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Zaradenie pôdy do bonitných skupín
Odstavec bude nahradený: 
Bonitované pôdno-ekologické jednotky sú v zmysle prílohy č. 3 uvedeného zákona zaradené do

9 skupín kvality, pričom sa na prvé štyri vzťahuje zvýšená ochrana. V katastri obce Kľušov nie je ani
jedna bonitovaná pôdno-ekologická jednotka zaradená do niektorej z prvých štyroch skupín kvality.

Najkvalitnejšia  poľnohospodárska pôda podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona a v zmysle
prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Kľušov je označená kódmi BPEJ 0706012,
0769012, 0769202 a 0769212.  Z uvedených skupín pôd sa na záber v rozvojových lokalitách
navrhuje pôda podľa kódov chránených bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 0769212.

Doplnenie tabuľky:

BPEJ Skupina
kvality

Výmera
záberu

BPEJ Skupina
kvality

Výmera záberu

0769212 - 3,02 ha 0782685 9 1,16 ha
0769415 7 0,19 ha 0778265 8 0,99 ha
0769242 6 5,83 ha
0782672 9 9,45 ha
0757205 6 0,83 ha
0769312 - 2,39 ha

Rozšírenie zastavaného územia obce 
Bude doplnený odstavec:
Návrh ZaD č.1 obsahuje 7 rozvojových lokalít, pričom dve rozvojové lokality definované v

pôvodnom návrhu ÚPN (lokalita „2“ a lokalita „3“) sú rozšírené. Prioritou návrhu je využitie
predovšetkým plôch v zastavanom území obce, následne je predpoklad na zaberanie plôch na
menej kvalitných pôdach. Územný plán uvažuje o etapovitom zaberaní jednotlivých lokalít, ale
v tabuľkovej a textovej časti je uvedený sumárny počet vzhľadom na to, že nie je možné
jednoznačne predpokladať vývoj. 

Bude upravený odstavec:
Lokalita „2“

Záber PPLF na začlenenie existujúcich objektov bytových domov do hraníc zastavaného
územia je 5.152 m2. Plocha pre výstavbu rodinných domov je 11.678 cca 9.010 m2 a pre súkromú
zeleň pri rodinných a bytových domoch je vyčlenená plocha 17.594 24.595 m2 a pre vybudovanie
miestnej komunikácie je vyčlenených 3.100m2. Celková plocha lokality je cca 41.855 m2.

Odstavec bude nahradený:
Lokalita „3“
           V lokalite „3“ je na vybudovanie miestnej komunikácie paralelnej so štátnou cestou II/545
vyčlenených 4.650 m2, na predĺženie obslužnej komunikácie vrátane obratiska v južnej časti je
potrebných cca 680 m2. Na budovanie rodinných domov je vyčlenených 13.118 m2 východne aj
západne od cesty II/545. Plochy súkromnej zelene záhrad budú na 15.711 m2. Pre izolačnú zeleň
oddeľujúcu plochy remesiel a drobného priemyslu od obytných plôch je vyčlenených 3.638 m2.
Existujúca prevádzka skladu a distribúcie mäsových výrobkov je na ploche cca 3.900 m2. Ďalších
24.178 m2 je v tejto lokalite vyčlenených pre umiestňovanie remeselných prevádzok a drobnej
priemyselnej výroby, resp. skladového hospodárstva.

Rozšírenie lokality „3“ v ZaD č.1 - bez plochy v schválenom ÚPN-O - je cca 107.050 m2.
Na vybudovanie miestnych komunikácií pre zabezpečenie dostupnosti celého územia bude
vyčlenených cca  18.800 m2. Plocha v južnej časti určená pre umiestnenie remeselných
prevádzok a drobnej priemyselnej výroby, resp. skladového hospodárstva má cca 11.810 m2.
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Plocha určená pre zástavbu rodinnými domami je cca 19.110 m2.  Plochy verejnej, izolačnej a
súkromnej zelene záhrad budú cca 57.330 m2.  

Presnejšie výmery záberu PPLF pre jednotlivé funkcie bude možné určiť po spracovaní
urbanistickej štúdie lokality.

Budú doplnené odstavce:
Lokalita   „7“  

Lokalita sa nachádza južne od zastavaného územia obce je určená pre umiestnenie
objektov občianskej vybavenosti naväzujúcej na cestné odpočívadlo. Jej výmera je cca 6570
m2. Pri zastavanosti cca 25% bude na trvalé vyňatie z PPLF potrebné vyčleniť cca 1670 m2.
Výmery je možné upresniť až po spracovaní urbanistického návrhu využitia lokality.

Lokalita   „8“  
Lokalita sa nachádza východne od zastavaného územia. Jej celková výmera je cca 8700

m2 Pre vybudovanie miestnej komunikácie je potrebných cca 800m2, pre výstavbu rodinných
domov cca 2500 m2. 5400 m2 bude vyčlenených pre súkromnú zeleň a záhrady. 

