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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1 Základné údaje o zadaní a priebehu vypracovania zmien a doplnkov 
územného plánu a výsledky pracovných rokovaní 

Obec Oborín má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán obce Oborín a miest. časti 
Kucany, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Oborín uznesením č.31/2007 dňa 
26.11.2007 (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce 2007). 

Vypracovanie Zmien a doplnkov č.I platného územného plánu obce Oborín bolo zadané na základe 
objednávky č. 01/2010 zo dňa 11.03.2010.  

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce bolo dňa 15.03.2010. 

1.2 Dôvody a ciele na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce 

- Zosúladenie ÚPN obce Oborín so záväznými časťami nadriadenej územno-plánovacej dokumentácie 
t.j. ÚPN VÚC Košického kraja schváleného v roku 1998 a so Zmenami a doplnkami ÚPN VÚC KK 
schválenými v roku 2009.  

- Premietnutie pripravovaných rozvojových zámerov obce a spoločnosti Heliotech s.r.o. Košice, ktoré 
prispejú k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Obec Oborín v snahe oživenia ekonomických 
aktivít na svojom území a v širšom okolí, so zámerom na doplnenie plochy pre výrobu určenú na 
výstavbu fotovoltaickej elektrárne súhlasí. V platnom územnom pláne obce Oborín (ďalej ÚPN) sa 
v období jeho schvaľovania s týmto zámerom neuvažovalo. Nakoľko došlo k zmene predpokladov 
a potrebe umiestnenia verejnoprospešnej stavby, je potrebné obstarať zmenu a doplnok ÚPN a zámer 
do neho doplniť podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon). 

- Návrh zmeny a doplnku č.1 funkčného využitia územia v k.ú. obce Oborín sa týka územia mimo hranice 
zastavaného územia. Je vypracovaný na základe požiadavky spoločnosti Heliotech s.r.o. Košice, na 
zmenu funkčného využitia územia pre funkciu výroby – fotovoltaickej elektrárne. 

1.2.1 Forma a metodika vypracovania zmien a doplnkov ÚPN obce 

 Zmeny a doplnky územného plánu sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 11 zákona NR 
SR č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku. 

1.3 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti 

Pri vypracovaní prieskumov a rozborov boli použité nasledovné podklady: 

Mapové podklady 
- mapové podklady M 1:10 000  
- mapové podklady v digitálnej podobe M 1:2000 (Katastrálny úrad v Oborín) 

Záväzné podklady:  
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- Územný plán obce Oborín (schválený uznesením č. 31/2007 dňa 26.11.2007), 
- Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené 

uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009 a záväznú časť vyhlásenú VZT č.10/2009, 
t.z. záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce 

- Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oborín (schválený uznesením č. 20/2007 dňa 
22.06.2007 

Ďalšie podklady:  

Pri spracovaní ZaD č.1 boli použité poskytnuté podklady: 
- Heliotech s.r.o. Košice – Projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie – „Slnečná 

fotovoltaická elektráreň – FVE 210 kW Oborín“; spracovateľ PD: Delta Online s.r.o., Žižková 30, Košice, 
Ing. L. Starega, Ing. J.Šohajda , r. 11/2009. 

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

2.1 Vymedzenie  záujmového územia 

Riešené územie pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce Oborín sa vymedzuje :  
Návrh Zmien a doplnkov č.1 funkčného využitia územia v obci Oborín,, sa týka územia mimo hranice 

zastavaného územia obce – parcela KN-C č.2784/2, 2784/3, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 
Cieľom zmien a doplnkov ÚPN-O je zosúladiť požiadavku spoločnosti Heliotech,s.r.o Košice, Lomená 

č.10 z pohľadu komplexnosti riešenia priestorového a funkčného využitia územia pre funkciu výroby – 
fotovoltaickej elektrárne. 

Riešené územie, podľa geomorfologického členenia SR /Mazúr,  Lukniš, 1980/ je súčasťou alpsko-
himalájskej sústavy, podsústavy  Panónska panva, provincia Východopanónska panva, provincia  Veľká 
Dunajská kotlina, Oblasť Východoslovenská nížina, celok  Východoslovenská rovina,  krajinný podcelok  
Kapušianske pláňavy.  

Klimatické a hydrologické charakteristiky sú veľmi dôležitým  prvkom pre definovanie nielen vodného 
potenciálu, ale aj pre  stanovenie ekologickej kvality posudzovaného územia. 

 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 mm. Priemerná  teplota vzduchu vo vegetačnom období je 16 - 170C. Počet mrazových  

dni v roku /min. teplota vzduchu - 0,1 0C a nižšia/ je 100 až 120  dní. Ročný počet dní so snehovou 
pokrývkou 50 - 60 dní. 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. 

2.2 Väzby vyplývajúce z ÚPN VÚC Košický kraj 

Záväzné časti schváleného Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja vzťahujúce 
sa k riešenému územiu obce Oborín. 

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, 
schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009. Záväzná časť vyhlásená 
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Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009, t.z. záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na katastrálne 
územie mesta - záväzné regulatívy platné pre kat. územie mesta Michalovce (sprac. URBAN Košice 
r.2009) 

Z ÚPN – VÚC Košický kraj vyplýva potreba zabezpečiť (číslovanie je podľa textu záväzných regulatív 
ÚPN VUC KK) – nové texty sú písané tučným písmom. 

