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1. ÚVOD 
Obec Krišovská Liesková má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán obce Krišovská Liesková, 

ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Krišovskej Lieskovej uznesením č.11/A/2008 dňa 21.4.2008 
(spracovateľ: ArchAteliér Michalovce 2008) a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce 
Krišovská Liesková v apríli 2008. 

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov (ZaD) č.1 ÚPN obce bolo dňa 26.5.2011. 

Cieľom obstarania a spracovania „Zmien a doplnkov č. 01/2011“ je odsúhlasiť záväzný podklad pre ďalšie 
stupne územno-plánovacej a ostatnej projektovej dokumentácie v riešenom území, zosúladiť navrhované rozvojové 
zámery s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce, so zásadami 
organizácie územia, vecne a časovo koordinovať jednotlivé činnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa 
ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. 

 
Riešené územie pre spracovanie „Zmien a doplnkov č. 01/2011“ ÚPN-O sa vymedzuje: 
Lokalita č.1  Juhozápadná časť k.ú. – Elektráreň na biomasu 
 
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. 2001) 
b) bonitované  pôdno-ekologické  jednotky - BPEJ z  Obvodného pozemkového úradu 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  

Územie je situované v juhovýchodnej časti obvodu Michalovce. Terénna výšková členitosť je minimálna.  Reliéf 
riešeného územia je rovinný, resp. len mierne zvlnený. Obec Krišovská Liesková sa pohybuje v rozmedzí od 100,0 
m.n.m. – hladina Laborca až po 104 m.n.m..   

Sústava Alpsko – Himalájska, podsústava Panónska panva, provincia Východoslovenská panva, subprovincia 
Veľká Dunajská kotlina, oblasť Východoslovenská nížina. Východoslovenská nížina, do ktorej riešené územie spadá,  
predstavuje intenzívne poklesávajúcu panvu vyplnenú neogennými  a sčasti i kvartérnymi sedimentami. 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 pokrov spraší a sprašových hlín. Poklesy vo 
Východoslovenskej nížine majú za následok aj  vejárovitý tvar riečnej siete. 

Klimatické charakteristiky : 
Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen vodného potenciálu, 

ale aj pre  stanovenie ekologickej kvalitu 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  9 až 100 C,  s priemernými ročnými úhrnmi zrážok 600 - 650 
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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. 

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

3. PÔDA, HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY RIEŠENÉHO ÚZEMIA   

3.1 Poľnohospodárstvo 

Súčasná krajinná štruktúra skúmaného územia je charakteristická, veľkým podielom vodných plôch, vysokým 
stupňom zrnenia a nízkym stupňom ekologickej stability.  

Typ súčasnej krajiny je krajina so sústredenými vidieckymi sídlami. Je to krajina nížinná, rovinatá, oračinovo – 
lúčno – lesná krajina v severozápadnej, západnej a západojužnej časti a  oráčinovo – lúčna krajina 
v severovýchodnej, východnej a juhovýchodnej časti krajiny. 

Podiel a štruktúra plôch krajinnej štruktúry v obciach je uvedený v nasledovnej tabuľke:  
Plocha Krišovská Liesková 

plocha v ha 

Orná pôda 958,88 
Lúky a pasienky 335,57 

Záhrady, ovoc. sady 70,72 
Lesy 0 
Vodné plochy 36,12 
Zastavané plochy 50,82 
Vinice, chmelnice 0 
Ostatné 106,10 
Spolu 1558,21 
 
V kat. území obce sa nachádzajú dva hospodárske družstvá. V severnej časti zastavaného územia miest. časti 

Križany – hospodársky dvor Križany, v ktorom je chov hovädzieho dobytka v počte 104 ks. V miestnej časti Liesková 
sa nachádza areál družstva HD Liesková. Na tomto dvore je chov hov dobytka v počte 40 ks, chov jalovíc v počte 
120 ks, chov kráv v počte 200 ks a chov plemenných býkov v počte 4 ks. Obidva hospodárske družstva prevádzkuje 
Agrospol PD Čierne Pole. 

 
Návrh     

V obci Krišovská Liesková je navrhovaná plocha výroby. 
V juhozápadnej časti kat. ú. sa navrhuje areál „Elektráreň na biomasu s výkonom 25 MW“ Energetický 

blok na výrobu elektrickej energie a tepla, ktorý bude zhodnocovať biomasu v zložení drevná štiepka, slama 
a antracit. Celková plocha areálu na kat. území obce je 5,4541 ha.  

