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2. ÚVOD 

Pre územie mesta Kráľovský Chlmec je spracovaný Územný plán mesta, ktorý bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom Kráľovský Chlmec uznesením č.63/2010 schválené dňa 26.8.2010 (spracovateľ: Urban 
Treade s.r.o. Košice).Jeho záväzná časť bola vyhlásená  VZNč.1/2010 s účinnosťou 15.9.2010. 

Základné východiskové podklady použité pri spracovaní prílohy boli: 
a) hranica súčasne zastavaného územia  k 1. 1.1990 získaná v katastri nehnuteľnosti Kráľovský 

Chlmec, druh pozemkov podľa stavu v katastri nehnuteľnosti  Kráľovský Chlmec 
b) bonitované  pôdno-ekologické  jednotky - BPEJ z Katastra nehnuteľnosti v Kráľovský Chlmec 
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  

2.1.1 Špecifiká účelu spracovania zmien a doplnkov č.1  (ďalej iba ZaD č.1)  

Obstaranie Zmien a doplnkov č.1 bolo odsúhlasené a schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Kráľovskom Chlmci uznesením č. 436/2012 dňa 10.05.2012 na základe podnetov občanov, fyzických 
a právnických osôb a mesta Kráľovský Chmec. Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č.1 (ďalej ZaD č.1 
ÚPN M) platného územného plánu mesta Kráľovský Chlmec bol súhlas mestského zastupiteľstva Kráľovský 
Chlmec ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) s požiadavkou 
investora a vlastníkov pozemkov na zmenu funkčného využitia. 

Predmetom riešenia zmien a doplnkov sú nasledovné dielčie zmeny: 

Lokalita č.1 – Ul. Dobranská 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu pre zmiešané územie 

s prevahou plôch pre výrobu a zokruhovanie z cesty Ul. Dobranská cez Chlmecký kanál. 

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 menia danú lokalitu na funkciu so zástavbou rodinných domov a ruší 
zokruhovanie cesty z Ul. Dobranskej cez  Chlmecký kanál.  

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, nevyžaduje si zmeny napojenia na verejné 

dopravné a technické vybavenie územia. 

Lokalita č.2 – Ul. Pri štadióne 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu pre zmiešané územie 

s prevahou plôch pre obytné domy (2p+p).  

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 menia danú lokalitu na funkciu s plochou pre skladové hospodárstvo 
a zberný dvor. 

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, nevyžaduje si zmeny napojenia na verejné 

dopravné a technické vybavenie územia. 

Lokalita č.3 – Ul. Pri štadióne – územie od Ul. Štefánikova po štadión 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu pre plochy so zástavbou 

rodinných domov na prestavbu a modernizáciu a zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné domy (2p+p) 
a časť územia je určená na funkciu športu, športovej vybavenosti a rekreácie a plochu pre statickú dopravu 
a parkoviská  P .  

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 menia danú lokalitu na funkciu s plochou zmiešaného územia 
s prevahou na bývanie, ktoré musí rešpektovať výškové zónovanie jestvujúcej okolitej nízkopodlažnej 
zástavby (2p+p).  
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- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, nevyžaduje si zmeny napojenia na verejné 

dopravné a technické vybavenie územia 

Lokalita č.4 – Ul. Kossuthova (územie od Ul. Kazinzyho po Ul. Mierovú) 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu viacpodlažných bytových 

domov.  

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 menia danú lokalitu na funkciu s plochou viacpodlažných bytových 
domov pre prestavbu a modernizáciu. 

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, nevyžaduje si zmeny napojenia na verejné 
dopravné a technické vybavenie územia. 

Lokalita č.5 – Ul. Hlavná a Kossutha 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu viacpodlažných bytových 

domov a občianskej vybavenosti.  

Na základe požiadavky mesta a podľa spracovanie projektovej dokumentácie ZaD 1 menia časť riešenej 
lokality na funkciu verejného technického vybavenia. Navrhovaná nová obslužná komunikácia pre prepojenie 
Hlavnej ulici a Ul. Kossutha. 

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné 

dopravné. 

Lokalita č.6 – Ul. Hlavná a Ul. Nemocničná 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu ako hlavná zberná 

komunikácia a plochy verejnej zelene.  