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

1. Vytvárať podmienky pre rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a 
ochranu životného prostredia kraja. 

2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry 
2.1. podporovať rozvoj sídelnej štruktúry vytváraním polycentrickej siete centier osídlenia, ťažísk 

osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 
2.2. formovať sídelnú štruktúru Košického kraja v nadväznosti na národnú  a celoeurópsku 

polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných 
koridorov, 

2.6. formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, 
centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

2.15. vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej 
sídelnej štruktúry, 
2.15.4. podporovať ako rozvojovú os štvrtého stupňa;  

- juholaboreckú rozvojovú os Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec, 
2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok 

obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, 
2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať 

špecifické prírodné, krajinné a  architektonicko-priestorové prostredie, 
2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 

výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
3.3. vytvárať podmienky pre výstavbu ubytovacích zariadení dôchodcov s preferovaním zariadení 

rodinného a penziónového typu, 
3.4. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich   a preškoľovacích zariadení na 

území kraja, 
3.5. znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelávania podporou vzdelávacích centier v  prirodzených 

sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a podporovaným ekonomickým 
aktivitám, 

3.6. vytvárať podmienky pre rovnomerné pokrytie územia zariadeniami základnej zdravotnej 
starostlivosti pri uprednostnení prirodzených centier, 

3.7. vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych služieb pre 
občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, 

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky 
4.11  podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade so schválenou 

územnoplánovacou dokumentáciu, resp. územnoplánovacím podkladom príslušného stupňa, 
4.13.  vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním 

rekreačných stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu 
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v zázemí sídiel, 
4.14. vytvárať podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho 

a medzinárodného významu prepájajúce významné turistické centrá kraja. 

5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany 
pôdneho fondu 

5.1. rešpektovať ochranu poľnohospodárskeho, predovšetkým chránených pôd a lesného pôdneho 
fondu ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja, 

5.2. zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom 
využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych 
biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a 
technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil komplex lesov, 

5.3. podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v  
nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch, 

5.4. rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chránením najcennejších objektov a súbory objektov 
s ich ochrannými pásmami: 
-  národné kultúrne pamiatky, ich súbory a areály a ich ochranné pásma, 

5.10.  rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné danosti najmä v osobitne 
chránených územiach, prvkoch územného systému ekologickej stability, v územiach patriacich do 
súvislej európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladiť s funkciou ochrany prírody 
a krajiny, 

5.11   zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie 
a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných 
negatívnych vplyvov,  

5.12     zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové 
územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné 
podmienky pre biotu vodných ekosystémov, 

5.13 zabezpečiť elimináciu stresových faktorov v chránených územiach prírody; 
5.13.1.  vzdušné elektrické vedenia  postupne ukladať do  zeme, 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

6.13. chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy, a to  

6.13.11. cestu č. II/552 v úseku Košice (preložka cesty v mestskej časti Krásna nad Hornádom a 
Nad jazerom) - Slanec - Zemplínske Jastrabie - Veľké Kapušany - Maťovské Vojkovce - 
hraničný priechod s Ukrajinou, vrátane obchvatov obcí Zemplínska Teplica, Egreš, 
Zemplínsky Branč, Kucany, Oborín, Veľké Raškovce, Veľké Kapušany, Maťovské 
Vojkovce, Bohdanovce a Rákoš, 

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

7.11. prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd 
v sídlach 
7.11.2. s vybudovaným vodovodom, 
7.11.3. nachádzajúcich sa v ochranných pásmach zdrojov podzemnej vody Košického kraja a 

v alúviách vodných tokov Bodva, Hornád, Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, Uh a Latorica, 

7.12. pri využití územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt 
tokov v lokalitách 
7.12.6.  na toku Latorica od Brehova po štátnu hranicu, 



Zmena a doplnok č.1 ÚPN Obce  Oborín a miest. časť Kucany.......... ....................................................................Strana 9 z 9 
 

 

 

ArchAteliér Michalovce / 03/2010 
 

7.12.7.  na toku Laborec od ústia po zaústenie Uhu, 
7.12.8.  na toku  Uh od štátnej hranice po ústie do Laborca,  

8. V oblasti hospodárstva 
8.4. stabilizovať a  revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa poľnohospodárskych 

produkčných oblastí s prihliadnutím na  chránené územia prírody a na existujúci funkčný územný 
systém ekologickej stability, 

8.12. vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej 
a environmentálnej únosnosti územia so zohľadnením špecifík jednotlivých regiónov kraja, 

8.17. a)   minimalizovať používanie fosílnych palív v energetike, 
b) podporovať efektívne zavádzanie výroby elektrickej energie a tepla z dostupných 
obnoviteľných zdrojov, 
c)  podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

 

I. Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 

Pre spracovanie nových územných plánov sídelných útvarov musia byť rešpektované tie záväzné 
časti ÚPN-VÚC, ktoré majú dopad na katastrálne územie konkrétneho sídla. Pre obec Oborín a miest. časť 
Kucany a jeho katastrálne územie sú záväzné nasledujúce regulatívy (číslovanie je podľa textu nariadenia vlády 
zverejneného v Zbierke zákonov SR): 

1. Cestná doprava 

1.6.11. cesta  II/552 v úseku Košice (preložka cesty v mestskej časti Krásna nad Hornádom a Nad jazerom) - 
Slanec - Zemplínske Jastrabie - Veľké Kapušany - Maťovské Vojkovce - hraničný priechod s 
Ukrajinou, vrátane obchvatov obcí Zemplínska Teplica, Egreš, Zemplínsky Branč, Kucany, Oborín, 
Veľké Raškovce, Veľké Kapušany, Maťovské Vojkovce, Bohdanovce a Rákoš,  

5. Nadradená technická infraštruktúra 

5.6. rekonštrukcia, výstavba hrádzí alebo úprava korýt tokov v lokalitách 
5.6.6. na toku Latorica od Brehova po štátnu hranicu, 
5.6.7. na toku Laborec od ústia po zaústenie Uhu, 
5.6.8. na toku  Uh od štátnej hranice po ústie do Laborca,  

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, 
alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

3. ZÁKLADNÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE    
Demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce sú bez zmeny. 

