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1. ÚVOD 

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

Postup obstarania územného plánu bol stanovený v zmysle § 19a,  ods. 1a § 21, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v zmysle ktorého sa  
zabezpečuje vypracovanie týchto etáp: Prieskumy a rozbory, Zadanie, Návrh  ÚPN-O.  

Základné východiskové podklady použité pri spracovaní prílohy boli: 
a) hranica súčasne zastavaného územia  s aktuálnym stavom k 1. 1.1990 bol získaný v katastri nehnuteľnosti 
Michalovce, druh pozemkov podľa stavu v katastri nehnuteľnosti  Michalovce (získané v r. 2009), 

b) bonitované pôdno-ekologické jednotky - BPEJ z, www.vup.sk 
c) zákon 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, príloha č. 3 zákona č. 220/2004 Z. z., 
d) zákon NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch 
e) komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia,  
f) podklady poskytnuté v rámci prípravných prác pre ÚPN-O - Hydromeliorácie š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 
Bratislava, zo dňa 06.11.2008, č.j. 5174-3/110/2008. 

2. PRÍRODNÉ PODMIENKY, PÔDNY FOND  
Obec Horňa je situovaná v okrese Sobrance v Košickom kraji. Nadmorská výška sa pohybuje od 130 m.n.m. (pri 

lese Sobranecké kúpele) do 173 m.n.m. v časti honu Diely. Kataster má rozlohu 673,37 ha.  

Geografický opis riešeného územia 

GEOLÓGIA 
Na geologickej stavbe územia sa zúčastňujú neogénne a kvartérne sedimenty. Kvartér je zastúpený proluvialnými 

sedimentami. Tvoria prevážne mohutné periglaciálne kužele. Vyvíjali sa od spodného pleistocenu až do wurmského 
glaciálu. Litologickú náplň týchto sedimentov tvoria najmä andezity. Zaznamenaný je výskyt kvartérnych sedimentov – 
eolicko-deluviálne sprašové hliny. Rozlišujeme tri typy deluviálnych sedimentov – prevážne hlinité, hlinito kamenité 
a hlinito – kamenité – balvanité.  Na záujmovom území sa v prevážnej miere vyskytuje prvý, menej  druhý typ.  

Neogén je zastúpený najmä vo Vihorlatských vrchoch a v Podvihorlatskej pahorkatine.  Neogénne sedimenty 
mocné niekoľko sto metrov predstavujú výplň pozdĺž vnútrohorskej panvy. V riešenom  území sa predpokladá 
prítomnosť sedimentov karpatu a  sedimenty a vulkanity badenu a sarmatu, ako i sedimenty panonu a rumanu.   

Širšie záujmové územie z tektonického hľadiska predstavuje štruktúru, ktorá má v celej histórii svojho vývoja 
poklesovú tendenciu. Poklesy však prebiehajú nerovnomerne, následkom čoho je územie sústavou zlomov rozlámané 
na samostatné bloky – kryhy. Pohyb týchto krýh je nerovnomerný tak v intenzite ako aj v čase a priestore. Dôsledkom 
toho je riešené územie diferencované na relatívne stabilnejšie kryhy a kryhy s  poklesovou tendenciou. Odrazom tejto 
diferenciácie je rozčlenenie územia na relatívne vyššie položené územie v severnej časti a na územie poklesnuté 
v južnej časti katastra. 

