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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

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

Obec Čičarovce má platnú územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán obce Beša, Čičarovce, Drahňov, 
Ižkovce, Krišovská Liesková a Vojany, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čičarovciach uznesením č.1/2008 
dňa 16.4.2008 (spracovateľ: ArchAteliér Michalovce 2008) a jeho záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným 
nariadením obce Čičarovce č.1/2008 dňa 16.4.2008. 

1.1.1 Špecifiká účelu spracovania zmien a doplnkov č.3 (ďalej iba ZaD č.3)  

ZaD č. 3 sú spracované na základe podnetov občanov, fyzických a právnických osôb a obce Drahňov. Dôvodom 
obstarania Zmien a doplnkov č.3 (ďalej ÚPN O – ZaD č.3) platného územného plánu obce Drahňov bol súhlas obecného 
zastupiteľstva ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) s požiadavkou 
investora a vlastníkov pozemkov na zmenu funkčného využitia.  

Obstaranie ZaD č. 3 Územného plánu obce Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková a Vojany, k.ú. 
Čičarovce, obecné zastupiteľstva schválilo uznesením ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon). 

1.1.2 Ciele a dôvody na obstaranie zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce 

Hlavným cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 3“ ÚPN-O je zapracovanie nasledovných požiadaviek do záväznej a 
smernej časti platného ÚPN-O: 
- zosúladenie ÚPN obce Čičarovce 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, 
Územným plánom veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2009 /ÚPN – VÚC/, schválené 
uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009 a záväznú časť vyhlásenú Všeobecne záväzným 
nariadením č.10/2009; Zmeny a doplnky 2014, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 30.6.2014. 
Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014, tzn. záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na 
katastrálne územie obce. 

- premietnutie požiadaviek zmien a doplnkov sú nasledovné dielčie zmeny:  
 
Lokalita č.1  

Na riešenom území je podľa platného ÚPN obce lokalita určená s funkciou pre plochy záhrad a prídomovej 
zelene.  

Na základe požiadavky fyzickej osoby ZaD 3 menia danú lokalitu na plochu s funkciou so zástavbou pre rodinné 
domy. Lokalita sa nachádza v severnej časti zastavaného územia obce, katastrálne územie Čičarovce, nevyžaduje si 
zmeny napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia. 
 
Lokalita č.2  

Na riešenom území je podľa platného ÚPN obce lokalita určená s funkciou pre bývanie.   
Na základe požiadavky fyzickej osoby ZaD 3 menia časť danej lokality na plochu pre zónu so zmiešanou 

funkciou -  plocha občianskej vybavenosti a výrobná plocha.  Lokalita sa nachádza vo východnej časti zastavaného 
územia obce, katastrálne územie Čičarovce, nevyžaduje si zmeny napojenia na verejné dopravné a technické 
vybavenie územia. 

Hlavným cieľom sú nasledovné riešenia:  
• návrh spôsobu zástavby riešeného územia, zosúladenie všetkých vzťahov s vytvorením optimálneho priestorového 

usporiadania a funkčného využívania územia s potrebnou kvalitnou technickou infraštruktúrou, 
• návrh vhodnej urbanistickej štruktúry riešeného územia, vytvorenie urbanistickej štruktúry a názoru na podrobnejšie 

urbanistické usporiadanie územia a návrh zastavovacích podmienok s názorom na urbanistické usporiadanie, 
• dopravný systém riešiť vo vzťahu na nadradenú dopravnú sieť, 
• návrh a určenie podmienok zástavby v riešenom území vyplývajúcich z navrhovanej urbanistickej koncepcie ako 

podklad pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
• obsah a rozsah dokumentácie spracovať primerane v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 o ÚPP a ÚPD.  
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Forma spracovania zmien a doplnkov č. 3 ÚPN Obce 
Zmeny a doplnky č.3 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. 

Grafická časť dokumentácie je vypracovaná na podklade pôvodného územného plánu, formou náložky.  V  záväznej časti 
je dodržané číslovanie podľa pôvodného znenia a doplnený text je zvýraznený modrou farbou. 

2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 
- Územný plán obce Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Vojany (v rozsahu pre katastrálne 

územie obce Čičarovce schválený uznesením č. 1/2008 dňa 16.04.2008). 
- 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 Všeobecne záväzným 
nariadením č.10/2009, Zmeny a doplnky 2014, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 
30.6.2014. Záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014 - záväzné regulatívy, ktoré 
majú dopad na katastrálne územie obce. 

2.1.1 Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti 

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité nasledovné podklady: 

Mapové podklady – hromadné údaje z kat. úradu Michalovce (kn, uo, bj – formát FUVI, VGI) 
- mapové podklady – základná mapa SR M 1: 50 000, M 1:10 000, M 1: 2 000 

Podklady a údaje obce: 
- Údaje zo sčítania obyvateľstva, domov a bytov, rok 1991, 2001 Krajský štatistický úrad Košice, štatistické údaje 

obce 

Záväzné podklady:  
- Územný plán veľkého územného celku Košického kraj (ÚPN VÚC KK): 

� Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK dňa 30.8.2004, Záväzná časť 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004, 

� Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009. Záväzná 
časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009, 

� Zmeny a doplnky 2014, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 30.6.2014. Záväzná 
časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014. 

- Územný plán obce Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Vojany (v rozsahu pre katastrálne 
územie obce Čičarovce schválený uznesením č. 1/2008 dňa 16.04.2008) spracovateľ: ArchAteliér Michalovce, 
2008. 

- Zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce Beša, Čičarovce, Drahňov, Ižkovce, Krišovská Liesková, Vojany (v 
rozsahu pre k.ú. obce Drahňov) schválené uznesením č.03/II.M/2012 dňa 08.08.2012, spracovateľ: ArchAteliér 
Michalovce, 2008. 

Pri spracovaní ZaD č.3 boli použité poskytnuté podklady: 
- Podnikateľský zámer  Attila Hires, Veľké Kapušany. 

3. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

3.1.1 Vymedzenie riešeného územia  

Riešené územie pre spracovanie Zmien a doplnkov č.3 územnoplánovacej dokumentácie obce Čičarovce sa 
vymedzuje :  
a) v rozsahu juhozápadnej časti katastrálneho územia obce Čičarovce v mierke 1:10 000 
b) v rozsahu navrhovaného zastavaného územia obce pre podrobné riešenie urbanistickej koncepcie a priestorového 

usporiadania  (mierka 1 : 2 000): 

Zmeny a doplnky č.3 
o lokalita č.1 - severná časť zastavaného územia obce - plocha pre zástavbu rodinné domy 
o lokalita č.2 – juhovýchodná časť zastavaného územie – zmiešaná funkcia - plocha pre občiansku vybavenosť  
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výrobná plocha, 

3.1.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných časti ÚPN VÚC Košický kraj 

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre Územný plán obce Streda nad Bodrogom je ÚPN VÚC Košický  
kraj schválený vládou SR, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR č. 281/1998 zo dňa 12.5.1998 
a následne boli spracované aktualizácie: 
� Zmeny a doplnky 2004, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK dňa 30.8.2004, Záväzná časť vyhlásená 

Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004, 
� Zmeny a doplnky 2009, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.712/2009 dňa 24.08.2009. Záväzná časť 

vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.10/2009, 
� Zmeny a doplnky 2014, schválené uznesením Zastupiteľstva KSK č.92/2014 dňa 30.6.2014. Záväzná časť vyhlásená 

Všeobecne záväzným nariadením č.6/2014. 

Z ÚPN – VÚC Košický kraj vyplýva potreba zabezpečiť (číslovanie je podľa textu záväzných regulatív ÚPN VUC KK): 

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

1.   Vytvárať podmienky na rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a na 
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, 
2.4. podporovať rozvoj košicko – prešovskej aglomerácie ako kvartérneho centra s najväčším predpokladom  

zabezpečiť rozvoj kvartérnych aktivít, 
2.6 formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a 

funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovni ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových 
osí a vidieckych priestorov, 

2.14. podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne druhej skupiny; 
2.14.4. veľkokapušianske ťažisko osídlenia, 

2.15 vytvárať priaznivé 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, 
2.17 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbárnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a 

vidieka, 
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: 
3.2 vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať štandard bývania a 

dosiahnuť priemer v kraji 340 bytov na 1 000 obyvateľov, 
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, 
3.8 podporovať rozvoj existujúcich a nových kultúrnych zariadení ako neoddeliteľnú súčasť poskytovania kultúrnych 

služieb obyvateľstvu a zachovania kultúrneho dedičstva, podporovať proporcionálny rozvoj kultúrnej infraštruktúry 
a budovanie domov tradičnej ľudovej kultúry. 