Lokalita   „9“  
Nachádza sa západne od zastavaného územia a jej výmera je cca 4.000 m2, Z tejto

výmery bude cca 2.500 m2 zastavaných spevnenými plochami a prevádzkovými objektami
kompostoviska a 1.500 m2 bude zeleň.

Lokalita   „10“  
Celková plocha lokality je cca 7.900 m2, z ktorých na vybudovanie komunikácie bude

vyčlenených cca  750 m2 a na výstavbu rekreačných chát a spevnených plôch cca 1.500 m2.
Zvyšná plocha bude súkromná zeleň záhrad, cca 5.650 m2 

Lokalita   „11“  
Celková výmera je cca 8.580 m2, na trvalé vyňatie z PPLF bude určená plocha pre

výstavbu rodinných domov s výmerou cca  2.880 m2.

Lokalita   „12“  
Celková výmera je cca 2.950 m2, na trvalé vyňatie z PPLF bude určená plocha výstavbu

rodinných domov s výmerou cca  880 m2.

Lokalita   „13“  
Jedná sa o 50 parciel, ktoré sú v súčasnosti určené ako súkromná zeleň s celkovou

výmerou cca 4,7 ha. Na trvalé vyňatie z PPLF bude určená plocha pre výstavbu rodinných
domov s výmerou, pri koeficiente zastavanosti 25% cca  1,12 ha.

Budú doplnené odstavce:
Výhľadový urbanistický rozvoj za hranicou zastavaného územia je možné pripustiť len za

predpokladu rešpektovania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 12 zákona o ochrane
pôdy) v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre realizáciu cieľov územnoplánovacej dokumentácie
s prihliadnutím na program rozvoja bývania obce, ktorého súčasťou je aj prehľad o
demografickom vývoji obce a demografickej prognóze.

Pri  obstarávaní  a  spracúvaní  návrhu  ZaD  č.  1  ÚPN-O Kľušov  sa  dbalo  na  ochranu
poľnohospodárskej  pôdy  a jednotlivé  návrhy  nepoľnohospodárskeho  použitia
poľnohospodárskej  pôdy  sa  riadili  sa  zásadami  ochrany  podľa  §  12  zákona  NR  SR
č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.
z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov.  Vyhodnotenie  a zdôvodnenie  budúceho  možného  použitia
poľnohospodárskej  pôdy  na  stavebné  zámery  a iné  zámery  bolo  spracované  v súlade  so
zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 12 zákona. 
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V  návrhu  ZaD  č.  1  ÚPN-O  Kľušov  sú  lokality  podľa  funkčného  využitia  územia
špecifikované ako plochy bývania v rodinných domoch, bytových domoch, plochy komunikácií,
plochy skladov a výroby plochy občianskej vybavenosti, plochy športu a rekreácie. Lokality sa
nachádzajú v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce so stavom k 1.1.1990. 

V  návrhu  ZaD  č.  1  ÚPN-O  Kľušov  je  riešené  nové  využitie  plôch  tak,  aby  nedošlo
k vytvoreniu  časti  pozemkov  nevhodných  na  obhospodarovanie  poľnohospodárskymi
mechanizmami alebo zamedzeniu prístupu na poľnohospodársky využívané pozemky.

V tabuľkovej  časti  je  podrobná  špecifikácia  navrhovaných  lokalít,  kde  je  uvedené
poradové  číslo  lokality,  navrhované  funkčné  využitie,  celkový  navrhovaný  záber  pôdy,
navrhovaný záber poľnohospodárskej  pôdy,  bonitovaná  pôdno-ekologická jednotka,  skupina
BPEJ, výmera lokality členená podľa BPEJ.

Na  lokalitách  riešených  v návrhu  ZaD  č.  1  ÚPN-O  Kľušov  nie  sú  evidované  žiadne
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Navrhovaná koncepcia funkčného využitia územia obce vychádza z existujúcej funkčnej

štruktúry, z reálnych územno-technických daností, a z týchto ďalších koncepčných zásad:
- záber poľnohospodárskej pôdy navrhujeme v súlade so zásadami ochrany 

poľnohospodárskej pôdy, ochrany prírody a krajiny, ekologizácie, tvorby 
estetickej krajiny a environmentálnej politiky štátu,

- plošný rozvoj  urbanizovaného územia navrhujeme riešiť  formou kompaktnej
obce tak, aby nedochádzalo k narušovaniu ucelenosti honov a nesťažovaní  

obhospodarovania poľnohospodárskej  pôdy  nevhodným  situovaním
stavieb, jej delením a drobením alebo  vytváraním  častí  nevhodných  na
obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami,

- obec rozvíjať na disponibilných plochách predovšetkým v zastavanom území a
v území bezprostredne nadväzujúcom na zastavané územie obce

- v maximálne možnej miere rešpektovať vlastníctvo pozemkov, pri vytváraní  
nových stavebných  pozemkov  a  pri  zlučovaní  pozemkov  v  maximálne  
možnej miere rešpektovať existujúcu parceláciu,

- usporiadať jestvujúce funkčné poľnohospodárske plochy, ktoré neboli dosiaľ 
odňaté z poľnohospodárskej pôdy,

- návrh ZaD č. 1 ÚPN-O Kľušov zhodnocuje potenciálne danosti územia a rozvoj 
v danom katastrálnom území.