GEOMORFOLÓGIA 
Východoslovenská nížina predstavuje  intenzívne  poklesávajúcu  panvu.  Sedimenty  redeponované  z okolitých  
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pohorí  tvoria  íly,  piesky,  štrky,  čiastočne tufy a tufity. Jednotlivé tektonické kryhy tvoriace panvu nepoklesávali 
rovnomerne. Poklesnutú  časť   územia  až po Seniansku depresiu vyplňujú veľmi  silné miestami  až  60  m  mocné  
polohy kvartérnych štrkov, ílov a pieskov. Na  povrchu ich prekrývajú pokrovy  spraší a sprašových   hlín – Sobranecká 
rovina.  Podvihorlatská pahorkatina je prekrytá až   30 m mocným komplexom   náplavových  kužeľov. Poklesy  vo  
Východoslovenskej  nížine  majú  za  následok  aj  vejárovitý   tvar      riečnej  siete.  Šíravská  čiastková  prepadlina  bola 
využitá pre  výstavbu Podvihorlatskej vodnej nádrže. Na okrajoch Východoslovenskej nížiny pozvoľne prechádzajúcej do 
Podvihorlatskej  pahorkatiny prevládajú  ilimerizované pôdy.  Na   zvetranejších  vulkanických  horninách  sú  zastúpené  
hnedé pôdy.  Pôdné  druhy -  pôdy  prevážne  ilovito -  hlinité s nízkym obsahom   humusu 2 až 3 % vo vyšších polohách 
5 až 10 %. Pôdotvorný substrát - zvetraliny vyvrelín a  metamorfovaných hornín,  kyslé efuzíva a   ich tufy, zvetraliny 
sedimentov -  flyš v typickom vývoji. Celková   hĺbka pôd – prevládajú pôdy stredne hlboké 30 až 40 cm. 

V rámci spracovania krajinnoekologického plánu sme ako podklad pre hodnotenie eróznych procesov hodnotili 
nasledovné morfometrické parametre reliéfu:-  Orientácia reliéfu – je rôzna podľa lokality dominuje však južná orientácie 
celého riešeného územia.. - Horizontálna krivosť reliéfu – vyjadrená je zakrivením vrstevníc a je dôležitým ukazovateľom 
pre určenie smeru odtoku a integrácie vody a materiálu po svahoch. Určovali sme ju v troch základných tvaroch – rovné 
(lineárne), vypuklé (konvexné) a vypuklé (konkávne). - Vertikálna (normálová) krivosť reliéfu - vyjadrená je zakrivením 
spádových kriviek, je rozhodujúcim ukazovateľom pre určenie tendencie pohybu vody a materiálu po svahoch 
(zrýchľovanie, spomaľovanie). Určovali sme ju rovnako ako v predchádzajúcom prípade v troch základných tvaroch – 
rovné, vypuklé a vypuklé tvary. 

HYDROLOGICKÉ POMERY 
Riešené územie spadá do povodia Bodrogu, ktorý vzniká sútokom riek Latorica, Laborec a Ondava, ktoré majú 

nížinný charakter. Povodie rieky Bodrog  je typickým príkladom vejárovitej riečnej siete, ktorá spadá do úmoria Čierneho 
mora. Hydrológia vodných tokov riešeného územia je ovplyvňovaná procesmi priľahlých masívov Podvihorlatskej 
pahorkatiny. Súčasný hydrologický režim sa výrazne odlišuje od pôvodného režimu. Výsledky analýz jasne poukazujú na 
výrazne zmenené podmienky vodohospodárskeho potenciálu riešeného územia, čím sa znížila aj jeho hydromorfnosť a 
vododržnosť.     

Katastrálnym územím obce Horňa pretekajú vodné toky: Žiarovnica, bezmenný pravostranný prítok Žiarovnice 
(zaústenie v rkm cca 4,3), potok Hliník, Baškovský kanál a Slaný potok. Zastavaným územím obce preteká Sobranecký 
potok, ktorý je v rkm 0,000-9,273 upravený lomovým kameňom.  Tok Žiarovnica patrí medzi vodohospodárske 
významné toky s dažďovo-snehovým typom odtoku s akumuláciou vôd v decembri až januári, vysokou vodnosťou v 
marci až apríli, s najnižšími prietokmi v septembri, s podružným maximom v druhej polovici novembra až začiatkom 
decembra a s nízkymi stavmi od polovice júla do konca septembra. Kapacita toku nie je dostatočná na odvedenie Q100 
ročnej veľkej vody. 

KLIMATICKÁ  CHARAKTERISTIKA 
Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen vodného potenciálu, ale 

aj pre stanovenie ekologickej kvality posudzovaného územia. Klimaticky patrí riešené územie  do  teplej až  mierne teplej 
oblasti, podoblasti mierne vlhkej, okrsok  teplý, mierne suchý s chladnou  zimou. Priemerná  ročná teplota  vzduchu je 9 - 

100 C,  s priemernými  ročnými  úhrnmi  zrážok  650  -  750 mm.  Priemerná  teplota vzduchu vo vegetačnom období je 

15 - 160C. Počet mrazových  dni v roku  /min. teplota vzduchu -  0,1 0C a nižšia/ je 100 až 120      dní.   Ročný  počet dní 
so snehovou  pokrývkou 80 - 100  dní. Maximum snehovej  prikrývky 30  až 40  cm.  

