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1. ÚVOD 
Základné údaje o zadaní a priebehu vypracovania Zmien a doplnkov č.1 (ďalej len ZaD č.1) územného plánu 

a výsledky pracovných rokovaní 

Pre územie obce Vinné je spracovaný Územný plán obce, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom Vinne 
uznesením č.82/2002 dňa 28.11.2002 (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce). Jeho záväzná časť bola vyhlásená  
VZNč.4/2002. 

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Vinné je ÚPN-O obce Vinné a jeho záväzná časť, v ktorej sú 
stanovené záväzné regulatívy funkčného a priestorového využitia rekreačného priestoru Vinianskeho jazera. Ďalším 
vstupom pre riešenie je UŠ Vinianskeho jazera (spracovaná v októbri 2012) a výsledky jej prerokovania a tiež všetky 
podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v riešenom území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b 
stavebného zákona),  vrátane  dokumentov uvedených v kap. č. II/7. ZaD č. 1 (ďalej– ZaD č.1) platného Územného plánu 
obce Vinné obecného zastupiteľstva ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
schválilo obstaranie ZaD č.1 dňa 22.10.2013 uznesením č. 104/2013.  

Predmetom riešenia zmien a doplnkov č.1 je dielčia zmena a doplnok: 

• Lokalita č. 1  
Územie, ktoré je predmetom  riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Vinné sa nachádza v severovýchodnej časti 

rekreačnej oblasti Vinianskeho jazera, mimo zastavané územie. Podľa platného ÚPN obce lokalita je plocha evidovaná ako  
ostatná plocha s jestvujúcou zeleňou. V Zmenách a doplnkoch č. 1 sa využitie uvedenej lokality navrhuje na zmenu pre 
funkčné využitie športu, rekreácie a cestovného ruchu vo väzbe na  umiestnenie novej obslužnej komunikácie 
pre zokruhovanie dopravnej obsluhy rekreačnej oblasti. 

Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce, katastrálne územie Vinné, časť rekreačné územie Vinianske 
jazero, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia. Limitujúcim  faktorom je ochranné 
pásmo lesa. 

• Lokalita č.2 
Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je 

určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 
1066/10, v k.ú. obce Vinné,  druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je 
v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka 
a trávnaté plochy.  

Na základe skutkového stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu 
prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch 
a nové umiestnenie autobusovej zastávky.  

V Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN-O sa navrhuje zvýšiť kapacitu  parkovacích plôch. Uvedený návrh si bude 
vyžadovať záber lesnej pôdy.   

 
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 z Okresného pozemkového úradu, 
c) - komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

2. PRÍRODNÉ PODMIENKY, PPF  

2.1 Prírodné podmienky 

Kataster obec leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadmorskej výške (výška stredu obce) okolo 148 m nad morom 
na východnom Slovensku na okraji Potinskej nížiny cca 7,5 km severovýchodne od mesta Michalovce 

Riešené územie možno charakterizovať  ako rekreačne intenzívne využívanú krajinu s malým zastúpením pôvodných 
lesných spoločenstiev, s lúkami, vinicami a miestami s poľnohospodárskou krajinou. V území výrazne pôsobia vodné 
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nádrže Zemplínska Šírava a Vinianske jazero. 
Lesy v katastri obce majú funkciu ochranársku a rekreačnú.  
V katastri sa vyskytujú dubovohrabové lesy, záhradkárske osady bez chát aj  s chatami,  líniová NDV umelo vysadená, 

mozaika maloblokovej OP, TTP a NDV, mozaika TTP a NDV, vodné kanály, umelé vodné plochy, dobývacie priestory – 
objekty a zariadenia povrchovej ťažby, energovody a produktovody, cesty II. a III. triedy, areáli poľnohospodárskych 
podnikov, poľné hnojiská, obytné a iné plochy, sídelná vegetácia rekreačno – oddychové a športové plochy, 

Hodnotenie sídelnej vegetácie – obci sa nachádza park s plochou do 0,5 ha. Pozdĺž miestnych komunikácií sa 
nachádzajú vegetačné pásy, skupiny stromov, resp. solitérny pri budove obecného úradu je zeleň parkovo upravená. 
Prevažujúca funkcia zelene je závislá podľa typu vegetačných prvkov. Druhové zloženie v zastavanom území 
v predzáhradkách sú kvetinové záhony, vo voľnej krajine sú to drevinné porasty. Fytodiverzia v katastri je stredná, rastové 
formácie stromov a kríkov sú stredné, stupeň synantropizácie je rovnomerné zastúpenie alochtónnych a autochtónnych 
druhov. 

Funkčné plochy lesov 
V katastrálnom území obce Vinné sa nachádzajú lesy v severnej tretine katastra, ktorých súčasťou je aj krajinný celok 

Šútová a Viniansky hradný vrch  a v lokalite Senderov.  
Rovinatá časť katastra západne od vodnej nádrže Z. Šírava má sklon do 2 %,  územie severne od vodnej nádrže Z. 

Šírava má sklon do 6 do 14 %,  Viniansky hradný vrch má sklon okolo 36 %.  
 
