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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 mení a dopĺňa ! > 

Doložka civilnej ochrany je spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch  a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh 
ÚPN-Z rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu pre ukrytie 
obyvateľstva obce podľa zákona č.42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov. Vyhlášky č.15/2013 Z.z. MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č 388/2006 Z.z. o 
podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 
ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 442/2007 Z.z.. a vyhlášky MV SR č.399/2012 o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
v znení neskorších zmien a predpisov. 

Doložka civilnej ochrany k návrhu ZaD č.1 ÚPN-Z Vinianske jazero je spracovaná ako územnoplánovací 
podklad na usmerňovanie využitia územia z hľadiska záujmov ochrany života, zdravia a majetku 
obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. 

1.1 Východiskové podklady 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 mení a dopĺňa ! > 
 

- Územný plán zóny Vinianskeho jazera.  
- Analýza územia z hľadiska vzniku mimoriadnych udalostí na území obvodu Košice (posledná analýza 

bola vykonaná 01/2013). 
- Výpis z plánu hlavných úloh na rok 2014 pre orgány samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby – 

podnikateľov pri plnení úloh civilného plánovania v územnom obvode Košice. 
- Premietnutie a zapracovanie rozvojových zámerov obce a požiadaviek právnických a fyzických osôb. 

Hlavným cieľom návrhu ZaD č.1 sú dielčie zmeny. 

1.2 Vymedzenie riešeného územia 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 sa dopĺňa ! > 

Kataster obce Vinné leží na juhozápadnom úpätí Vihorlatu v nadmorskej výške (výška stredu obce) 
okolo 148 m nad morom na východnom Slovensku na okraji Potiskej nížiny cca 7,5 km severovýchodne 
od mesta Michalovce. Vinianske jazero sa nachádza v severovýchodnej časti katastrálneho územia obce 
Vinné. Administratívne vodná plocha Vinianskeho jazera leží na katastrálnom území obce Vinné. Rozloha 
takto vymedzeného riešeného územia je 35,6710 ha.  

Územný plán zóny Vinianskeho jazera sa vymedzuje nasledovne:  
- zo severnej strany účelovou komunikáciou (cesta smer Vinné – Porúbka) a lesným porastom,  
- z východnej strany katastrálnou hranicou obce Kaluža,  
- z južnej a juhovýchodnej strany účelovou komunikáciou (cesta smer Vinné – Porúbka) a lesným 

porastom,  
- zo západnej strany - vinohradmi, lúkami a lesným porastom. 

 
Návrhu ZaD č.1 ÚPN-Z sú navrhované dielčie zmeny: 

P.č. Žiadateľ  Pozemok Popis lokality 
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01/1 

Ri-18 

 

Ing. Róbert Hézsely 

 

Pozemok C-KN č. 2584/81, 
výmera pozemku 461 m2 

k.ú. Vinné, lokalita Vinianske 
jazero 

Vlastník pozemkov žiada o zmenu z 
plochy športu na plochy pre  obytnú 
zástavbu - rekreačné chaty, plochy 
individuálnej chatovej rekreácie so 
zastavanou plochou  80 m2. 

Ing. Rudolf Kočiško 
Pozemok C-KN č. 2584/82, 
výmera pozemku 370 m2 

k.ú. Vinné, lokalita Vinianske 
jazero 

Vlastník pozemkov žiada o zmenu z 
plochy športu na plochy pre  obytnú 
zástavbu - rekreačné chaty, plochy 
individuálnej chatovej rekreácie so 
zastavanou plochou 80 m2. 

Pozemok C-KN č. 2584/28, 
výmera pozemku 552 m2 

k.ú. Vinné, lokalita Vinianske 
jazero 

Vlastník pozemkov žiada o zmenu z 
plochy športu na plochy pre  obytnú 
zástavbu - rekreačné chaty, plochy 
individuálnej chatovej rekreácie so 
zastavanou plochou 80 m2. 

Arvai Vladimír a Anna  

 

Pozemok C-KN č. 2584/52, 
výmera pozemku 457 m2 

k.ú. Vinné, lokalita Vinianske 
jazero 

Vlastník pozemkov žiada o zmenu z 
plochy občianskej vybavenosti na 
plochu pre  obytnú zástavbu - 
rekreačná chata, plochy 
individuálnej chatovej rekreácie so 
zastavanou plochou 80 m2.  

Ri-20 

 

Miroslav Petroc,  

 

Pozemok C-KN č. 1066/66, 
výmera pozemku 284 m2 

k.ú. Vinné, lokalita Vinianske 
jazero 

Vlastník pozemkov žiada o doplnenie 
plochy pre obytnú zástavbu - 
rekreačné chaty, plochy 
individuálnej chatovej rekreácie so 
zastavanou plochou 80 m2. 

IC-1 

 

Obec Vinné 

 

Pozemok C-KN č. 2584/3, 
výmera pozemku 39720 m2 

k.ú. Vinné, lokalita Vinianske 
jazero 

Vlastník pozemkov žiada o doplnenie 
objektu pre WC, sprchy, 
občerstvenie. Doplnenie 
pobrežného móla pri výpustnom 
objekte. 