Tabuľka č.1    Priemerná častosť smerov vetra   
Mesiac   S  SV   V JV   J  JZ   Z  SZ Bezvetrie 
Sobrance 11,3 3,5 2,4 4,3 18,2 4,1 4,5 4,2     47,5 
    
Na  bezvetrie   pripadá takmer 48 %  v roku.  Ročná oblačnosť pod  60 %. Trvanie slnečného svitu za rok v 

priemere nad 2200 hodín. 
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Tabuľka č.2    Priemerné teploty vzduchu 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 
Sobrance -3,5 -1,3 3,0 8,9 13,6 17,2 18,5 17,7 13,7 8,6 4,1 -0,7 8,3 

 
Tabuľka č.3    Priemerný počet dní s charakteristickými teplotami 

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 
„LD“ - - - 1,4 7,1 13,7 20,6 17, 7,9 0,8 - - 68,6 
„MD“ 27,3 23,7 18,8 4,6 0,4 - - - 0,2 4,2 11,5 21,4 112,1 
„ĽD“ 15,7 8,6 1,9 - - - - - - - 1,2 9,3 36,7 
„DSM“ 8,8 5,6 0,8 - - - - - - - 0,3 3,0 18,5 
 

Letný deň („LD“) – teplota vzduchu max 25,00C 
Mrazivý deň („MD“) – teplota vzduchu min -0,10C 
Ľadový deň („ĽD“) – teplota vzduchu max -0,10C 
Deň so silným mrazom („DSM“) – teplota vzduchu min. -10,10C 
 
Tabuľka č.4   Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu R v % 

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 
R 86 82 75 69 69 73 7 73 76 80 86 88 78 
 
V uvedenej tabuľke sú započítané hmly celodenné aj krátkodobé, ktoré sa vyskytujú na jar a v lete, obyčajne 

v raňajších hodinách.  
 
Tabuľka č.5  Priemerný počet dní s hmlou v priebehu roka 

mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 
počet dní 7,7 5,0 2,9 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,5 5,5 7,2 2,6 44,2 
      
     Veterné pomery v záujmovej oblasti sú ovplyvnené predovšetkým orografiou. Usporiadanie pohorí na 

východnom Slovensku spôsobuje, že na Východoslovenskej nížine a hlavne v jej okrajových častiach je rýchlosť vetra 
najvyššia zvyčajne z prevládajúcich smerov t.j. severného a južného. Priemerná rýchlosť vetra, vrátane bezvetria je 
pomerne nízka 2,3 až 2,8 m.s-1. Najvyššie rýchlosti sú dosahované začiatkom jari (3 až 3,3 m.s-1), najnižšie na jeseň 
2,0 až 2,2 m.s-1. Z vývoja rýchlosti prúdenia vzduchu môžeme predpokladať, že v záujmovej oblasti prevládajú mierne 
až slabé prúdenia. 

Tabuľka č.6    Priemerná rýchlosť vetra v (m/s) v stanici Michalovce, r.2000 
mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 
rýchlosť 2,1 1,9 2,1 2,4 2,4 2,3 2,0 1,9 1,9 1,3 1,3 1,3 
      
     Územie obce patrí do európskej kontinentálnej klimatickej oblasti mierneho pásma s prevládajúcim oceánskym 

