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A1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA – PRE ZMENY A DOPLNKY č.1
1.1.         Dôvody obstarania zmien a doplnkov č.1  

Uznesením č. 99/2020 zo dňa 11.12.2020 Obecné zastupiteľstvo Kľušov schválilo obstaranie
Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O Kľušov. Cieľom spracovania ZaD č.1 ÚPN-O Kľušov je potreba
zosúladenia existujúcich a pripravovaných stavebných zámerov na územní obce. Zároveň spracovaná
dokumentácia reflektuje potrebu rozvoja obce a upravuje funkčné využitie územia v rozvojových
lokalitách.

1.2.         Vyhodnotenie doterajšej územnoplánovacej dokumentácie  
Obec Kľušov má v súčasnosti spracovaný ÚPN-O Kľušov, ktorý bol schválený Obecným

zastupiteľstvom v Kľušove uznesením č. 45/2011 dňa 23.9.2011. Jeho záväzná časť bola vyhlásená
VZN č. 3/2011 zo dňa 23.9.2011 s účinnosťou 25.10.2011.

1.3.         Zhodnotenie súladu riešenia zmien a doplnkov so schváleným zadaním  
Dokumentácia ZaD č.1 je spracovaná v intenciách Zadania pre ÚPN-O, ktoré bolo schválené

Obecným zastupiteľstvom obce Kľušov dňa 28.1.2003, na základe stanoviska vtedajšieho Krajského
stavebného úradu v Prešove (2002/00906-002), vydaného v zmysle § 20, ods. 6, stavebného zákona.

1.4.         Súlad s ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (2019)  
ZaD č.1 ÚPN-O Kľušov je v súlade so záväznou časťou aktuálnej nadradenej ÚPD Územného

plánu Prešovského samosprávneho kraja, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja
dňa 26.8.2019, uznesením č. 269/2019, s účinnosťou od 6.10.2019. 

1.5.         Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov č.1 (ďalej ZaD č.1)  

Predmetom riešenia Zmien a doplnkov č.1 sú  nasledovné zmeny:

Označenie
lokality

Schválené funkčné využite
Lokality v platnom ÚPN – O 

Navrhované funkčné využitie  lokality v ZaD
č.1 ÚPN – O 

Lokalita „2“ –
rozšírenie

Plochy súkromnej zelene - záhrady Plochy rodinných domov, súkromnej zelene a
izolačnej zelene, skladov a výroby, vrátane dopravnej
a  technickej vybavenosti

Lokalita „3“ –
rozšírenie 

Plochy skladov a výroby, plochy rodinných
domov a súkromnej zelene

Plochy rodinných domov vrátane dopravnej a
technickej vybavenosti

Lokalita „7“ Plocha trvalý trávny porast, sprievodná
zeleň vodných tokov mimo zastavaného
územia

Plochy občianskej vybavenosti

Lokalita „8“ Plocha trvalý trávny porast mimo
zastavaného územia obce

Plochy rodinných domov vrátane dopravnej a
technickej vybavenosti a plochy súkromnej zelene

Lokalita „9“ Plocha trvalý trávny porast mimo
zastavaného územia obce

Plocha kompostoviska vrátane spevnených plôch

Lokalita „10“ Plocha trvalý trávny porast mimo
zastavaného územia obce

Plochy rekreačných chát vrátane dopravnej a
technickej vybavenosti a plochy súkromnej zelene

Lokalita „11“ Plocha orná pôda mimo zastavaného
územia obce

Plochy rodinných domov vrátane dopravnej a
technickej vybavenosti a plochy súkromnej zelene

Lokalita „12“ Plocha trvalý trávny porast mimo
zastavaného územia obce

Plochy rodinných domov vrátane dopravnej a
technickej vybavenosti a plochy súkromnej zelene

Lokalita „13“ Súkromná zeleň v rozptyle Plochy rodinných domov
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1.6.         Súpis podkladov a zhodnotenie miery ich záväznosti  
Pri spracovávaní ZaD č.1 boli použité tieto podklady:

Záväzné podklady:
 Nadradená územnoplánovacia dokumentácia – Územný plán Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorá bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením 
Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja dňa 26.8.2019, uznesením č. 269/2019, s účinnosťou od 
6.10.2019.
 Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Kľušov, schválené Obecným 

zastupiteľstvom obce Kľušov dňa 28.1.2003
 ÚPN-O Kľušov (spracovateľ P-projekt, Ing.arch.Rastislav Kočajda), schválený 
uznesením OZ Kľušov č. 45/2011 dňa 23.9.2011 a záväzná časť vyhlásená VZN 
č. 3/2011 zo dňa 23.9.2011 s účinnosťou 25.10.2011.
 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bardejov (spracovateľ: 
SAŽP, ESPRIT s.r.o. 2020)
 Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k 
zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k stratégii 
adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

Mapové podklady:
 základné mapy – www.geoportal.sk
 Geoportál ŠGÚDŠ – www.geology.sk
 Bonitované pôdnoekologické jednotky (BPEJ) v katastrálnom území  - 

www.podnemapy.sk

5



A2. ZMENY A DOPLNKY č.1 – PLATNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Zmeny a doplnky č.1 sú v texte zvýraznené tučným písmom a vypustený text prečiarknutým
písmom.

A.2.2. Väzby vyplývajúce z     riešenia a zo     záväzných častí územného plánu regiónu   

V súčasnosti sú v platnosti Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku
Prešovského kraja 2009, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 589/2009 zo dňa
27.10.2009.

     Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 17/2009, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského
kraja 2009 vyhláseného nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z., a jeho zmien a doplnkov vyhlásených
nariadením vlády SR č. 679/2002 Z. z., nariadením vlády SR č. 111/2003 Z. z. a VZN PSK č. 4/2004,
nadobudlo účinnosť 6.12.2009.

 V tomto dokumente sú pre územie obce Kľušov stanovené tieto regulatívy:

I.             Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1.             V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
1.1.     v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí  a dobudovania multimodálnych koridorov,
1.1.4   formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej

siete ťažísk  osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami.
Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať naviazanie na Slovenskú a celoeurópsku
polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru, prostredníctvom medzinárodne
odsúhlasených dopravných koridorov, 

1.1.6   formovať sídelnú štruktúru  prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, sídelných centier,
rozvojových osí a vidieckych priestorov,

1.2      v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry
1.2.1   podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej

štruktúry,
1.2.1.2     podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
1.2.1.2.1  šarišskú rozvojovú os: Prešov – Bardejov,
1.2.2   zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného

a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu
a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej republiky,

1.3      ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia
1.3.3   podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne prvej skupiny /regionálneho významu/
1.3.3.3     bardejovské ťažisko osídlenia,
1.3.5   formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať

vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
1.3.6   podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej

komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.3.7   podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia,

pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.8   podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové

centrá hospodárskych, obslužných a  sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre
príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín
centier:

1.3.8.3   druhej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Bardejov, Humenné,
1.4      vytvárať možnosti pre vznik suburbanných zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich

stupeň sociálno-ekonomického rozvoja,
1.6      vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry

a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a
nadregionálneho významu,
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1.8      chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia, 
1.13    v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie

obyvateľstva v prípade ohrozenia,
1.14    v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom,
1.14.2 podporovať vzťah urbanných a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii

funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických
daností,

1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných
technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie
voči urbanným priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s
požiadavkami na moderný spôsob života,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych
dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru
zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí
a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

1.15    v oblasti sociálnej infraštruktúry
1.15.2 v oblasti zdravotníctva
1.15.2.3 vytvárať územnotechnické predpoklady na budovanie hospicov, zariadení paliatívnej

starostlivosti a zariadení starostlivosti o dlhodobo chorých,
1.15.2.4   vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území,
1.15.2.5 vytvárať územnotechnické podmienky k podpore  malého a stredného podnikania v oblasti

zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier.
1.15.3 v oblasti sociálnych služieb,
1.15.3.1 vytvárať územnotechnické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej starostlivosti

sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím,

1.15.3.2 v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vytvárať
územnotechnické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov
v dôchodkovom veku s preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu,

1.16    v oblasti kultúry a umenia,
1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne,

hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých
kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom
prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky  pre podporou kultúrnych zariadení v regióne ako
neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu,

1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich
tradičnú kultúru identickú pre subregióny,

1.17    v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené

pamiatkové územia ( pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma ),
pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane
pamiatok,

1.17.2 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského charakteru
a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a rešpektovať
kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana
pamiatok,

1.17.5 využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ďalšie využívanie ochranným
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich
zachovanie,

1.17.6 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti
stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína,
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1.17.9 venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj  predpokladaných
archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový
úrad SR,

2              V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky,
2.1      považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko,

Busov, Čergov, Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Stredný Spiš, Levočské vrchy, Ľubické
predhorie, Ľubovniansku vrchovina, Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru,
Východné Karpaty a Vysoké Tatry, Vihorlat,

2.6      podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom
území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný
a zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-
rekondičný turizmus, ekoturizmu a agroturizmus),

2.8      uprednostňovať budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na
rozvoj turistiky a rekreácie,

2.16    v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu
turistických ciest,

2.16.3      na regionálnej úrovni,
2.16.3.1   cestné koridory najmä:   
                       -  hranica PR – Becherov – Zborov – Bardejov – Prešov,                                                   
           -  hranica PR – Ruská Voľa – Obručné – Bardejov – Prešov,
2.16.3.2   železničné trate: 
                -  Prešov – Bardejov,                                                                                                                  
2.16.3.3   regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá

regiónu:                                                                                                                                     
                c)  015 Šarišská cyklomagistrála                                                                                               
                d)  016 Východokarpatská cyklomagistrála         
                                                                    
4              Ekostabilizačné opatrenia,
4.1.3. objemovo, kapacitne a plošne náročné stavby umiestňovať prioritne do zastavaných území,

alebo v náväznosti na zastavané územia
4.1.4. vo voľnej krajine t.j. mimo zastavaných území prioritne využívať plochy, stavebnou činnosťou už

zasiahnuté (tzv. hnedé plochy)
4.3      zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití

a usporiadaní územia, 
4.3.5znižovaním produkcie odpadov a postupnou sanáciou a rekultiváciou priestorov bývalých a
sprašných skládok odpadov a odkalísk priemyselných odpadov,
4.3.6.  preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých plochách

(TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov,
4.3.8. pri výstavbe líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry
4.5      pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov

v poľnohospodárskom a lesnom extravilane podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene,
prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej
stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,

4.6      podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy (PP)
spôsobujúceho vodnú eróziu,

4.9      v oblasti využívania prírody a tvorby krajiny,
4.9.7   pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému  ekologickej

stability uplatňovať podmienky stanovené pre
4.9.7.1   hospodárenie v lesoch na území vyhlásených a navrhovaných za osobitne chránené

zabezpečiť hospodárenie v lesoch podľa platných predpisov pre lesné ekosystémy
v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

4.9.7.2   ochranu poľnohospodárskj pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách
podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

4.9.7.3   prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak,
aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť,
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4.9.7.4   eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému
ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných
tokov a pod.),

5              V oblasti dopravy
5.1           v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,
5.1.9   rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie,
5.1.9.4     hranica PR – Becherov – Zborov – Bardejov – Kapušany,
5.3      chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane

prejazdných úsekov dotknutými sídlami na:
5.3.8   ceste II./545,
5.3.8.1   v úseku Kapušany – Bardejov s mimoúrovňovým napojením na cestu I/18 a R4, s úpravou na

technické parametre cesty I. triedy a územnou rezervou na obchvaty sídiel Kapušany,
Raslavice, Kobyly a Kľušov. 