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a cestovného ruchu: 
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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 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 ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany prírody, prírodných 
zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry: 

5.1 chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných 
pôdnoekologických jednotiek, vinice v Tokajskej vinohradníckej oblasti a Východoslovenskej vinohradníckej 
oblasti a lesných pozemkov ako faktor usmerňujúci urbanistický rozvoj kraja, zabezpečovať ochranu prírodných 
zdrojov vhodným a racionalizovaným využívaní poľnohospodárskej a lesnej krajiny, 

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 biokoridorov, 

5.4 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji: 
b) pamiatkový fond, ktorý tvoria pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a národné kultúrne pamiatky, ako 

aj ochranné pásma všetkých kategórií pamiatkového fondu , 
d) známe lokality archeologických nálezísk, 

5.7 rezervovať vo výrobných zariadeniach plochy na uplatňovanie moderných ekologických technológií a prechod na 
spaľovanie zemného plynu, v prospech eliminovania príčin poškodenia životného prostredia, 

5.8 v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom využití 
prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a funkčnosť; z prvkov 
územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území, prípadne povoliť len 
extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov, 

5.9 podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, prírodných zdrojov a tvorby 
krajinnej štruktúry, 

5.10 v chránených územiach (európska sústava chránených území NATURA 2000 vrátane navrhovaných, národná 
sústava chránených území, chránené územia vyhlásené v zmysle medzinárodných dohovorov), v prvkoch 
prírodného dedičstva UNESCO, v NEOCENT, v biotopoch európskeho významu, národného významu 
a v biotopoch druhov európskeho a národného významu zosúladiť využívanie územia s funkciou ochrany prírody 
a krajiny s cieľom udržania resp. dosiahnutia priaznivého stavu druhov, biotopov a častí krajiny, 

5.11 zohľadňovať pri umiestňovaní činnosti na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a realizáciu 
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.  identifikovať stresové faktory v území a zabezpečiť ich elimináciu 
5.13.1.  vzdušné elektrické vedenia postupne ukladať do zeme, 
5.13.3.  vytvárať podmienky pre postupnú zmenu pohonu dieselmotorových cestných a  železničných vozidiel 

hromadnej dopravy na biopalivá a biooleje, 
5.13.3. vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického vybavenia v urbanizovaných 

priestoroch, 
5.14 podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávnením ornej pôdy 

ohrozovanej vodnou a veternou eróziou. 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry: 
6.13 Chrániť koridory pre cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy 

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. 

6.18. v oblasti rozvoja železničnej dopravy chrániť priestory pre: 
6.18.4. pre modernizáciu železničnej širokorozchodnej trate Košice – Maťovce – štátna hranica s Ukrajinou, 

7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 
7.1 zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom dosiahnuť do roku 2010 
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úroveň celoslovenského priemeru, 
7.9 znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom zásobovaných obyvateľov pitnou 

vodou, 
7.10 zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom dosiahnuť do roku 2010 

úroveň celoslovenského priemeru, 
7.11 prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a ČOV 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 využívaní územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzi alebo úpravu korýt tokov v 

lokalitách: 
7.12.4     na toku Laborec - od ústia po Michalovce, 

7.14 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako 
lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, podporovať a presadzovať v regiónoch s podhorskými 
obcami využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné 
elektrárne a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb, 

 
7.16   chrániť koridor pre výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo územím 

okresov Michalovce, Trebišov, Košice - okolie a Rožňava, 
7.19 chrániť koridory pre výstavbu diaľkových optických káblov v trasách  

 Veľké Kapušany - Vranov/Topľou 
 Veľké Kapušany - Michalovce 

8. V oblasti hospodárstva: 
8.2 zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie dobudovaním územia 

regiónov výkonnou verejnou dopravnou a technickou infraštruktúrou, 
8.3 dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji, a vytvárať podmienky na 

rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou a zvyšovať vzdelanostnú úroveň a mobilitu 
pracovnej sily v regiónoch 

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, 

8.17. 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. 

9. V oblasti odpadového hospodárstva: 
9.1. usmerniť cieľové nakladanie s určenými druhmi a množstvami odpadov, budovania nových zariadení na 

zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ako aj budovania zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území 
v súlade s Programom odpadového hospodárstva kraja, 

9.2. koordinovať a usmerňovať výstavbu nových skládok tak, aby kapacitne a spádovo zabezpečili požiadavky na 
ukladanie odpadov v jednotlivých regiónoch kraja podľa ich špecifickej potreby, 

 

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
1. Cestná doprava: 

1.6 cesty II. triedy, ich preložky, rekonštrukcie a úpravy 
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 

- na toku Laborec od po Michalovce, 
5.7 stavby zariadení zabezpečujúcich zásobovanie elektrickou energiou 

5.7.4. 2x400 kV vedenia ZVN Lemešany - Veľké Kapušany. 
5.11 stavby diaľkových optických káblov v trasách Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, Košice - Trebišov, Košice - 

Slovenské Nové Mesto, Spišská Nová Ves - Rožňava, Nálepkovo - Dobšiná, Spišská Nová Ves - Štrba, 
Kráľovský Chlmec - Slovenské Nové Mesto, Veľké Kapušany - Vranov nad Topľou a Veľké Kapušany – 
Michalovce. 
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3.2 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE 

Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obcí prevzaté z ÚPN Obce Beša, Čičarovce, 
Ižkovce, Drahňov, Krišovská Liesková, Vojany, pre k.ú. obce Čičarovce 

a) Demografia 

 V zmysle „Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2025“ (Výskumné demografické centrum 
INFOSTAT Bratislava 2004) možno očakávať nasledovný demografický vývoj obce: 

Návrh pre obec Čičarovce podľa ÚPN-O (r.2008): 
Napriek nepriaznivému demografickému vývoju v okrese Michalovce, môžeme v obci Čičarovce pre dlhodobú 

demografickú prognózu uvažovať s prírastkom obyvateľstva. Ten bude závisieť od orientácie a pripravenosti obce 
ponúknuť nové lokality pre investičnú a bytovú výstavbu,  vytvorenie nových pracovných príležitosti v samotnej obci, 
v meste Michalovce ako aj výraznými investičnými akciami v rámci okresu.  

2005 - 2025 prírastok spolu cca 10%.....................................  88 obyvateľov 
  2025 počet obyvateľov spolu ................................. 940 obyvateľov 
 

Návrh 

V ZaD č.3 ÚPN-O navrhujeme rozšírenie plochy pre výstavbu rodinných domov v severnej časti v zastavanom územia 
obce. 

 navrhovaný prírastok do r.2025 počet obyvateľov spolu ............. 950 obyvateľov 

b) Bytový fond  

V ÚPN-O (r. 2008)  boli navrhované pre výstavbu rodinných domov tieto disponibilné lokality v zastavanom i mimo 
zastavaného územia: 

Lokalita 
Počet rodinných domov 

V zast. území Mimo zast. územia Spolu 
Prieluky / Rozptyl  90 - 90 
Lokalita „Západ“ - 20 20 

Spolu  90 20 110 

Navrhovaný prírastok RD je 30 % z disponibilných lokalít  = 32 RD   

Navrhovaný počet bytov (RD) a obyvateľov 
Byty Obyvatelia 

Stav v roku 2004 Navrhovaný prírastok  Navrhovaný stav Obložnosť  Počet obyvateľov 

256 32 108 3.3 940 

Návrh 

V ZaD č.3 ÚPN-O navrhujeme rozšírenie plochy pre výstavbu rodinných domov v severnej časti v zastavanom územia 
obce. 

Lokalita 
Počet rodinných domov 

V zast. území Mimo zast. územia Spolu 
Lokalita č.1  3 0 3 

Navrhovaný počet bytov (RD) a obyvateľov: ÚPN-O + ZaDč.3 
Byty Obyvatelia 

 Navrhovaný 
prírastok v  
r. 2008 

Navrhovaný 
prírastok v  
r. 2015 

Navrhovaný 
stav 

Obložnosť Počet obyvateľov 

Stav v roku 2004 256 32  108 3.3 940 
Stav v roku 2011 262 - 3 111 3.3 950 
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4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY OBCE 

4.1.1 Funkcia a poloha riešeného územia v sídle osídlenia 

Navrhované lokality sa v riešenom území v sídle osídlenia nachádzajú: 
- Lokalita č. 1: severná časť zastavaného územia obce. Riešené územie je napojené novou účelovou komunikáciou, 

ktorá sa napája na jestvujúcu miestnu komunikáciu. 
- Lokalita č. 2: juhovýchodná časť zastavaného územia obce. Riešené územie sa nachádza pri ceste tr. III/55237 

Čičarovce - Veľké Kapušany. 

5. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

Lokalita č. 01  
Navrhovaná zmena sa nachádza v severnej časti zastavaného územia obce Čičarovce.  Rieši rozšírenie rozvojových 

plôch vo väzbe na navrhovaný územný rozvoj pre funkčné využitie – plochy bytovej výstavby formou rodinných domov . 
Jedná sa o plochu 0,3607 ha obce. 