4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 
Obec Oborín a miest. časť Kucany je samostatnou obcou. Administratívne patrí do okresu 

Michalovce. Po stránke vyššieho občianskeho vybavenia (obchody, služby, zdravotníctvo a i.) je priamo 
naviazané na mesto Veľké Kapušany. Na juhovýchodnej, južnej a juhozápadnej časti územia sa 
rozprestiera CHKO Latorica. Severná a severozápadná časť kat. územia je poľnohospodársky využívaná. 
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Osídlenie je rozvinuté okolo cesty základnej cestnej siete.  
Dopravne je sprístupnená po ceste II/552, II/554 a III/554 3.  Obec Oborín a Kucany je zásobovaná 

elektrickou energiou z VN vedenia č.211, ktorá vyúsťuje z ES Kráľovský Chlmec. 
Obec má vybudovaný vodovod. Nemá vybudovanú kanalizáciu. Obec je plynofikovaná. 

5. URBANISTICKÁ KONCEPCIA RIEŠENIA  
Urbanistické hodnoty obce spočívajú v celkovej pôdorysnej osnove obce. Súčasťou obec je miestna 

časť Kucany, ktorá sa nachádza cca 500 m západne od zastavanej časti obce Oborín.  
Súčasné funkčné využitie v južnej časti zastavaného územia obce Oborín je prevažne pre 

poľnohospodársku činnosť.  ZaD č.1 navrhuje rozšírenie plôch južným smerom pre rozvoj výrobná (ÚV), 
technická a obslužná vybavenosť (ÚTV) – fotovoltaická elektráreň. V zásade nemení urbanistickú 
koncepciu rozvoja obce, stanovenú v platnej územnoplánovacej dokumentácii.  

Ostatné časti územia zostávajú bez zmeny. 

6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA  
Návrh zmeny a doplnku funkčného využitia územia sa dotýka neurbanizovaného územia. 

Nachádza sa mimo zastavané územie obce. 

6.1.1 Funkčné územie - výroba (ÚV) – fotovoltaická elektráreň 

Funkčné využitie: pozemky sú určené výhradne pre umiestnenie fotovoltaickej elektrárne. Zahŕňa 
tiež pozemky súvisiace dopravnej a technickej infraštruktúry. 

� Prípustné sú: 

1. Fotovoltaická elektráreň, výroba elektrickej energie a tepla z obnoviteľných zdrojov 
2. Dopravná a technická infraštruktúra. 
3. Technické a servisné objekty a zariadenia súvisiace s prevádzkou fotovoltaickej elektrárne. 
4. Zeleň ochranná, izolačná, doprovodná  a pod. 
5. Zariadenia pre manipuláciu s tuhým komunálnym odpadom.   

� Neprípustné sú: 

1. Prvotné spracovanie surovín (energetický priemysel na báze fosílnych palív, huty, 
zlievárne, chemický priemysel, drevársky a papiernický priemysel, spracovanie ropy, 
hnojív a pod.).    

2. Ťažká priemyselná výroba. 
3. Obytné objekty. 

� Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   

1. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa, 
2. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, 

odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod., 
 
Rozvoj výrobno-skladovacích prevádzok a zariadení bude zameraný na vytváranie podmienok pre 

nezávadnú výrobu a služby na nových plochách v priestorovo obmedzenom rozsahu, v lokalite „Horné 
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Bugáre. 

Návrh  

Navrhovaná výroba (ÚV): 

Počet navrhovaných plôch   
 
Názov lokality 
  

Mimo zastavané 
územie mesta / ha 

 

V zastavanom území 
mesta / ha 

 
Spolu 

1. etapa 1,3871 0 1,3871 Lokalita č.1 - „Slnečná 
fotovoltaická elektráreň – 
FVE 210 kW Oborín“ 2.etapa 1,7754 0 1,7754 

Celková navrhovaná plocha 3,1625 0 3,1625 

7. NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV V RIEŠENÍ BÝVANIA, OBČIANSKEHO 
VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY 
A REKREÁCIE 

7.1 OBYVATEĽSTVO  

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie, stanovenej platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou.. 

7.2 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND 

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie domového a bytového fondu, stanovenej platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou.. 

7.3 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA  

7.3.1 Komerčná infraštruktúra 

 
Služby nevýrobné, výrobné a opravárenské 

Výrobné služby v riešenom území nie sú zastúpené. 