Geológia 
severná tretina riešeného katastra 

- Montánna krajina mierneho pásma 
- Montánna erózno – denudačná krajina s puklinovými a puklinovo – krasovými podzemnými vodami 
- mierne teplé vrchovinové pohoria s hnedými pôdami a rendzinami s dubovou hrabinou až bučinou 
- vrchoviny na silikátovom substráte s hnedými pôdami prevažne nenasýtenými a dubovohrabinou až 

kyslomilnou bučinou 
stredná tretina riešeného katastra 

- Intramontánna nížinná krajina mierneho pásma 
- Rovinná akumulačná krajina s pórovými podzemnými vodami 
- Fluviálne roviny s hydromorfnými pôdami a vlhkomilnou až vodnou vegetáciou 
- nízke terasy a kužele s lužnými a hnedými pôdami a tvrdým lužným lesom až dubohrabinou 

južná tretina riešeného katastra 
- Intramontánna nížinná krajina mierneho pásma 
- Rovinná akumulačná krajina s pórovými podzemnými vodami 
- Fluviálne roviny s hydromorfnými pôdami a vlhkomilnou až vodnou vegetáciou 
- úpätné močiare so slatinnými pôdami a jelšinou 
- neogénne vulkanity v katastri vystupujú vo forme dómov (viniansky      extruzívny komplex) 

 
Klimatická charakteristika 
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. V podhorskej časti Vihorlatu klimatický región pomerne teplý, mierne 
suchý, vrchovinový, kontinentálny, suma priemerných denných teplôt  > 10O C  2800 – 2 500, dĺžka obdobia s teplotou 
vzduchu nad  5O C 224,  klimatický ukazovateľ zavlaženia 100 – 50, priem. teplota v januári –3 - 5 O C, teplota vo 
vegetačnom období 14 – 15 O C 

  Dlhodobé 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. 

2.2 Pôdny fond 

Poľnohospodárska pôda v zastavanom území: je vedená v kultúrach záhrady, orná pôda. Je v užívaní súkromných 
vlastníkov.  Katastrálna výmera obce:2 978,00 ha,  poľnohospodárska pôda: 779,00 ha, orná pôda  512,00 ha, lesy 1090,50 
ha, vinice 47,00 ha,  TTP 125,00ha, ovocné sady   2,00 ha, zastavané plochy 85,00 ha. 
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V katastrálnom území obce Vinné sa nachádzajú tieto najlepšie BPEJ:  
03 48002, 0348202, 0369422, 0357002, 0357202, 0361232, 0365032, 0365042, 0365242, 0313004, 0377462, 

0381882, 0381885, 0381682, 0677462. 

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

Kat. územie Skupina kvality kód BPEJ 
4 0348002 

5 
0311002 
0348202 

 
Vinne 

6 0357002 

 
Odvodnené plochy nie sú vyznačené vo výkrese záberov PPF a LPF. Tieto plochy sa nenachádzajú v tesnej 

náväznosti k súčasne zastavanému ani k navrhovanému územiu obce.  

Kontaminované pôdy sa v riešenom území nenachádzajú.  

3. VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU 
Z poľnohospodárskej pôdy nie sú navrhnuté žiadne plochy na záber.  

4. LESNÉ POZEMKY  
V severnej časti obce medzi jestvujúcou zástavbou IBV sa nachádza dvor lesného závodu Kamenica n/C. Dvor 

nevyžaduje ochranné pásmo, je nezávadnou prevádzkou. 

Lesy v katastrálnom území Vinné sú vo vlastníctve: 

- Vojenské lesy a majetok – Odštepný závod Kamenica n/C 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 

4.1 ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO ZÁBERU LESNÝCH POZEMKOV  

Záber č. 1 
Lokalita č.2 sa nachádza v južnej časti rekreačného strediska Vinianske jazero. Podľa platného ÚPN Obce lokalita je 

určená ako plocha s funkčným využitím pre prístupovú komunikáciu a verejnú zeleň. Zmena funkcie je na časti parcely č. 
1066/10, v k.ú. obce Vinné,  druh pozemku lesný pozemok, v riešenej časti bez lesného porastu. Na danej parcele je 
v súčasnosti vybudovaná asfaltová prístupová komunikácia s cestným rigolom, pešia komunikácia, autobusová zastávka 
a trávnaté plochy.  

Na základe skutkového stavu a požiadavky obce sa v ZaD č. 1 mení časť plochy v platnom ÚPN-O určenej na funkciu 
prístupovej komunikácie a zelene. Navrhované je nové trasovanie cestnej komunikácie, rozšírenie parkovacích plôch 
a nové umiestnenie autobusovej zastávky.  

V Zmenách a doplnkoch č. 1 ÚPN-O sa navrhuje zvýšiť kapacitu  parkovacích plôch. Uvedený návrh si bude 
vyžadovať záber lesnej pôdy.   

Celkový záber je 0,2484, z toho lesné pozemky 0,1457 ha a ostatná plocha je 0,1027 ha. 
 

Koniec sprievodnej správy. 
V Humennom, 06 / 2014      Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ  



 

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie

Rekapitulácia: tab.č.1
V zastavanom území Mimo hranice súčasne

zastav, územia 
ha ha

Pôdny fond celkom 0,0000 0,0000 0,0000
z toho:         poľnohospodárska pôda 0,0000 0,0000 0,0000

nepoľnohospodárska pôda 0,0000 0,1027 0,1027
Najkvalitnejšia poľnohospod. pôda 0,0000 0,0000 0,0000

Rekapitulácia lesných pozemkov:
Spolu
(ha)

Celkový záber LP: 0,0000 0,1457 0,1457

Záber celkom (ha)       

Záber v zastavanom území
Záber mimo hranice súčasne 

zastav. území

Vinné