5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,
5.3.44    v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,
5.3.44.1   chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,
5.3.44.2   vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,
5.3.44.3 podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných a turistických trás,
5.6      zabezpečiť územnú rezervu na  modernizáciu železničných tratí:
5.6.7   trate miestne, regionálne a nekonvenčné v súčasnom rozsahu:
5.6.7.3   Kapušany pri Prešove – Bardejov,

6              V oblasti vodného hospodárstva,
6.1      v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,
6.1.1   chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom  zvyšovať podiel

zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,
6.1.3   zvyšovať podiel využívania úžitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle,

poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie,
6.1.4   zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody,
6.1.5   od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie

dažďových vôd a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd,
6.2      chrániť priestory na líniové stavby,
6.2.1   vo Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina),
6.2.1.1   prívod zo sústavy do Bardejova v trase Giraltovce –  Brezov – Lascov – Marhaň – Harhaj –

Porúbka – Nemcovce – Kurima – Poliakovce – Hrabovec – Komárov – Bardejovská Nová Ves
– Bardejov s prepojením do Kľušova a Richvaldu,

6.2.2   zo zdrojov Východoslovenskej vodárenskej sústavy,
6.2.2.1     z vodárenskej nádrže Lukov:
              b)  odbočky do Hrabského, Snakova a Kurova a v trase Kružlov – Krivé – Richvald,
6.2.3   v oblasti skupinových vodovodov na
6.2.3.27   zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na

pitné účely na celom území,
6.2.3.29   rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo

zdrojov obcí,
6.3      rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)
6.3.1   pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne

realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej
vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako
verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce,

6.3.3   zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom
verejných vodovodov,

6.3.4   v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných
kanalizačných sústav a čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie prevádzkových
nákladov pre pripojených užívateľov,

6.4      rezervovať priestory na vybudovanie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV ),
6.4.1   realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí,
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6.5      vodné toky, meliorácie, nádrže
6.5.1   na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky 
           s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu

intravilánov obcí pred povodňami,
6.5.2   na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,
6.5.3.  s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu čistiarní

odpadových vôd,
6.5.4   zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi

k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas povodní aj v období
sucha, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať
povodňové prietoky,

6.5.5   zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané
protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a  ochranu
pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre /,

6.5.7   vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde, 
6.5.8   v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a

fytobentos,

7              V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie
7.3      v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,
7.3.1   podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní

vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s
hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu
so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov 

7.4      v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry
7.4.1   vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja

skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.

8              V oblasti hospodárstva
8.1.     v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
8.1.3   diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej

udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
8.1.4   zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,
8.1.5   vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou

kvalifikáciou, 
8.2      v oblasti priemyslu a stavebníctva
8.2.1   pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej

únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia,
historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov  a
využívať pritom predovšetkým miestne suroviny,

8.2.3   chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 4.kategórie pre zriaďovanie priemyselných zón a
priemyselných parkov v potenciálne  vhodných lokalitách podľa územnotechnických  a
územnoplánovacích podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v územných plánoch obcí,

8.2.4   podporovať v územnom rozvoji regiónu využitie existujúcich priemyselných areálov a areálov
bývalých hospodárskych dvorov (hnedé plochy) pre účely zriadenia priemyselných zón a
priemyselných parkov na  základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných
faktorov,

8.2.6   podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti
podporujúce rozvoj vidieka,

8.3      v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
8.3.1   podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na

základe rôznorodosti produkčného  potenciálu územia a klimatických podmienok,
8.3.2   podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej

ochrany    a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,
8.3.3   zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci

riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na
optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému
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ekologickej stability,
8.3.5   neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní

využívať pôvodné (domáce) druhy drevín,
8.3.7   podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín

z produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou
silou, s cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany
prírody,

8.4      v oblasti odpadového hospodárstva
8.4.1   nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť v súlade so schváleným aktualizovaným

Programom odpadového hospodárstva SR do roku 2013, 
8.4.2   uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť

separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov
a legislatívnych opatrení,

8.4.3   riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich
technickým podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne skládky,

8.4.6   zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých
environmentálnych záťaží,

II.            Verejnoprospešné stavby
1              V oblasti dopravy
1.2      stavby nadradenej  cestnej siete pre
1.2.11 cesta II/545 v úseku :
                 a)  v úseku Kapušany – Bardejov, úprava na technické parametre cesty I. triedy s novou

trasou v napojení na cestu I/18 a R4, a obchvaty sídiel Kapušany, Nižné Raslavice, Kobyly
a Kľušov,

             
2              V oblasti vodného hospodárstva
2.5      stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského

kraja.
2.8      stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží,
2.9      stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,
2.10    poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku,

3.             V oblasti zásobovania plynom a energiami,
3.2      Stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie

5              V oblasti telekomunikácií
5.1      stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy a ich

ochranné pásma.

6              V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva 
6.3      stavby civilnej ochrany obyvateľstva,
6.3.1   zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,

9              V oblasti životného prostredia
9.1      stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku,

prehrádzky poldre a viacúčelové vodné nádrže,

10            V oblasti odpadového hospodárstva
10.3a  stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,

11            V oblasti ekostabilizačných opatrení 
11.1    prepojenia nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa ustanovení § 108 zákona číslo 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.
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Riešenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Kľušov rešpektuje nadradenú
územnoplánovaciu dokumentáciu - Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, ktorá bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019 dňa
26.8.2019, uznesením č.269/2019 s účinnosťou od 6.10.2019.

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady
funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie

1.1. V oblasti medzinárodných, celoštátnych a nadregionálnych vzťahov
1.1.4. Podporovať sídelné  prepojenie  územia  kraja  na  medzinárodnú sídelnú  sieť  rozvojom

urbanizačných  rozvojových  osí  pozdĺž  komunikačných  prepojení  medzinárodného
významu.

1.1.7. Podporovať vytváranie nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami,
regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátoch, s
využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších
oblastiach cezhraničnej spolupráce, v súlade s dohodami a zmluvami regionálneho
charakteru vo väzbe na medzivládne dohody.

1.2. V oblasti regionálnych vzťahov
1.2.1. Rozvoj Prešovského samosprávneho kraja   vytvárať polycentricky vo väzbe na 

rozvojové osi, centrá a ťažiska osídlenia v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej 
sídelnej štruktúry

1.2.2. Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska v 
znení jeho zmien z roku 2011

1.2.2.3. 2. skupiny, 1. podskupiny – Bardejov, Humenné.
1.2.4. Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa KURS:
1.2.4.3 Tretej úrovne, prvej skupiny:
1.2.4.3.1. Bardejovské.
1.2.5. Podporovať rozvojové osi podľa KURS
1.2.5.3. Tretieho stupňa
1.2.5.3.1. Šarišskú rozvojovú os:

Prešov-Bardejov-hranica s Poľskou republikou
1.2.7. Sídelnú štruktúru kraja formova ť ako kompaktný, vzájomne previazaný hierarchický 

systém osídlenia  rešpektujúci  prírodné,  krajinné  a  historické  danosti územia a 
rozvojové plochy umiestňovať predovšetkým v nadväznosti na zastavané územia.

1.2.8. Podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území predovšetkým v územiach intenzívnej 
urbanizácie založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka.

1.2.9. Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám 
podporou verejného dopravného a technického vybavenia.

1.2.10. V záujme vytvorenia charakteristického architektonického výrazu, predovšetkým 
rekreačných území, pri realizácií stavieb zohľadňovať regionálnu znakovosť s 
využitím dostupných prírodných materiálov.

1.2.13. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, 
Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará 
Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

1.2.17. V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vytvára ť územnotechnické podmienky pre 
zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ohrozenia.

1.2.18. Rešpektovať územnotechnické požiadavky na požiarnu ochranu obyvateľstva.

1.3. V oblasti štruktúry osídlenia
1.3.1. Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, 

zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia 
schopnosti budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby.
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1.3.2. Rešpektovať pri  rozvoji  osídlenia  prírodné  zdroje,  poľnohospodársku  pôdu, 
podzemné a povrchové zásoby pitnej vody, ako najvýznamnejšie determinanty rozvoja 
územia.

1.3.3. Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, 
na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych  prostredí.

1.3.4. Prehodnotiť v procese aktualizácii ÚPN navrhované nové rozvojové plochy a zároveň 
minimalizovať navrhovanie nových území urbanizácie

2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva
2.1. V oblasti hospodárstva
2.1.2. Podporovať diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Prešovského kraja tak, aby  

dochádzalo k jeho rovnomernému rozvoju. V územiach s intenzívnou urbanizáciou  
podporovať odvetvia s nízkymi nárokmi na energetické vstupy a suroviny.

2.1.4. Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a 
stavebnej produkcie na  životné prostredie a na prírodnú krajinu.

2.1.5. Vytvára ť podmienky kompaktného rozvoja obcí primárnym využívaním voľných, 
nezastavaných územných  častí zastavaného územia obcí. Pri umiestňovaní investícií 
prioritne využívať revitalizované opustené hospodársky využívané územia (tzv.hnedé plochy 
– brownfield).

2.2. V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
2.2.1. Podporovať alternatívne poľnohospodárstvo a prírode blízke obhospodarovanie lesov v

chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach za členených do
územného systému ekologickej stability.

2.2.2. Minimalizovať  pri  územnom  rozvoji  možné  zábery  poľnohospodárskej  a  lesnej  pôdy.
Navrhovať  funkčné  využitie  územia  tak,  aby  čo  najmenej  narúšalo  organizáciu
poľnohospodárskej pôdy, jej využitie, aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie.

2.2.3. Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú
poľnohospodárska a lesná pôda popri produkčnej funkcii plní.

2.2.4 Rešpektovať prioritnú  ekologickú  funkciu  lesov  s  nulovým  drevo  produkčným
významom  v existujúcich a navrhovaných chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v
existujúcich zónach A (PIENAP, NP Slovenský Raj) a rešpektovať ako jednu z hlavných
funkcií ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom v ostatných
chránených územiach a zónach.

2.2.5. Vo všetkých vyhlásených osobitne chránených územiach s tretím a štvrtým stupňom
ochrany prírody a krajiny a v územiach vymedzených biocentier, ktoré sú v kategóriách
ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených
do pásiem ohrozenia, rešpektovať ako jednu z hlavných funkcií ekologickú a vodozádržnú
funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom.

3. Zásady   funkčného   využívania   územia   z   hľadiska   rozvoja   občianskej 
vybavenosti a sociálnej infraštruktúry.

3.1. V oblasti školstva
3.1.1. Podporovať a  optimalizovať  rovnomerný rozvoj  siete  škôl,  vzdelávacích,  školia  cich  a

preškoľovacích zariadení v závislosti na vývoji rastu/poklesu obyvateľstva v území obcí s
intenzívnou urbanizáciou.

3.2. V oblasti zdravotníctva
3.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej 

poskytovania.
3.2.2. Vytvárať podmienky  pre  rovnocennú dostupnosť nemocničných zariadení a

zdravotníckych služieb pre obyvateľov jednotlivých oblastí kraja.
3.2.3. Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a 
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zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja a dopĺňať ich kapacity 
podľa aktuálnych potrieb.

3.2.4. Podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia kraja, ako 
aj ďalších odborných liečebných ústavov pod ľa aktuálnych potrieb.

3.3. V oblasti sociálnych vecí
3.3.1. Modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb.
3.3.2. Vybudovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb a vytvoriť 

sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi v závislosti na
vývoji počtu obyvateľstva v území.

3.3.3. Vytvárať územno–technické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy 
sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také 
sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom 
sociálnom prostredí.

3.3.4. Zohľadniť nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s 
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách 
primerané podmienky pre zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre 
seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).

3.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry 
3.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia. 
3.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre 

ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného 
využitia najmä pre občiansku vybavenosť. 

3.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno–rekreačného charakteru. 
3.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky 

v mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva. 

4. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného 
ruchu a kúpeľníctva.

4.1. Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho 
fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné 
a krajinné prostredie. Podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s 
aktívnym spôsobom jej ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach 
s 5. stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzásahový režim ochrany. 

4.2. Nadviazať domáce turistické aktivity na medzinárodný turizmus využitím: 
4.2.1. Špecifickej prihraničnej polohy regiónov PSK s Poľskom a Ukrajinou.
4.2.3. Rekreačných krajinných celkov (RKC) – Tatranský región (RKC Vysoké Tatry, RKC 

Belianske Tatry, RKC Spišská Magura, RKC Ľubické predhorie, RKC Kozie chrbty, 
RKC Ľubovnianska vrchovina), Spišský región (RKC Stredný Spiš a RKC Levočské 
vrchy), Šarišský región (RKC Čergov, RKC Bachureň – Branisko, RKC Slanské vrchy, 
RKC Busov, RKC Dukla), Hornozemplínsky región (RKC Domaša, RKC Nízke Beskydy, 
RKC Východné Karpaty, RKC Vihorlat). 