 

1.3 Opis riešeného územia 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 mení a dopĺňa ! > 

Riešené územie 

Rekreačný priestor Vinianskeho jazera sa nachádza v Košickom kraji, na území okresu Michalovce na 
rozhraní južnej časti predhoria Vihorlatských vrchov a v severnej časti Východoslovenskej roviny. Vodná 
plocha Vinianskeho jazera leží administratívne na katastrálnom území obce Vinné. Rekreačné stredisko 
Vinianske jazero vzniklo vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na 
úpätí vrchov Marečkovej a Šutovej. Samotná vodná plocha má rozlohu 8 ha. Územie má mierne 
svahovitý, miestami rovinatý charakter. Prevládajúcimi funkčnými plochami v riešenom území sú plochy 
pre šport a rekreáciu a plochy zelene. Značnú časť územia v severovýchodnej časti pokrývajú plochy 
nevyužívané. Prístup do rekreačnej oblasti je po ceste tr. III/050 233 3747 v trase - križovatka s cestou 
II/582 Michalovce - Vinné – Porúbka - Sobrance. 

Dominantným priestorom zóny a atraktívnym prírodným prvkom v území je samotná vodná plocha 
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a lesný komplex.  

1.4 Cestovný ruch 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 mení a dopĺňa! > 
 
Zariadenia cestovného ruchu: 

Zariadenie Lôžka +prístelky 
(existujúce) 

Stoličky  
(existujúce) 

Hotel Jazero 70+33 250 
Hotel Kyjov 80 200 
Penzión „Prameň“ 21 40 
Penzión „Eurospan“ 60 200 
Penzión „Lucus“ 35 40 
Penzión „Breza“ 54 150 
Penzión „Zekon“ 20 65 
Penzión „Odysea“ 24 75 
Penzión „U Janka“ 9+1 43 
Penzión „Siesta“ 20 40 
Chatová osada „Zrub“ 36 0 
Chatová osada „Ďoďo“ 56+20 0 
Ostatné ubytovacie zariadenia  77  81 0 
Reštaurácia „Vinianske chalupa“ 0 40 
Ostatné stravovacie zariadenia  0 150 
Navrhované stravovacie zariadenia 0 200 
Ubytovacie zariadenia (chaty, penzióny, 
hotel) 

498 0 

Spolu 1114  1121 1493 

Pre vytvorenie podmienok kolektívnej ochrany obyvateľstva je vychádzané z údajov predpokladaného 
počtu obyvateľstva a výstavby s výhľadom pre rok 2030.  

1.5 Občianska vybavenosť 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 nemení ani nedopĺňa! > 
 
Občianska vybavenosť pre potrebu CO nie je zaujímavá z pohľadu využitia pre kolektívnu ochranu 

nakoľko existujúce a plánované zariadenia nespĺňajú technické podmienky. Existujúca občianska 
vybavenosť je zahrnutá do plánovanej kapacity kolektívnej ochrany. 

1.6 Doprava a technická vybavenosť 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 sa dopĺňa! > 
 
Navrhované miestne komunikácie tvoria sieť, ktoré sa napájajú na cestu II. triedy. V navrhovaných 

verejných funkčných plochách novej zástavby sa doplnia nové komunikácie, rozvody elektriny, STL plynu, 
vodovodu a kanalizácie. V severnej časti územia cca 100 m od hotela Kyjov je riešená nová trafostanica. 
Cez územie v súčasnosti prechádza VN vonkajšie vedenie 22 kV, ktoré bude preložené ako zemné 
vedenie. 
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Z hľadiska ochrany obyvateľstva pred ohrozením je potrebná úprava šírkovo nevyhovujúcich 
existujúcich miestnych komunikácií  pre prístup hasičskej techniky, sanitných a prípadne evakuačných 
vozidiel ku všetkým objektom v obci.   

2. ZABEZPEČENIE ZÁUJMOV CIVILNEJ OCHRANY V RIEŠENOM ÚZEMÍ 

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné 
ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a 
fyzické osoby. 

2.1 Určenie možných rizík 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 nemení ani nedopĺňa! > 
 
Záujmy civilnej ochrany obyvateľstva, sú definované v ÚPN-O obce Vinné z r.2002. Možné riziká 

ohrozenia pre obec Vinné a riešenej lokality Vinianske jazero sú odvodené z Analýzy územia na území 
obvodu Košického kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí evidovanej Obvodným úradom 
Michalovce.  

Územie rekreačnej oblasti Vinianske jazero môže byt ohrozené mimoriadnou udalosťou - živelnou 
pohromou, haváriou alebo katastrofou. 

1. Živelné pohromy: 
a) ohrozenia prírodného charakteru (lesné požiare, veterné smršte, zosuvy pôdy, búrková 

činnosť, povodne), 
2. Havárie: 

b) ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby (vodná nádrž Vinianske jazero), 
c) epidémie, 
d) ohrozenie spojené s únikom nebezpečných látok pri cestnej premávke, 
e) možné ciele terorizmu predstavujú miesta aktuálnej koncentrácie občanov (stavby ako hrádza 

vodnej nádrže Vinianske jazero, Zemplínska šírava, zdroje pitnej vody a pod.), 
3. Katastrofa: 

f) je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej 
kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

2.2 Stacionárne zdroje mimoriadnych udalostí 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 nemení ani nedopĺňa! > 
 
Stacionárne zdroje ohrozujúce obyvateľstvo rozdeľujeme na zdroje mimo riešeného územia a na 

území rekreačnej oblasti. 

