMI/ hnedozeme luvizemné na sprašových hlinách a polygénnych hlinách s prímesov skeletu 25-50%, stredne ťažké, 
mierny svah   

03 11 002 / 5sk 
/FMG/ fluvizeme glejové, stredne ťažké (lokálne ľahké), rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, stredne ťažké (hlinité) 

03 06 005 / 5. sk. 
/FMm/ fluvizeme typické, stredne ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, stredne ťažké pôdy – ľahké 
(piesočnatohlinité),  
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03 31 004 / 5. sk. 
/ČA,SC/ čiernice v komplexoch so slancami (zasolené pôdy tvoria len 20-30% plochy v podobe malých roztrúsených 
areálov), stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, pôda bez skeletu, veľmi ťažké 
pôdy (ílovité a íly  

03 50 002 / 5. sk. 
/HMg/ hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubším humusovým horizontom) na sprašových 
a polygénnych hlinách, stredne ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, pôda bez skeletu, stredne ťažké pôdy –
ľahšie (piesočnatohlinité), 

03 50 202 / 5. sk. 
/HMg/ hnedozeme oglejené (mietami oglejené pôdy s akumulovaným humusovým horizontom)na sprašových 
a polygénnych hllinách, stredne ťažké , na miernom svahu s južnou, východnou a západnou expozíciou, bez skeletu, 
hlboké 60 cm a viac  

03 57 002 / 6. sk. 
/PGm/ pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách Oglejené pôdy na na sprašových a polygenetických 
hlinách, stredne ťažké až ťažké na rovine, bez skeletu, hlboké 60 cm a viac, mierny svah (30-70), pôdy bez skeletu 

03 12 003  /  6 sk 
/FMG/ fluvizeme glejové ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, pôdy bez skeletu, ťažké pôdy (íloviohlinité  

03 13 004 /  7sk 
/FMG až FMp/ fluvizeme glejové až fluvizeme pelické, veľmi ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie, veľmi ťažké 
pôdy (ílovité a íly  
   

Katastrálne územie Bonitované pôdno - ekologické jednotky 

Veľké Kapušany  0348002, 0311002, 0306002, 0331004, 0350002, 0350202, 0357002, 0312003, 0313004,  

KLÍMA - oslnenie reliéfu, klimatické oblasti 

Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen vodného 
potenciálu, ale aj pre stanovenie ekologickej kvality posudzovaného územia. 

V okolí riešeného územia sa nachádza klimatická a zrážkomerná stanica v Michalovciach (112 m 
n.m.) – sledovanie všetkých klimatických parametrov okrem slnečného svitu a v Lelesy (100 m n.m.) – 
sledovanie slnečného žiarenia, teploty a zrážok. 

Klimatický patrí riešené územie do teplej  oblasti, podoblasti mierne vlhkej, okrsok teplý, mierne suchý  
s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je  9o až 10o C,  s priemernými ročnými úhrnmi zrážok 
600 - 650 mm. Maximum  snehovej prikrývky  priemerne 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. 

Sezónne charakteristiky trendových zmien zrážok /1900 - 1975/ 
trendový pokl. v mm Obdobie 

Stanica K. Chlmec z na 
rozdiel  mm percento poklesu 

% 
zimné 227 239 +12 5,29 
letné 389 340 - 49 12,60 
rok 616 579 - 37 6,01 

  
Dlhodobé trendy zrážkových bilančných zmien v oblasti  Východoslovenskej nížiny boli analyzované v 
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ôsmich zrážkomerných  staniciach. Najvýraznejší ročný trendový pokles bol zaznamenaný v  zrážkomernej 
stanici Michalovce /pokles o 185 mm/.  Zrážkomerná stanica Kráľovský Chlmec zaznamenala ročný 
trendový pokles o 37 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 /intenzita  antropického vplyvu/. 

3.2.1 Poľnohospodárstvo 

Na území mesta v juhozápadnej časti zastavaného územia sa nachádza areál „Roľníckeho družstva 
Veľké Kapušany.  V súčasnosti sa na dvore RD 679 ks HD a 603 ks ošípaných. Počet zamestnancov je  
164, z toho 119 mužov a 45 žien. V tomto areáli sa nachádzajú aj silážne jamy a hnojisko. Hnojisko sa 
nachádza aj mimo areálu družstva. Areál je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu, elektrickú energiu 
a plyn. 