Návrh 

Zmena funkčného využitia jestvujúceho územia z funkcie pre poľnohospodársku činnosť doplnením 
neurbanizovaného územia k umiestneniu výroby – fotovoltaickej elektrárne. Plocha, tvar pozemku a 
orientácia na svetové strany vyhovujú vhodné podmienky pre výstavbu slnečnej elektrárne. Podľa mapy 
intenzity slnečného žiarenia pre Slovensko uvedená lokalita sa nachádza v pásme s potenciálom od 1250 
kWh/m2 ročnej energie globálneho žiarenia.   
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7.4 KULTÚRNE, HISTORICKÉ  A PRÍRODNÉ HODNOTY 

7.4.1 Kultúrno-historický potenciál, nehnuteľné kultúrne pamiatky 

V obci Oborín je objekt kostola (reformovaný kostol) evidovaný v zozname ÚZPF pod č. 10246/0. 
Je to pôvodne gotická stavba z pol. 15. stor. – r. 1796 prestavaný a v r 1896 obnovený. Iné pamiatky nie 
sú evidované. 

V obci Kucany sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky evidované v ÚZPF. 

Návrh 

Stavebné činnosti, dotýkajúce sa národnej kultúrnej pamiatky  musia prebiehať v súlade so Zákonom 
SNR č. 49/2002  Zz. o štátnej pamiatkovej starostlivosti. Akákoľvek stavebná činnosť na území národnej 
kultúrnej pamiatky je možná v zmysle § 32 pamiatkového zákona len na základe rozhodnutia Krajského 
pamiatkového úradu. V územnom konaní, v stavebnom konaní v konaní o povolení zmeny stavby, 
v konaní o dodatočnom povolení stavby a v konaní o ohlásení udržiavacích prác rozhoduje stavebný úrad 
v zmysle § 11 pamiatkového zákona až po predchádzajúcom súhlase Krajského pamiatkového úradu 

Obec si môže zaviesť v zmysle § 14 pamiatkového zákona evidenciu pamätihodností obce 

7.4.2 Archeologické hodnoty 

Archeologický ústav SAV eviduje archeologické pamiatky z viacero častí kat. územia obce viď. list 
AÚSAV Nitra: 
 
Oborín:  

1. poloha Dvor JRD, Kapustnická (Káposztasfoldek) – hroby skrčencov sídliskové nálezy 
z neskorej doby kamennej, halštatskej, laténskej, rímskej, ... 

2. vinohrad JRD (studňa)  
3. Pravobrežná hrádza Laborca – piesková duna JV od obce 
4. Vinohrad F. Szabu 
5. Pravý breh Laborca (kóta 103,0) 
6. Poloha Čerešníš (piesková duna) 
7. Aratoň – piesková duna (parcela Szucs-Fekete J.) 
8. Poloha Široké (kóta 106,9) 

Kucany: 
1. Poloha Vinohrad – nízka piesková duna (kóta 100,8) 
2. piesková duna (kóta 101,7) 
3. poloha Sitník – duny uprostred lúk 
4. poloha Aratoš – vinice 
5. poloha Derťanos – vinice 
6. poloha Lukva 
7. Dvor domu č. 34 
8. Kóta 106,9 (pravá terasa mŕtveho ramena Laborca.  

Návrh 

Stavebné činnosti, musia prebiehať v súlade so Zákonom SNR č. 49/2002  Zz. o štátnej pamiatkovej 
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starostlivosti v zmysle § 41 odsek 4 a § 39 odsek 3 pamiatkového zákona.  

7.5 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA 

7.5.1 Ťažba nerastných surovín  

7.5.1.1 Prieskumné územie 

Riešené územie nespadá do prieskumného územia „Východoslovenská Nížina I. – ropa a zemný plyn“.  

7.5.1.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

Na katastrálnom území sa nenachádzajú žiadne zistené výhradné ložiská tvoriace nerastné bohatstvo 
republiky.  

7.5.2 Priemysel 

Priemyselná výroba v riešenom území nie je vybudovaná.   
 
Návrh 
Zmena funkčného využitia jestvujúceho územia z funkcie pre poľnohospodársku činnosť 

doplnením neurbanizovaného územia k umiestneniu výroby – fotovoltaickej elektrárne. Plocha, tvar 
pozemku a orientácia na svetové strany vyhovujú vhodné podmienky pre výstavbu slnečnej 
elektrárne. Podľa mapy intenzity slnečného žiarenia pre Slovensko uvedená lokalita sa nachádza 
v pásme s potenciálom od 1250 kWh/m2 ročnej energie globálneho žiarenia.   

7.5.3 Poľnohospodárstvo 

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie poľnohospodárstva, stanovenej platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou.. 

7.5.4 Lesné hospodárstvo 

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie lesného hospodárstva, stanovenej platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou.. 

7.5.5 Skladové hospodárstvo 

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie skladového hospodárstva, stanovenej platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou.. 

7.5.6 Stavebníctvo 

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie stavebníctve, stanovenej platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou.. 

7.6 CESTOVNÝ RUCH, REKREÁCIA  A KÚPEĽNÍCTVO 

Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie cestovného ruchu, rekreácie a kúpeľníctva, 
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stanovenej platnou územnoplánovacou dokumentáciou.. 

8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
Zastavané územie obce  k 1. 1. 1990 je vymedzené hranicami zastavaného územia v zmysle MV SR č. 

152/1996 Z.z. 
V zmenách a doplnkoch č. 1 zastavané územie obce v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z. je navrhované 

na rozšírenie o tieto nové lokality bývania a priemyselnej nezávadnej výroby:  

Oborín 

- juhovýchodná časť -  navrhovaná lokalita  slnečnej fotovoltaickej elektrárne – lokalita „Horné bugáre“ 
 

9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM OBCE A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
Pre zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Oborín sú podľa osobitných predpisov vymedzené tieto ochranné 

pásma: 

9.1.1 Ochranné pásma 

- Ochrana vonkajšieho prostredia pred negatívnymi vplyvmi sa riadi zákonom NR SR č. 2/2005 Z.z. 
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 
549/2007 zo 16. 8 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí. 