 Územie je rovinaté s optimálnym napojením na navrhovanú obslužnú komunikáciu, ktorá sa pripája na miestnu 
komunikáciu.  

Navrhovaná zástavba musí rešpektovať: 
max. výška zástavby – podpivničenie a dve nadzemné podlažia vrátane podkrovia. 

Hlavný cieľ riešenia - urbanistická koncepcia: 
- Navrhované územie sa nachádza v severnej časti zastavaného územia obce Čičarovce. 
- ZaD č.3 riešia novú funkčnú plochu vo výmere 0,3607 ha pre funkciu so zástavbou pre rodinné domy. 

Navrhovaná zmena rieši rozšírenie plochy pre bytovú zástavbu, sprístupnenie lokality a infraštruktúru.  

Lokalita č. 02 

Navrhovaná zmena je na časti pozemku s charakterom zastavané plochy a nádvoria a záhrady vo výmere 0,5279 ha. 
Územie je rovinaté s optimálnym napojením na jestvujúcu cestu tr. III/55237 Čičarovce - Veľké Kapušany.  

Hlavný cieľ riešenia - urbanistická koncepcia: 
- Navrhované územie sa nachádza v juhovýchodnej časti zastavaného územia obce Čičarovce. 
- ZaD č.3 riešia novú funkčnú plochu vo výmere 0, 5279 ha pre zmiešané územie občianskej vybavenosti a výroby. 

Navrhovaná zmena rieši plochu pre administratívnu časť  a plochu pre zázemie stavebnej spoločnosti. Odstavné 
plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné 
prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.. Výrobné a skladové areály 
musia zabezpečiť výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v šírke min. 5m okolo oplotenia areálu.  

Navrhovaná plocha musí rešpektovať: 
- ochranné pásmo existujúcich dopravných komunikácií a hlavných rozvodov inžinierskych sietí, 
- ochranné pásmo vodného toku Údoč  - 10 m nezastavaný pás od brehovej čiary toku resp. vzdušnej päty hrádze. 
- max. výška zástavby – bez podpivničenia a dve nadzemné podlažia. max. výška zástavby je  do 8,0 m.  

6. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

6.1.1 Návrh funkčného využitia územia 

Navrhované plochy:  

� lokalita č.1 - severná časť zastavaného územia obce – plochy rodinných domov 

Funkčné územie rodinných domov (ÚRD) 

Funkčné využitie: bývanie v rodinných domoch a vilách. 

� Prípustné sú: 
1. Rodinné domy, vily a bytové domy s maximálnym počtom 6 b.j. 
2. Pre obsluhu územia slúžiace športové zariadenia. 
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3. Garáže pre osobné automobily na pozemkoch rodinných domov . 

� Výnimočne prípustné sú: 
1. Rodinné domy s drobnochovom hospodárskych zvierat. 
2. Obchody, služby a malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho     obyvateľstva. 
3. Malé stravovacie zariadenia. 
4. Zariadenia pre výchovné, cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné a športové účely.  

� Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   
1. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa služieb, 
2. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové 

vody znečistené ropnými látkami a pod., 

� Neprípustné sú: 
1. Výsadba hospodárskej zelene v predzáhradkách 
2. Skladové zariadenia, zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej produkcie 
3. Servisy, garáže mechanizmov. 

� lokalita č.2 – juhovýchodná časť  zastavaného územia - zmiešané územie pre občiansku vybavenosť a 
výrobu. 

Funkčné územie zmiešanej občianskej vybavenosti a výroby (ÚZOVV)  

Funkčné využitie: občianske vybavenie miestneho významu a výroby, stavebníctva a skladov. 

� Prípustné sú:  
1. Služby a administratívne zariadenia. 
2. Stravovacie a ubytovacie zariadenia. 
3. S hlavnou funkciou súvisiaca technická a obslužná vybavenosť. 

� Výnimočne prípustné sú: 
1.  Skladové priestory 
2.  Byty v nebytových domoch, pohotovostné byty a ubytovne na prechodné ubytovanie 

� Neprípustné sú: 
1.  Zariadenia na spracovanie a výkup poľnohospodárskej produkcie. 
2.  Servisy. 
3.  Hygienicky závadná výroba. 

� Podmienky prevádzkovania uvedených činností:   
1. odstavné plochy musia byť riešené na pozemku prevádzkovateľa. Uvedené služby nesmú mať negatívny 
vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.. 
Výrobné a skladové areály musia zabezpečiť výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v šírke min 5 m okolo 
oplotenia areálu. 

7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKÉHO VYBAVENIA SO 
SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

Služby výrobné a opravárenské 

Priamo v obci je  firma „Casablanca“, ktorá sa zaoberá výrobou umelých vencov, stromčekov a rôznych doplnkov. 
V severnej časti kat. územia obce sa nachádza areál závodu Slovnaft. Plocha areálu je 80 128 m2 a nachádza sa 

v ňom 8 priemyselných objektov.  
V severnej časti kat. ú. sa nachádza areál - SE, a.s. Bratislava OZ EVO Vojany. Celková plocha areálu EVO Vojany 

na kat. území obce Čičarovce je 492 229 m2.  

Návrh 

Lokalita č.2 -  v juhovýchodnej časti zastavaného územia obce Čičarovce navrhujeme areál o výmere 0,5279 ha s 
funkčnou plochou pre zmiešané územie občianskej vybavenosti a výroby. Navrhovaná zmena rieši plochu pre 
administratívnu časť  a plochu pre zázemie stavebnej spoločnosti. Odstavné plochy musia byť riešené na pozemku 
prevádzkovateľa. Uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové 
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vody znečistené ropnými látkami a pod.. Výrobné a skladové areály musia zabezpečiť výsadbu ochrannej a izolačnej 
zelene v šírke min. 5m okolo oplotenia areálu.  

Navrhovaná plocha musí rešpektovať: 
- ochranné pásmo existujúcich dopravných komunikácií a hlavných rozvodov inžinierskych sietí, 
- ochranné pásmo vodného toku Údoč  - 10 m nezastavaný pás od brehovej čiary toku resp. vzdušnej päty hrádze. 
- max. výška zástavby – bez podpivničenia a dve nadzemné podlažia. max. výška zástavby je  do 8,0 m.  

7.1 KULTÚRNE, HISTORICKÉ  A PRÍRODNÉ HODNOTY 

7.1.1 Kultúrno-historický potenciál 

Skúmané územie je súčasťou Košického kraja, okresu Michalovce, kde sa stretávajú a prelínajú kultúrne vplyvy 
viacerých historických regiónov – Zemplín, Abov, Spiš a vytvárajú bohatý a mimoriadne rozmanitý kultúrno-historický 
potenciál tohto územia. Juhovýchodnú časť Košického kraja, tvorí z hľadiska historického Užská župa (Beša, Ižkovce, 
Čičarovce, Krišovská Liesková – Križany a Liesková, Vojany) a Zemplínska župa (Drahňov) 

c) NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY 

Čičarovce - sú evidované tieto národné kultúrne pamiatky: 
1. Kostol, reformovaný – klasicistický, postavený koncom 18. storočia na základoch pôvodného kostola. 

Začiatkom 19. stor. bola pristavená veža.  
2. Kostol, gréckokatolícky – barokovo-klasicistický, postavený začiatkom 19. stor., opravený r. 1903 a po druhej 

svetovej vojne.  

Návrh 

Legislatívnu ochranu pamiatok s podmienkami ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území  v súlade 
s medzinárodnými zmluvami v oblasti európskeho a svetového kultúrneho dedičstva upravuje zákon č. 49/2002 Z.z. o 
ochrane pamiatkového fondu. Pamiatkový fond tvorí súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa uvedeného 
zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. Národné kultúrne pamiatky sú v § 2, 
ods. 3 zákona č. 49/2002 Z.z. uvedené ako kultúrne pamiatky .  

K zámeru akejkoľvek formy úpravy (nová výstavba, dostavba, nadstavba, adaptácia, rekonštrukcia, zemné práce a 
pod.) situovaných na území ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok (OP NKP) a v územiach archeologických 
lokalít si investor vyžiada rozhodnutie príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu, ktorý rozhodne o prípustnosti 
prác a prípadnej nutnosti vykonania pamiatkového výskumu. Súhlasné stanovisko resp. rozhodnutie príslušného orgánu na 
ochranu pamiatkového fondu, v ktorom budú presne stanovené podmienky realizácie záchranného/pamiatkového 
archeologického výskumu,  je potrebné zabezpečiť v súvislosti s územným a stavebným konaním. Tým sa zamedzí 
opakovaniu situácií, keď pri stavebných prácach z neznalosti alebo z nedôslednosti boli vážne poškodené alebo celkom 
zničené významné archeologické artefakty a zvyšky po historickej zástavbe.  

 

Ochranné pásma  

Nehnuteľné kultúrne pamiatky – 10 m ochranné pásmo vyhlásené podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu v platnom znení. (Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich 
metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou). 