4.6. Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj služieb, produktov a centier 
cestovného ruchu s celoročným využitím.

4.7. Využívať funkčné plochy športovej, rekreačnej vybavenosti a cestovného ruchu, najmä
na modernizáciu existujúcich zariadení predovšetkým na území národných parkov mimo 
zastavaných území obcí.

4.8. Posudzovať individuálne územia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hľadiska 
únosnosti rekreačného zaťaženia a na základe konkrétnych požiadaviek ochrany prírody a
krajiny a krajinného obrazu.

4.10. Podporovať spojnice  významných  historických  centier  na území PSK a jeho 
bezprostredného okolia s kultúrno-historickými pamiatkami mimo centier, dopravnými 
trasami medzinárodnej a regionálnej úrov  ne (gotická cesta, jantárová cesta, poľná cesta, 
vínna cesta a iné), vrátane cyklistickýchtrás predovšetkým medzinárodnej cyklotrasy 
EuroVelo 11.
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4.11. Vymedziť sústavu turistických nástupných bodov, do ktorých priviesť integrovanú 
dopravu, zriadiť služby, vrátane parkovísk a oddychových plôch. 

4.12. Zariadenia cestovného ruchu a poskytovanie služieb prioritne umiestňovať v 
zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. Do voľnej krajiny 
umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie 
rekreačných činností závislých od prírodných daností. 

4.15. Zariadenia, služby alebo vybavenosť cestovného ruchu umiestňovať mimo navrhovaných
a existujúcich chránených území s 5. stupňom ochrany a navrhovaných a existujúcich zón A

národných parkov.
4.17. V územných plánoch obcí minimalizovať zmenu funkcie opodstatnených plôch 

rekreácie a turizmu na inú funkciu, predovšetkým na bývanie.
4.19. Podporovať rozvoj príslušnej rekreačnej vybavenosti a umiestňovanie rekreačného 

mobiliáru pri cyklistických trasách a ich križovaní, v obciach a turisticky zaujímavých 
lokalitách (rekreačný mobiliár, stravovacie a ubytovacie zariadenia).

4.20. Podporovať rozvoj agroturistických aktivít, rekonštrukcie nevyužívaných 
poľnohospodárskych/prevádzkových dvorov na rozvoj agroturistických areálov.

4.21. Prepájať agroturistické zariadenia s inými turistickými zariadeniami, najmä rekreačnými 
trasami (pešími, cyklistickými, jazdeckými, ...).

4.22. Navrhovať zriaďovanie jazdeckých trás pre hipoturistiku a hipoterapiu.
4.23. Podporovať rozvoj šetrných foriem netradičných športovo–rekreačných aktivít vo vzťahu 

k životnému prostrediu (bezhlučných, bez zvýšených nárokov na technickú a 
dopravnú vybavenosť, na zásahy do prírodného prostredia, na zábery lesnej a 
poľnohospodárskej pôdy, ...).

4.24. Modernizovať staré rekreačné centrá prednostne pred vytváraním nových športovo– 
relaxačných plôch. 

4.25. Vytvára ť podmienky pre územný rozvoj už existujúcich chatových osád
4.26. Podporovať rozvoj prímestskej rekreácie s príslušným športovo – rekreačným 

vybavením, vrátane nástupných bodov, nielen pri väčších mestách, ale aj v kontaktových 
pásmachmenších obcí – medzi zastavanými územiami a voľnou krajinou, najmä v obciach
s rekreačným zameraním.

4.31. Investičné zámery navrhovať a umiestňovať mimo Iokalít kultúrneho dedičstva najmä 
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón alebo v ich blízkosti a v ich katastrálnom 
území, aby nedochádzalo k ohrozeniu charakteru lokality a zániku jedinečnéhoa 
neopakovateľného „genia loci". 

5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
5.1. Pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou

zohľadňovať ich situovanie vzhľadom na existujúce líniové zdroje hluku a vytvárať
územné podmienky na realizáciu protihlukových opatrení na území PSK.

5.2. Podporovať účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží.
5.6. Posudzovať pri realizovaní stavieb na zhodnocovanie odpadov už existujúcu

environmentálnu záťaž navrhovanej lokality.
5.7. Vytvoriť územné podmienky pre bezpečné situovanie výstavby mimo území

s vysokým radónovým rizikom.
5.8. Rešpektovať zásady ochrany vodných zdrojov a ochrany území s vodnou a veternou

eróziou,
5.9. Podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

6. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania z hľadiska ochrany prírody a tvorby
krajiny, v oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability, využívania 
prírodných zdrojov a iného potenciálu územia.

6.1. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
6.1.4. Umiestňovať stavby mimo území národne, regionálne a lokálne významných mokradí.
6.1.5. Rešpektovať a zohľadňovať pri ďalšom využití a usporiadaní územia, všetky v území PSK 

vymedzené skladobné prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), 
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predovšetkým biocentrá provinciálneho (PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a 
biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho (NRBk) významu.

6.1.6. Podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny a 
biodiverzity.

6.1.7. Zosúlaďovať trasovanie a charakter navrhovaných turistických a rekreačných trás s 
požiadavkami ochrany prírody v chránených územiach a v územiach, ktoré sú súčasťou 
prvkov ÚSES, predovšetkým po existujúcich trasách. Nové trasy vytvárať len v 
odôvodnených prípadoch, ktoré súčasne zlepšia ekologickú stabilitu územia.

6.1.10. Rešpektovať súvislú sieť migračných koridorov pre voľne žijúce druhy živočíchov z prvkov 
biocentier a biokoridorov nadregionálneho významu a zásady a regulatívy platné pre 
biocentrá a biokoridory nadregionálneho významu s funkciou migračných koridorov. V 
prípade stretu s navrhovanými alebo existujúcimi dopravnými tepnami (železničná a 
automobilová doprava) regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu 
realizovať ekomosty a podchody.

6.2. V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability
6.2.1. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, 

frekventovaných úsekov diaľnic a ciest a v blízkosti výrobných areálov.
6.2.2. Podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné

uzly a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability.
6.2.3. Podporovať výsadbu pôvodných druhov drevín a krovín na plochách náchylných na eróziu.

Podporovať revitalizáciu upravených tokov na území PSK, kompletizovať alebo doplniť 
sprievodnú vegetáciu výsadbou domácich pôvodných druhov drevín a krovín pozdĺž tokov,
zvýšiť podiel trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií,

6.2.4. Podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných
depresií, spomalenie odtoku vody v deficitných oblastiach a zachovanie starých ramien a 
meandrov.

6.2.5. Uprednostňovať pri obnove vegetačných porastov prirodzenú obnovu, zvyšovať ich 
ekologickú stabilitu prostredníctvom ich obnovy dlhovekými pôvodnými drevinami podľa 
stanovištných podmienok, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy 
(postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) a obmedziť ťažbu veľkoplošnými 
holorubmi. Podporovať zachovanie ekologicky významných fragmentov lesov s malými 
výmerami v poľnohospodársky využívanej krajine.

6.2.6. Citlivo zvažovať rekultivácie v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri 
veľkoplošnom obhospodarovaní na území so silnou až veľmi silnou eróziou a zvyšovať 
podiel ekostabilizačných prvkov a protieróznych opatrení.

6.2.7 Podporovať ekologický systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotrás.

6.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia
6.3.1. Chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie.
6.3.2. Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu a 

vodohospodársky významné plochy zabezpečujúce retenciu vôd v krajine.
6.3.3. Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania
a udržania charakteristických čŕt krajiny a základných hodnôt krajinného obrazu.
6.3.4. Zabezpečiť ochranu vôd a ich trvalo udržateľného využívania znižovaním znečisťovania 

prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie produkcie emisií, vypúšťania a 
únikov prioritných nebezpečných látok.

6.3.6. Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie horninového prostredia, prírodných zdrojov, 
nerastných surovín, vrátane energetických surovín a obnoviteľných zdrojov energie, 
eliminovať nadmerné čerpanie neobnoviteľných zdrojov.

6.3.7. Regulovať využívanie obnoviteľných zdrojov v súlade s mierou ich samoreprodukcie a 
revitalizovať narušené prírodné zdroje, ktoré sú poškodené alebo zničené najmä 
následkom klimatických zmien, živelných pohrôm a prírodných katastrof.

7. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti o 
krajinu
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7.1. Dodržiavať ustanovenia Európskeho dohovoru o krajine pri formovaní krajinného obrazu 
riešeného územia, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch 
krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt – prírodné, kultúrno–
historické bohatstvo, jedinečné panoramatické scenérie, obytný, výrobný, športovo–
rekreačný, kultúrno–spoločenský a krajinársky potenciál územia.

7.2. Podporovať a ochraňovať vo voľnej krajine nosné prvky jej estetickej kvality a typického 
charakteru – prirodzené lesné porasty, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v 
poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné 
toky s brehovými porastmi.

7.3. Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych 
oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach.

7.4. Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho 
fungovania ostatných funkčných zložiek v území.

7.5. Rešpektovať pri rozvoji jednotlivých funkčných zložiek v území základné charakteristiky 
primárnej krajinnej štruktúry, nielen ako potenciál územia, ale aj ako limitujúci faktor.

7.6. Rešpektovať a podporovať krajinotvornú úlohu lesných a poľnohospodársky využívaných 
plôch v kultúrnej krajine.

7.7. Prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území.
7.8. Podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných 

areálov, výrobných zón, urbanizovaných území a výškových stavieb.
7.9. Chrániť lemové spoločenstvá lesov.
7.10. Podporovať zakladanie alejí, stromoradí v poľnohospodárskej krajine a chrániť a 

revitalizovať existujúce.
7.11. Rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov a záplavové/inundačné územia ako

nezastavateľné, kde podľa okolností uplatňovať predovšetkým trávne, travinno–bylinné 
porasty.

7.12. Zachovať a rekonštruovať existujúce prvky malej architektúry v krajine a dopĺňať nové 
výtvarné prvky v súlade s charakterom krajiny.

7.13. Navrhované stavebné zásahy citlivo umiestňovať do krajiny v záujme ochrany krajinného 
obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériách a v lokalitách historických 
krajinných štruktúr.

8. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska zachovania
kultúrno – historického dedičstva

8.1. Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené a navrhované na 
vyhlásenie, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich 
ochranné pásma.

8.2. Zohľadňovať a chrániť v územnom rozvoji kraja:
8.2.2. Územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva.
8.2.4. Známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov.
8.2.5. Navrhované a existujúce národné kultúrne pamiatky a ich súbory, areály a ich ochranné 

pásma, s dôrazom na lokality pamiatkových rezervácii, pamiatkových zón a na 
medzinárodne významné národné kultúrne pamiatky.

8.2.8. Pamätihodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce.
8.4. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etno– kultúrne 

a hospodársko–sociálne celky.
8.5. Uplatniť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva aktívny 

spôsob ochrany prírody a prírodných zdrojov.
8.7. Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho jedinečných kultúrno –historických 

daností v nadväznosti na všetky zámery územného rozvoja.

9. Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska verejného dopravného vybavenia
9.1. Širšie vzťahy, dopravná regionalizácia
9.1.1. Realizovať opatrenia stabilizujúce pozíciu Prešovského kraja v návrhovom období v 

dopravno–gravitačnom regióne Východné Slovensko.
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9.3. Cestná doprava
9.3.2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľníc až ciest III. triedy –

definovanú pasportom Slovenskej správy ciest “Miestopisným priebehom cestných
komunikácií“, ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a
cestných pozemkov v zastavanom území Prešovského kraja.

9.3.5 Chrániť územné koridory a realizovať cesty II. triedy:
9.3.5.10. Cesta II/545:
9.3.5.10.1 Obchvaty obcí Zborov (západný obchvat na ceste II/545), Kľušov, Kobyly, Raslavice

(posunutý obchvat), Demjata, Tulčík, Kapušany – cesta I/18.

9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a realizovať:
9.3.7.1. Diaľnice D1 a rýchlostné komunikácie R, ciest I., II. t riedy a vybrané úseky III.triedy, úpravy 

ich parametrov, preložky, obchvaty a prepoje nia vrátane prejazdných úsekov dotknutých 
sídiel.