- Ochrana energetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, podľa zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. 
o energetike: 

- 10 m vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV, na každú stranu od krajného vodiča, 
- 10 m od transformovne VN/NN 

- 300 m od areálu Čističky odpadových vôd 
- 10 m územná rezerva od päty hrádze pozdĺž rieky Laborec  
- 6 m územná rezerva pozdĺž kanálov 
- 6 m od brehovej čiary odvodňovacích kanáloch 
- 10 m ochranná izolačná zeleň okolo ČOV 
- Plochy ochranných pásiem VN a ostatných sieti, nesmú byť zastavané zariadeniami pre fotovoltaickú 

elektráreň. Územie s inžinierskymi sieťami môže byť po obvode s ich správcami súčasťou areálu 
elektrárne. Musí však byť zabezpečený k ním prístup pre prípad havárie, údržby prípadne iných 
potrieb správcu siete. 

- Grafické znázornenie inžinierskych sieti v ÚPD nenahradzuje ich geodetické zameranie. Všetky trasy 
v dotknutom území je treba pred zahájením výstavby vytýčiť. 

9.1.2 Chránené územia 

Prírodná rezervácia 

Na riešenom území sa nachádza v južnej a  juhozápadnej časti kat. územia lokalita s osobitnou 
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ochranou prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny: chránená krajinná 
oblasť CHKO Latorica s  2.  stupňom ochrany    - rešpektovať ochranu tohto územia. 

Na riešenom území sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU015 Medzibodrožie, podľa 
Smernice Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov - rešpektovať ochranu tohto územia. 

Južná časť kat. územia spadá do medzinárodnej významnej mokrade Latorica (ramsarska lokalita) 
majúcej význam ako biotop vodného vtáctva -  rešpektovať ochranu tohto územia. 

Návrh 

Podľa Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich 
rastlín sú navrhované územia európskeho významu SKUEV 0006 Rieka Latorica, SKUEV 0037 Oborínsky 
les (parc. č. 3170/1-časť), SKUEV 0038 Oborínske jamy (parc.č. 2587/1 – časť) -  rešpektovať ochranu 
tohto územia. 

Ložiskové územie, dobývacie priestory 

Na katastrálnom území sa nenachádzajú žiadne zistené výhradné ložiská tvoriace nerastné bohatstvo 
republiky.  

10. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY  ŠTÁTU A POŽIARNEJ 
OCHRANY, OCHRANY PRED POVODŇAMI 

10.1 Návrh z hľadiska obrany štátu 

Záujmy obrany štátu nelimitujú potenciálne plochy pre rozvojové zámery rozvoja sídelnej štruktúry 
v skúmanom území. 

10.2 Návrh z hľadiska požiarnej ochrany 

Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi objektmi v zmysle 
predpisov o požiarnej ochrane budov podľa ich klasifikácie. 

10.3 Návrh z hľadiska ochrany pred povodňami 

Pri toku Laborec  je zrealizovaná hrádza. V tomto úseku je zvýšená ochrana pred povodňami. Je 
potrebné ponechať obojstranný manipulačný pás šírky 10 m. Podľa záväzných regulatív v schválenom 
ÚPN VUC Košický kraj, je uvažované s rekonštrukciou hrádze. 

Protipovodňová ochrana sa riešeného územia navrhovaného pre zmenu a doplnok nedotýka. 

11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, VRÁTANE 
PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ  STABILITY 

Zmeny a doplnky č.1 - navrhovaná činnosť sa bude realizovať v území s druhým stupňom ochrany 
podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetné územie je súčasťou chránenej 
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krajinnej oblasti SKUEV 0006 Latorica.  V dotknutom území sa nevyskytujú chránené stromy. 

a) Európske územie NATURA 2000  

Z európskej sústavy chránených území Natura 2000 sa predmetné územie nachádza 
v Chránenom vtáčom území SKCHVU015 Medzibodrožie – vyhlásená vyhláškou MŽP SR č. 26/2008 
zo dňa 7.01.2008. 

Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie (ďalej len „chránené vtáčie územie“) je územie pre 
zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu bociana bieleho, bociana čierneho, 
brehule riečnej, bučiačika močiarneho, bučiaka trsťového, datľa hnedkavého, datľa prostredného, 
haje tmavej, hrdličky poľnej,  chavkoša nočného, chochlačky bielookej, chriašteľa malého, 
chriašteľa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, 
krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielokrkého, muchárika sivého, penice jarabej, 
pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, 
rybárika riečneho, škovránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, včelára 
lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej, výrika lesného a 
zabezpečenie ich prežitia a rozmnožovania. 

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Beša, 
Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Kucany, Malé Raškovce,  Oborín, Ptrukša, 
Veľké Kapušany, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a v okrese Trebišov  v katastrálnych územiach 
Bačka, Boľ, Borša, Boťany, Cejkov, Čierna, Kapoňa, Klin nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec, 
Ladmovce, Leles, Malý Horeš, Malý Kamenec, Nová Vieska pri Bodrogu, Nový Horeš, Pavlovo, 
Poľany, Príbeník, Rad, Soľnička, Somotor, Strážne, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Svätuše, 
Svinice, Véč, Veľký Horeš, Veľký Kamenec, Viničky, Vojka, Zatín, Zemplín. 

Chránené vtáčie územie má výmeru 33753,6906 ha. Z toho v Michalovskom okrese je 8296,683 
ha a v Okrese Trebišov 25 457,007ha. 

