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ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

NÁZOV ELABORÁTU:   ZMENY A DOPLNKY č. 3/2021 (ďalej len ZaD č.3)  

  –  vybrané lokality - 

 ÚZEMNÝ PLÁN  OBCE VINNÉ  

 BUDÚCE POUŽITIE PP A LP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY 
     
OBSTARÁVATEĽ:  OBEC VINNÉ 
V ZASTÚPENÍ  Ing. Marián Makeľ, starosta obce Vinné 
 
SPRACOVATEĽ:  BOSKOV s.r.o.,  
    Myslina 15, Humenné 

RIEŠITEĽ ÚPN-O:  Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  

POVERENÝ OBSTARÁVATEĽ:   
 Ing. Monika BAJUŽIKOVÁ 

odborne spôsobila osoba pre obstarávanie ÚPD  
podľa § 2a stavebného zákona, reg. č. 368. 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE  - PRE ZMENY A DOPLNKY Č.3 

Pre územie obce Vinné je spracovaný Územný plán obce Vinné, ktorý bol schválený Obecným 
zastupiteľstvom Vinne uznesením č.82/2002 dňa 28.11.2002 (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce). Jeho 
záväzná časť bola vyhlásená VZN č.4/2002. K ÚPN obce Vinné boli schválené Zmeny a doplnky č.1 uznesením 
č.85/2014 dňa 3.12.2014, záväzná časť ÚPN vyhlásená VZN č. 4/2002 , ktoré bolo doplnené VZN č. 3/2014 dňa 
16.12.2014 s účinnosťou 1.1.2015 a Zmeny a doplnky č.2 uznesením č. 92/2017 dňa 06.11.2017, záväzná časť 
ÚPN vyhlásená VZN č. 3/2017 zo dňa 06.11.2017 s účinnosťou 23.11.2017. 

1.1.1 Špecifiká účelu spracovania zmien a doplnkov č.3/2021  

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Vinné je aktuálna zmena vo funkčnom 
využití a priestorovom usporiadaní v lokalitách, ktoré boli odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom obce vinné 
uz. č. 93/2020 zo dňa 1.12.2020 a uz. č. 17/2021 zo dňa 18.2.2021 z iniciatívy a zámeru právnickej osoby a 
občanov obce. 

1.1.2 Dôvod obstarania zmien a doplnkov č.3/2021 

Dôvodom spracovania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce (ďalej ZaD č.3 ÚPN) je zmeniť a doplniť 
schválenú koncepciu rozvoja obce Vinné v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja obce. V tomto 
zmysle je hlavným cieľom riešenia ZaD č.3 ÚPN aktualizovať záväznú časť ÚPN obce, t.j. aktualizovať regulatívy a 
limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické 
podmienky pre umiestňovanie verejnoprospešných stavieb, zariadení verejného dopravného a technického 
vybavenia. 

1.1.3 Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.3/2021 (ďalej iba ZaD č.3)  

Cieľom spracovania Zmien a doplnkov č.3/2021 ÚPN-O je navýšiť počet navrhovaných rodinných domov a 
navrhnúť plochu pre skladovanie a separáciu odpadu na nie nebezpečný odpad.  

Návrh ZaD č.1 sa týka týchto funkčných plôch: 

ZaD Označenie lokality  Popis zmien a doplnkov č.3/2021 

1 Z3/1 

"Kamenný potok" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy verejnej 
zelene a plochy rodinné domy".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Plochy rodinné domy, verejná zeleň 
a miestne komunikácie a technická infraštruktúra".   
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

2 Z3/2 

"Baňka" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy - 
záhrada". 
Navrhované funkčné využitie lokality: „Plochy rodinné domy".    
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

3 Z3/3 

"Biela Hora" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
poľnohospodársky využívané" 
Navrhované funkčné využitie lokality: "Rekreačné plochy a cestovný ruch“.  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 
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4 Z3/4 

"Čierne zeme" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
poľnohospodársky využívané".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Rekreačné plochy a cestovný ruch".  
Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie obce. Navrhovaná požiadavka 
si vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

5 Z3/5 

"Pri družstve" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
občianskej vybavenosti".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Polyfunkčné plochy bytových domov 
a občianskej vybavenosti" a "Plochy rodinných domov".  
Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

6 Z3/6 

"Vodojem Sabovky" 

Pôvodné funkčné využitie lokality v schválenom ÚPN O sú „Plochy 
poľnohospodársky využívané".  
Navrhované funkčné využitie lokality: „Plocha technického vybavenia - 
vodojem".  
Lokalita sa nachádza v zastavanom území obce. Navrhovaná požiadavka si 
vyžaduje zmenu napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie. 

7 
Prehodnotená a doplnená záväzná časť ÚPN-O pre plochy vinohradov, plocha rekreácie a cestovného 
ruchu. 

 

1.2 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, 
c) - komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 

2. PRÍRODNÉ PODMIENKY  

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 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 
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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 %.  
 
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. 

3. POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA  

3.1 Poľnohospodárska pôda 

Poľnohospodárska pôda v zastavanom území: je vedená v kultúrach záhrady, orná pôda. Je v užívaní 
súkromných vlastníkov a Slovenskej republiky.  Katastrálna výmera obce: 2978,42 ha. Zloženie pôdy: celková 
výmera poľnohospodárskej pôdy 779,15 ha, z toho poľnohospodárska orná pôda 512,40 ha, vinice 107,13 ha, 
záhrady 75,11 ha, ovocný sad 1,91 ha, trvalý trávny porast 82,60 ha. V k.ú. sú lesné pozemky 1177,32 ha, vodná 
plocha 741,05 ha, nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha a nádvorie 86,16 ha, nepoľnohospodárska 
pôda - ostatné plochy 194,75 ha.  

3.1.1 V katastrálnom území obce Vinné sa nachádzajú tieto najlepšie BPEJ:  

0348002, 0348202, 0369422, 0357002, 0357202, 0361232, 0365032, 0365042, 0365242, 0313004, 
0377462, 0381882, 0381885, 0381682, 0677462. 

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

 V zmysle Nariadenia Vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP (ďalej len 
„nariadenie vlády“) sú od 1.4.2013 v katastrálnom území obce Vinné chránené PP s týmito kódmi bonitovaných 
pôdno – ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno – ekologických jednotiek 
(BPEJ): 
Katastrálne územie Skupina BPEJ     BPEJ  7. miest. kód 
Vinné 4 0348002 

5 0311002, 0348202 

6 0357002 

3.2 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy / PP 

3.2.1 Záber v zastavanom území obce. 

Pôvodný text  kapitoly sa dopĺňa nasledovne: 
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Záber č. 69 
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 – polyfunkčný bytový dom a  občianska 
vybavenosť.  Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka súkromného vlastníka. 

Celkový záber je 0,1889 ha. 

Záber č. 70  
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 sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,859 ha. 

Záber č. 71  
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, v zastavanom území so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru.  
Záber sa nachádza na nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka obce.   

Celkový záber je 0,1127 ha. 

3.2.2 Záber mimo zastavané územie obce. 

Pôvodný text  kapitoly sa dopĺňa nasledovne: 

Záber  č. 61, 64  
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 sa nachádza na 
poľnohospodárskej pôde - orná pôda, záhrada BPEJ 0365042 (7) na súkromných pozemkoch – požiadavka 
súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,7815 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,3699 ha. 

Záber č. 62 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita s funkciou verejná zeleň. Záber sa nachádza na 
nepoľnohospodárskej pôde, požiadavka obce.   

Celkový záber je 0,1043. 

Záber č. 63, 65, 68 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre prístupovú komunikáciu a technickú infraštruktúru. Záber sa 
nachádza na poľnohospodárskej pôde- orná pôda, záhrada, TTP BPEJ 0348002 (4), 0365042 (7) a na 
nepoľnohospodárskych pozemkoch. Na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka a obce.   
Lokality č. 68 sa nachádza na najkvalitnejšej chránenej poľnohospodárskej pôde(BPEJ 0348002 (4)  v zmysle § 
12  zákona č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. o výmere 0,0584 ha. 

Celkový záber je 0,3675 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,1011 ha. 

Záber č. 66, 67 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre rekreáciu a cestovný ruch. Záber sa nachádza na 
poľnohospodárskej pôde- ornej pôde BPEJ 0348002 (4), 0357002 (6) a na nepoľnohospodárskych pozemkoch. 
Na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 1,2370 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,0983 ha (z toho nepoľnohospodárske 
pozemky vo výmere 0,0763 ha, lesné pozemky vo výmere 0,0220 ha). 

Záber č. 72 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre technickú vybavenosť - vodojem. Záber sa nachádza na 
nepoľnohospodárskej pôde. Na pozemkoch SPF – požiadavka obce.   
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Celkový záber je 0,3995 ha z toho nepoľnohospodárska pôda je 0,3995 ha. 

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 / LP  

Obec Vinné je typická podhorská obec kde 39,53 % územia tvoria lesné pozemky a ďalších cca 24,88 % 
tvoria vodné plochy.  

Zloženie pôdy: celková výmera poľnohospodárskej pôdy 779,15 ha, z toho poľnohospodárska orná pôda 
512,40 ha, vinice 107,13 ha, záhrady 75,11 ha, ovocný sad 1,91 ha, trvalý trávny porast 82,60 ha. V k.ú. sú lesné 
pozemky 1177,32 ha, vodná plocha 741,05 ha, nepoľnohospodárska pôda – zastavaná plocha a nádvorie 86,16 
ha, nepoľnohospodárska pôda - ostatné plochy 194,75 ha. Celková výmera obce 2978,42 ha. 