7.1.2 Archeologické hodnoty 

V záujmovom území sú v zmysle § 41 odseku 1 pamiatkového zákona evidované nasledujúce archeologické 
náleziská: 

- Poloha Liceumi domb – sídlisko potinskej kultúry, mladý neolit mladopaleolitická štiepaná industria nálezy 
z neolitu, eneolitu, doby bronzovej, halštátskej, stredoveku 

- Poloha okolo kóty 98,9 – neolitická štiepaná industria 
- Poloha Malá Moľva (Tökös) – polykultúrne sídlisko, nálezy paleolitickej štiepanej industrie, keramika z nolitu, 

doby bronzovej, halštátskej, laténskej a stredovekej 
- poloha Vyvyšenina nad potokom Udoč – nálezy z doby rímskej a doby bronzovej 
- Poloha Veľký les – nález neolitickej kamennej sekerky 
- Poloha Veľká Moľa – polykultúrne stredisko s nálezmi z neolitu, eneolitu, doby bronzovej, laténskej, rímskej 
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a včasného stredoveku 
- Poloha Kertalja – sídlisko, praveká keramika 
- Poloha Ostródomb – veľmi bohaté polykultúrne sídlisko s nálezmi z doby bronzovej, laténskej a zo stredoveku 
- Poloha Pri železničnom domku – eneolit, skupina tiszapolgárska 
- Poloha kóta 111,4 (111,1) – staršia doba bronzová 

Návrh 

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

7.1.3 Chránené územia ochrany prírody 

V katastrálnom území obce sa nachádza územie s osobitnou ochranou prírody a krajiny v zmysle zákona NR SR 
č.287/94 Z.z.o OPaK na zákon NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: Chránená 
krajinná oblasť Latorica a Chránené vtáčie územie Medzibodrožie.  

V k.ú. obce Čičarovce nie sú evidované ani navrhované územia s osobitnou ochranou prírody a krajiny v zmysle 
zákona NR SR č. 287/94 Z.z. a zákona č. 543/2002 Z.z. 

7.2 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA 

7.2.1 Ťažba nerastných surovín  

d) Prieskumné územie 

Katastrálne územie obce Čičarovce spadá do prieskumného územia „Východoslovenská Nížina I. – horľavý zemný 
plyn“ (P14/03).  

e) Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

V skúmanom území obce sa nenachádzajú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory. 

7.2.2 Priemysel a výroba 

V katastrálnom území obce sa v severnej časti nachádza areál SE, a.s. Bratislava o výmere 492 229 m2 a areál 
závodu Slovnaft, a.s, Vlčie hrdlo, Bratislava sa rozprestiera na ploche 80 128 m2. 

7.2.3 Poľnohospodárstvo 

Vo západnej časti zastavaného územia obce sa nachádza „Agro družstvo Čičarovce“. V súčasnosti sa družstvo 
zaoberá chovom hovädzieho dobytka a ošípaných v počte: 107 ks HD, 130 ks dojníc, 46 ks teliat, MHD 207 ks, ošipáreň –
pred výkrm 27 ks, s kap. 90 ks, ošipáreň matečník 66 ks, 100 ks   odstavčiat, výkrm ošípaných 350 ks s kapacitou do 450 
ks.  

Výmera užívanej poľnohospodárskej pôdy v kat. území = 1863,5268 ha, z toho: ornej pôdy v katastrálnom území 
1060,5447 ha, plocha trvalých trávnatých porastov 802,9821 ha, areál družstva 21,1715ha, plocha odvodňovacích 
zariadení Orsina 79,2454 ha, Farkasszara cca 44 ha 

Celková výmera kat. územia 2768,63 ha;  plocha ornej pôdy 1116,77 ha, plocha trvalých trávnatých porastov 936,44 
ha, plocha viníc 5,2 ha; plocha záhrad 46,20 ha; plocha záhrad a ovocných sadov 46,20 ha; plocha lesných porastov 
233,93 ha; vodná plocha 166,91 ha; zastavaná plocha 49,11 ha; ostatná plocha 212,35 ha. 

K.ú. obce sa nachádzajú melioračné kanály:  
- melioračný kanál „E1“ (evid.č. 5412 069 006) vybudovaný v roku 1967 o dĺžke 4,850 km v rámci stavby „Odvodnenie 

pozemkov VSN III/1,2“ 
- melioračný kanál „F1“ (evid.č. 5412 069 008) vybudovaný v roku 1967 o dĺžke 2,355 km v rámci stavby „Odvodnenie 

pozemkov VSN III/1,2“ 
- melioračný kanál „G1“ (evid.č. 5412 069 009) vybudovaný v roku 1967 o dĺžke 1,800 km v rámci stavby „Odvodnenie 

pozemkov VSN III/1,2“ 
- melioračný kanál „A2“ (evid.č. 5412 069 012) vybudovaný v roku 1974 o dĺžke 1,770 km v rámci stavby „Odvodnenie 

pozemkov VSN III/1,2“ 
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V katastrálnom území sa nachádzajú tieto tri najlepšie skupiny poľnohospodárskej pôdy. 

Katastrálne územie         Tri najlepšie skupiny PP podľa BPEJ 
Čičarovce 5 – 0311002, 6 – 0312003, 7 - 0313004 

 
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 chránené PP s týmito kódmi bonitovaných pôdno – ekologických 
jednotiek (ďalej len „BPEJ“): 

 
Kat. územie Skupina kvality kód BPEJ 
Čičarovce 5 0311002, 0348205, 0350002 

7.2.3.1 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov. 

Návrh 

Premietnutie a zapracovanie rozvojových zámerov obce, požiadaviek fyzickej a právnickej osoby do Územného plánu 
obce . Hlavným cieľom návrhu Zmien a doplnkov č.3 je zmena  funkčného využitia. Jedná sa o navrhované lokality pre 
plochy bytovej zástavby a plochy pre občiansku vybavenosť a výrobu, plochy technickej vybavenosti. 

Lokalita č.1 sa nachádza na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0311002 (5), 0350002 (5), na súkromných 
pozemkoch  (trvalý trávnatý porast) – požiadavka súkromného vlastníka. Celkový záber je 0,3607 ha. 

Lokalita č.2 je na poľnohospodárskej pôde na BPEJ 0312003 (6) na súkromných pozemkoch. Celkový záber je 
0,5279 ha, z toho je 0,1967 na ploche záhrad a 0,3312 ha na nepoľnohospodárskej pôde. 

V urbanistickom priestore je navrhnutá prístupová komunikácia, parkoviska, technická infraštruktúra, sprievodná 
zeleň. Záber je na nepoľnohospodárskej pôde na súkromných pozemkoch o výmere 0,0684 ha. 

 

   
tab.č.2 

Čičarovce 
  Mimo 

Záber celkom (ha)       Zastavané územie zastavané územie  
ha ha 

Poľnohospodárska pôda celkový záber 1,5319 0,0000 1,5319 
z toho:         poľnohospodárska pôda 1,5319 0,0000 1,5319 

nepoľnohospodárska pôda 0,3996 0,0000 0,3996 

Najkvalitnejšia poľnohospod. pôda 0,3607 0,0000 0,3607 
        

  Záber v zastavanom 
území 

Záber mimo hranice 
súčasne zastav. území 

Spolu 
  (ha) 

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

7.2.4 Lesné hospodárstvo 

Vzhľadom na prírodné podmienky sa lesné hospodárstvo v skúmanom území neprevádzkuje. V kat. území obce sa 
nachádzajú lesné porasty o celkovej ploche 253,93 ha. 

Návrh 

Záber z lesných pozemkov sa nenavrhuje. 

8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

8.1.1 Ochranné pásma 
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- Pásmo hygienickej ochrany 50 m od oplotenia cintorína . 
- Ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesného porastu v zmysle § 10 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. 

o lesoch. 
- poľnohospodárske dvory závislosti od počtu hospodárskych zvierat vo uvedenej vzdialenosti od budov na 

ustajnenie zvierat: – 300 m  
- 20 m cesta III. triedy od osi vozovky na každú stranu v úseku mimo zastavané územie obce. 
- ochranné pásmo elektrických vedení pri napätí:  

o 20 m pre vzdušné VVN elektrické od 110 kV do 220 kV, na každú stranu od krajného vodiča, 
o 15 m pre vzdušné VVN elektrické od 35 kV do 110 kV, na každú stranu od krajného vodiča, 

- od 1 do 35 kV vrátane: 
o pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m (vzdušné VN elektrické vedenia 22 kV, 

na každú stranu od krajného vodiča), 
o pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m (vzdušné VN elektrické 

vedenia 22 kV, na každú stranu od krajného vodiča), 
o pre zavesené káblové vedenie 1 m, 
o pre transformačné stanice 10 m od transformovne VN/NN. 