Výmera katastrálneho územia mesta: 2961,0000 ha 
poľnohospodárskej pôdy celkom:      1522,2122 ha   

z toho: - orná pôda  1126,0266 ha 
  - TTP   377,1276 ha  
    - záhrada  15,178 ha  
 - sad   3,3402 ha 
  z toho: - odvodnené plochy 556,78 ha 
Výmera nepoľnohospodárskej pôdy celkom:          
z toho:  - vodné plochy      25,1695 ha 
   - zastavané plochy 32,1683 ha  
   - ostatné plochy  2,0946 ha 
 
Pri zastavanom území miestnej časti Veškovce sa nachádza areál družstva „Matex s.r.o. V. 

Kapušany. Spoločnosť sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka v počte cca 150 ks. 
 
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. 

3.2.2 Skleníkové hospodárstvo 

V južnej časti kat. územia sa rozprestiera skleníkové hospodárstvo „Agroprodukta a.s. Rozloha areálu 
je 5,5 ha. Hospodárstvo je orientované na pestovanie kvetov a zeleniny, pričom využíva odpadové teplo 
z kompresorovej stanice. 

3.2.3 Lesné hospodárstvo 

V kat. území mesta  sa nachádzajú nasledovné lesné pozemky: 
- Lesná a pasienková spoločnosť V. Kapušany  -  303,26 ha, 
- Lesný majetok kolonistov Veľké Kapušany  - 53,71 ha, 
- Lesy SR š.p. OZ Sobrance    - 6,06 ha, 

Spolu:      - 363,03 ha 
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Návrh 

Pri spracovaní územného plánu akceptovať zásady ochrany Lesných pozemkov, podľa zákona č. 
326/2005 Zb. zákon o lesoch.  

V návrhovom období je navrhovaný záber z lesných pozemkov pre účely preložky cesty II/552 Ke –
Oborín - V.Kapušany – K.Chlmec v západnej časti mesta cez lesný pozemok na parcele č. 3653/1.  
Celkový záber lesných pozemkov je navrhovaný 0,4 ha. 

4. MELIORAČNÉ STAVBY 
V katastrálnom území sú vybudované melioračné zariadenia: 
Závlahový systém: 

- závlahová stavba ZP VSN III/2 – výmera 3681 ha, závlahový kanál D1 – o celkovej dĺžke 
1,907 km v rámci stavby ZP VSN III/2, 

Odvodňovacie drenáže: 
- odvodňovací kanál A2  o dĺžke 1,770 km, odvodňovací kanál B2  o dĺžke 1,6 km, odvodňovací 

kanál G2  o dĺžke 3,2 km, odvodňovací kanál D2  o dĺžke 1,025 km, odvodňovací kanál R2  o 
dĺžke 2,537 km – v rámci odvodnenia „Odvodnenie pozemkov VSN III/1,2, 

-  odvodňovací kanál KK  o dĺžke 0,8 km - v rámci odvodnenia „Odvodnenie pozemkov OP 
VSN III/1 

- odvodňovací kanál Studničky  o dĺžke 0,395 km, odvodňovací kanál Pod horou  o dĺžke 0,691, 
odvodňovací kanál Hlinisté  o dĺžke 0,776 km, odvodňovací kanál Hručky  o dĺžke 0,4 km, 
odvodňovací kanál Pod horou  o dĺžke 1,015 km - v rámci odvodnenia „Odvodnenie 
pozemkov OP VSN III/3 

- odvodňovací kanál Z1 rek. a kanál Z, rek.  -   v rámci odvodnenia „Odvodnenie pozemkov SS 
Veľké Kapušany II rek. 