vzduchom. Popri západnom prúdení vzduchu od Atlantiku možno hovoriť i o prúdení vzduchu od Stredozemného mora, 
ktoré do celej oblasti prinášajú výdatné zrážky. Kontinentálne prúdenie vzduchu sa sebou prináša suchý vzduch, t.j. bez 
významnejších zrážok. Klimatické podmienky riešeného územia sú v značnej miere ovplyvňované tvarom povrchu 
i vegetačným krytom. Zo širšieho pohľadu je územie  z južnej strany otvorenou krajinou – Sobranecká rovina.. Zo 
 severnej časti sa tiahnu od západu na východ až juhovýchod Vihorlatské vrchy a Popričný, čo tvorí prirodzenú bariéru 
severnému prúdeniu do Sobraneckej oblasti.  Umelo vybudované vodné dielo Zemplínska šírava, ktoré vzniklo po roku 
1960 čiastočne prispelo k zmene klimatických pomerov. I to prispelo k tomu, že výdatnosť zrážok sa zvyšujú smerom 
k pohoriam Priemerný ročný úhrn zrážok v tomto území je 650 - 750 mm. Tieto zrážky sa z väčšej časti podieľajú na 
výpare, ktorý dosahuje hodnotu 70-80% z celkového úhrnu zrážok. Nedostatok vody v pôde vo veterných mesiacoch 
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október až marec spôsobuje v čase bez pokrytia pôdnu eróziu. Najnižšie priemerné relatívne vlhkosti sú v tejto oblasti 
v apríli a v máji, najvyššie v novembri a v decembri. 

 
Tabuľka č.7    Priemerný úhrn zrážok v mm  (Údaje SHMÚ) 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. Rok 

priemerný 
úhrn 

44 42 38 40 59 90 76 64 48 48 55 59 661 

najvyšší 
denný úhrn 

34,2 29,3 27,0 52,0 44,6 61,1 91,3 59,7 65,5 37,2 42,0 37,2  

 
Tabuľka č.8   
Priemerná výška snehovej pokrývky a jej pravdepodobný výskyt v cm resp. % a absolútne maximá snehovej 

pokrývky v cm (Údaje SHMÚ) 
Mesiac VIII IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. 
počet dní - - - 2,2 12,1 20,4 16,6 6,8 1,0 - - - 
max. výška - - - 17 35 45 40 35 3 - - - 

 
     V porovnaní s inými porovnateľnými lokalitami nachádzajúcimi sa na okraji Podunajskej nížiny, je v záujmovej 

oblasti nachádzajúcej sa na rozhraní Východoslovenskej nížiny - suchšia zima a vlhkejšie leto, hlavne vďaka búrkovým 
lejakom. V súvislosti s chladnejšou zimou je na tomto území v priemere skorší začiatok a neskorší koniec trvania 
snehovej pokrývky ako na Podunajskej nížine.  

3. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA, LESNÁ PÔDA  

Prírodné podmienky v regióne podmieňujú kvalitu pôd, čo súvisí s ich potenciálom. Pôdy v širšom dotknutom území 
sa vyznačujú pásmovitosťou pôdnych typov v smere od severu na juh v poradí od najnižších polôh po najvyššie: 
fluvizeme, pseudogleje, kambizeme a andozeme. Prevládajúcim pôdnym druhom sú pôdy hlinité a piesčito-hlinité. Vývoj 
pôd, okrem iných činiteľov, závisí najmä od pôdotvorného substrátu, expozície svahu, jeho sklonu, klímy, vodného 
režimu, atď. Vzhľadom na svoj potenciál (typologicko-produkčné kategórie) ide v rámci záujmového územia celkovo o 
stredne až menej produkčné pôdy, čo sa prejavuje aj v ich reálnom využívaní: na alúviu Žiarovnice, potoka Hliník a 
Sobraneckého potoka a málo sklonitom predhorí Vihorlatu zväčša ako orné pôdy, smerom k lesným komplexom pohoria 
sa zvyšuje zastúpenie trvalých trávnych porastov. Rankrová pôda v riešenom území tvorí subtyp rankrová pôda 
andosolová. Tento subtyp má vysokú akumuláciu humusu v celom profile. Vyvinul sa na andezitových aglomerátových 
tufoch. Má vysoký obsah skeletu, je štruktúrny, kyprý, prevzdušnený a priepustný. 

3.1.1 Poľnohospodárstvo 

Výrobná zóna  je situovaná v severnej časti obce, kde sa nachádza areál poľnohospodárskeho družstva – PD 
Choňkovce. Spoločnosť sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka a využíva poľnohospodársku pôdu. V západnej časti 
obce sa nachádza areál „Škôlkarské stredisko Sobr. Kúpele“, ktoré je v správe Lesov SR š.p. Banská Bystrica, odš. 
závod Semenoles Liptovský Hrádok.  