- VVTL DN 700, 300 m na každú stranu od osi plynovodu v úseku mimo zastavané územie obce 
- Tranzitný plynovod DN 2x1400, 3x1200 - od osi na každú stranu 300 m. 
- Medzinárodný plynovod – Bratstvo DN 700 - od osi na každú stranu 300 m. 
- Ropovod DN 400 - od osi na každú stranu 300 m. 
- VTL plynovod 20 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo). 
- STL plynovod 10 m na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) na voľnom priestranstve a 

v nezastavanom území. 
- 1 m ochranné pásmo pre NTL a STL plynovody a prípojky v zastavanom území obce. 
- 2,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie od vonkajšieho pôdorysného kraja potrubia 

na obidve strany. 
- 1,5 m pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm od vonkajšieho 

pôdorysného kraja potrubia na obidve strany. 
- 0,5 – 1,0 m od osi na každú stranu telekomunikačnej siete a diaľkového kábla. 
- Pri využití územia chrániť koridory pre rekonštrukciu alebo výstavbu hrádzí alebo úpravu korýt tokov 

v lokalitách - na toku  Laborec, Latorica. 
- Územná rezerva pozdĺž hrádze rieky  Laborec a Latorica od päty hrádze 10 m. 
- 6 m od brehovej čiary vodných tokov mimo zastavaného územia. 
- 5 m od brehovej čiary odvodňovacích kanáloch. 

8.1.2 Chránené ložiskové územie, dobývacie priestory 

- Prieskumné územie „Východoslovenská Nížina I. – ropa a zemný plyn“. 

8.1.3 Ochrany prírody a krajiny 

- Chránená krajinná oblasť CHKO Latorica 
- Chránené vtáčie územie SKCHVU015 Medzibodrožie 
- Územie európskeho významu SKUEV 0006 Rieka Latorica 
- Územie európskeho významu SKUEV 0007 Čičarovský les 
- Nadregionálne biocentrum Latorický luh 
- Nadregionálny biokoridor rieka Latorica  
- Regionálny biocentrum v obci– Čierny les – Vilhaň, Veľké lúky 
- Regionálny biokoridor Kapušiansky les – Ortov 
- Miestne biocentra: Čičarovský les, Mokradné spoločenstvá, Bešiansky polder II, zamokrené lúky 
- Lokálne biokoridory: kanál Udoč, Maťovský kanál, kanál Ortov, Ptrukšianský kanál, 

9. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU A OCHRANY PRED 
POVODŇAMI                           

9.1 NÁVRH Z HĽADISKA OBRANY ŠTÁTU 



ÚPN Obce Beša, Čičarovce, Ižkovce Drahňov, Krišovská Liesková, Vojany,................................. Strana 17 z 25 
Obec Čičarovce / Zmeny a Doplnky č.3 

 
 
 

ArchAteliér, Michalovce                                                                                                                                                          07 / 2015 
 

 

Záujmy obrany štátu nelimitujú potenciálne plochy pre rozvojové zámery rozvoja sídelnej štruktúry v skúmanom území. 
S plochami pre civilnú ochranu a jeho mierové využitie, ako také, sa neuvažuje. Ochrana obyvateľov jestvujúcich a 

navrhovaných  plôch pre bytovú výstavbu je riešená v komplexnej ochrane obce. Nové prístupové komunikácie vzhľadom 
na funkčnosť triedy, sú navrhované ako zhromažďovací  priestor. 

9.2 NÁVRH Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY 

Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi objektmi uvedené v stavebnom zákone.           
Na základe § 15 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je obec povinná označovať a 
trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho 
zásahu hasičských jednotiek. 

 Zásobovanie požiarnou vodou v nových lokalitách bude riešené z  verejnej vodovodnej siete z požiarnych hydrantov.   

Podľa STN 920400, tabuľka 2, položka 4 (Nevýrobné stavby s plochou nad 2000m2, výrobné stavby, sklady v 
jednopodlažnej stavbe s plochou nad 1000m2, otvorene technologické zariadenia s plochou nad 1500m2) je potreba 
požiarnej vody 25,0 l/s. 

Podľa Vyhlášky č.699/2004 Zb. (§4 odst.1) a článku 3.2. normy STN 920400, zdroje vody na hasenie požiaru musia byť 
schopne trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej počas 30 minút, t.j. celková zásoba požiarnej 
vody je 25,0 l/s . 30 minút = 45 000 l = 45,0 m3. 

Prístupová komunikácia bude slúžiť pre zásah požiarnej techniky, na rozvode vody budú  

9.3 NÁVRH Z HĽADISKA OCHRANY PRED POVODŇAMI 

Základným právnym dokumentom ochrany podzemných a povrchových vôd je zákon č.134/2010 Z.z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon).  

Katastrálnym územím obce Čičarovce preteká tok Latorica, Laborec a kanál Údoč.  
 
Návrh 

Opatrenia na ochranu pred povodňami ustanovuje zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. Pre tok Latorica a 
Laborec je stanovené inundačné územie. Inundačným územím je podľa §42 zákona č.184/2002 Z.z. o vodách a zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o vodách) územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta 
vodného toku, vymedzené záplavovou čiarou najväčšej známej alebo navrhovanej úrovne vodného stavu. Rozsah 
inundačného územia určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu vodného toku. Ak inundačné územie nie je 
určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami.  

 

Podľa záväzných regulatív v schválenom ÚPN VUC Košický kraj, je uvažované s rekonštrukciou hrádze rieky Laborec 
v severozápadnej a severnej časti kat. územia obce Ižkovce. Hrádza rieky Latorica je navrhovaná na rekonštrukciu resp. 
zvyšovanie koruny hrádze. 

Rieka Uh nemá v súčasnosti dostatočnú kapacitu na prevedenie prietoku Q100 ročnej veľkej vody. Podľa 
vypracovaného stavebného zámeru štátneho podniku SVP, PBH v Košiciach sa uvažuje s rekonštrukciou Uhu na km 0,00-
12,3“. Zámerom sa navrhuje s kapacitnenie koryta na prietok Q100 v rámci inundačného územia v medzihrádzovom 
priestore a to najmä z dôvodu rešpektovania maximálnej hladiny v Laborci.   

Pozdĺž brehov riek navrhujeme ponechať mimo zastavané územie obce obojstrannú územnú rezervu 15 m. Pozdĺž 
brehov kanálov, navrhujeme ponechať mimo zastavané územie obce obojstrannú územnú rezervu 6 m. V zastavanom 
území navrhujeme ponechať územnú rezervu 5 m. 

10. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, KOSTRA ÚZEMNÉHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKEJ   STABILITY 

10.1.1 Prírodné dedičstvo 

10.1.1.1 Chránené územia  
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a) Veľkoplošné chránené územia:   

Národné parky (NP)           -  nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránená krajinná oblasť (CHKO)   -  CHKO Latorica   
Medzinárodne významná mokraď: - Mokraď Latorica / ramsaské lokality 

b) Maloplošné chránené územia:   

Prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia (PR, NPR)   -  PR Zemplínska Jelšina  5. stupeň ochrany 
Prírodná pamiatka , národná prírodná pamiatka (PP, NPP)   -  nenachádzajú sa v riešenom území   
Chránený areál (CHA)  -  nenachádzajú sa v riešenom území   

c) Chránené stromy:   - nenachádzajú sa v riešenom území   

10.1.2 Lokality medzinárodného významu  

Územia svetového prírodného dedičstva UNESCO     -   nenachádzajú sa v riešenom území   

10.1.3 Európska sieť chránených území  – NATURA 2000 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ)         -  SKCHVU 015 Medzibodrožie   
Územie európskeho významu  (ÚEV)   -  SKUEV 0007 Čičarovský les - les   

10.1.4 Genofondovo významné lokality:  

Genofondové   plochy   predstavujú    lokality s výskytom chránených,  ohrozených  a  vzácnych  druhov  bioty,  
prípadne ich celých spoločenstiev. Ku genofondovým plochám  zaraďujeme taktiež vyhlásené Maloplošné chránené  
územia. 

Kapušiansky les - Ortov, Čičarovský les - les 

10.1.5 Prvky územného systému ekologickej stability 

10.1.5.1 Biocentrá : 

- Nadregionálne biocentrum (NBC) - Latorický luh. 
- Regionálne biocentrum (RBC) Čierny les - Vilhaň, Veľké lúky, 
- Miestne biocentra: Čičarovský les, Mokradné spoločenstvá, Bešiansky polder II, zamokrené lúky. 