- odvodňovací kanál Veterný  o dĺžke 0,6 km, odvodňovací kanál Čepeľský  o dĺžke 0,955 km,  
odvodňovací kanál Dobov  o dĺžke 0,655 km, odvodňovací kanál Peňažný I o dĺžke 1,5 km, 
odvodňovací kanál Peňažný II o dĺžke 0,28 km,  odvodňovací kanál Peňažný III o dĺžke 0,39 
km, odvodňovací kanál Široký  o dĺžke 1,725 km, odvodňovací kanál Letný  o dĺžke 1,54 km, 
odvodňovací kanál Dlžiny I o dĺžke 0,46 km,  odvodňovací kanál D2 rek,  C2 rek, B2 rek. - 
v rámci odvodnenia „Odvodnenie pozemkov VSN III/5 

- odvodňovací kanál Šípový o dĺžke 0,875 km,  odvodňovací kanál R2 rek, odvodňovací kanál 
P  o dĺžke 0,27 km, odvodňovací kanál Vieskovský I o dĺžke 0,871 km, odvodňovací kanál 
Vieskovský II o dĺžke 0,349 km - v rámci odvodnenia „OP SSM Veľké Kapušany“ 

Návrh 

Pri spracovaní územného plánu mesta v max. možnej miere sú akceptované zásady ochrany PP, 
podľa zákona č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanej prevencie a kontrole znečisťovania prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Poľnohospodársky dvor 
využívať na činnosti súvisiace s rastlinnou výrobou a umiestnenie technických zariadení. Živočíšnu výrobu 
ponechať, postupne však rozširovať činnosť súvisiacu s rastlinnou výrobou a s remeselnou výrobou. 

Do budúcnosti sa neuvažuje s novými odvodneniami, preto bude potrebné venovať pozornosť údržbe 
a rekonštrukcii existujúcich.  
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V severnej časti mesta Veľké Kapušany a severovýchodnej časti mestskej časti Veškovce navrhujeme 
realizovať výsadbu pásov zelene v smere vrstevníc, ktoré svojím koreňovým systémom budú zamedzovať 
rýchlemu odtekaniu povrchovej vody po svahu. Zabezpečí sa tým postupné vsakovanie vody do pôdy. 
Navrhované riešenie zamedzí nadmernému vysúšaniu pôdy, ktorá v období dažďov nedostatočne 
zachytáva nadmerný prísun vody. 

Otvorený melioračný kanál A2 (5412069025) Veškovský kanál a kanál 5412 272 002 navrhujeme na 
vyčistenie od nánosov. 

Pozdĺž brehov kanálov, navrhujeme dodržať min. 5 m ochranné pásmo od brehovej čiary kanála.  

Výstavbu v lokalitách, na ktorých sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia, podmieniť splnením 
týchto regulatívov: 

- rešpektovať hydromelioračné zariadenia (závlahové zariadenie a odvodňovacie kanály) 
a nezasahovať do nich stavebnou činnosťou. 

5. VYHODNOTENIE ZÁBERU  POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 

Zastavané územie obce: 
- plochy vyznačené plnou čiarou, spolu s vyznačením navrhovaného funkčného využitia a poradovým 

číslom lokality. Jedná sa o navrhované lokality rodinných domov, občianskej vybavenosti. Plochy 
jednotlivých lokalít, ako aj sumárne údaje sú v tabuľkovej časti (tab. 1).     

Mimo hranice súčasne zastavaného  územia: 
- plochy vyznačené čiarkovanou čiarou, majú poradové číslo a navrhované funkčné využitie. Jedná sa 

o navrhované lokality rodinných domov, športových plôch, vodná plocha a plochy technickej vybavenosti 
(tab. č. 2). 

Rezervné plochy – informatívny prehľad 
- plochy určené ako plošná rezerva sú vyznačená bodkočiarkovanou čiarou.  

Podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít pre perspektívne použitie PP a LP je v tabuľkách, kde je 
zdokumentovaný plošný nárok jednotlivých lokalít, poľnohospodárske kultúry, BPEJ a im prislúchajúce 
skupiny, v ktorom sa lokalita nachádza, vlastník (užívateľ).  

Špecifikácia a lokalizácia druhu pozemku je zdokumentovaná vo výkresovej časti č. 08 v mierke M 1: 5000.  

6. VYHODNOTENIE ZÁBERU  LESNÝCH POZEMKOV  

V návrhovom období je navrhovaný záber z lesných pozemkov pre účely preložky cesty II/552 Ke –
Oborín - V.Kapušany – K.Chlmec v západnej časti mimo zastavané územie mesta cez lesný pozemok na 
parcele č. 3653/1.  Celkový záber lesných pozemkov je navrhovaný 0,4 ha. 

7. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

Mesto Veľké Kapušany má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán sídelného útvaru - 
schválený v roku 1989.  