9.3.7.2. Obchvaty miest a obcí minimalizujúze kritické dopravné uzly v prevažnej miere v mestách
a čiastočne aj vo väčších obciach.
9.3.7.3. Cesty zlepšujúce dopravnú dostupnosť a parametre k významným hospodárskym 

územiam najmä výroby a obchodu.
9.3.7.4. Homogenizácie dvojpruhových ciest I., II. a III. triedy, vrátane prejazdných úsekov 

dotknutých obcí.
9.3.7.5. Na dvojpruhových cestách s kategóriou ciest I., II. a III. triedy miestne rozširovanie na  3  

pruhy (v stúpaní alebo pre striedavú možnosť predbiehania) za účelom zvyšovania 
bezpečnosti a plynulosti dopravy.

9.3.7.6. Odstraňovanie bodových a líniových dopravných závad a obmedzení.
9.3.7.8. Rozvíjanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry rešpektujúcu národné kultúrne 

pamiatky, ich bezprostredné okolie (do 10 m) a ochranné pásma pamiatkového územia 
(zoznam na www.pamiatky.sk), archeologické náleziská a pamätihodnosti obcí a záujmy
ochrany prírody.

9.3.7.9. Opatrenia na cestách, ktoré eliminujú dopravné strety s lesnou zverou.
9.3.7.10. Chodníky pre chodcov okolo ciest I., II. a III. triedy a cyklistických pruhov okolo ciest II. a 

III. triedy.
9.3.7.11. Verejné dopravné zariadenia a priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy.
9.3.11. Vytvárať územnotechnické podmienky pre alternatívne spôsoby dopravy hlavne so 

zameraním na elektrodopravu a s tým súvisiacu sieť zásobných staníc pre elektromobily 
alebo hybridné automobily.

9.4. Železničná infraštruktúra
9.4.2. Zabezpečiť územný koridor pre modernizáciu:
9.4.2.1. Železničných tratí, železničných staníc a zariadení vrátane nástupíšť, zastávok a 

železničných priecestí.

9.5. Civilné letectvo
9.5.1. Rešpektovať územno–technické požiadavky navrhovaných zámerov v civilnom letectve.

9.7. Cyklistická doprava
9.7.1. Rešpektovať významné dopravné väzby medzi regionálnymi centrami pre nemotorovú 

dopravu a to v zmysle národnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 
schválenej Vládou SR v roku 2013, rešpektovať systém medzinárodných, nadregionálnych

a regionálnych cyklotrás prepájajúcich PSK s významnými aglomeráciami, centrami 
cestovného ruchu v okolitých krajinách, na Slovensku a v regióne s možnosťou variantných
riešení, okrem presne zadefinovaného koridoru medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11.

9.7.2. Vytvárať územné a územnotechnické podmienky pre realizáciu:

9.7.2.3. Cyklotrás predovšetkým na nepoužívaných poľných cestách historických spojníc medzi 
obcami so zohľadnením klimatických podmienok.
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9.7.2.4. Súbehu cyklistickej dopravy (cyklociest) a pešej dopravy v dopravne zaťažených územiach 
mimo hlavného dopravného priestoru s oddeleným dopravným režimom,

9.7.3. Odčleniť komunikácie (cyklocesta, cyklocestička a cyklochodník) od automobilovej cestnej 
dopravy mimo hlavného dopravného priestoru. V centrách obcí a miest – najmä na 
komunikáciách III. a nižšej triedy odporúčame upokojovať motorovú dopravu náležitými 
dopravno – inžinierskymi prvkami, zriaďovať zóny 3D s efektívnymi nástrojmi na reguláciu 
rýchlosti – čím sa vo výraznej miere zlepšia podmienky pre nemotorovú – pešiu a 
cyklistickú dopravu, ktorej pozícia v hlavnom dopravnom priestore je v mnohých prípadoch 
(chýbajúci chodník či segregovaná cyklotrasa) opodstatnená.

9.7.4. Nadväzovať cyklotrasy na línie a zariadenia cestnej a železničnej dopravy v rámci podpory 
multimodality dopravného systému.

9.7.5. Podporovať budovanie peších a cyklistických trás v poľnohospodárskej a vidieckej krajine.
9.7.6. Podporovať realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému

medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych cyklotrás.
9.7.7. Podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými križovaniami s 

dopravnými koridormi, s vodnými tokmi, s územiami ochrany prírody a krajiny, k čomu 
využívať lesné a poľné cesty.

9.7.8. Podporovať budovanie oddychových bodov na rekreačných trasách, oživených krajinným 
mobiliárom a malou architektúrou, vrátane sociálnych zariadení.

9.8. Infraštruktúra integrovaného dopravného systému
9.8.1. Vytvárať územno – technické podmienky a presadzovať riešenia integrovaných 

dopravných systémov na území PSK najmä integráciu autobusovej a železničnej dopravy a
zosúladiť integrovaný dopravný systém so susediacimi regiónmi a s pripravovanými 
strategickými dokumentmi PSK.

10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia
10.1. V oblasti umiestňovania územných koridorov a zariadení technickej infraštruktúry
10.1.1. Umiestňovať nové územné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, 

ako aj citlivo pristupovať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického vybavenia tak, 
aby sa pri tom v maximálnej miere rešpektovali prírodné prvky ako základné kompozičné 
prvky v krajinnom obraze.

10.2. V oblasti zásobovania vodou
10.2.1. Chrániť a využívať existujúce zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať

podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, vrátane ich pásiem 
hygienickej ochrany.

10.2.3. Zabezpečiť územné rezervy pre rozšírenie trás Východoslovenskej vodárenskej sústavy 
zdvojenie potrubia z úpravne vody Stakčín a v smere Giraltovce – Bardejov a rešpektovať 
územné rezervy pre skupinové vodovody regionálneho významu podľa schváleného „Plánu 
rozvoja verejných vodovodov pre územie Prešovského kraja“.

10.2.4. Zvyšovať podiel využívania povrchových a podzemných vôd, ktoré svojimi parametrami 
nespĺňajú požiadavky na pitnú vodu (tzv. úžitková voda) pri celkovej spotrebe vody v 
priemyselnej výrobe, poľnohospodárstve, vybavenosti a takto získané kapacity pitnej vody 
využiť pri rozširovaní verejných vodovodov.

10.2.5. V regiónoch, kde nie je možné napojenie na skupinový vodovod, zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou riešiť s využitím miestnych vodných zdrojov.

10.3. Chrániť územné koridory pre líniové stavby:
10.3.4. Zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na

pitné účely na celom území.

10.4. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
10.4.1. Rezervovať koridory a plochy pre kanalizáciu a pre zariadenia čistenia odpadových

vôd:
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10.4.1.1. Pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ČOV) 
prednostne realizovať skupinové kanalizačné siete v aglomeráciách a sídlach ležiacich v 
pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a 
liečivých vôd.

10.4.2. Dobudovať kanalizáciu v obciach, kde v súčasnosti nie je vybudovaná a napojiť na 
príslušné ČOV.

10.4.3. Riešiť u obcí nezaradených do aglomerácií odvádzanie splaškových odpadových vôd do 
vodotesných žúmp s dostatočnou látkovou a hydraulickou kapacitou do doby vybudovania 
verejnej kanalizácie a ČOV.

10.4.5. Odstraňovanie disproporcií medzi zásobovaním pitnou vodou sídelnou sieťou verejných 
vodovodov a odvádzaním odpadových vôd sieťou verejných kanalizácií a ich čistením v 
ČOV je nutné zabezpečiť:

10.4.5.1. Výstavbou kapacitne vyhovujúcich čistiarenských zariadení tam, kde je vybudovaná 
kanalizačná sieť.

10.4.5.2. Budovaním komplexných kanalizačných systémov, t.j. kanalizačných sietí spolu s 
potrebnými čistiarenskými kapacitami.

10.4.5.3. Budovaním nových kanalizačných systémov pre výhľadové kapacity.
10.4.5.4. Aplikáciu nových trendov výstavby kanalizačných sietí so zameraním na znižovanie 

množstva balastných vôd prostredníctvom vodotesnosti kanalizácií.
10.4.5.5. Komplexným riešením kalového hospodárstva, likvidáciou a využitím kalov a ostatných 

odpadov z čistenia odpadových vôd.
10.4.6. Pri odvádzaní zrážkových vôd riešiť samostatnú stokovú sieť a nezaťažovať jestvujúce 

čistiarne odpadových vôd.
10.4.8. Pri znižovaní miery znečistenia povrchových a podzemných vôd okrem bodových zdrojov 

znečistenia, riešiť ochranu aj od plošných zdrojov znečistenia.

10.5. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží
10.5.1. Revitalizovať na vodných tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, 

protipovodňové opatrenia so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu 
intravilánov obcí pred povodňami.

10.5.3. S cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu 
nových kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a 
rekonštrukciu existujúcich kanalizačných sietí.

10.5.4. Zlepšovať vodohospodárske pomery (odtokových úprav) na malých vodných tokoch v 
povodí prírode blízkym spôsobom lesného hospodárenia bez uplatňovania veľkoplošných 
spôsobov výrubu lesov a zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov

za extrémnych situácií.
10.5.5. Pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov, s cieľom zachytávať 

povodňové prietoky.
10.5.6. Budovať prehrádzky na úsekoch bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, s 

cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu.
10.5.7. Vykonávať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom 

fonde, s preferovaním prírode blízkych spôsobov obhospodarovania.
10.5.8. Rešpektovať existujúce melioračné kanály s cieľom zabezpečiť odvodnenie územia.
10.5.10. Zvyšovať podiel zavlažovaných území závlahovými stavbami.
10.5.16. Pri zachytávaní vôd zo spevnených plôch existujúcej a novej zástavby priamo na mieste, 

prípadne navrhnúť iný vhodný spôsob infiltrácie zachytenej vody tak, aby odtok z daného 
územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby 
nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.

10.5.18. Z hľadiska ochrany prírodných pomerov obmedziť zastavanie alúvií tokov ako miest 
prirodzenej retencie vôd a zabezpečiť ich maximálnu ochranu.

10.6. V oblasti zásobovania elektrickou energiou
10.6.1 Rešpektovať vedenia existujúcej elektrickej siete, areály, zariadenia a ich ochranné pásma 

(zdroje, elektrárne, vodné elektrárne, transformačné stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia
ZVN a VVN a pod.).
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10.7. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom
10.7.3. Vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu rozšírenia existujúcej distribučnej siete pre 

územia intenzívnej urbanizácie.
10.7.4. Rešpektovať trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpečnostné pásma.
10.7.5. Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma objektov plynárenských zariadení, 

technologických objektov (regulačné stanice plynu, armatúrne uzly) a ostatných 
plynárenských zariadení.

10.8. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov
10.8.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre výstavbu zdrojov energie využívajúc

obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní vychádzať z environmentálnej únosnosti územia.
10.8.2. Neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:
10.8.2.1. V územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO, vo vyhlásených územiach 

sústavy NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach, v okolí jaskýň a v ich ochranných 
pásmach a v hrebeňových častiach pohorí.

10.8.2.2. V biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni.
10.8.2.3. V okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych 

biokoridorov min. 100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m 
(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA).

10.8.2.5. V krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne 
exponovaných lokalitách.

10.8.2.6. V ochranných pásmach diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy.
10.8.2.7. V ucelených lesných komplexoch.
10.8.2.10. V ochranných pásmach 1. stupňa a 2. stupňa vodárenských zdrojov, v kúpeľných miestach
a v kúpeľných územiach, v klimatických kúpeľoch, v aquaparkoch, v ochranných pásmach 

minerálnych a liečivých vôd a prírodných liečivých zdrojov 1. stupňa a 2. stupňa.

10.9. V oblasti telekomunikácií
10.9.1. Vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského
kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.
10.9.2. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení.
10.9.3. Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.
10.9.4. Vytvárať územné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v 

nových rozvojových lokalitách.
10.9.5. Zariadenia na prenos signálu prioritne umiestňovať na výškové budovy a továrenské 

komíny, aby sa predišlo budovaniu nových stožiarov v krajine. Existujúce stavby na prenos 
signálu spoločne využívať operátormi a nevyužívané stožiarové stavby z krajiny 
odstraňovať.