Na minimalizáciu negatívnych vplyvov sa navrhuje:  
- na údržbu pozemku pod fotovoltaickými panelmi nepoužiť fóliu, plochy pravidelne kosiť bez 

chemického ošetrenia, resp. spásať  
- na vonkajšie oplotenie pozemku použiť taký typ oplotenia, ktorý nebude obmedzovať 

migráciu malých stavovcov (oplotenie s čo najväčšími okami, kolový typ oplotenia s voľnou 
plochou min. 15 cm nad zemou)  

- materiálom z výkopových a terénnych úprav nezasýpať terénne depresie, erózne ryhy 
a zníženiny v okolitej krajine 

- po ukončení činnosti plochy vrátiť na poľnohospodárske využitie 

 

b) Navrhované územie európskeho významu 
- SKUEV0038 Oborínske jamy - platí 2.stupeň ochrany. Rozloha je 6,32 ha.  
Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-
Nanojuncetea. Jednotka zahŕňa veľmi rôznorodé typy spoločenstiev, vyskytujúce sa prevažne v 
nížinách. Ich spoločným rysom je, že ide o štruktúrne jednoduché a druhovo veľmi chudobné 
rastlinné spoločenstvá plytkých, stojatých alebo mierne tečúcich vôd. Predpokladom vzniku 
porastov je striedavé obnažovanie brehov pri poklese vodnej hladiny. Niektoré druhy si vyžadujú 
počas celej vegetačnej sezóny vodu s hĺbkou až niekoľko decimetrov, napr. ježohlav úzkolistý 
rastúci iba v tatranských plesách (obr. 10). Prevažujú chladné vody, chudobné na živiny, ktoré sa 



Zmena a doplnok č.1 ÚPN Obce  Oborín a miest. časť Kucany.......... ....................................................................Strana 17 z 
17 
 

 

 

ArchAteliér Michalovce / 03/2010 
 

viažu skôr na boreálnu a subatlantickú časť Európy. Viaceré rastliny vytvárajú dvojaké tvary listov, 
podľa toho, či sú pod vodou, alebo na súši. Jednotka zahŕňa aj spoločenstvá viazané na pobrežnú 
čiaru a adaptované na dlhodobejší rast vo vode. Ide napr. o spoločenstvo s marsileou štvorlistou, 
ktoré rastie v stojatých vodách bohatých na živiny (obr. 11), a nízke porasty jednoročných druhov, 
napr. bahničky ihlovitej, ktoré zarastajú brehy a dná vodných tokov alebo bezodtokových zníženín 
ihneď po poklese vodnej hladiny (obr. 12). Pôdy sú piesčité až ílovité, často mierne zasolené. 
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany – kunka červenobruchá, Bombina bombina, Marsilea štvorlistá, 
Marsilea quadrifoli    
 
- SKUEV0037 Oborínsky les - platí 2.stupeň ochrany. Rozloha je 9,96 ha.  
Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek. Dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy 
(zvyknú sa označovať ako tvrdý lužný les, pretože drevo duba, brestov a jaseňa je tvrdé) sa na 
rozdiel od predchádzajúceho biotopu nachádzajú na vyšších a relatívne suchších stanovištiach 
údolných nív so zriedkavejšími a časovo kratšími povrchovými záplavami. V niektorých prípadoch 
priamo nadväzujú na mäkký lužný les, ktorý sa nachádza bezprostredne pri rieke, no so zvyšujúcou 
sa vzdialenosťou od nej sa uplatňujú dreviny tvrdého lužného lesa. Drevinové zloženie porastov 
tvorí dub letný, brest hrabolistý a jaseň úzkolistý dunajský. Krovinové poschodie je dobre vyvinuté 
a druhovo bohaté, v bylinnej vrstve sú prítomné druhy s vysokými nárokmi na obsah dusíka v pôde, 
druhy znášajúce striedavé zamokrenie až vlhkomilné druhy a druhy kvitnúce na jar. 

12. NÁVRH DOPRAVNÉ  
Zmeny a doplnok č.1 nevyvolali zmenu koncepcie verejného dopravného a technického vybavenia 

územia, stanovenej platnou územnoplánovacou dokumentáciou.. 

12.1 Návrh dopravného vybavenia územia 

Územie je navrhované dopravne sprístupniť z jestvujúcej cesty cesta II/552. – V. Kapušany -  Vojany 
– Novosad - Trebišov -  Zemplínska Teplica – Košice, s pokračovaním po obslužnej komunikácii kat. C3 
MO 6,5/40. Pri riešení je potrebné rešpektovať zásady STN 736102. 

13. TECHNICKÉ VYBAVENIE ÚZEMIA 

13.1 Zásobovanie pitnou vodou 

Zásobovanie pitnou vodou pre navrhovanú lokalitu nie je potrebné.  

13.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Odkanalizovanie pre navrhovanú lokalitu nie je potrebné. 

13.3 Zásobovanie zemným plynom 

Územie nebude napojené na plynovodnú sieť. 
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13.4 Zásobovanie elektrickou energiou  

Slnečná energetika môže prispieť k výrobe elektrickej energie aj v klimatických pomeroch Slovenska. 
Slnečnej energie dopadajúcej na zemský povrch je veľký prebytok, ale s nízkou hustotou, okrem toho sa 
vyznačuje sezónnou a dennou variabilitou ovplyvnenou aj počasím. Väčšina fotovoltaických systémov 
však nepotrebuje priame slnečné žiarenie, vyrábajú elektrickú energiu aj pod mrakmi  a ich výkon závisí od 
sklonu a orientácie modulov. FV moduly sa najčastejšie montujú pri optimálnom sklone s južnou 
orientáciou / na Slovensku 34 – 37 stupňov / , s cieľom maximalizovať energetický zisk zo slnečného 
svetelného žiarenia. 