Dôvod spracovania nového územného plánu je získať ucelenú dokumentáciu, ktorá bude riešiť 
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aktuálne problémy územného rozvoja mesta vyplývajúce z ekonomického a technického rozvoja   
a komplexné zmeny vyplývajúce zo Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košického kraja schválených KSK 
uznesením č. 245/2004 a vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004.  

Vzhľadom na nové územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky, vznik samosprávnych 
orgánov, zmeny v majetkoprávnych vzťahoch a legislatíve je nutné riešiť na území mesta Veľké Kapušany 
novú koncepciu územného rozvoja, uskutočniť rozsiahlu novú výstavbu a prestavbu mesta, riešiť verejné 
dopravné a technické vybavenie územia regionálneho a celoštátneho významu a stanoviť 
verejnoprospešné stavby. 

Pri riešení preložky cesty II/552 a cesty II/555 sa vychádzalo zo záväzných častí ÚPN VÚC Košického 
kraja. Tento územný plán schválila vláda SR 12.5.1998. Jeho záväzné časti (záväzné regulatívy) boli 
vydané nariadením vlády SR pod. č. 281/1998 Z.z. Návrhovým rokom v ÚPN - VÚC Košického kraja je rok 
2015. V roku 2004 boli spracované zmeny a doplnky, ktoré boli schválené zastupiteľstvom KSK dňa 30. 8. 
2004. 

7.1.1.1 PP ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja obce 

 Urbanistický rozvoj mesta je limitovaný okrem iného aj poľnohospodárskym pôdnym fondom, ktorý je 
v riešenom území zaradený do skupín 4, 5, 6 a 7.  

 Z dôvodu ochrany PP sme navrhli mesto rozvíjať iba v priestoroch priamo naväzujúcich na zastavané 
územie na plochách.   

7.2 Zhodnotenie urbanistického rozvoja podľa jednotlivých urbanistických 
priestorov: 

V zastavanom území mesta: 
 
Záber č.5b, 8, 22b, 23, 24, 37, 38, 40,41, 42 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, v zastavanom území k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita bytovej zástavby. Záber je na poľnohospodárskej pôde 
veľmi dobrej kvality.  

Lokalita č. 8 sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (záhrada na BPEJ 0348002 (4) na 
súkromnomh pozemku – požiadavka súkromného vlastníka.  Celkový záber je 2,39 ha, z toho PP je 1,84 
ha a nepoľnohospodárska pôda je 0,55 ha.. 

Lokalita č. 5b, 22b, 23 a 24  sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (záhrada na BPEJ 0348202 (5), 
0350002 (5), 0311002 (5)) na súkromných pozemkoch. Celkový záber je 4,61 ha. 

Lokalita č. 37, 38, 41 a 42 sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (záhrada na BPEJ  0357002 (6). 
Celkový záber je 0,98 ha, z toho je na PP 0,9 ha a na nepoľnohospodárskej pôde 0,08 ha.. 

Lokalita č. 40 sa nachádza na poľnohospodárskej pôde (orná pôda a záhrada na BPEJ  0357002 (6). 
Celkový záber je 5,33 ha. 

Záber č.6, 9b, 26, 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, v zastavanom území k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá prístupová komunikácia.  
Záber je na nepoľnohospodárskej pôde. Celkový záber je 0,87 ha. 

Záber č.7b, 11b, 46b 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, v zastavanom území k 1.1.1990. 
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V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre rekreáciu, oddychovú zeleň, šport a oddych. 
Záber je na nepoľnohospodárskej pôde. Celkový záber je 7,4 ha 

Záber č. 25, 27, 29,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, v zastavanom území k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre občiansku vybavenosť. 
Záber je na nepoľnohospodárskej pôde. Celkový záber je 5,9 ha. 

Záber č. 28,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, v zastavanom území k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre občiansku vybavenosť. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde (orná pôda na BPEJ  0350002 (5) a na nepoľnohospodárskej 

pôde. Celkový záber je 0,6 ha, z toho 0,46 ha orná pôda a 0,14 ha nepoľnohospodárska pôda.. 

Záber č. 30,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, v zastavanom území k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre výrobu. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 

pôde (záhrady) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0350002 (5) a na nepoľnohospodárskej pôde. 
Celkový záber je 0,69 ha, z toho 0,19 ha záhrada a 0,5 ha nepoľnohospodárska pôda.. 