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie,
spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1. V oblasti verejnej dopravnej infraštruktúry
1.1.4. Stavby na cestách II. triedy:
1.1.4.10. Cesta II/545:
1.1.4.10.1 Obchvaty obcí Zborov (východný obchvat po napojenie  na cestu I/77),  Kľušov, Kobyly,

Raslavice (posunutý obchvat), Demjata – Tul čík, Kapušany – cesta I/18.
1.4. Cyklistická doprava
1.4.2. Stavby cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy.

2.3. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
2.3.1. Stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
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2.3.2. Stavby kalového hospodárstva na likvidáciu a využitie kalov a ostatných odpadov z čistenia 
odpadových vôd.

2.4. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží
2.4.1. Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením 

ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami.
2.4.2. Stavby rybníkov, poldrov, zdrži, prehrádzok, malých viacúčelových vodných nádrží a 

vodárenských nádrží pre stabilizáciu prietoku vodných tokov.
2.4.3. Stavby a modernizácie závlahových čerpacích staníc a rozvodov závlahovej vody.

2.6. V oblasti telekomunikácií
2.6.1. Stavby sietí informačnej sústavy a ich ochranné pásma.

Uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno, podľa zákona č. 282/2015 Z.  z. o vyvlastňovaní
pozemkov  a  stavieb  a  o  nútenom obmedzení  vlastníckeho  práva  k  nim  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých  zákonov  možno  pozemky,  stavby  a  práva  k  nim  vyvlastniť,  alebo  vlastnícke  práva  k
pozemkom a stavbám obmedziť.

Riešenie Zmien a doplnkov č.1/2021 ÚPN obce Kľušov rešpektuje Záväzné časti platného
územného plánu VÚC Prešovský kraj pre obec Kľušov.

A.2.3. Základné demografické, sociálne a     ekonomické rozvojové predpoklady obce  

Tabuľka č.1 „Vývoj počtu obyvateľstva v obce Kľušov“ sa dopĺňa

Rok 2010 2014 2017 2020

poč.obyvateľov 1046 1069 1096 1119

Tabuľka sa mení a dopĺňa:
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov:                         Rok  

1105                                                                     2015
1250                                                                     2030
1069 2014
1119                                                                                     2020  
1170 2025
1300 2035

Pôvodný text v tabuľke sa mení:

východiskový rok 2008 1033 obyv. 232 bytov 4,45 obyv./byt

do roku 2015 1105 obyv. 263 bytov 4,20 obyv./byt

cieľový rok 2030 2035 1250 1300 obyv. 320 370 bytov 3,90 3,50 obyv./byt

Počet obyvateľov c tabuľke je odhadovaný na základe doterajšieho demografického
vývoja a predpokladaných trendov v obci aj v okolitých sídlach. 

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou,
výroby a     rekreácie  

             Bývanie  
Doplní sa odstavec:
Návrh ZaD č.1 rieši rozšírenie lokalít „2“ a „3“ a navrhuje nové lokality pre rozvoj bývania
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„8, 11, 12, 13“.

Lokalita „2“ - nahradenie textu
Pozostáva z 15 možných stavebných pozemkov (cca. 8,5-16,0 a) pre individuálnu bytovú

výstavbu. Lokalita sa nachádza západne od zastavaného územia obce. Dostupnosť tejto lokality bude
zabezpečená úpravou parametrov existujúcej miestnej komunikácie. V lokalite sa nachádzajú všetky
inžinierske siete, v južnej časti tejto lokality je potrebné predĺžiť líniu plynovodného rozvodu a obecného
vodovodu. Územie tejto lokality sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej
zastavanie je potrebné vyňatie z PPLF). 

Lokalita sa nachádza v západnej časti zastavaného územia. Nová obslužná komunikácia
je napojená na existujúce miestne komunikácie. V lokalite je možné umiestniť celkovo cca 20
rodinných domov. Lokalita bude na inžinierske siete napojená rozšírením existujúcich sietí.
Časť územia lokality sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej
zastavanie je potrebné vyňatie z PPLF).

Lokalita „3“ - nahradenie textu
Lokalita sa nachádza východne od zastavaného územia a je navrhnutá pozdĺž štátnej cesty

II/545. Návrh rieši prístupnosť tejto lokality obslužnou komunikáciou, ktorá je paralelná so štátnou
cestou. Pozdĺž tejto obslužnej komunikácie je potrebné vybudovať rozvod plynu, keďže existujúci
plynový rozvod sa nachádza za štátnou cestou a nie je možné každý objekt napájať samostatne
prekopávkou štátnej cesty. Vodovod a sekundárna NN sieť sú dostupné zo súčasných trás rozvodov. V
tejto lokalite je možné umiestniť cca 20 samostatne stojacich domov. V južnej časti tejto lokality je
priestor vyčlenený na sústreďovanie drobnej priemyselnej a remeselnej výroby, prípadne skladového
hospodárstva.

 Do tejto lokality je navrhnutý aj obecný zberný dvor triedeného komunálneho odpadu a obecné
kompostovisko. Tento priestor výroby a skladov je od obytnej časti oddelený pásom izolačnej zelene.
Územie lokality sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej zastavanie je
potrebné vyňatie z PPLF).

Lokalita sa nachádza východne od zastavaného územia v časti „Homolské“. Je možné v
nej umiestniť cca 113 rodinných domov na parcelách 6-10a. Dopravne bude napojená na
regionálnu cestu II/545. V lokalite je potrebné vybudovať miestne komunikácie a všetky
inžinierske siete s napojením na existujúce rozvody. Pre zásobovanie tejto lokality elektrickou
energiou je navrhované vybudovanie trafostanice TS-0009. Vo východnej časti lokality sa
nachádza vodojem, vedľa ktorého je vyčlenená priestorová rezerva pre jeho rozšírenie. Pre
zásobovanie tejto lokality vodou je potrebné vybudovať nový vodojem 150m3 s nadmorskou
výškou dna minimálne 395 m.n.m. 

Zahájenie výstavby rodinných domov v tejto lokalite je podmienené minimálne
stavebným povolením na miestne komunikácie a kolaudácia rodinných domov kolaudačným
rozhodnutím na miestne komunikácie. 

Súčasťou podrobného návrhu cestnej siete v tejto lokalite bude aj návrh dopravného
napojenia na cestu II/545 v súlade s STN s ohľadom na skutočný stav v území so zohľadnením
existujúcich napojení.  

V južnej časti lokality sa nachádzajú a sú navrhované prevádzky výroby a skladov. Táto
funkčná plocha je od obytnej časti oddelená pásom izolačnej zelene. 

Územie lokality sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej
zastavanie je potrebné vyňatie z PPLF).

Za odstavec - Lokalita „4“ - sa doplnia odstavce:
Lokalita „8“
Lokalita sa nachádza východne od zastavaného územia. Je možné v nej umiestniť 4

rodinné domy. Dopravne bude napojená predĺžením miestnej komunikácie, ktorej šírkové
parametre je potrebné upraviť od bodu napojenia na cestu II/545 tak, aby pozdĺž cesty bolo
možné umiestniť jednostranný chodník so šírkou min. 1,5m. Každý objekt rodinného domu
bude na obslužnú komunikáciu napojený samostatne.

Lokalita bude na inžinierske siete napojená rozšírením existujúcich sietí. Územie lokality
sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej zastavanie je potrebné
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vyňatie z PPLF).

Lokalita „11“
Lokalita sa nachádza v Kľušovskej Zábave, východne od cesty III/3491 (III/545009) na

ktorú je dopravne napojená. Je možné v nej umiestniť 3 rodinné domy. Lokalita bude na
inžinierske siete napojená rozšírením existujúcich sietí. Územie lokality sa nachádza mimo
hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej zastavanie je potrebné vyňatie z PPLF).

Lokalita „12“
Lokalita sa nachádza v Kľušovskej Zábave, západne od cesty III/3491 (III/545009) na ktorú

je dopravne napojená. Je možné v nej umiestniť 2 rodinné domy. Lokalita bude na inžinierske
siete napojená rozšírením existujúcich sietí. Lokalita sa nachádza v ochrannom pásme
železnice, preto je pri uvažovanej výstavbe potrebné rešpektovať podmienky správcu
železničnej trate. Územie lokality sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na
jej zastavanie je potrebné vyňatie z PPLF).

Lokality „13“
Lokality „13“ sú jednotlivé pozemky v zastavanou území obce – prieluky, rozptyl, na

ktorých je možné realizovať výstavbu rodinných domov. Pri zahusťovaní zástavby je potrebné
dodržiavať odstupové vzdialenosti od existujúcich objektov a požiadavky na zabezpečenie
presvetlenia a oslnenia pre zachovanie hygienickej nezávadnosti obytného územia. V návrhu
ZaD č.1 môže zástavbou takýchto plôch vzniknúť cca 50 rodinných domov. V západnej časti
zastavaného územia je na mieste bývalej školy vyčlenené územie pre výstavbu obecných
nájomných bytov. 
Pre realizáciu tejto zástavby nie je potrebné budovať miestne komunikácie, ani nové rozvody
inžinierskych sietí. V prípadoch, keď sa jedná o zmenu funkčného využitia zo súkromnej zelene
na obytnú plochu je potrebné vyňatie z PPLF).

Výstavba rodinných domov v súbehu s cestami č. II/545, III/3491 a III/3497 je podmienená
samostatným dopravným napojením posúdeným odborne spôsobilou osobou s ohľadom na
intenzitu dopravy a lokality, v ktorých sú navrhované (sklon cesty, smerové a výškové vedenie
cesty, neprehľadná zákruta a pod.). Prioritne bude výstavba rodinných domov pri ceste II. triedy
riešená dopravným napojením mimo cesty II/545 (napr. do budovaných alebo existujúcich
miestnych komunikácií). V prípadoch, kde nie je možné takéto riešenie, je napojenie na cestu
II/545 možné až po jej pretriedení do siete miestnych ciest po vybudovaní cestného obchvatu
sídla.   

V prípade výstavby stavebných objektov v blízkosti Kľušovského potoka a Šibskej vody
je potrebné rešpektovať záplavové územie na na prietok Q100 ročnej veľkej vody a pri
povoľovaní stavieb vyžadovať zabezpečenie individuálnej protipovodňovej ochrany. 

Občianska vybavenosť
Doplnia sa odstavce
Pre dobudovanie vybavenia cestného odpočívadla južne od zastavaného územia pri

ceste II/545 je vyčlenená plocha naväzujúca na existujúce zariadenie – lokalita „7“
Stavebné objekty (budovy, prístrešky, oplotenie a pod.) vrámci funkčnej plochy

„občianskej vybavenosti“ pri ceste II. triedy v k.ú. Kľušovská Zábava musia byť umiestňované v
súlade so stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií. Osadenie týchto objektov nesmie
zasahovať do zastávkovej niky a nesmie obmedzovať prístup k mostnému telesu a vodnému
toku pre potreby ich údržby.

Výroba, služby
Vypustí sa druhá veta odstavca:
Lokalita „3“
V tejto južnej časti tejto lokality je navrhované sústreďovanie drobnej priemyselnej a remeselnej

výroby, prípadne skladového hospodárstva. Do tejto lokality je navrhnutý aj obecný zberný dvor
triedeného komunálneho odpadu a obecné kompostovisko. Tento priestor výroby a skladov je od
obytnej časti oddelený pásom izolačnej zelene na elimináciu záťaže okolitých obytných plôch.
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Doplní sa odstavec:
Lokalita „9“
Západne od zastavaného územia, v blízkosti areálu PD je vyčlenený priestor pre

vybudovanie zberného dvora pre biologicky rozložiteľný odpad. Dopravne je napojený na
miestnu komunikáciu prepájajúcu zastavané územie Kľušov s cestou III/3491

Rekreácia a     šport  
Doplní sa odstavec:
Lokalita „10“

Lokalita sa nachádza medzi Kľušovom a Kľušovskou Zábavou, východne od cesty II/545, na
ktorú je dopravne napojená. Je možné v nej umiestniť 3 rekreačné chaty.. Lokalita bude na
inžinierske siete napojená rozšírením existujúcich sietí. Územie lokality sa nachádza mimo
hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 (t.j na jej zastavanie je potrebné vyňatie z PPLF).

A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce

Text kapitoly sa upraví:

Výmera zastavaného územia k 1.1.1990 je...........cca    777 318 m2.
Výmera zastavaného územia s rozšírením je........cca    959 075 m2.
Výmera zastavaného územia je...........cca                   959.075 m2.
Výmera zastavaného územia s rozšírením je........cca     1.088.055 m2.