V rámci lesného hospodárstva sú lesy na území obce  obhospodarované  podnikom  Lesy SR, š.p. Odštepný závod  
Sobrance (celková výmera lesných porastov je 7,6292 ha. Z celkovej výmery k.ú. 673,34 ha predstavuje lesnatosť 
1,13%.  

V obci hospodária súkromne hospodáriaci roľníci ako aj ostatné právnické subjekty. 
V širšom okolí riešeného územia sa nachádzajú  predpokladané zásoby termálnej vody.  

Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia  
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Kategória SKŠ ha 
orná pôda  443,10 
vinice 14,52 
záhrady  30,42 
ovocné sady 0,00 
trvalé trávne porasty 102,43 
lesné pozemky 7,54 
vodné plochy a toky 17,03 
zastavané plochy a areály 20,07 
ostatné plochy a nelesná drevinná vegetácia 38,26 

Spolu 673,37 

3.1.2 Pôda, hlavné pôdne charakteristiky riešeného územia 

Na skúmanom území sa nachádzajú tieto tri najlepšie bonitované pôdno-ekologické jednotky:  
bonitované pôdno-ekologické jednotky Skupina BPEJ 
03 14 062, 03 57 002 6 
03 89 032, 03 89 032 7 
03 89 042 8 
 

03 14 062  /  6sk 
/FM/ fluvizeme (typ), stredne ťažké až ľahké, plytké, rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (00-10), silne skeletovité pôdy. 
Klimatický región teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny, suma priemerných denných teplôt  > 10O C 3160 / 2800, dĺžka 
obdobia s teplotou vzduchu nad  5O C 232,  klimatický ukazovateľ zavlaženia 200 – 150, priem. teplota v januári –3 - 4 O C, 
teplota vo vegetačnom období 15 – 17 O C. 

03 57 002  /  6sk 
/PGm/ pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne ťažké až ťažké (veľmi ťažké) hlinité, 
rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie (00-10),pôdy bez skeletu. Klimatický región teplý, veľmi suchý, nížinný, kontinentálny, 
suma priemerných denných teplôt  > 10O C 3160 / 2800, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad  5O C 232,  klimatický 
ukazovateľ zavlaženia 200 – 150, priem. teplota v januári –3 - 4 O C, teplota vo vegetačnom období 15 – 17 O C. 

03 89 032  /  7 sk  
/PGm/ pseudogleje typické na polygénnych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej 
erózie, silne skeletovité pôdy,  teplý, veľmi suchý nížinný 

03 89 002  /  7 sk  
/PGm/ pseudogleje typické na polygénnych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej 
erózie, pôdy bez skeletu,  teplý, veľmi suchý nížinný 

03 89 042  /  8 sk  
/PGm/ pseudogleje typické na polygénnych hlinách so skeletom, stredne ťažké až ťažké, rovina bez prejavu plošnej vodnej 
erózie, silne skeletovité pôdy, stredne ťažké pôdy, teplý, veľmi suchý nížinný 
 

Návrh 

Pri spracovaní územného plánu obce 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.  

Odporúčané opatrenia na ochranu pôdy sú z hľadiska relevantnosti ovplyvniteľnej koncepciou územného plánu 
zamerané na optimalizáciu priestorového usporiadania v kategóriách zodpovedajúcich potenciálu pôd a využívanie v 
ekologicky únosnej zaťažiteľnosti pre zabezpečenie ekologicky stabilnej krajiny. Sú to : 
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- akceptovanie územného rozsahu lesného pôdneho fondu s polyfunkčným významom lesov v kategóriách a 
hospodárskych súboroch zodpovedajúcich horizontálnej a vertikálnej štruktúre územia a požiadavkám 
ekologického hospodárenia v lesoch, 

- prispôsobovanie využívania lesov pri hospodárskych a obnovných postupoch funkčnosti priestorov krajinno-
ekologických zón podľa zásad funkčne integrovaného lesného hospodárstva, 

- akceptovanie územného rozsahu poľnohospodárskej pôdy a využívanie v kategóriách podľa typologicko-
produkčnej kategorizácii agroekosystémov, 