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 riešia prestavbu križovania ciest: 
 6a   -  okružná križovatka na ceste v úseku Hlavná ulica s ul. Horešská, 
 6b   - okružná križovatka na ceste v úseku Hlavná ulica s ul. Nemocničnou. 

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné 

dopravné. 

Lokalita č.7 – Ul. L. Mécsa 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu ako hlavná zberná 

komunikácia a plochy verejnej zelene.  

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 riešia: 
 7 a   -  prepojenie Hlavnej ulici s Ul. L. Mécsa – obojsmerná komunikácia,  
 7 b   - Ul. L. Mécsa - časť komunikácie ako jednosmerná s plochami pre parkoviská, 
 7 c - plocha pre jednostrannú zastávku osobnej hromadnej autobusovej dopravy – plocha pri cintoríne 
(Ul.Hlavná), 
7 d  - ruší navrhovanú obslužnú komunikáciu – navrhované prepojenie z Ul. L. Kossuta na Ul. Hlavnú. 

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, vyžaduje si zmeny na verejné dopravné vybavenie 

územia. 

Lokalita č.8 – Ul. Ibrányiho 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená na funkciu viacpodlažných bytových 

domov. 

Na základe požiadavky mesta a podľa spracovanie projektovej dokumentácie ZaD 1 menia časť riešenej 
lokality na funkciu verejného technického vybavenia so zariadeniami pre plochy statickej dopravy a 
parkoviská. 

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta, vyžaduje si zmeny napojenia na verejné 
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dopravné. 

Lokalita č.9 – Boľská cesta 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená s funkciou pre plochy sociálneho 

bývania (SB – 2p+p a 3p+p), plocha pre občiansku vybavenosť a plocha so súčasným využívaním pre 
poľnohospodárske účely.   

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 menia danú lokalitu na funkciu s plochou zmiešaného územia 
s prevahou plôch pre výrobu, ktoré musí rešpektovať výškové zónovanie jestvujúcej okolitej nízkopodlažnej 
zástavby (2p+p).  

- Lokalita sa nachádza mimo zastavané územie mesta. Nevyžaduje si zmeny napojenia na 

verejné dopravné a technické vybavenie územia.  

Lokalita č.10 – Miestna časť „Fejséš“ 
Na riešenom území je podľa platného ÚPN mesta lokalita určená s funkciou pre plochy sociálneho 

bývania (SB – 3p+p).  

Na základe požiadavky mesta ZaD 1 menia časť danej lokality na funkciu s plochou pre skladové 
hospodárstvo a kompostovanie.  

- Lokalita sa nachádza v zastavanom území mesta – miestnej časti Fejséš. Nevyžaduje si zmeny 

napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia. 

Zmena a doplnenie - L.(11). Na základe požiadavky Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra , 
Bratislava (č.j. 231-1593/2646/2012, zo dňa 3.10.2012)  ZaD 1  menia a dopĺňajú: 

- hranicu pre výhradné ložisko (543) s určeným DP   
- hranicu pre ložisko nevyhradeného nerastu (LN – 4380) 
- hranicu pre osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL – 295) 
- vypúšťa hranicu DP v severnej časti zast. územia – pri Ul. Boľská cesta, 
- dopĺňa lokality - evidované skládky odpadov (prevádzkované, odvezené, opustené bez prekrytia 

(nelegálna skládka). 

Doplnenie - L.(12). Na základe požiadavky Ministerstva Obrany SR, Bratislava, (č.j. SAMaV-9-
697/2012-OIRŠÚ, zo dňa 16.10.2012)  ZaD 1  dopĺňa: 

- ochranné pásmo 20 m od vojenského objektu 

Zmena a doplnenie - L.(13). Na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu Košice, (č.j. S, zo 
dňa 18.10.2012)  ZaD 1  menia a dopĺňajú platný ÚPN mesta, vyznačenie v grafickej časti a doplnenie 
do textovej a záväznej časti národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „NKP“), evidovanú v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu (ÚZPF)   

- Kostol rímskokatolícky, je evidovaný pod č. 24/0 (evidovaná v ÚZPF ako  „NKP“), 
- Kaštieľ Zuzany Lorántffyovej (v súčasnosti Základná umelecká škola), je evidovaný pod č. 