A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a     chránených území  

Ochranné pásmo dopravných zariadení
Text kapitoly sa upraví:
Hranice cestných ochranných pásiem sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách

komunikácie mimo zastavaného územia obce a to vo vzdialenosti od osi vozovky :
Cesta II. triedy  50  25 m

Doplnia sa odstavce:
Miesta výstavby nachádzajúce sa v ochrannom pásme dráhy, prípadne v blízkosti dráhy,

môžu byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky
trakcie( spôsobenými bežnou železničnou prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkoľvek
výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, musia byť navrhnuté
aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky na navrhovanú
výstavbu z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších
predpisov a v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné
vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto
opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú
musieť byť vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.

Počas realizácie stavby nebude investor vyžadovať od ŽSR ďalšie zmierňujúce
a kompenzačné opatrenia na zmiernenie, či elimináciu negatívnych vplyvov. 

Po realizácii stavby v predmetnom území jej vlastníci nebudú môcť voči
prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu
nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou
nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať takéto opatrenia, pretože
negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej stavby boli
známe.    

Ochranné pásmo vodných tokov
Odstavec sa upraví:
od brehovej čiary obojstranne                                 6 m
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od brehovej čiary vodohospodársky významného toku (Šibská voda) 10 m
od brehovej čiary ostatných tokov na území obce   5 m

Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca
vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu
opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky
do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5m od brehovej čiary.

Pásmo hygienickej ochrany cintorínov
Odstavec sa upraví:
od krajného hrobového miesta                                50 m
okolo cintorínov funkčných 30 m
okolo cintorínov nefunkčných 10 m

Ochranné pásmo lesa
od hranice lesného pozemku 50 m

A.2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred 
povodňami

Doplnia sa odstavce:
V navrhovaných lokalitách budú realizované opatrenia na zadržanie povrchového odtoku

dažďových vôd zo spevnených plôch (z komunikácií, spevnených plôch a zo striech stavebných
objektov) na pozemkoch stavebníkov tak aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov.

Pri riešení odvádzania dažďových vôd budú dodržané podmienky platnej legislatívy na
ochranu vôd. V zmysle zákona 364/2004 Z.z. (vodný zákon) je potrebné pred vypustením vôd z
povrchového odtoku do povrchových alebo pozemných vôd, vybudovať zariadenia na
zachytávanie plávajúcich, resp. znečisťujúcich látok.

Odvádzanie splaškových vôd bude riešené navrhovanou verejnou kanalizáciou do ČOV
Bardejovská Nová Ves. Z objektov, ktoré nebude možné napojiť na verejnú kanalizáciu, budú
splaškové vody akumulované vo vodotesných žumpách a následne zneškodňované v ČOV
Bardejovská Nová Ves. 

V prípade výstavby stavebných objektov v blízkosti Kľušovského potoka a Šibskej vody
je potrebné rešpektovať záplavové územie na na prietok Q100 ročnej veľkej vody a pri
povoľovaní stavieb vyžadovať zabezpečenie individuálnej protipovodňovej ochrany. 

A.2.11. Návrh ochrany prírody a     tvorby krajiny  

Kultúrne a historické hodnoty v území a ich ochrana

Doplnia sa odstavce:
za vetu:
Archeologickä lokalita - c. UZPF 1823/0 - mohylník z neskorej doby kamennej.
Budú doplnené odstavce:
Mohylník na Kobylskej hore patrí medzi významné nehnuteľné archeologické lokality

dokumentujúce život a pohrebný rítus pastierskeho ľudu šnúrovej keramiky zo záveru neskorej
doby kamennej. Predmetom pamiatkovej ochrany archeologickej lokality – mohylníka – sú nad
jestvujúcim terénom vystupujúce zemné násypy a v primárnej polohe nálezy v týchto násypoch.

Celá plocha mohylníka musí byť chránená pred akýmikoľvek zásahmi, najmä prácami
súvisiacimi s ťažbou dreva. V bezprostrednom okolí NNKP nemožno vykonávať stavebnú
činnosť, ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť jej pamiatkové hodnoty. 

Budú doplnené odstavce:
za odrážku:
3. Poloha Homol'ské - ostroh vo vidlici Kl'ušovského potoka a potoka Hažuch - sídlisko z

mladšej doby kamennej (bukovohorská kultúra)
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Na evidovanom archeologickom nálezisku je vlastník, správca, alebo stavebník pred
začatím stavebnej činnosti, alebo inej hospodárskej činnosti povinný podať žiadosť o
vyjadrenie k zámeru na Krajský pamiatkový úrad Prešov, ktorý v spolupráci s príslušným
stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a
stavebnom konaní.

Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, v spolupráci s príslušným stavebným
úradom, pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje
podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk aj mimo území s
evidovanými a predpokladanými archeologickými nálezmi v procese územného a stavebného
konania. 

Krajský pamiatkový úrad môže rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum
aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je evidovaným archeologickým
náleziskom, ak na tomto mieste dôvodne predpokladá výskyt archeologických nálezov.

Stavebník je povinný počas realizácie zemných prác oznámiť každý archeologický nález
(vec pamiatkovej hodnoty) Krajskému pamiatkovému úradu Prešov najneskôr druhý pracovný
deň po jeho nájdení. Nález musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým
úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo
dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a
premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osobo metódami
archeologického výskumu. 

Z hľadiska eliminovania vizuálneho smogu a svetelného znečistenia, ktoré má negatívny
vplyv na životné prostredie a krajinný ráz, nerealizovať v katastrálnom území obce Kľušov
žiadne veľkorozmerné reklamné billboardy. Iné reklamné označenia a informačné zariadenia v
dotknutom území minimalizovať len na nevyhnutnú prítomnosť označenia prevádzok a to na
zodpovedajúcej estetickej úrovni.

A.2.12. Návrh verejného dopravného a     technického vybavenia  

Doprava a dopravné zariadenia 

Vzhľadom na zmenu číslovania regionálnych ciest a zmenu legislatívy a terminológie v
oblasti leteckej dopravy sa text kapitoly mení takto: 

Cestná sieť
Nadradená cestná sieť.

- zo severného smeru cestou I/77 s pripojením cesty II/545 v Bardejove (v kontexte s cestou 
III/5445 III/3483 a hraničným priechodom Kurov – Muszynka- Krynica)

Katastrálnym územím obce vedie aj  regionálna cesta  III/54511 III/3491,  ktorá prepája cestu
II/545 s  cestou III/5459 (Kľušovská Zábava – Hertník – Raslavice) a cesta  III/54515 III/3491, ktorá
prepája cestu II/545 so štátnou cestou I/77 cez Richvald, Krivé, Kružľov. 

Miestne komunikácie
Kľušovská Zábava je dopravne napojená na cestu II/545 prostedníctvom ciest III/5459 III/3491 a

III/54515 III/3497. 

Miestne komunikácie – Návrh:
Doplní sa odstavec:
V navrhovaných lokalitách „2“ a „8“ bude pre uličný priestor vyčlenené územie so šírkou

min. 8,0 m. V navrhovanej lokalite „3“  bude pre uličný priestor vyčlenené územie so šírkou min.
10,0 m.

Železničná doprava
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Bude doplnený odstavec:
V návrhu ÚPN-O, ZaD č.1 je rešpektovaná územná rezerva pre zvýšenie traťovej rýchlosti

zo 60km/h na 80 km/h. 
Výhľadovo je potrebné rokovať so Železnicami SR o podmienkach a územných nárokoch

na  premiestnenie  železničnej  zastávky  do  katastrálneho  územia  obce  Kľušov  a o úprave
jestvujúcich krížení cestných komunikácií so železničnou traťou ako mimoúrovňových.

Letecká doprava
V zmysle vyjadrenia a podkladov poskytnutých Leteckým Dopravným úradom Slovenskej

republiky, ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. (3)
zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, sa časť katastrálneho územia obce Kľušov nachádza v ochranných
pásmach osobitného letiska Hertník, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-96/86
zo dňa 30.06.1986.

Z vyhlásených ochranných pásiem osobitného letiska Hertník a predpisu L 14 Z - Letiská pre
letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve vyplývajú pre kataster obce
Kľušov nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
- ochranným pásmom vzletovej roviny (sklon 2 % - 1:50) s výškovým obmedzením 399,90-419,90 m
n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 14,3 % - 1:7) výškovým obmedzenim 399,90-426,42
m n.m.B.p.v.,
- ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 430,99 m n.m.B.p.v.
- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené
podzemným káblom).
Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékol'vek stavby a zariadenia bez predchádzajúceho
súhlasu Leteckého Dopravného úradu SR.
Vyššie popísané ochranné pásma osobitného letiska Hertník su znázornené v grafickej časti návrhu –
výkres 2 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – katastrálne územie obce.

Doplní sa odstavec:
Územnú ochranu osobitného letiska pri prerokovaní územného plánu obce si má

vykonávať vlastník vzletovej a pristávacej dráhy osobitného letiska alebo držiteľ rozhodnutia o
určení podmienok na prevádzkovanie osobitného letiska, ak mu bolo takéto rozhodnutie zo
strany Dopravného úradu vydané. 

V zmysle § 28 ods. 3 a §30 zákona č. 143/1998 z.z. o civilnom letectve  (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký Dopravný úrad SR
dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v
ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by
mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký Dopravný
úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť vyššie
popísané ochranné pásma osobitného letiska Hertník,
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, pismeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prirodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30ods. 1, pismeno b),
- zariadenia, ktoré móžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, pismeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilnovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silne svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, pismeno d).

Tieto pripomienky a obmedzenia z hľadiska záujmov civilného letectva sú zapracované do
Návrhu územného plánu obce Kľušov v textovej aj grafickej časti ako regulatívy priestorového a
funkčného využitia územia.
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             Zásobovanie vodou  
V časti “Zásobovanie vodou” sa upravia a doplnia výpočty:

1. Špecifická potreba vody na jeden byt  Qp :
Qp = 145 l/osoba/deň – 25% = cca 110 l/osoba/deň
110 litrov/osoba/deň   x 3,5 = 385 l/byt/deň

2. Maximálna denná potreba vody Qm  :
Qm = Qp . kd      kde kd  je koeficient počtu obyvateľov - pri 1000 cca 4000 obyvateľov 

napojených na SKV v obci kd  = 2,0  1,6
Qm = 385 x 2,0 = 770 1,6 (v rámci SKV Kobyly – Janovce – Kľušov) = 616 litrov/byt/deň 

3. Maximálna hodinová potreba vody :
Qh = Qm . kh / 24
Qm je maximálna denná potreba vody pre obyvateľov
kh je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 1,8 

Qh = 770  616 x 1,8 / 24 = 57,75 1.108,8 l/byt/hod deň

V časti “Zásobovanie vodou” sa vypustia a doplnia odstavce:
Lokalita „1“
18 bytových jednotiek 

Denná potreba vody:                                  Qp = 18 b.j. x 385 l/byt/deň = 6.930 l/deň
Max. denná potreba vody:                           Qm = 18 x 770 l/byt/deň = 13.860 l/deň
Max. hodinová potreba vody:                       Qh = 18 x 57,75 l/byt/hod = 1.039,5 l/hod
Ročná potreba vody:                                   Qr = 6,93 m3/deň x 360 dní = 2.494,8 m  3  /rok  

Lokalita „2“
15 bytových jednotiek 

Denná potreba vody:                                  Qp = 15 b.j. x 385 l/byt/deň = 5.775 l/deň
Max. denná potreba vody:                           Qm = 15 x 770 l/byt/deň = 11.550 l/deň
Max. hodinová potreba vody:                       Qh = 15 x 57,75 l/byt/hod = 866,25 l/hod
Ročná potreba vody:                                   Qr = 5,775 m3/deň x 360 dní = 2.079 m3/rok

Lokalita „3“
20 bytových jednotiek 

Denná potreba vody:                                  Qp = 20 b.j. x 385 l/byt/deň = 7.700 l/deň
Max. denná potreba vody:                           Qm = 20 x 770 l/byt/deň = 15.400 l/deň
Max. hodinová potreba vody:                       Qh = 20 x 57,75 l/byt/hod = 1.155 l/hod
Ročná potreba vody:                                   Qr = 7,7 m3/deň x 360 dní = 2.772 m  3  /rok  