Vyhodnotenie  záberov  na  budúce  použitie  poľnohospodárskej  pôdy  na
nepoľnohospodársky účel je riešené na základe vyhlášky č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva
§ 27 zákona a zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Pri návrhoch nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy je v zmysle § 12
ods.  1  zákona  potrebné  rešpektovať  zásadu  chrániť  najkvalitnejšie  a  najproduktívnejšie
poľnohospodárske  pôdy  v danom  katastrálnom  území,  ktoré  sú  zaradené  podľa  kódov
bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) uvedených v prílohe č. 2 nariadenia vlády
SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

Zábery boli navrhnuté len v najnutnejšej miere tak, aby došlo k logickému zarovnaniu a
doplneniu  zastaveného  územia  bez  podstatných  zásahov  do  hospodárenia  na
poľnohospodárskej pôde. Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy je spracované iba na
záber vyvolaný návrhom v ZaD č. 1 ÚPN-O Kľušov.

Najkvalitnejšia  poľnohospodárska pôda podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona sa nachádza
v riešenom katastrálnom území Kľušov v časti navrhovaných lokalít č. 2, 3, 5, 6, 8, 9,  Podľa
prílohy č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber
poľnohospodárskej  pôdy,  uvedené  lokality  sú  súčasťou najkvalitnejšej  pôdy v katastrálnom
území Kľušov podľa kódov chránených bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek 0769212.

Z tohto  dôvodu  pri  trvalom  zábere  najkvalitnejšej  poľnohospodárskej  pôdy,  vzniká
povinnosť  platenia  odvodov.  Na  lokality  nachádzajúce  sa  v intraviláne  obce  a lokality
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nachádzajúce sa v extraviláne určené ako plochy komunikácií, plochy pod rodinnými domami
a plochy  určené  pre  verejnoprospešné  stavby  sa  v zmysle  zákona  a  §  4  písm.  c), d)  a f)
nariadenia  vlády pri  trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy nevzťahuje  povinnosť  platenia
odvodov.

Vzhľadom  na  súčasný  demografický  rast  obyvateľov  spôsobený  hlavne  vekovým
zložením  obyvateľov  obce  bola  navrhnutá  nová  plocha,  primerane  pre  vybavenosť  obce
(potenciál pracovných príležitostí). Tomu zodpovedá aj plocha záberu pre ďalší rozvoj obce. 

Správne zvolené nastavenie využívania územia a jeho vnútorného potenciálu v návrhu
ZaD  č.  1  ÚPN-O Kľušov vytvára   podmienky pre  prosperitu  a  hospodársky rast  územia  pri
minimalizovaní negatívnych vplyvov na životné prostredie. Regulatívy využívania územia môžu
zároveň slúžiť ako rámec pri definovaní potrieb regiónov a pri využití  integračných nástrojov
pre implementáciu územných stratégií,  ktorých zavádzanie súvisí s cieľom územnej súdržnosti.

V súlade s platnými právnymi  predpismi v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy  je
rešpektovaná kvalitná  poľnohospodárska  pôda ako základný pilier  potravinovej  bezpečnosti
štátu. V tomto zmysle je zabezpečená ochrana najkvalitnejších poľnohospodárskych pôd v kraji
pred ich zástavbou a podpora ochrany pôdnych zdrojov - poľnohospodárskej a lesnej krajiny s
dôrazom na elimináciu erózie pôd a elimináciu zosuvu svahov.

Návrh ZaD č. 1 ÚPN-O Kľušov rieši nové využitie plôch tak, aby nedošlo k vytvoreniu
častí pozemkov nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi mechanizmami alebo
k zamedzeniu prístupu na poľnohospodársky využívané pozemky.

Spoločenský  prínos  aj  prínos  pre  poľnohospodársku  produkciu  z nového  spôsobu
využitia  pozemkov bude vyšší  ako zo  súčasného extenzívneho spôsobu obhospodarovania,
lebo vytvorí  predpoklad  pre  intenzifikáciu  poľnohospodárskeho využitia  pozemkov v  širšom
okolí.

V Zborove, december 2021
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