10561/0 (evidovaná v ÚZPF ako  „NKP“), 
- Kostol reformovanej cirkvi, parc. č. 50 nie je evidovaný v ÚZPF ako  „NKP“.  

3. VYHODNOTENIE ZÁBERU  POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 

Mimo hranice súčasne zastavaného  územia - plochy vyznačené čiarkovanou čiarou, majú poradové 
číslo a navrhované funkčné využitie. Jedná sa o navrhovanú lokalitu pre výrobu, občiansku vybavenosť 
a plochy technickej vybavenosti (tab. č. 1). 
Špecifikácia jednotlivých lokalít pre perspektívne použitie PP a LP je v tabuľkách a vo výkresovej časti č. 05 
v mierke M 1: 5000.  
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4. VYHODNOTENIE ZÁBERU  LESNÝCH POZEMKOV  

V ZaD č.1 nie je navrhovaný záber z lesných pozemkov. 

5. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

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

 
Kat. územie Skupina kvality kód BPEJ 

5 0306002, 0306005, 0311002 Kráľovský Chlmec 
6 0312003 

5.2 Zhodnotenie urbanistického rozvoja podľa jednotlivých urbanistických priestorov: 

 
Mimo zastavané územie mesta: 

Záber č. 68 

Urbanistický priestor sa nachádza v kat. území mesta Kráľovský Chlmec, mimo zastavané územie k 1.1.1990. 
V urbanistickom priestore je navrhnutá zmena funkčného využitia na funkciu s plochou určenou pre  zmiešane 
územie s prevahou plôch pre výrobu a nízkopodlažnu záastavbu.  
Rozšírený záber je na poľnohospodárskej pôde dobrej kvality (orná pôda) na súkromných pozemkoch na 
BPEJ: 0359201 (7). Na lokalite nie sú melioračné stavby. Celkový záber je 3,3337 ha. 

Lokalita č. 68, sa nenachádza na najkvalitnejšej chránenej poľnohospodárskej pôde), v zmysle § 12  zákona 

č. 57/2013 o ochrane a využívaní PP a nariadenia NV SR č.58/2013 Z.z.. 
 
Koniec sprievodnej správy. 

V Humennom, 06/2013     Ing.arch. Marianna BOŠKOVÁ 
 
 

6. TABUĽKOVÁ PRÍLOHA 

 

Bilancia predpokladaného odňatia PP a LP 

- Mimo zastavané územie (tab. č.1 )  

- Rekapitulácia záberu PP a LP (tab. č.2 )  
 

 



 

 
 

Kráľovský Chlmec_ZaD 1 ÚPN-M  Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepo ľnohospodárske využitie

BPEJ Sk výmera (ha)
Výmera 
lesných 

pozemkov (ha)

Výmera nepoľ. 
pôdy      (ha)

mimo zastavané územie tab. č.1

0359201 7 3,3337 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 súkr.

3,3337 3,3337 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,333768 Vy,Ov Kráľovský Chlmec 3,3337

Iná informácia
Výmera 

najkvalitnejšej 
poľnohospodárske
j pôdy v k.ú.  (ha)

Vybudované 
hydromelioračné 

zariadenia, 
závlahy, 

odvodnenia        
(ha)

Užívateľ 
vlastník 

pôdy
Obec kat. územie

Výmera 
lokality 
celkom        

(ha)

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

spolu (ha)

z toho

spolu 

čislo 
lokality

Návrh 
funkčného 

využitia

Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie

Rekapitulácia: Zmeny a doplnky č.1 tab.č.2
V zastavanom území Mimo hranice súčasne

zastav, územia 
ha ha

Pôdny fond celkom 0,0000 3,3337 3,3337
z toho:         poľnohospodárska pôda 0,0000 3,3337 3,3337

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

Rekapitulácia lesných pozemkov:
Spolu
(ha)

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

OV - Občianska vybavenosť
Vý - výroba, technická vybavenosť, dopravá vybavenosť

Záber celkom (ha)       

Záber v zastavanom území
Záber mimo hranice súčasne 

zastav. území

Kráľovský Chlmec