Lokalita „4“ (Kľušovská Zábava)
8 bytových jednotiek 

Denná potreba vody:                                  Qp = 8 b.j. x 385 l/byt/deň = 3.080 l/deň
Max. denná potreba vody:                           Qm = 8 x 770 l/byt/deň = 6.160 l/deň
Max. hodinová potreba vody:                       Qh = 8 x 57,75 l/byt/hod = 462 l/hod
Ročná potreba vody:                                   Qr = 3,08 m3/deň x 360 dní = 1.110 m  3  /rok  

4. Nárast potreby vody pre bývanie
Celkový navrhovaný nárast počtu bytových jednotiek v rozvojových lokalitách vo

výhľadovom období:
197 bytových jednotiek 

Priemerná denná potreba vody: Qp = 197 b.j. x 385 l/byt/deň = 75.845 l/deň
Max. denná potreba vody: Qm = Qp x kd = 75.845 x 1,6 = 121.352 l/deň = 1,4 l/s
Max. hodinová potreba vody: Qh = Qm  x kh = 121.352 x 1,8 = 218.433,6 l/deň =2,53 l/s
Ročná potreba vody: Qr = Qp x 365 = 75,845 x 365 = 27.685 m  3  /rok  
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Potreba vody pre objekty rodinných domov umiestnených v prielukách zastavaného územia
V existujúcom zastavanom území je uvažované s umiestnením cca 55 nových objektov

rodinných domov. Pre zásobovanie tohto počtu rodinných domov je uvažované s týmto množstvom
vody:
Denná potreba vody:                                  Qp = 55 b.j. x 385 l/byt/deň = 21.175 l/deň
Max. denná potreba vody:                           Qm = 55 x 770 l/byt/deň = 42.350 l/deň
Max. hodinová potreba vody:                       Qh = 55 x 57,75 l/byt/hod = 3.176,25 l/hod
Ročná potreba vody:                                   Qr = 21,175 m3/deň x 360 dní = 7.623 m  3  /rok  

Potreba vody pre objekty rodinných domov nachádzajúcich sa na Kľušovskej Zábave
V časti obce Kľušovská Zábava sa v súčasnosti nachádza 45 domov, ktoré nie sú napojené na

verejný rozvod vodovodu. Pre napojenie týchto domov je uvažovaná takáto potreba vody: 
Denná potreba vody: Qp = 45 b.j. x 385 l/byt/deň = 17.325 l/deň
Max. denná potreba vody: Qm = 45 x 770 616 l/byt/deň = 34.650 27.720 l/deň
Max. hodinová potreba vody: Qh = 45 x 57,75 46,2 l/byt/hoddeň = 2.598,75 2.079 l/ hoddeň
Ročná potreba vody: Qr = 3,08 17,33 m3/deň x 360 365dní = 6.237 6.326 m3/rok

Celkový predpokladaný nárast spotreby pitnej vody vo výhľadovom období je cca  22.770
34.011 m3 vody ročne.

V časti “Zásobovanie vodou” sa doplní odstavec:

Vyhodnotenie predpokladanej potreby vody SKV Kobyly, Kľušov, Janovce

Bytový fond
Celkový počet bytov v rodinných a bytových domoch pri úplnom zastavaní všetkých plôch určených pre
zástavbu (existujúce aj navrhované) . 

Janovce - 165
Kobyly - 433
Kľušov - 540  

Počet bytov v sídlach zásobovaných SKV Kobyly, Kľušov, Janovce pri úplnej zastavanosti
navrhovaných plôch – cca 1140

Počet obyvateľov v rodinných a bytových domov pri uvažovanej obložnosti 3,5 osôb/byt:
Janovce - 580
Kobyly - 1520
Kľušov - 1890  

Počet obyvateľov sídel zásobovaných SKV Kobyly, Kľušov, Janovce pri úplnej zastavanosti
navrhovaných plôch – cca 4.000 
Počet obyvateľov vychádza z maximálnej obytnej kapacity navrhovaného zastavaného územia
- pri zastavaní každej parcely určenej na zastavanie).

1. Špecifická potreba vody na jeden byt pri obložnosti 3,5 osôb/byt  Qp :
Qp = 145 l/osoba/deň – 25% = cca 110 l/osoba/deň
110 litrov/osoba/deň   x 3,5 = 385 l/byt/deň
Qp = 1140 x 385 l/byt/deň = 438,9 m3/deň = 5,08 l/s

2. Maximálna denná potreba vody Qm  :
Qm = Qp  x kd          kde kd  je súčiniteľ dennej nerovnomernosti 
pre obce s počtom obyvateľov - od 1001-5000 obyvateľov v obci kd  = 1,6
Qm = 385 x 1,6 = 616 litrov/byt/deň  
Qm = 1140 x 616 = 702.240 litrov/deň  = 8,13 l/s

3. Maximálna hodinová potreba vody :
Qh = Qm x kh
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Qm je maximálna denná potreba vody pre obyvateľov
kh je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti 1,8 

Qh = 616 x 1,8 = 1.109 l/byt/deň
Qh = 1.140 x 1.109 = 1.264260 l/deň = 14,63 l/s

4. Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365 = 160.200 m3/rok

Živočíšna výroba v poľnohospodárstve
Hospodárske zvieratá – drobnochov

ošípané        20 l/kus/deň x 50ks = 360 m3/rok  
ovce 8 l/kus/deň x 50ks = 144 m3/rok

 sliepky                          0,35 l/kus/deň x 1250ks     = 157,5 m3/rok
          husi, kačice                   1,2 l/kus/deň  x 250ks        = 108 m3/rok
     iné drobné zvieratá       0,5 l/kus/deň x 250ks        = 45 m3/rok

Ročná potreba vody pre drobnochov – cca 815 m3/rok

Administratíva, obchody a sklady
Priemerná špecifická potreba vody pre občiansku vybavenosť – 60 l/osoba/deň

Odhadovaný počet osôb pracujúcich v administratíve a obchode v obciach zásobovaných SKV -
50 osôb

Špecifická potreba vody pre administratívu a obchod – Qp = 3000 l/deň
Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365 = 1.095 m3/rok

Kultúra, osveta, veda
Priemerná špecifická potreba vody pre občiansku vybavenosť (kostoly) – 5 l/miesto/deň

Odhadovaný počet miest v kostoloch a na kultúrnych podujatiach – 800 miest
Špecifická potreba vody pre kultúru – 4000 l/deň
Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365 = 1.460 m3/rok

Školstvo
Priemerná špecifická potreba vody pre materské školy – 60 l/dieťa/deň

Odhadovaný počet detí v materských školách – 30 miest
Špecifická potreba vody pre materské školy – 1800 l/deň
Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365 = 660 m3/rok

Priemerná špecifická potreba vody pre ostatné školy – 25 l/dieťa/deň
Odhadovaný počet detí v ostatných školách – 50 miest
Špecifická potreba vody pre ostatné školy – 1250 l/deň
Ročná potreba vody:
Qr = Qp x 365 = 460 m3/rok

Odhadovaná potreba vody pre obce zásobované SKV Kobyly Kľušov Janovce vo výhľadovom období
je 163.875 m3/rok

Pri úplnom zastavaní všetkých výhľadových plôch v sídlach zásobovaných skupinovým vodovodom je
potrebná kapacita vodných zdrojov 8,13 l/s
Kapacita súčasných zdrojov (PO Hrabovec a pramene 1-4 Kobyly) je 6,3 l/s  
Pre zabezpečenie predpokladaného množstva vody je pri postupnom zastavovaní územia
potrebné prehodnotiť existujúce vodné zdroje a zrealizovať doplnkový zdroj, s dostatočnou
kapacitou.   
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             Kanalizácia  
V časti “Kanalizácia” sa prvý odstavec nahradí:
Odkanalizovanie  obce  je  v  návrhu  riešené  v  súlade  s  prijatými  a  v  súčasnosti  platnými

koncepciami.
1.V Pláne rozvoja verejných vodovodov s verejných kanalizácii  pre  územie  SR je  obec Kľušov
odkanalizovaná samostatnou ČOV. Na základe tohto materiálu bola v území vyčlenená plocha pre
umiestnenie  obecnej  čistiarne  odpadových  vôd  pri  Kľušovskom  potoku,  ktorý  bude  slúžiť  ako
recipient prečistených vôd.
2.V  zmysle  koncepcie  spracovanej  Východoslovenskou  vodárenskou  spoločnosťou  bude  obec
Kľušov  spolu  s  Kľušovskou  Zábavou  odkanalizovaná  skupinovou  kanalizáciou  do  ČOV  v
Bardejovskej Novej Vsi. V návrhu je rezervovaný koridor pre vedenie hlavnej kanalizačnej vetvy
popri Kľušovskom potoku.

Odkanalizovanie  obce je v návrhu riešené v súlade s prijatou a v súčasnosti  platnou
koncepciou.

V zmysle koncepcie spracovanej Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou bude
obec Kľušov spolu s Kľušovskou Zábavou odkanalizovaná skupinovou kanalizáciou do ČOV v
Bardejovskej Novej Vsi. V návrhu je rezervovaný koridor pre vedenie hlavnej kanalizačnej vetvy
popri Kľušovskom potoku.

             Vodné toky  
V časti “Vodné toky” sa z prvej časti vypustí odstavec:
Katastrálne územie sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa povodia toku Topľa v profile

nad Gira1tovcami. Z tohto dôvodu je potrebné všetky činnosti a aktivity vykonávať tak, aby boli
rešpektované opatrenia na ochranu vôd, zakotvené v rozhodnutí bývalého Okresného národného
výboru - OPLVH v Bardejove, č. 285/85-33 zo dňa 29.10.1985 a v príslušnej platnej legislatíve v oblasti
ochrany kvality vôd a venovať zvýšenú pozornosť pri manipulácii s látkami škodiacimi vodám, aby
nedochádzalo k ohrozeniu ani zhoršeniu kvality povrchových aj podzemných vôd.

             Elektrifikácia  
 Zoznam trafostaníc bude upravený a doplnený:

2. TS 0002, transformátor 22kV/0,4kV 160kVA,   250 400 kVA
9. TS 0009 Homolské, transformátor 22kV/0,4kV 400kVA

Text odstavca bude upravený:
lokalita „2“ 
je napájaná z trafostanice TS-0002. V lokalite B rieši návrh výstavbu 15 20 rodinných domov a cca 12
rodinných domov v existujúcich prielukách. Nárast počtu bytových jednotiek spôsobí zvýšenie spotreby
el. energie: 

27 32 b.j x 8 kVA x 0,4 86,4 102,4 kVA
Predpokladaný nárast spotreby el. energie bude krytý z existujúcej TS-0002 zvýšením jej výkonu na
250 400 kVA.

Text odstavca bude nahradený:
lokalita „3“ 
je napájaná z trafostanice TS-0001. V lokalite je navrhovaných 20 nových rodinných domov na
novovyčlenenom území a cca 20 v existujúcich prielukách zástavby. Nárast počtu bytových jednotiek
spôsobí zvýšenie spotreby el. energie: 
           40 b.j x 8 kVA x 0,4                                                128,0 kVA

Súčasťou tejto lokality je aj umiestnenie objektov prevádzok drobného priemyslu, výroby, remeselných
a iných podnikateľských aktivít. 
           odhadovaný odber                                                 100 kVA

Predpokladaný nárast spotreby el. energie bude krytý z existujúcej TS-0001 zvýšením jej výkonu z 250
na 630 kVA. 
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pre rozšírenie bude v lokalite vybudovaná nová trafostanica TS-0009. V lokalite je navrhovaných
113 nových rodinných domov na novovyčlenenom území. Nárast počtu bytových jednotiek
spôsobí zvýšenie spotreby el. energie: 

113 b.j x 8 kVA x 0,4 361,6 kVA

Súčasťou tejto lokality je aj umiestnenie objektov prevádzok drobného priemyslu, výroby,
remeselných a iných podnikateľských aktivít. 

odhadovaný odber 100 kVA

Predpokladaný nárast spotreby el. energie bude krytý z existujúcej TS-0001 zvýšením jej výkonu
z 250 na 630 kVA a z navrhovanej TS-0009 400kVA. 