V katastrálnom území jednotlivých obcí sa nachádzajú tieto tri najlepšie skupiny poľnohospodárskej pôdy. 
Katastrálne územie         Tri najlepšie skupiny PP podľa BPEJ  
lokalita č.1 5 – 0350002,03 11 002, 6 – 0350202; 0312003 
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Zastúpenie pôdno-ekologických jednotiek (PEJ): pre riešenú lokalitu č.1 

 Orná pôda 
(ha) 

Trvalý trávnatý 
porast (ha) 

Ostatná plocha 
(zastavaná plocha 
a nádvoria) (ha) 

bonitované pôdno-
ekologické jednotky 

Skupina 
BPEJ 

Lokalita č. 1      
     

0,8197 0 0 03 50 002 5 
0,2209 0 0 03 50 202 6 
0,0246 0 0 03 13 004 7 

1. etapa 

     
     

0,9619 0 0 03 50 202 6 
0,8883 0 0 03 12 003 6 
0,0482 0 0 03 13 004 7 

2. etapa 

0,0387 0 0 03 50 002 5 
     

0,0205 0 0 03 11 002 5 
0,8704 0 0 03 50 002 5 
0,1390 0 0 03 12 003 6 

3. etapa 

1,4219 0 0 03 12 004 7 
 
PÔDA - pôdne typy a subtypy, druhy, pôdotvorný substrát 
V riešenom území sa vyskytujú tieto pôdne typy. Poľnohospodárske pôdy boli analyzované na základe 

mapovania tzv. pôdno-ekologických jednotiek. Mapované pôdne jednotky boli zatriedené podľa platného 
morfogenetického klasifikačného systému pôd, ktorý sa využíva jednotne pre poľnohospodárske a lesné pôdy. 

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné typy pôdy: 

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. V riešenom území sú fluvizeme absolútne najrozšírenejšími pôdami – vyskytujú sa najmä na 
nivách Laborca, Latorice a Uhu. 

C) Ilimerické pôdy – pôdy s výskytom podpovrchového luvického horizontu, dokumentujúceho procesu 
iluviácie pôd. 

Hnedozem /HM/ 
je pôdou teplejšej klimatickej oblasti, avšak vlhkej, so zreteľnými znakmi iluviácie v podpovrchovom horizonte. 

Pôdy majú tenší humusový horizont ochrického až melanického typu a hrubší  livický podpovrchový horizont. 
Prevažujú hlboké až stredne hlboké hnedozeme, bezskeletnaté, stredne ťažké, na sprašiach až sprašových hlinách, 
prípadne na neogénnych sedimentoch.  

Na tomto území sa nachádzajú hnedozeme illimerizované na sprašových hlinách a polygénnych hlinách často 
s prímesou skeletu, stredne ťažké ľahšie, piesočnatohlinité, na rovine, bez skeletu, hlboké 60 cm a viac.  
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03 50 002 / 5sk 
/HMg/ hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubším humusovým horizontom) na sprašových 

a polygénnych hlinách, stredne ťažké, 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 50 202 / 5sk 
/HMg/ hnedozeme pseudoglejové (miestami pseudogleje s hrubším humusovým horizontom) na sprašových 

a polygénnych hlinách, stredne ťažké, mierny svah (30-70), 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 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  

3.2 Lesné hospodárstvo 

Vzhľadom na prírodné podmienky sa lesné hospodárstvo v skúmanom území neprevádzkuje.  
V obci Krišovská Liesková lesné porasty sa nenachádzajú. 

3.3 Vodné toky a nádrže, čistota vody, melioračné zariadenia 

3.3.1.1 Charakteristika povrchových vôd a odtokové pomery 

Celým kat. územím prechádza odvodňovací kanál Údoč, ktorý odvádza vnútorné vody na ČS Čičarovce. 
Celková dĺžka upravenej časti kanála je 14,885 km, s hĺbkou dna 3,8 m. Vybudovaná kapacita je 1,0 m3/s. Tento 
kanál je miestami zanesený. Južným okrajom kat. územia preteká odvodňovací kanála  Ortov, ktorý zaúsťuje od 
Udoča z ľavej strany. V súčasnosti SVP, š.p. OZ PBaH zabezpečuje rekonštrukciu kanála Udoč a súvisiacich kanálov 
VSN III, presmerovanie jeho časti smerom k novovybudovanej ČS Pavlovce n/Úhom prostredníctvom Dolného 
kanála. Východným okrajom kat. územie preteká odvodňovací kanál – Krajný kanál. Na kanál Udoč sa pripája 
odvodňovací kanál Lieskovský. Severozápadným okrajom preteká rieka Úh. Rieka sa vlieva v západnej časti kat. 
územia do rieky Laborec. 