 
V mimo zastavané územie mesta: 

Záber č. 1, 2, 36 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá preložka cesty II/552 a II/555. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej a strednej kvality. Lokalita sa nachádza na 

poľnohospodárskej pôde (orná pôda) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0348202 (5), 0311002 (5), 
0350002 (5), 0313004 (7), 0312003 (6), 0357002 (6). Na pozemkoch sú melioračné stavby.  

Celkový záber je 17,85 ha, z toho 14,28 ha orná pôda, 2,82 ha trvalý trávnatý porast, 0,35 
nepoľnohospodárska pôda a záber lesných pozemkov  je 0,4 ha. 

Záber č. 3, 15, 18, 44, 45  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá občianska vybavenosť, technickú vybavenosť. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 

pôde (orná pôda) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0348002 (4), 0348202 (5), 0311002 (5), 0350002 
(5), 0357002 (6). Na pozemkoch sú melioračné stavby.  

Celkový záber je 2,86 ha, z toho 1,13 ha orná pôda, 1,68 ha trvalý trávnatý porast a 0,05 
nepoľnohospodárska pôda. 

Záber č. 4  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá viacpodlažná bytová zástavba. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 
pôde (orná pôda) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0350002 (5). Celkový záber PP je 7,5 ha. 

Záber č. 5a, 12, 13, 17, 21, 22a, 39,  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 
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V urbanistickom priestore je navrhnutá nízkopodlažná bytová zástavba. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 

pôde (orná pôda, trávnaté trvalé porasty a na nepoľ. pôde) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0311002 
(5), 0306005 (5), 0350002 (5).  

Celkový záber je 21,36 ha, z toho 16,85 ha orná pôda, 4,4 ha trvalý trávnatý porast a 0,11 
nepoľnohospodárska pôda. 

Záber č. 7a, 10, 11a, 14, 20, 46a 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá pre oddychovú zeleň,  rekreáciu, šport a oddych. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 
pôde (orná pôda, trávnaté trvalé porasty) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0311002 (5), 0348002 (4), 
0350002 (5), 0350002 (5). Na pozemkoch sú melioračné stavby. 
Celkový záber je 15,39 ha, z toho 0,28 ha orná pôda, 10,51 ha trvalý trávnatý porast a 4,6 
nepoľnohospodárska pôda. 

Záber č. 9a, 16, 43 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá pre miestnu prístupovú komunikáciu. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 
pôde (orná pôda, trávnaté trvalé porasty) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0311002 (5), 0312003 (6). 
Na pozemkoch sú melioračné stavby.  
Celkový záber je 2,27 ha, z toho 1,03 ha orná pôda, 0,26 ha trvalý trávnatý porast a 0,98 
nepoľnohospodárska pôda. 

Záber č. 19, 31, 32, 33, 34, 35 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území Veľké Kapušany, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá pre výrobu. 
Záber je na poľnohospodárskej pôde veľmi dobrej kvality. Lokalita sa nachádza na poľnohospodárskej 
pôde (orná pôda, trávnaté trvalé porasty) na súkromných pozemkoch na BPEJ: 0311002 (5), 0350002 (5), 
0357002 (6), 0306005 (5),0312003 (6),  0313004 (7). Na pozemkoch sú melioračné stavby. 
Celkový záber je 76,06 ha, z toho 61,96 ha orná pôda, 1,9 ha trvalý trávnatý porast a 12,2 
nepoľnohospodárska pôda. 
 
Koniec sprievodnej správy. 
V Michalovciach, 01/2008 
Ing. BOŠKO Vladimír,  Ing. Arch. BOŠKOVÁ Marianna 
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Operačný program Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky,  
 Územný plán mesta Veľké Kapušany  -  Číslo  projektu: 2004-OPZI-33-KE-0031  

PROJEKT  JE  SPOLUFINANCOVANÝ  EÚ 

 

 
 
 

8. TABUĽKOVÁ PRÍLOHA 
 

 

Bilancia predpokladaného odňatia PP a LP 

- Zastavané územie (tab. č.1)  

- Mimo zastavané územie (tab. č.2 )  

- Rekapitulácia záberu PP a LP (tab. č.3 )  