Text odstavca bude upravený a doplnený:
Rekapitulácia:

Lokalita „2“ nárast spoteby krytý z rozšírenej TS-0002 ( 250 400 kVA)
Lokalita „3“ nárast spoteby krytý z rozšírenej TS-0001 (630 kVA)

a z navrhovanej TS-0009 (400kVA)

A.2.13. Koncepcia starostlivosti o     životné prostredie  
Z kapitoky “A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie” sa vypustí odsek:
Celé katastrálne územie obce Kľušov sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa povodia toku

Topľa v profile na Giraltovcami. Všetky činnosti a aktivity je potrebné vykonávať tak, aby boli
rešpektované opatrenia na ochranu vôd stanovené v rozhodnutí bývalého Okresného národného
výboru – OPLVH v Bardejove, č. 285/85-33 zo dňa 29.10.1985. Zároveň je potrebné v oblasti ochrany
kvality vôd venovať zvýšenú pozornosť manipulácii s látkami škodiacimi vodám.   

A.2.14. Vymedzenie a     vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území  
a     dobývacích priestorov  

V kapitole budú doplnené odstavce:
V katastrálnom území obce sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) typu

aktívnych zosuvov, potencionálnych zosuvov a stabilizovaného zosuvu. Nestabilné je aj
bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a
aktivizácie existujúcich zosuvov. Vymedzené plochy sa nachádzajú v rajóne potenciálne
nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Svahové
deformácie negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely. 

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je
potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych
svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

Katastrálne územie patrí do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové
riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového
rizika je potrebné posúdiť podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ
SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

V katastrálnom území obce sa nenachádzajú evidované prieskumné územia, chránené
ložiskové územia a dobývacie priestory.

A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
a     lesného pôdneho fondu  
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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 5 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 5 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.

A.2.17. Záväzná časť územného plánu obce

a)      Zásady a     regulatívy priestorového usporiadania územia a     funkčného využitia územia pre  
funkčné a     priestorovo homogénne jednotky  
Úprava textu odstavcov:

Základné funkčné plochy obce sú:
- obytné plochy – plochy bývania v rodinných domoch a bytových domoch. Súčasťou týchto

plôch je  aj  súkromná zeleň záhrad,  ktoré  prislúchajú k  rodinným domom. Obytné plochy zaberajú
prevažnú časť zastavaného územia obce.  

-  plochy občianskej  vybavenosti –  plochy s  prevládajúcou občianskou vybavenosťou. Sú
najmä v centre obce, kde sú sústredené obecný úrad, predajňa, kultúrny dom, škola, kostol. K týmto
plochám patrí aj obecný cintorín na západnom severovýchodnom okraji zastavaného územia obce.

-  výrobno -  skladovacie  plochy –  plochy výrobných a  skladovacích  zariadení.  Zväčša sa
nachádzajú v blízkosti obytných plôch na východnej strane zastavaného územia. V časti Podstavenec
je  existujúca  výrobňa  Vijofel  a  navrhovaná  lokalita  v  areáli  bývalých  skladov  ACHP. Výrobné  a
skladové objekty drobnej priemyselnej a remeselnej výroby sú koncentrované v juhovýchodnej
časti  zastaveného  územia.  Západne  od  zastavaného  územia  je  vyčlenená  plocha  pre
umiestnenie zberného dvora – skládky biologicky rozložiteľného odpadu.

-  plochy  poľnohospodárskej  výroby –  plochy,  na  ktorých  sú  umiestnené  zariadenia
poľnohospodárskej výroby. Hospodársky dvor bývalého družstva sa nachádza v južnej časti západne
od zastavaného územia obce a nachádzajú sa tam budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat,
sklady krmiva, dielne, garáže a pod. Niektoré budovy boli medzičasom prispôsobené na umiestnenie
prevádzok  remeselnej  výroby.  Areál  objektov  poľnohospodárskej  výroby  sa  nachádza  aj  v
západnej časti Kľušovskej Zábavy

-  športovo  -  rekreačné plochy –  sú  to plochy,  kde sú  umiestnené športoviská  so  svojim
zázemím (šatne, tribúny a pod.). V obci sa nachádza futbalové ihrisko na severovýchodnom okraji obce
a  viacúčelové ihrisko  za  budovou obchodu.  Podobné Viacúčelové ihrisko  sa  nachádza  aj  v  časti
Podstavenec Kľušovská Zábava.

- rekreačné plochy – plochy určené na voľnočasové aktivity nezamerané primárne na šport. V
návrhu je na tento účel vyčlenená plocha, na ktorej sú umiestnené súkromné rekreačné chaty vo
východnej časti katastrálneho územia, pod Kobylskou horou vyčlenený areál Nižného mlyna, kde
sa  nachádzajú  budovy  a  plochy  vhodné  na  zriadenie  agroturistických  zariadení,  alebo  zariadení
vidieckeho turizmu.   
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Úprava označenia komunikácie:
- dopravný a referenčný ťažiskový uzol sa nachádza v napojení hlavnej zbernej     

komunikácie na cestu II/545. Druhý referenčný a dopravný uzol sa nachádza na Kľušovskej Zábave,
kde sa na cestu II/545 napája cesta III/5459 III/3491.  

b)            Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie   
jednotlivých plôch a     intenzitu ich využitia  

Časť „OBYTNÉ PLOCHY“ bude upravená:
OBYTNÉ PLOCHY – RODINNÉ DOMY

Územie slúži na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe samostatných rodinných domov, prípadne v
nízkopodlažných bytových domoch.

Bude doplnená časť:
OBYTNÉ PLOCHY – BYTOVÉ DOMY

Územie slúži na bývanie v nízkopodlažných bytových domoch.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:

Bývanie v nízkopodlažných bytových domoch 
Komerčná vybavenosť nanarúšajúca hlavné funkčné využitie
Malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva
Nevyhnutné odstavné plochy pre automobily
Príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok MHD
Nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
Parkovo upravená líniová a plošná zeleň

Neprípustné funkcie
Zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb
Všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú
využitie susedných pozemkov na účely bývania alebo znižujú kvalitu obytného prostredia.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
Parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
Stavebné objekty v miestach bezprostredne naväzujúcich na hydrické biokoridory
umiestňovať tak, aby bol zachovaný pás plochy šírky minimálne 10,0m pre brehovú a
sprievodnú zeleň.

INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia

Bude doplnená časť:
POLYFUNKČNÉ PLOCHY – OBČIANSKA VYBAVENOSŤ, BÝVANIE

Územie slúži 
 pre umiestnenie viacúčelových objektov a zariadení občianskej vybavenosti komerčných

a kultúrnych zariadení a zariadení verejných služieb kombinovaných s funkciou bývania.
 pre umiestnenie spravidla viacúčelových objektov s hlavnou funkciou bývania a s 

doplňujúcou funkciou vybavenosti

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:

Zariadenia pre maloobchod, služby, verejné stravovanie a ubytovanie, správu a záujmovú
činnosť, drobnú remeselnú výrobu. 
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Obytné budovy s možnosťou kombinácie s verejnou komerčnou vybavenosťou.
Malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva
Garáže a odstavné plochy pre automobily návštevníkov a obyvateľov zariadení.
Príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok MHD
Nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
Parkovo upravená líniová a plošná zeleň

Neprípustné funkcie
Zariadenia veľkoobchodu, priemyselnej výroby, skladov a výrobných služieb
Všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie
susedných pozemkov, alebo znižujú kvalitu obytného prostredia, alebo verejného
priestranstva.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
Parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
Stavebné objekty v miestach bezprostredne naväzujúcich na hydrické biokoridory
umiestňovať tak, aby bol zachovaný pás plochy šírky minimálne 10,0m pre brehovú a
sprievodnú zeleň.

INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia

Časť „PLOCHY VÝROBY A SKLADOV“ bude doplnená:
FUNKČNÉ VYUŽITIE:

Prípustné funkcie:
Plocha pre umiestnenie zberného dvora – skládky biologicky rozložiteľného odpadu.

d)      Zásady a     regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a     technického vybavenia  
územia

(výkres č.4)
Úprava označenia komunikácie:                                                                           
- Rezervovať priestor pozdĺž cesty II/545 a  III/5459 III/3491 pre zastávky SAD a vybaviť ich
zastávkovými pruhmi s nástupnou hranou a esteticky aj funkčne vhodnými prístreškami, 

       (výkres č.2 a 3)  
Doplní sa odrážka:                                                                           
- Vodné toky zabezpečiť na kapacitu Q100-ročnej vody

(výkres č.6)
Tretia odrážka odstavca sa vypúšťa:
- Zároveň je potrebné rezervovať plochu, na ktorej by mohla byť vybudovaná samostatná          

obecná čistiareň odpadových vôd, až do doby, kým nebude definitívne rozhodnuté o       spôsobe
odkanalizovania obce.

Doplnia sa odrážky:                                                                           
- Kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodnenie
odvozom do ČOV a uchovávať doklad o odvoze odpadových vôd.
- Pre zabezpečenie predpokladaného množstva vody je potrebné vybudovať doplnkový
zdroj vody s dostatočnou kapacitou pre SKV Kobyly, Kľušov, Janovce.

g)      Vymedzenie zastavaného územia obce  
(výkres č.2 a č.3)
Odstavec bude upravený:

Výmera K.Ú. je.........................................................  15 357 019 m2.
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Výmera zastavaného územia k 1.1.1990 je...........cca    777 318 m2.
Výmera zastavaného územia s rozšírením je........cca    959 075 m2.
Výmera zastavaného územia je...........cca             959.075 m2.
Výmera zastavaného územia s rozšírením je........cca    1.085.055 m2.

h)      Vymedzenie ochranných pásiem a     chránených území  

Dopravné zariadenia:
Odstavec bude upravený:

Hranice cestných ochranných pásiem sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách
komunikácie mimo zastavaného územia obce a to vo vzdialenosti od osi vozovky :

Vodárenské a     kanalizačné zariadenia   
V časti “Vodárenské a kanalizačné zariadenia” bude upravený prvý odsek:
Na ochranu verejných vodovodov a kanalizácií pred poškodením sa môže orgán štátnej

verejnej správy podľa § 19 zákona č.422 442 /2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
vymedzuje rozhodnutím vymedziť pásmo ochrany.

- 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej
kanalizácii do priemeru 500mm.

V časti “Vodárenské a kanalizačné zariadenia” bude vypustený odsek:
Celé katastrálne územie obce Kľušov sa nachádza v ochrannom pásme III. stupňa povodia toku

Topľa v profile na Giraltovcami. Všetky činnosti a aktivity je potrebné vykonávať tak, aby boli
rešpektované opatrenia na ochranu vôd stanovené v rozhodnutí bývalého Okresného národného
výboru – OPLVH v Bardejove, č. 285/85-33 zo dňa 29.10.1985. Zároveň je potrebné v oblasti ochrany
kvality vôd venovať zvýšenú pozornosť manipulácii s látkami škodiacimi vodám.   

Pásmo hygienickej ochrany cintorínov
Odstavec bude upravený:
od krajného hrobového miesta                                50 m
okolo cintorínov funkčných 30 m
okolo cintorínov nefunkčných 10 m

Doplní sa odstavec:
Ochranné pásmo lesa

od hranice lesného pozemku 50 m

Doplní sa odstavec:
Plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu

- Zosuvné územia a erózne javy
1. V katastrálnom území obce sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia)
typu aktívnych zosuvov, potencionálnych zosuvov a stabilizovaného zosuvu. 
Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde
je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Vymedzené plochy sú 
zaznačené v grafickej časti dokumentácie 
2. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových 
deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. 
3. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre 
stavebné účely.

- Radónové riziko
1. Katastrálne územie patrí do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné 
radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
2. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z 
prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

- Mohylník - Archeologickä lokalita z neskorej doby kamennej - č. UZPF 1823/0.
Celá plocha mohylníka musí byť chránená pred akýmikoľvek zásahmi, najmä 
prácami súvisiacimi s ťažbou dreva. V bezprostrednom okolí NNKP nemožno 
vykonávať stavebnú činnosť, ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť jej 
pamiatkové hodnoty. 

i)       Plochy pre verejnoprospešné stavby  
Bude vypustená 11. odrážka:
- Vyčlenenie priestoru pre vybudovanie obecnej čistiarne odpadových vôd.

k)      Zoznam verejnoprospešných stavieb  
Vymedzenie verejnoprospešných stavieb:

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

C – Stavby technickej infraštruktúry územia
Bude vypustený bod 15b:
15b.     Vybudovanie obecnej ČOV a obecnej kanalizácie.

V Zborove, december 2021    Vypracoval: Ing.arch. Marek Šarišský
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