4.1.1 Záber lesných pozemkov 

V severnej časti k.ú. obce Vinné sa nachádza lokalita rekreačného zariadenia Vinianske jazero, ktoré je 
zaradené k nadregionálnym strediskám cestovného ruchu – stredisko s pobytom pri vode. K tejto lokalite vedie 
miestna  komunikácia s odvodňovacím rigolom a jestvujúca pešia komunikácia (Zemplínska cyklotras).  

Navrhované parkovisko pre RS Vinianske jazero a prístupová komunikácia pre rekreačné bývanie sa 
nachádza na pozemku, ktoré sú vo vlastníctve Vojenské lesy a majetky SR š.p. Podľa LV pozemky sú vedené ako 
Lesné pozemky.   

Záber č. 67 
Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území obce, mimo zastavané územie so stavom k 1.1.1990. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá lokalita pre rekreáciu a cestovný ruch. Záber sa nachádza na lesných 
pozemkoch. Na súkromných pozemkoch – požiadavka súkromného vlastníka.   

Celkový záber je 0,0220 ha. 
 
 

Myslina, 02.2021                                                                 Ing. arch. Marianna Bošková 
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5. TABUĽKOVÁ PRÍLOHA 

 

5.1 Bilancia predpokladaného odňatia PP a LP – mimo zastavané územie 

5.1.1 v zastavanom území: tab. č.1  

5.1.2 mimo zastavané územie: tab. č.2  

5.2 Rekapitulácia – celkový záber PP a LP: tab. č. 3 



 

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie - zastavané územie obce - ZaD č.3/2021 ÚPN - O VINNÉ

           Výmera poľnohospodárskej pôdy

Celkom m2 BPEJ Sk ha
Celkom 

m2
BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha BPEJ SK

výmera 

(ha)

zastavané územie 

69 BD+OV Vinné 0,1889 0,0000 0,0000 1. 0,1889 súkr.

70 RD Vinné 0,0859 0,0000 0,0000 1. 0,0859 súkr.

71 D Vinné 0,1127 0,0000 0,0000 1. 0,1127 súkr.

spolu 0,3875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3875 0,0000

BD+OV - Polyfunkčná plochy bytových domov a občiaanskej vybavenosti

RD - plocha rodinných domov

D -plocha pre dopravu a technickú vybavenosť

TTP
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie - mimo zastavané územie - ZaD č.3/2021 ÚPN - O VINNÉ
           Výmera poľnohosp. pôdy

Celkom m2 BPEJ Sk ha
Celkom 

m2
BPEJ Sk ha Celkom m2 BPEJ Sk ha BPEJ SK

výmera 

(ha)

mimo zastavané územie 

61 RD Vinné 0,6402 2703,0 0365042 7 0,2703 0,2703 0365042 7 0,2703 1. 0,3699 obec

62 VZ Vinné 0,1043 0,0000 0,0000 1. 0,1043 sukr

63 D Vinné 0,2976 1965,0 0365042 7 0,1965 0,1965 0365042 7 0,1965 1. 0,1011 sukr

64 RD Vinné 0,1413 1413,0 0357002 7 0,1413 0,1413 0357002 7 0,1413 1. obec

65 D Vinné 0,0115 115,0 0365042 7 0,0115 0,0115 0365042 7 0,0115 1. sukr

66 Re Vinné 0,9837 9837,0 0357002 6 0,9837 0,9837 0357002 6 0,9837 1. sukr

67 Re Vinné 0,2533 1550,0 0348002 4 0,1550 0,1550 0348002 4 0,1550 1. 0,0220 0,0763 0,9837 sukr

68 D Vinné 0,0584 584,0 0348002 4 0,0584 0,0584 0348002 4 0,0584 1. 0,1550 sukr

68 TV Vinné 0,3995 0,0000 0,0000 1. 0,3995 0,0584 sukr

2,8898 1,3384 0,4668 0,0115 1,8167 0,0000 0,0220 1,0511 1,1971

VZ - plocha verejnej zelene D -plocha pre dopravu a technickú vybavenosť TV- Technická vybavenosť - vodojem

RD - plocha rodinných domov Re - plocha pre rekreáciu a cestovný ruch

Obec kat. 
územie

tab. č.2

Predpokladaná výmera poľn.pôdy
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Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie - ZaD č.3/2021 ÚPN - O VINNÉ

Rekapitulácia: tab.č.4

VINNÉ

Výmera celkom doplnená ZaD č.3/2021 3,2773

z toho: PP 1,8167
z toho: 

orna pôda 1,3384
záhrady 0,4668

TTP 0,0115
nepoľnohospodárska pôda 1,4386

z toho:najkvalitnejšia poľnohospod. pôda 1,1971

Rekapitulácia lesných pozemkov:

Celkový záber LP: 0,0220

1,1971

0,02200,0000

V zastavanom území 
(ha)

Mimo hranice súčasne 
(ha)

0,0000

2,8898

1,8167

1,3384

0,3875

0,4668
0,0115
1,0511

Spolu (ha)

Spolu (ha)

Mimo hranice súčasne 
(ha)

V zastavanom území 
(ha)

0,3875

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

 
 