Návrh 

Navrhované územie sa nachádza mimo zastavané územie obce Oborín. Pre tento účel je 
uvažované s blokovou trafostanicou s transformátorovou jednotkou 1 000 kVA – s prevodom 22/0,4 
kV.. Podľa mapy intenzity slnečného žiarenia pre Slovensko sa uvedená lokalita nachádza v pásme 
s potenciálom od 1250 kWh/m2 ročnej energie globálneho žiarenia.   

Integráciu - vyvedenie výkonu výrobne elektrickej energie bude vlastnou transformačnou 
stanicou pre FVE zaústenou do priľahlého VN 22 kV vedenia na linku č. 211,  ktorá je vedená po 
západnej časti navrhovaného pozemku.  

TRAFOSTANICA -   kiosková, Betondau UJ 1700/28 do 400 kVA. Napojenie na 
distribučnú energetickú sieť sa predpokladá realizovať distribučným transformátorom TOHn 
338/22, 22/0,4kV s menovitým výkonom 250 kVA umiestneným na pozemku FVE. Prípojné vedenie 
22kV k distribučnému transformátoru bude realizované podzemným vedením po parcele k 
vzdušnému vedeniu 22kV distribučnej spoločnosti VSD a.s., linka V 211, ktoré je v základnom 
zapojení napájané z ES 110/22 kV  Kráľovský Chlmec.  

Získaná elektrická energia z FV systému bude meraná pomocou 3-fáz. nepriameho elektromeru 
a ďalej dodávaná do siete VN prostredníctvom HR 22 kV/0,4 umiestneného v areáli FVE. (El. 
zariadenie podľa vyhl. 718/2002, príloha č. 1, časťIII.“B“).  

Tabuľka distribučných trafostaníc 
Obec Označenie 

TS 
Umiestnenie 
TS 

Navrhovaný 
výkon trafa 

Vlastník Poznámka 

Oborín  TS FVE Kiosková  400 kVA V  
 

13.5 Napojenie na miestnu telekomunikačnú sieť 

Telekomunikačná sieť k navrhovanej lokalite nie je potrebná. Telekomunikačné spojenie bude 
zabezpečené mobilnou sieťou. 

14. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Pri navrhovaných Zmenách a doplnkoch č. 1 k ÚPN obce Oborín, v časovom priebehu 

pôsobenia vplyvov navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky ŽP možno rozlíšiť etapu výstavby 
a etapu  prevádzky. 

Vplyvy počas výstavby sú málo významné a je možné ich minimalizovať bežnými 
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technologickými a organizačnými opatreniami. Ich pôsobenie bude len dočasné, viazané na 
obdobie výstavby. Vplyvy počas prevádzkovania navrhovaného zámeru budú málo významné, 
zanedbateľné. Slnečná energia patrí medzi najdostupnejšiu a najčistejšiu formu obnoviteľnej 
energie.    

Medzi negatívne vplyvy počas výstavby bude patriť predovšetkým záber poľnohospodárskej 
pôdy,  hlukové zaťaženie a prašnosť z dopravy stavebných mechanizmov a výkopových prác, vznik 
odpadov,  potenciálny vznik havárií nákladných áut alebo stavebných mechanizmov s únikom 
nebezpečných látok do zložiek ŽP.    

14.1 Ochrana ovzdušia 

Na riešenom území budú umiestňovať zariadenia, ktoré nebudú produkovať nadlimitné 
množstvo znečisťujúcich látok do ovzdušia a tým spôsobovať jeho znečistenie. Umiestňovanie 
a prevádzkovanie zariadení výroby bude podmienené dodržiavaním zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. 
o ochrane ovzdušia. 

Fotovoltaický systém neprodukuje žiadne škodlivé emisie a látky (plyny) znečisťujúce životné 
prostredie. Samotná prevádzka nepredstavuje zdroj znečistenia ovzdušia. Vplyv na miestnu klímu 
a hlukovú situáciu počas prevádzky sa nepredpokladá.    

14.2 Ochrana vôd, melioračných zariadení, nádrže, čistota vody 

Cez riešené územie neprechádzajú zdroje podzemných a povrchových vôd vyžadujúce 
všestrannú ochranu. Realizáciou zámeru sa nepredpokladá  negatívny vplyv na kvantitu a kvalitu 
povrchovej vody. Hodnotené územie navrhovanej činnosti nezasahuje do žiadnej vodohospodársky 
chránenej oblasti ani do vyhlásených pásiem hygienickej ochrany vôd v zmysle zákona NR SR 
č.364/2004 Z.z. o vodách.  

Navrhovaná činnosť svojim rozsahom zásahu do terénu a charakterom stavby neovplyvní 
režim podzemných vôd v priestore navrhovanej zmeny.  

Ku kontaminácii podzemnej vody môže výnimočne dôjsť v čase výstavby v prípade 
neštandardných situácií, ako je uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, 
zlý technický stav vozidiel a pod. Počas prevádzky zámeru nie je predpoklad ohrozenia 
podzemných vôd, len pri neštandardnej situácii – únik oleja z trafostanice. Vhodnými technickými, 
technologickými a organizačnými opatreniami je možné negatívne vplyvy z prevádzky trafostanice 
eliminovať.       