10.1.5.2 Biokoridory:  

- Nadregionálny biokoridor (NBK) rieka Latorica, 
- Regionálny biokoridor (RBK) Kapušiansky les - Ortov 
- Lokálny biokoridor - kanál Údoč, Maťovský kanál, kanál Ortov, Prukšiansky kanál, 

11. DOPRAVA A DOPRAVNÉ ZARIADENIA 

11.1 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE 

11.1.1 Širšie dopravné náväznosti 

11.1.1.1 Cestná doprava 

Základná komunikačná sieť 
V kat. území obce sa nachádza v severnej časti cesta II/552 Oborín - Vojany – Veľké Kapušany, cesta III/552 47 

smer Čičarovce a III/ 552 37 Vojany – Čičarovce. Cesta II/552 je vybudovaná mimo zastavané územie v kategórií C 9,5/70 
a cesty III. triedy v kategórií C 7,5/70.  

Obec Čičarovce je obsluhovaná cestou III/552 37, ktorá v obci končí na križovatke s miestnymi cestami v západnej 
polohe obce. Cesta plní funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 a je vybudovaná kategórie MOK 7,5/40.  Mimo 
zastavané územie obce je cesta vybudovaná kategórie C 7,5/70. 

Pozdĺž cesty III/ 552 37 je vybudovaný jednostranný asfaltový peší chodník šírky 1,0 m. Pozdĺž  ostatných 
komunikácii nie sú zrealizované chodníky pre tento účel sa využíva vozovka a pridružený uličný priestor. 
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Návrh 

- cesta III/552 37 bude plniť funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B3 a navrhujeme ju prestavať na kategóriu  
MZ 8,0 /50 v zmysle STN 73 6110 

- mimo zastavané územie obce bude vyhovovať kategória cesty  C 7,5/70 podľa STN 73 6101  
- pozdĺž zbernej komunikácie navrhujeme prestavať chodník pre peších v šírke min. 2,0m, nakoľko existujúca šírka 

chodníka je nevyhovujúca 

11.1.1.2 Železničná doprava 

Riešeným územím združenia obcí prechádzajú tieto jednokoľajné železničné trate:  
- jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať širokého rozchodu so smerom štátna hranica Ukrajina – žst. Maťovce – 

Haniska pri Košiciach so železničnou dopravňou – žps. Maťovce ŠRT/NR. Trať je využívaná len pre nákladnú 
dopravu a to v prevažnej miere pre dovoz surovín zo štátov SNŠ. Podľa ÚPN VÚC jej výhľadové vyššie využitie pre 
vývoz tovarov sa dá predpokladať ako dôsledok rozvoja voľného colného pásma v lokalite Bočiar a Interportu 
v rovnakej lokalite. Na trati je potrebná modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. 

- jednokoľajná elektrifikovaná železničná trať normálneho rozchodu so smerom štátna hranica Ukrajina – žst. Maťovce 
– Bánovce nad Ondavou so železničnou dopravňou – žst. Veľké Kapušany, z. Veľké Kapušany. Podľa ÚPN VÚC trať 
v súčasnosti nie je využívaná pre medzinárodnú nákladnú dopravu. V návrhovom období nevyžaduje modernizáciu. 
 
Trate úrovňovo križujú cesty III/ 050 229 Budkovce - Drahňov, III/555 3 Stretava - Drahňov, III/ 552 28 smer žst. 

Vojany a cestu III/552 47 Vojany – Veľké Kapušany. 
Južným okrajom kat. územia obce Vojany prechádza širokorozchodná železničná trať do areálu SE, a.s. Bratislava 

a do areálu Slovnaft, a.s Bratislava. Trať nie je elektrifikovaná. Technický stav je vyhovujúci.  
V kat. území obce Čičarovce, Drahňov, Krišovská Liesková a Vojany sú umiestnené železničné stanice. 
 
Návrh 
 
V zmysle ÚPN VÚC Košického kraja je navrhovaná modernizácia železničnej širokorozchodnej trate Košice – 

Maťovce – štátna hranica s Ukrajinou. 

12. TECHNICKÉ VYBAVENIE 

12.1  VODNÉ  HOSPODÁRSTVO 

12.1.1 Zásobovanie pitnou vodou  

Obec má vybudovaný vodovod od roku 1995. Vodovod je v správe VVS, a.s. Závod Trebišov. Obec je zásobovaná 
pitnou vodou z Pododrožskej vodárenskej sústavy z Boťanského skupinového vodovodu so zdrojom vody – studne Boťany 
o kapacite 200l/s s úpravňou vody.  

Pitná voda je dopravovaná výtlačným potrubím oceľ DN 400mm, dl. 11 776m z úpravne vody Boťany do armatúrnej 
šachty situovanej pred spotrebiskom Veľké Kapušany. Odtiaľ je voda dopravovaná privádzacím potrubím oceľ DN 400mm, 
dl. 7 830m  do vodojemu Vojany. Na toto potrubie je napojená obec Čičarovce zásobovacím potrubím PVC DN/OD 
160mm,dl. 1 252m. Rozvádzacie potrubie v obci je z PVC DN/OD 90, 110, 160mm - dl. 5 538m.  

 
Výhľadová potreba vody podľa ÚPN-O (r.2008) 

Obec max. hodinová 
potreba vody 

Celková potreba vody Akumulácia 
z vodojemu Vojany    
Qdmax  

Akumulácia  
Qdmax  

Čičarovce 6,9 l/s 60 429 m3/rok 0 m3 0 m3 

Obec Čičarovce je bez akumulácie – napojenie je priamo na privádzacie potrubie do vodojemu Vojany. 

12.1.2 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

Obec nemá celoobecnú kanalizačnú sieť. Odpadové vody sú likvidované individuálne, vypúšťaním do domových 
čistiarni odpadových vôd alebo do žúmp. 

Návrh podľa ÚPN-O (r.2008) 



ÚPN Obce Beša, Čičarovce, Ižkovce Drahňov, Krišovská Liesková, Vojany,................................. Strana 20 z 25 
Obec Čičarovce / Zmeny a Doplnky č.3 

 
 
 

ArchAteliér, Michalovce                                                                                                                                                          07 / 2015 
 

 

Počet obyvateľov podľa urbanistického návrhu v obci bude 940 osôb do roku 2026. 
Priemerný denný prítok:  Qp = 126 989 l/deň 
Maximálny denný prítok:  Qmax = Qp . kd = 127 m3/deň  x 2,0 = 254 m3/deň  = 3,0 l/s 
Maximálny hodinový prítok:  Qmh = Qmax . kh = 3,0 x 2,1 = 6,3  l/s 
Celoročný prítok:  Qr = Qp . 365 = 127 m3/rok x 365 = 46 355 m3/rok 

 Znečistenie od obyvateľov:  BSK5 = 940 x 60g/os/deň = 56 400 g = 57kg  BSK5 /deň 

Návrh 

V prípade výstavby nových rodinných domov v lokalite č.1 navrhujem odkanalizovať rovnakým spôsobom do 
domových ČOV. 

12.2 ZÁSOBOVANIE  ELEKTRICKOU  ENERGIOU 

V obci sú vybudované 3 trafostanice. Dve trafostanice TR1 a TR2 sú staršieho typu a tretia TR3 má C22-2b. 
Trafostanice sú do výkonu 250 kVA.. Vo výhľadovom pláne obnovy VSE a.s. má trafostanice TR1 a TR2 zaradené na 
výmenu. Trafostanice sú napájané kmeňovým vedením VN 417 cez samostatné VN prípojky. Toto vedenie vyúsťuje z ES 
K. Chlmec. VN prípojky sú vo vyhovujúcom stave.  

NN rozvody sú po rekonštrukcii bez potreby väčších rekonštrukcií . 

Tabuľka distribučných trafostaníc – Návrh - rekapitulácia 
Obec Označenie TR Umiestnenie TR Jestvujúci výkon 

trafa 
Navrhovaný výkon 

trafa podľa ÚPN-
O (r.2008) 

Vlastník  

Čičarovce TR 1 Sever 250 kVA 400 kVA V 
 TR 2 Východ 250 kVA 250 kVA V 
 TR 3 Pri cintoríne 250 kVA 400 kVA V 
 TR PD Areál PD 400 kVA 400 kVA C 

 

Návrh 

ZaD č. 3 nenavrhujú zmeny riešenia zásobovania elektrickou energiou. 

12.2.1 Ochranné pásma 

Ochranné pásmo elektrických zariadení v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Zb. o energetike: 
-  pre vzdušné vedenie pri napätí od 220 kV do 400 kV v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z.. o energetike je ochranné 

pásmo 25 m od krajného vodiča na každú stranu vedenia, 
- 10 m pre nadzemné vedenie bez izolácie pri napätí od 1 kV do 35 kV a 7 m v súvislých lesných priesekoch (od 

krajného vodiča na každú stranu vedenia). 
- 4 m pre vodiče so základnou izoláciou pri napätí od 1 kV do 35 kV a 2 m v súvislých lesných priesekoch (od krajného 

vodiča na každú stranu vedenia). 
- 1m pre nadzemné káblové vedenie pri napätí od 1 kV do 35 kV (na každú stranu vedenia). 
- 10 m od transformovne VN/NN. 