- zabezpečovanie výživy rastlín je potrebné riešiť predovšetkým organickými hnojivami, aplikáciu anorganických 
hnojív riešiť podľa zásoby živín v pôde a vo vzťahu k pestovanej plodine (plán hnojenia), postupy na aplikovanie 
riešiť tak, aby transport živín z pôdy do vody bol na prijateľnej úrovni (ochrana podzemných vôd), 

- zabezpečovanie ochrany rastlín proti škodcom a chemické ničenie burín riešiť dôsledným dodržiavaním 
technologickej aplikácie stanovenej výrobcom ochranných prostriedkov bez ohrozenia kvality pôdy a podzemnej 
vody, 

- akceptovanie, že pôda je aj priestorom pre uspokojovanie potrieb ľudskej spoločnosti formou novej výstavby t.z. 
výhľadový územný rozvoj zabezpečovať v rozsahu a lokalizácii navrhovanej územným plánom, 

4. MELIORAČNÉ STAVBY 
V katastrálnom území obce sa nachádzajú hydromelioračné stavby v správe Hydromeliorácie š.p.Bratislava: 

- kanál 01 (evid.č. 5405072 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1979 o celkovej dĺžke 1,702 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov Baškovce“, 

- kanál Suchý I. (evid.č. 5405131 004), ktorý bol vybudovaný v r. 1981 o celkovej dĺžke 1,900 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov Choňkovce, 

- kanál Suchý II. (evid.č. 5405131 005), ktorý bol vybudovaný v r. 1981 o celkovej dĺžke 0,194 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov Choňkovce, 

- kanál krytý Kúpeľný. (evid.č. 5405131 008), ktorý bol vybudovaný v r. 1981 o celkovej dĺžke 1,205 km v rámci 
stavby „Odvodnenie pozemkov Choňkovce, 

- kanál Horná. (evid.č. 5405214 009), ktorý bol vybudovaný v r. 1989 o celkovej dĺžke 0,200 km v rámci stavby 
„Odvodnenie pozemkov ŠM Sobrance – Tibava I“. 
 
Pri odvodňovacích kanáloch je potrebné rešpektovať min 5 m ochranné pásmo od brehovej čiary kanála a 3 m od 

osi krytého kanála. 
V k.ú. Horňa je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom, ktoré je vo 

vlastníctve príslušného poľnohospodárskeho subjektu, ktorý užíva pozemky.  
 

Návrh 
Všetky odvodňovacie kanály navrhujem vyčistiť od nánosov a náletových drevín.  

Výstavbu rodinných a bytových domov 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  LESNÝCH POZEMKOV  

5.1.1 Lesné hospodárstvo 

Lesné pozemky zaberajú spolu 7,6292 ha z celkovej výmery katastrálneho územia 673,34 ha čo predstavuje 
lesnatosť 1,13%celého kat. územia.  
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Podľa Lesného hospodárskeho plánu (LHP) na Lesnom hospodárskom celku Sobrance, platného na obdobie 
rokov 2010-2019 patria tieto lesné pozemky do Lesného užívania celku (LUC) Správa lesov Sobrance – štátne a sú vo 
vlastníctve Slovenskej republiky. Prevažná časť týchto pozemkov tvorí Škôlkárske stredisko Sobranecké Kúpele, ktoré je 
v správe Lesov SR š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok. Samotná škôlka (Š2) sa 
nachádza na viacerých parcelách, ktoré sú evidované v registri „C“ kat. nehnuteľnosti ako lesné pozemky a ako trvalé 
trávnaté porasty. 

Návrh 
V návrhu ÚPN-O sa neuvažuje so záberom lesných pozemkov .  

 

6. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA  
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY / PP 

V tabuľkovej časti je podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít, kde je uvedené poradové číslo lokality, navrhované 
funkčné využitie, druh pozemku, bonitovaná pôdno – ekologická jednotka (BPEJ), skupina BPEJ a výmera lokality 
členená podľa druhu pozemku a BPEJ. 

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

lokality. Jedná sa o navrhované lokality rodinných domov a 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 (nie sú vyhodnocované v tabuľkovej 

časti) 

Špecifikácia a lokalizácia druhu pozemku je zdokumentovaná vo výkresovej časti č.07 v mierke M 1: 2000.  

7. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
Návrh pracuje s prirodzeným rastom obyvateľstva, tvoreným populačným prírastkom v posledných rokoch. Územný 

plán rešpektuje v maximálnej miere funkciu a prevádzku sídla.  
Rozvoj bytovej výstavby je navrhnutý formou rodinných domov.  
Obce navrhujeme rozvíjať predovšetkým v zastavanom území a v území bezprostredne naväzujúcom na 

zastavané územie obcí. Nová výstavba rodinných domov je doplnením jestvujúcej ulice, v záhradách, v zastavanom 
území a na poľnohospodárskej pôde mimo zastavané územie.  

V zastavanom území obce okrem plôch bývania navrhujeme plochy pre občiansku vybavenosť, technickú 
vybavenosť a šport.  

Navrhovaná koncepcia funkčného využitia územia obcí vychádza z existujúcej funkčnej štruktúry, z reálnych 
územno-technických daností, a z týchto ďalších koncepčných zásad: 

• funkčný rozvoj obcí riešiť prioritne v súčasných hraniciach zastavaného územia, prestavať neobývané 
budovy, využiť stavebné prieluky a  plochy nadmerných záhrad, poľnohospodársky nevyužívané plochy a v 
poslednom poradí poľnohospodársky využívanú pôdu, 

• plošný rozvoj urbanizovaného územia riešiť formou kompaktnej obce, tak aby nedochádzalo k  vytváraniu 
pre poľnohospodársku výrobu ťažko prístupných enkláv,  
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• v maximálne možnej miere rešpektovať vlastníctvo budov a pozemkov, pri vytváraní nových stavebných 
pozemkov a pri zlučovaní pozemkov v maximálne možnej miere rešpektovať existujúcu parceláciu, 

• zachovať existujúce plochy verejne prístupnej zelene v obciach a prírodné prvky, brehovú zeleň vodných 
tokov, 

• pre lokalizáciu občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou využívať najmä pozemky vo vlastníctve 
obce. 

• stanoviť flexibilné možnosti zastúpenia funkcií v jednotlivých funkčných plochách  a zabezpečenie kvalitného 
životného prostredia, 

• vytvoriť podmienky pre vznik pracovných príležitostí (v službách, vo výrobe a cestovnom ruchu) aj v 
okrajových častiach obcí, 

• vytvoriť čo najoptimálnejšiu štruktúru zelene. 

7.1.1.1 PP ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja obce 

 Urbanistický rozvoj obce je limitovaný okrem iného aj poľnohospodárskym pôdnym fondom, ktorý je v riešenom 
území zaradený do skupín:  – skupina  6, 7 a 8. 

Z dôvodu ochrany PP sme navrhli obce rozvíjať iba v priestoroch priamo naväzujúcich na zastavané územie na 
plochách, ktoré sú pre poľnohospodárske účely nevhodne.   

V zastavanom území obce: 

Záber č. 5a, 6, 7, 8, 13,  
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 je na produkčnej pôde.  
Lokality sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (záhrada a orná pôda BPEJ 0314062 (8), 0357002 (6),na 

súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   
Celkový záber je 4,5633 ha. 

V mimo zastavané územie obce: 

Záber č. 1, 2, 5b, 10 
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 je na produkčnej pôde.  
Lokalita sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, na BPEJ 0357002 (6), 0314062 (8),  na 

súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   
Celkový záber je 4,6085 ha. 

Záber č.3 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita zmiešaná funkcia – občianska vybavenosť, zeleň, športové plochy a 
rekreácia.  

Lokalita sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, trvalé trávnaté porasty na BPEJ 0357002 (6), 
0314062 (8),  na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je na 5,6323 

Záber č.4, 11 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita verejná zeleň.  
Lokalita sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, trvalé trávnaté porasty na BPEJ 0357002 (6), na 

súkromných pozemkoch – požiadavka obce.   
Celkový záber je na 0,1871 
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Záber č.9, 12 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita prístupová komunikácia, technická infraštruktúra.  
Lokalita sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (orná pôda, trvalé trávnaté porasty na BPEJ 0357002 (6), 

0314062 (8), na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   
Celkový záber je na 0,8321 

 
Koniec sprievodnej správy.   
V Michalovciach, 09 / 2011      Ing. Arch. BOŠKOVÁ Marianna 
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8. TABUĽKOVÁ PRÍLOHA 
 