Na riešenom území sa nenachádzajú hydromelioračné zariadenia. 

14.3 Obytné prostredie 

Prevádzka fotovoltaickej elektrárne nevyvolá zvýšenie hladiny hluku a vibrácii. Neprodukuje 
žiadny hluk. Vzhľadom na lokalizáciu budúcej fotovoltaickej elektrárne a jej vzdialenosti od 
obytných časti obce Oborín, nepredstavuje riziko zvýšenia hlukovej záťaže.  

Vplyv prevádzky fotovoltaickej elektrárne na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva 
je nulový. Nevytvárajú sa žiadne škodliviny, ktoré by mohli ohrozovať obytné prostredie a zdravie 
obyvateľstva. Nepredpokladajú sa žiadne odchýlky od štandardných režimov činností, stavu a 
kvality prostredia s primárnymi alebo sekundárnymi vplyvmi na zdravotný stav obyvateľstva.  

Počas výstavby je predpoklad  mierneho narušenia pohody obyvateľstva vplyvom činnosti 
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mechanizmov vykonávajúcich výkopové práce. Zvýšená prašnosť a mierny nárast hlukových hladín 
počas výstavby je štandardný a časovo obmedzený pri každej stavbe rovnakého  alebo podobného 
typu. Počas prevádzky je vplyv  na zdravie a pohodu obyvateľstva zanedbateľný 

14.4 Ochrana pôdy  

Pri realizácii fotovoltaickej elektrárne dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy. Je  
to poľnohospodárska pôda s druhom pozemkov – trvalý trávnatý porast, mimo hranice 
zastavaného územia  v katastri obce Oborín  na parcelách č. 2784/2, 2784/3 registra „C“ v KÚ 
Oborím, okres Michalovce. 

Nový zámer nebude mať negatívny vplyv na pôdu pri dodržaní technologických postupov 
stavby a všeobecne záväzných predpisov.    

Lesné pozemky sa na riešenom území nenachádzajú. 

14.5 Odpadové hospodárstvo 

Odpady vznikajúce počas výstavby FVE sú špecifikované v zmysle vyhlášky MłP SR 
č.284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:  

 
Číslo 

druhu odpadu  
Názov  Kategória  Predpokl. 

množstvo v tonách  
17 02 01  Drevo  O  0,1  
17 05 06  Výkopová zemina iná ako uvedená v 

17 05 05  
O  0  

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií iné ako uvedené v 170901, 
170902, 170903  

O  0  

20 03 01  Zmesový komunálny odpad  O  0,3  
 
Odpady vznikajúce počas prevádzky závodu, špecifikované v zmysle vyhlášky MłP SR 

č.284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:  
 

Číslo druhu 
odpadu 

 
Názov 

Kategória Predpokl. 
množstvo v 
tonách/rok 

10 01 03 Popol z rašeliny a (neupraveného) dreva O 0 
13 01 10 Nechlórované minerálne hydraulické oleje N 0 
10 01 26 Odpady z úpravy chladiacej vody O 0 
13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N 0 
13 05 02 Kaly z odlučovačov oleja z vody N 0 
13 05 06 Olej z lapačov oleja z vody N 0 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0 
15 01 02 Obaly z plastov O 0 
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15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných 
látok, alebo kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 0 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na 
čistenie, ochr. odevy kontaminované NL 

N 0 

16 01 21 Nebezpečné dielce iné ako uvedené v 160107 
až 160111 

N 0 

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné 
časti, iné ako uvedené v 160209 až 160212 (Hg 
žiarivky) 

N 0 

19 09 02 Kaly z čírenia vody O 0 
19 09 06 Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov O 0 
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0 

 
Výrobná technológia, ktorá je navrhovaná, predstavuje iba minimálnu záťaž na životné 

prostredie, čo je zrejme aj z bilancie materiálov a odpadov. Odpad bude skladovaný v uzavretých 
kontajneroch na spevnených plochách. 

15. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  
ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

 
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a súčasný charakter dotknutého územia 

nepredpokladáme žiaden negatívny vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, genofond a 
biodiverzitu. Navrhovaná  činnosť nebude mať vplyvy na nerastné suroviny.  

V dotknutom území  ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú vyhradene ani nevyhradene 
ložiska nerastných surovín ani ložiskové územia, potenciálne vhodné pre ťažbu. 

Vzhľadom na charakter územia nie je predpoklad pre vznik geodynamických javov. 
Objemy výkopov a násypov nespôsobia významné zmeny reliéfu územia.    
Vplyvy na biotu je možné vzhľadom na jestvujúce využívanie územia hodnotiť ako zanedbateľné.          
 

16. NÁVRH NA BUDÚCE MOŽNÉ POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ 
PÔDY NA STAVEBNÉ ZÁMERY 

Na riešenom území sa nachádzajú tieto bonitované pôdno-ekologické jednotky:  
 

Etapa 
výstavby 

Orná pôda Trvalý trávnatý 
porast 

Ostatná plocha (zast. 
plocha a nádvoria) 

bonitované pôdno-
ekologické jednotky 

Skupina 
BPEJ 

1. etapa 0 1,6913 0 03 12 003 6 
1,4291 0 03 12 003 6 

 

ZaD  č. 1 

2.etapa 0 
0,0421 0 03 98 004 9 
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Koniec sprievodnej správy. 

 

V Michalovciach, 03/2010         Ing. Arch. BOŠKOVÁ Marianna 
 