V ochrannom pásme vonkajšieho el. vedenia a pod vedením je zakázané: 
- zriaďovať stavby a konštrukcie, 
- pestovať porasty s výškou presahujúcou 3m, vo vzdialenosti  
- presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby pri páde sa 

nemohli dotknúť el. vedenia 
- uskladňovať ľahko horľavé a výbušne látky, 
- vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo 

poškodiť el. vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, 

V ochrannom pásme podzemného vedenia a nad týmto vedením je zakázané: 
- zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzanie trvalého porastu a jazdiť osobitne ťažkými mechanizmami, 

12.3 SPOJE  A  TELEKOMUNIKAČNÉ  ZARIADENIA 



ÚPN Obce Beša, Čičarovce, Ižkovce Drahňov, Krišovská Liesková, Vojany,................................. Strana 21 z 25 
Obec Čičarovce / Zmeny a Doplnky č.3 

 
 
 

ArchAteliér, Michalovce                                                                                                                                                          07 / 2015 
 

 

12.3.1 Telekomunikačné zariadenia 

Z hľadiska napojenia na verejnú telefónnu sieť patrí riešené územie združenia do primárnej oblasti Michalovce (056). 
Obec Čičarovce je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu Veľké Kapušany. Digitálne telefónne ústredne svojou 
kapacitou a technologickými možnosťami zabezpečia výhľadové požiadavky na jednotlivé služby.  

Miestna telefónna sieť v obciach je riešená kombinovane, t.j. úložnými i vzdušnými káblami na drevených stĺpoch po 
okraji miestnych komunikáciách. Pokrývajú celé územie obcí a umožňujú napojenie účastníckych staníc domovými 
prípojkami. Prípojky sú zrealizované zavesenými káblami z uličných stĺpov, jednotlivo alebo združovaním, pomocou PCM.  

V skúmanom území sa nenachádzajú rádiotelefóne siete spoločnosti T-Mobile Slovensko. 

Návrh   

Nové trasy miestnych telefónnych káblov v lokalitách určených pre navrhovanú bytovú výstavbu, občiansku 
vybavenosť, podnikateľské aktivity, výrobu a pod. sú navrhované uložením do zeme. 

12.3.2 Rádiokomunikácie 

Príjem rozhlasového a TV signálu v súčasnosti sa zabezpečuje prostredníctvom individuálnych antén.  
Perspektívne navrhujeme vybudovať káblovú televíziu výstavbou spoločnej antény v objekte obecného úradu so 

spoločným káblovým rozvodom pre príjem dostupných TV signálov prenášaných družicami a programu CABLE PLUS. 
Uvedené rozvody je možne za dodržania platných noriem viesť v spoločných káblových rýh s rozvodom telefónu.  

12.3.3 Miestny rozhlas 

Rozvod miestneho rozhlasu v obciach združenia je prevedený vzdušne na oceľových stĺpoch s vodičmi 2x2,8 mm 
BY. Reproduktory sú 6 W a 12 W rozmiestnené tak, aby nevznikli zázneje. Vedenie je na oboch koncoch chránené proti 
podpätiu blesko poistkami.  

Rozhlasové zariadenie bolo dané do prevádzky v rokoch 1965 - 1970, čiže aj z pohľadu navrhovanej zástavby je 
potrebná rekonštrukcia a modernizácia siete. Ústredňa rozhlasu je situovaná v budovách obecných úradov. 

12.4 ZÁSOBOVANIE  TEPLOM, PLYNOM 

12.4.1 Zásobovanie teplom 

Teplo na varenie, vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody sa v riešených obciach získava: 
- individuálne v rodinných domoch z  kotlov na zemný plyn a v niektorých starých domoch ešte z pecí a šporákov na 

drevo a uhlie  
- objekty občianskeho vybavenia z kotlov ústredného vykurovania 

12.4.2 Plynofikácia 

Regulačné stanice zásobujúce vyššie uvedené obce sú zásobované zemným plynom:  
- obec Čičarovce, Vojany a Krišovská Liesková z VTL Čierne Pole 

Jednotlivé obce sú zásobované zemným plynom nasledovne: 

Obec Výkon RS /m3/hod/ Vyťaženosť RS /%/ 
Čičarovce RS 3000 Čierne Pole 25 

Dodávka zemného plynu je  zabezpečená z jestvujúcich regulačných staníc osadených v jednotlivých obciach podľa 
hore uvedenej tabuľky. Všetky regulačné stanice poskytujú dostatočnú rezervu množstva a tlaku plynu, pre perspektívne 
napojenie nových odberateľov. Podľa vyjadrenia dispečingu SPP OZ Michalovce, je vyťaženosť jestvujúcich regulačných 
staníc v rozsahu 25 – 42 %, viď  tabuľka. 

Výstupné tlaky plynu z jednotlivých RS sú uvedené v poslednom stĺpci hore uvedenej tabuľky. Tieto hodnoty tlaku sú 
prevádzkované v miestnej sieti v jednotlivých obciach. 

Regulácia tlaku ku konečnému odberateľovi u STL plynovodov sa vykonáva pomocou  regulátorov  tlaku, ktoré sú 
umiestnené v spoločnej skrinke spolu s plynomerom osadenom pri oplotení rodinného domu.  

Počty odberateľov plynu po jednotlivých kategóriách v roku 2002: 
Obec Obyvateľstvo Maloodber Veľkoodber Spolu 

Čičarovce 201 10 0 211 
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Ročné spotreby plynu po jednotlivých kategóriách: 
 
Obec 

Obyvateľstvo + Maloodber 
tis.m3/rok 

Veľkoodber 
tis.m3/rok 

Spolu 
tis.m3/rok 

Čičarovce 708 0 708 
 
Juhozápadným a južným územím riešeného územia prechádza tranzitný plynovod DN 2 x 1400/ 3x 1200, VTL 

plynovod Vojany – Užhorod DN 700, ropovod , medzištátny plynovod VVTL dn 700. Severným okrajom prechádza ropovod 
I. DN 500, ropovod II. DN 700. 

Návrh 

ZaD č. 3 nenavrhujú zmeny riešenia zásobovania teplom a plynom. 

Ochranné a bezpečnostné pásma 

Ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov v zmysle § 79 a § 80 zákona č. 
251/2012 Zb. o energetike: 

- 8 m pre technologické zariadenia (regulačná stanica plynu) a jej bezpečnostné pásmo 50m, 
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, na každú stranu od osi plynovodu, 
- 1 m pre plynovod s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, na každú stranu od osi plynovodu  

v zastavanom území, 
- 10 m pre plynovod s tlakom nižším ako 0,4 MP a na každú stranu od osi plynovodu (bezpečnostné pásmo) 

na voľnom priestranstve a na nezastavanom území, 
- 20 m pre plynovod s tlakom od 0,4 MPa a do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm, na každú stranu od 

osi plynovodu (bezpečnostné pásmo), 

13. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

13.1.1 Základné zložky životného prostredia 

Rozhodujúcimi znečisťovateľmi všetkých zložiek životného prostredia je najmä EVO Vojany. Úroveň životného 
prostredia v tejto časti územia je zaradená do triedy III. prostredie narušené. Prostredie vyhovujúce. 

13.1.2 Čistota ovzdušia 

Veľké zdroje znečisťovania 
V blízkosti skúmaného územia sa nachádzajú dva veľké zdroje znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľom týchto 

zdrojov sú Slovenské elektrárne a.s. Bratislava - EVO Vojany. EVO Vojany prevádzkuje zariadenie EVO1, ktoré pozostáva 
zo 6-ich blokov na pevné palivo a zariadenia EVO2, ktoré pozostáva taktiež zo 6-ich blokov, ale na plynné a kvapalné 
palivo. Vyššie uvedené bloky emitujú nasledovné základné znečisťujúce látky (ZL): TZL, SO2, NOX, SUMA C. Najväčšie 
množstvo týchto látok produkujú bloky EVO1. 

Na celkovú kvalitu ovzdušia má vplyv smer emisií z komínov, ktorý závisí od meteorologických podmienok, hlavne od 
smeru prevládajúcich vetrov.  

Negatívne účinky znečisťovania majú najväčší dopad na vegetáciu a poľnohospodársky využívanú pôdu.  

Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 
K potencionálnym prevádzkovateľom so stredným zdrojom znečistenia možno zaradiť Výrobné družstvo Vojany, Agro 

družstvo Čičarovce,  Agrospol PD Čierne Pole, Slovosivo a.s. Košice, Finmag Plus Košice, SEPS Bratislava, SWS Vojany 
a Slovnaft Bratislava.  

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO) 
Potencionálnymi prevádzkovateľmi s malým zdrojom znečistenia ovzdušia sú osoby právnické aj fyzické 

s oprávnením na podnikanie. Títo zodpovedajú za  vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.  
 