V k.ú. sa nachádzajú melioračné kanály: 
- ZP a OP VSN III/2“ (evid.č. 5405 108), okruh ČS 2 Tahyňa, ktorá bola daná do užívania v r. 1976 s celkovou vým 

erou 3 681 ha 
- kanál „H1“ (evid. č. 5412 069 010), ktorý bol vybudovaný v r. 1967 o celkovej dĺžke 3,250 km v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov VSN III/1,2“ 
- kanál „L1“ (evid. č. 5412 069 011), ktorý bol vybudovaný v r. 1967 o celkovej dĺžke 3,250 km v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov VSN III/1,2“ 
- kanál „A3“ (evid. č. 5412 069 030), ktorý bol vybudovaný v r. 198 o celkovej dĺžke 1,575 km v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov VSN III/1,2“ 
- kanál „B3“ (evid. č. 5412 069 031), ktorý bol vybudovaný v r. 1968 o celkovej dĺžke 2,769 km v rámci stavby 

„Odvodnenie pozemkov VSN III/1,2“ 

Návrh 
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 Odvodnenie pozemkov a odvodňovacie kanály: - navrhovaná lokalita č.1 – Elektráreň na biomasu - pri 
navrhovanej lokalite sú evidované odvodnené pozemky 

4. VYHODNOTENIE ZÁBERU  POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY  

Zastavané územie obce: 

- nie sú riešené žiadne nové funkčné plochy 

Mimo hranice súčasne zastavaného  územia: 

- plochy vyznačené čiarkovanou čiarou, majú poradové číslo a navrhované funkčné využitie. Jedná sa o 
navrhované lokality výroby a plochy technickej vybavenosti. 

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.06a v mierke M 1: 2000.  

5. VYHODNOTENIE ZÁBERU  LESNÝCH POZEMKOV  
Z lesných pozemkov nie sú navrhnuté žiadne plochy na záber.  

6. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA - ZAD Č.1 / 2011 

V zastavanom území obce – nie sú navrhované žiadne plochy  

V mimo zastavané územie obce: 

Záber č. 1, 2, 3 – Elektráreň na biomasu 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce Krišovská Liesková, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá plocha pre elektráreň na biomasu.  Navrhovaná plocha je na základe 
požiadavky Energy Edge ZC s.r.o., Ružomberok. 

Lokalita sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (orná pôda na BPEJ 0350002 (5); 0350202 (6); 0312003 
(6), 0313004 (7). Na pozenku sa nachádzajú melioračné zariadenia.  

Celkový záber je:  
1. Etapa: 1,0652 ha 
2. Etapa: 1,9371 ha 
3. Etapa: 2,4518 ha 
 

 
Koniec sprievodnej správy.   
 
V Michalovciach, máj 2011, Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ  
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7. TABUĽKOVÁ PRÍLOHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie
OBEC KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ tab.č.1

čislo Návrh Obec Výmera            Výmera poľnohosp. pôdy Celkom Výmera Výmera Z toho užívateľ

lok.  funk. kat.úz. lokality PP lesných nepoľn. chránené, vlastník
využitia celkom Orná pôda Záhrady TTP v pozemkov pôdy závlahy, pôdy

ha Celkom m2 BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha ha ha ha ha

mimozastavané územie - obec Krišovská Liesková tab. č.1

1 V, TV Kriš.Liesková 1,0274 7819,0 0350002 5 0,7819 0,7819 0,7819 súkr.

2209,0 0350202 6 0,2209 0,2209 0,2209

246,0 0313004 7 0,0246 0,0246 0,0246
2 D Kriš.Liesková 0,0378 378,0 0350002 5 0,0378 0,0378 0,0378 súkr.

3 V, TV Kriš.Liesková 1,9371 9619,0 0350202 6 0,9619 0,9619 0,9619 súkr.

8883,0 0312003 6 0,8883 0,8883 0,8883

482,0 0313004 7 0,0482 0,0482 0,0482
387,0 0350002 5 0,0387 0,0387 0,0387

4 V, TV Kriš.Liesková 2,4518 8704,0 0350002 5 0,8704 0,8704 0,8704 súkr.

14219,0 0312004 7 1,4219 1,4219 1,4219

1390,0 0312003 6 0,1390 0,1390 0,139

205,0 0311002 5 0,0205 0,0205 0,0205

spolu 5,4541 5,4541 0,0000 0,0000 5,4541 0,0000 0,0000 5,4541

Poznámka: V,TV - výroba, technická vybavenosť (ergetika, voda, kanál)

1.etapa

2.etapa

3.etapa
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie
Rekapitulácia: tab.č.2

V zastavanom území Mimo hranice súčasne Spolu

OBEC KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ (ha) zastav, územia (ha) (ha)
Pôdny fond celkom 0,0000 5,4541 5,4541
z toho: poľnohospodárska pôda 0,0000 5,4541 5,4541
z toho: 

orna pôda 0,0000 5,4541 5,4541
záhrady 0,0000 0,0000 0,0000

TTP 0,0000 0,0000 0,0000
z toho:        chránenej pôdy 0,0000 5,4541 5,4541
nepoľnohospodárska pôda 0,0000 0,0000 0,0000

lesné pozemky 0,0000 0,0000 0,0000