Stacionárne zdroje mimo územia plošne ohrozujúce obyvateľstvo: 
- vodné stavby najmä Zemplínska šírava. V dôsledku jej vyliatia hrozia záplavy s nutnosťou 

realizovať ochranné opatrenia vrátane vyvedenia osôb, zvierat a vyvezenia majetku z priestoru 
ohrozeného záplavovou vlnou. V prípade rozrušenia vodnej stavby budú obce zaplavené 
prielomovou vlnou. 

- podľa STN EN 1998-1/NA/Z1 sa riešené územie nachádza v seizmickej oblasti 4, kde sa 
predpokladá efektívne špičkové zrýchlenie na povrchu terénu 0,3 m.s-2. Územie sa nachádza 
v oblasti s nízkym rizikom ohrozenia bez tektonických zlomov. 
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Stacionárne zdroje na území rekreačnej oblasti lokálne ohrozujúce obyvateľstvo: 
- objekty poskytujúce služby s možnosťou úniku chemických škodlivín do ovzdušia s 

krátkodobým poškodením životného prostredia s nutnosťou realizovať ochranné opatrenia 
rýchlym varovaním a následným dočasným vyvedením osadenstva objektov a obyvateľstva 
priľahlých častí. 

Mobilné zdroje mimoriadnych udalostí: 
- pozemné komunikácie, na ktorých je možnosť úniku škodlivín pri ich preprave dopravnými 

prostriedkami (prístupové komunikácie, cesta tr. III). 

3. NÁVRH OPATRENÍ 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 sa dopĺňa! > 
 
Pri investičnej výstavbe na riešenom území je potrebné z hľadiska ochrany obyvateľstva sa riadiť 

pokynmi a usmerneniami Obvodného úradu Michalovce, odboru krízového riadenia, odd. COO a obrany.  

Na území rekreačnej oblasti Vinianske jazero sa stále úkryty nenavrhujú. Úkryty budované 
svojpomocne sú navrhované podzemné alebo nadzemné priestory nasledovných stavieb: 

- hotely, penzióny,  
- zariadenia verejnej občianskej vybavenosti. 

Stavby navrhované na úkryty budované svojpomocne musia spĺňať nasledovné požiadavky: -  
dobehová vzdialenosť do úkrytov max. 100 m v čase ohrozenia. 

Podmienky civilnej ochrany v ÚPN obce sú spracované na základe zhodnotenia súčasného 
plánovaného zabezpečenie ukrytia obyvateľstva a určujú sa v nej objekty, ktoré možno využiť ako 
dvojúčelové stavby pre plánovanie zariadení civilnej ochrany. Predstavuje navrhnutie nových spôsobov 
a hlavných zásad ukrytia a zabezpečenia ochrany obyvateľstva, zamestnancov zariadení občianskeho 
vybavenia v hraniciach riešeného územia. Ukrytie zamestnancov právnických osôb v zmysle zákona NR 
SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov je riešené vlastnou starostlivosťou subjektov, v 
úkrytoch budovaných svojpomocne. 

3.1 Varovanie obyvateľov 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 nemení ani nedopĺňa! > 
 
Varovanie prebieha zvukovým signálom, ktorý môže byť doplnený oznamom v rozhlase alebo televízii.  

3.2 Hlavné zásady ukrytia 

<Pôvodný text kapitoly ÚPN-Z sa ZaD č.01 nemení ani nedopĺňa! > 
 
Hlavné zásady riešenia ukrytia: 

- ukrytie obyvateľstva riešiť na 100% v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocou,  
- ukrytie zamestnancov právnických osôb, fyzických osôb riešiť vlastnou starostlivosťou v zmysle 

zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  
- budovanie zariadení CO riešiť v súčinnosti s odborom civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ v 

Michalovciach, 
- v prípade príjmu evakuovaných osôb v čase vojny a vojnového stavu plánovať jednoduché úkryty 

budované svojpomocou aj pre nich s využitím priestorovej rezervy v zariadeniach cestovného 
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ruchu podľa uvedených technických parametrov,  
- v pláne ukrytia 1x ročne vykonávať všetky zmeny týkajúce sa nárastu alebo poklesu úkrytovej 

kapacity. 

3.3 Požiadavky na ukrytie 

Základné požiadavky pre ukrytie vyplývajú zo Zákona č. 47/2012 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v 
znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.  

Ďalej ÚPN-Z rieši a umožňuje vytvorenie podmienok a zároveň podmieňuje následnú výstavbu pre 
spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb 
podľa zákona č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV 
SR č.399/2012 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

Koniec sprievodnej správy. 
 
V Humennom, 10/2019      Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  
 