13.1.3 Vodné toky a nádrže, čistota vody, hydromelioračné zariadenia 

13.1.3.1 Charakteristika povrchových vôd a odtokové pomery 
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Riešené územie patrí do hlavného povodia Bodrogu (4-30) a do povodí tokov Laborec (4-30-04), Uh (4-30-06) 
a Latorica (4-30-02). Pozorovací objekt Ižkovce – Laborec pre povrchové vody sa nachádza na severnom okraji obce 
Ižkovce. 

Na riešenom území obce sa nachádzajú kanály VS II – Udoč a jeho ľavostranné prítoky Maťašovský kanál a odpad 
Ortov. Kanál Udoč je hlavným odvodňovacím kanálom VSN II, ktorý odvádza vnútorné vody na ČS Čičarovce. Celková 
dĺžka upravenej časti kanála je 14,885 km s hĺbkou 3,8 m. Vybudovaná kapacita priečneho profilu v kat. obce je 10 m3 /s. 
Maťašovský kanál, ktorý sa pripája na tok Udoč je dlhý 15,190 m. Vybudovaná kapacita je 5,45 m3. Kanál Ortov – jeho 
dĺžka  je 10,962 km. V súčasnosti SVP, š.p. OZ PbaH zabezpečuje rekonštrukciu kanála Udoč a súvisiacich kanálov VSN 
III, presmerovanie jeho časti smerom k novovybudovanej ČS Pavlovce n/Uhom. 

Návrh 

Pozdĺž brehov kanálov, navrhujeme ponechať mimo intravilán obce obojstrannú územnú rezervu 5 m. V zastavanom 
území navrhujeme ponechať územnú rezervu 3 m. 

Jednotlivé toky a melioračné odpady navrhujeme vyčistiť od zárastu, nánosov a usadenín, aby nedochádzalo k 
zanášaniu a dvíhaniu sa dna koryta. 

13.1.4 Zeleň 

Verejná, izolačná a ostatná zeleň 
Verejná zeleň sa nachádza na verejných priestranstvách, ako sú priestory okolia kostola, obecného úradu, 

historického parku v strede obce, materskej škole, základnej škole, cintorína a pod. Táto zeleň je pomerne k celkovej 
ploche dostatočne zastúpená. Niektoré úseky si vyžadujú doplnenie zelene a zdravotný rez drevín. 

Pozdĺž miestnych komunikácií sa vo verejnom priestore nachádzajú pásy využívané na uloženie technickej 
infraštruktúry. Zeleň pri komunikáciách je v sídle na priemernej úrovni. Tvoria ju trávnaté pásy s výsadbou vzrastlej zelene. 
Zeleň pozdĺž kanálov a tokov je dostatočne zastúpená. Miestami však zeleň  absentuje. 

Návrh 

Okolo navrhovaného areálu (lokalita č.2) navrhujeme zrealizovať zeleň v šírke 5m . 

13.1.5 Odpadové hospodárstvo 

Obec nemá spracovaný POH. Je súčasťou projektu separovaného zberu. Odvoz odpadu sa zabezpečuje 
prostredníctvom Technických služieb Mesta Veľké Kapušany. Odvoz KO je na riadenú skládku v Kráľovskom Chlmci. 

V severnej časti kat. územia sa nachádza zriadenej skládky stabilizátu VE EVO Vojany. 

Návrh  

Pri zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálneho odpadu obcí budeme postupovať v súlade s platným programom 
odpadového hospodárstva obcí a VZN obcí v spolupráci so zmluvnými partnermi. 

Komunálny odpad, ktorý sa nedá zhodnotiť ako druhotná surovina alebo skompostovať, navrhujeme vyvážať naďalej 
na riadenú skládku prostredníctvom zmluvných odberateľov odpadu.  

Výrobné zariadenia sa majú riadiť pri zhodnocovaní  a zneškodňovaní odpadu schváleným programom odpadového 
hospodárstva. 

Vo výhľadovom období navrhujeme: 
- zaviesť separovaný zber na všetky druhotné suroviny,  
- využívanie druhotných surovín zo separovaného zberu, 
- zavedenie technológie na úpravu biologických odpadov, resp. vyhradiť priestor na zhromažďovanie 

a kompostovanie biologicky odbúrateľného odpadu,  
- zaviesť zber oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín v zmysle ustanovenia 

zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

V areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, navrhujeme zberný dvor a kompostáreň bioodpadov. 

Iné druhy odpadov 

Pôvodcovia iných druhov odpadov sú organizácia a podniky, podnikajúce v kat. území obcí mikroregiónu.  Odpady 
vznikajúce v službách si musia pôvodcovia odpadov podľa vydaného zákona a príslušných vyhlášok a nariadení riešiť 
sami. 
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Tieto subjekty zneškodňujú nebezpečný odpad, vznikajúci pri ich činnosti prostredníctvom oprávnených organizácií 
na základe zmluvného zabezpečenia. 

V súčasnosti vývoz zo žúmp a septikov z komunálneho hospodárstva je zabezpečovaný fekálnymi autami. 
V budúcnosti sa problematika tohto odpadu vyrieši vybudovaním kanalizácie (Vodné hospodárstvo – Odkanalizovanie 
a čistenie odpadových vôd). 

14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  ÚZEMÍ 
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

14.1.1 Ťažba nerastných surovín  

Prieskumné územie 
Riešené územie spadá do prieskumného územia: 

-  Prieskumné územie „Východoslovenská Nížina, výhradný nerast ropa a horľavý zemný plyn“, 

14.1.2 Ložiskové územie, dobývacie priestory 

V skúmanom území obce Čičarovce sa nenachádzajú: 
-  Chránené ložiskové územie „Beša“ a dobývací priestor „Beša“ - (kat. územie obce Beša). 
- Prieskumné územie Beša nad Latoricou pre vyhradený nerast horľavý zemný plyn - (kat. územie obce 

Čičarovce). 

14.1.3 Prírodné zdroje územia 

V skúmanom území obce Čičarovce sa nachádzajú:. 

14.1.3.1 Termálne a minerálne vody 

V širšom okolí sa nachádzajú tri zdroje minerálnych prameňov (spracoval: RNDr. Husár, ORR-KSK). Významnejším 
zdrojom je vrt pri obci Krišovská Liesková – vrt Stretava 21, ktorý bol navŕtaný s geotermálnou vodou, s výdatnosťou 1 l.s-1 
a s teplotou na ústi vrtu okolo 80 Co. Ložisková teplota kolíše v rozmedzí 143 – 146 Co. Teploty v hĺbke: 500 m – 41 Co, 
1000 m – 65 Co, 1500 m – 89 Co, 2000 m – 112 Co, 2500 m – 135 Co, 3000 m – 160 Co. 

Z ostatných zdrojov  geotermálnych vôd sú: 
Sedem vrtov v okolí Čičaroviec 1, 2, 3, 5, 6, 8 a 9: 

- vrt č. 5 poloha I. (konečná hĺbka 1146 m, výdatnosť 1,3 l.s-1 z hĺbky 632 – 658 m, 792 – 798 m) – voda 
vhodná na bazénové využitie, 

- vrt č. 5 poloha II. (hĺbka 959 - 996 m, výdatnosť 2 - 6 l.s-1) – voda vhodná na bazénové využitie, 
- vrt č. 6 (konečná hĺbka 873 m, výdatnosť 4,4 l.s-1, teplota vrtu v ústi 38 –39 Co) 

Údaje o teplotách v príslušných hĺbkach sú len z vrtu Čičarovce 2 (sú aplikované aj na vrty Čičarovce 5 a 6) 
Okrem využitia geotermálnych vôd je územie Beša a Čičarovce perspektívne pre využitie tepla suchých hornín 
s ložiskovou teplotou 130 Co. Z tohto aspektu je dané územie zaradené do samostatného rajónu Malčice – Beša – 
Čičarovce – Bačka. Rajón, tvorený spodnými časťami stratovulkánov, zaberá plochu o rozlohe 200 km2 s teplotou 130 Co 
a leží v priemernej hĺbke 2500m.  
Údaje o teplotách v príslušných hĺbkach sú len z vrtu Čičarovce 2 (sú aplikované aj na vrty 5 a 6): 500m – 360C, 1000m - 
610C, 1500m - 82 0C, 2000m – 102 0C, 2500m – 116 0C, 3000 m – 129 0C. Hustota tepelného toku: 121,3 m W.m2. 

 

15. NÁVRH NA OBSTARANIE ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV,    
ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE A INEJ DOKUMENTÁCIE PRE 
ČASTI RIEŠENÉHO ÚZEMIA 

 Pre stanovenie podrobnejších zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania 
pozemkov, umiestnenia stavieb na pozemkoch a zastavovacích podmienok jednotlivých stavebných pozemkov navrhuje sa 
nenavrhuje zabezpečiť vypracovanie územného plánu zóny, resp. územnoplánovacích podkladov a inej dokumentácie. 
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Koniec sprievodnej správy. 
 
V Michalovciach, júl 2015            Ing. arch. Marianna BOŠKOVÁ  