8.1 Bilancia predpokladaného odňatia PP a LP 

8.1.1 zastavané územie: tab. č.1  

8.1.2 mimo zastavané územie: tab. č.2  

8.2 Rekapitulácia – celkový záber PP: tab. č. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Horňa - Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na ne po ľnohospodárske využitie
čislo Návrh Obec Výmera            Výmera poľnohosp. pôdy Celkom Výmera Výmera Z toho užívateľ

lokal. funk. kat.úz. lokality PP lesných nepoľn. chránené, vlastník

využitia celkom Orná pôda Záhrady, vinice TTP v pozemkov pôdy odvodnenie pôdy
Celkom m2 BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha ha ha ha ha

zastavané územie - obec Hor ňa tab. č.1

5a RD Horňa 3,3731 4881,0 0357002 6 0,4881 28850,0 O357002 6 2,8850 3,3731 súkr.
6 RD Horňa 0,3059 2467,0 O357002 6 0,2467 0,2467 0,0592

7 RD Horňa 0,4219 3738,0 O314062 6 0,3738 0,3738 súkr.
481,0 O357002 6 0,0481 0,0481 súkr.

8 RD Horňa 0,3197 505,0 0314062 6 0,0505 0,0505 0,2692 súkr.
13 RD Horňa 0,1427 0,0000 0,1427 súkr.

spolu 4,5633 0,4881 3,6041 0,0000 4,0922 0,0000 0,4711 0,0 000

Horňa - Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na ne po ľnohospodárske využitie
čislo Návrh Obec Výmera            Výmera poľnohosp. pôdy Celkom Výmera Výmera Z toho užívateľ

lokal. funk. kat.úz. lokality PP lesných nepoľn. chránené, vlastník

využitia celkom Orná pôda Záhrady,vinice TTP v pozemkov pôdy odvodnenie pôdy
Celkom m2 BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha ha ha ha ha

mimo zastavané územie - Hor ňa tab. č.2 

1 RD Horňa 0,4508 4508,0 0357002 6 0,4508 0,4508 súkr.

2 RD Horňa 0,7166 6549,0 0389042 8 0,6549 0,6549 súkr.

617,0 0357002 6 0,0617 0,0617 súkr.

3 ŠP,R Horňa 5,6323 38180,0 0357002 6 3,8180 3,8180 súkr.

18143,0 0389042 8 1,8143 1,8143 súkr.

4 Z Horňa 0,1554 1554,0 0357002 6 0,1554 0,1554 súkr.

5b RD Horňa 3,3423 33423,0 0357002 6 3,3423 3,3423 súkr.

9 D,TV, Horňa 0,7472 7472,0 0357002 6 0,7472 0,7472 súkr.

10 RD Horňa 0,0988 988,0 0357002 6 0,0988 0,0988 súkr.

11 Z Horňa 0,0317 317,0 0357002 6 0,0317 0,0317 súkr.

12 D,TV, Horňa 0,0849 0,0000 0,0849 súkr.

11,2600 11,1751 0,0000 0,0000 11,1751 0,0000 0,0849 0,0000spolu 
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepo ľnohospodárske využitie

Rekapitulácia: tab.č.3
V zastavanom území Mimo hranice súčasne

zastav, územia 
ha ha

Pôdny fond celkom 4,5633 11,2600 15,8233
z toho: PP 4,0922 11,1751 15,2673
z toho: 

orna pôda 0,4881 11,1751 11,6632
záhrady 3,6041 0,0000 3,6041

TTP 0,0000 0,0000 0,0000
z toho:        chránenej pôdy 0,0000 0,0000 0,0000

nepo ľnohospodárska pôda 0,4711 0,0849 0,5560

Rekapitulácia lesných pozemkov:

Spolu
(ha)

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

RD - rodinný dom
OV - občianska vybavenosť
SP - športové a rekreačné plochy, Z - verejná zeleň, park
TV - technická vybavenosť (energetika, káble, voda, kanál, plyn)
D,P - komunikácie, parkoviská

Záber celkom (ha)       

Záber v zastavanom územíZáber mimo hranice súčasne zastav. území

Horňa


