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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1. Hlavné ciele a problémy
Obec Skároš v súčasnosti nemá platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce, ktorá by usmerňovala jej rozvoj a
koordinovala rôzne záujmy v území, tie boli doteraz riešené len stavebným úradom v rámci územných konaní pri
konkrétnych investičných zámeroch. Tento územný plán je záväzným koncepčným rozvojovým dokumentom s návrhom
urbanistickej koncepcie, ktorá zohľadní plánované a určí nové rozvojové zámery obce, vytvorí územno-technické
predpoklady pre komplexný a trvalo udržateľný rozvoj obce, a to predovšetkým pre výstavbu rodinných domov a zariadení
sociálnej infraštruktúry a pre rozvoj výroby, služieb a podnikateľských aktivít, rekreácie a cestovného ruchu. Umiestňuje
nové funkčné plochy a navrhuje usporiadanie existujúcich tak, aby riešili potreby obce, ktoré sú predovšetkým:
 Umiestnenie rozvojových lokalít pre bývanie
 Umiestnenie nových lokalít a vytvorenie predpokladov pre rozvoj občianskej a sociálnej vybavenosti
 Riešenie, umiestnenie a koordinácia verejného technického a dopravného vybavenia
 Zosúladenie rozvoja s požiadavkami úpn-vúc košického kraja
 Zachovanie ekologickej stability a charakteru krajiny
Územný plán rieši potrebu plôch formou ponuky s rezervou. Tzv. rezerva/výhľad je nezáväzným návrhom pre rozvoj obce
po r. 2020 a nie je započítaná v bilanciách úpn-o.
Zadanie stanovuje umiestniť 100-110 bytov formou samostatne stojacich rodinných domov.

A.2. Vyhodnotenie doterajšieho úpn
Doteraz obec nemá spracovaný územný plán obce. Smerodajný je územný plán VÚC Košického kraja.

A.3. Údaje o súlade riešenia so zadaním
Návrh územného plánu obce Skároš je spracovaný v súlade so zadaním schváleným obecným zastupiteľstvom dňa
30/01/2006 s nasledovnými odchýlkami:
 Doplňa sa potreba spracovania úpn-z pre dve lokality
 Výkres širších vzťahov bol spracovaný v m/50000
 Výkres komplexného usporiadania... za celé riešené územie sa namiesto merítka 1/25000 spracoval
v podrobnosti 1/10 000 a vyplotroval v m1/15 000.
 Výkres verejného technického vybavenia sa rozdelil do dvoch výkresov pre zlepšenie prehľadnosti
 Výkres verejného dopravného vybavenia sa integroval do výkresu komplexného usporiadania v 1/2880
 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny sa spracoval a vyplotroval v merítku zhodnom s výkresom
komplexného usporiadania.... za celé riešené územie
 Návrh rieši naviac umiestnenie požiarnej zbrojnice do novej lokality, nakoľko jej terajšie umiestnenie
v spoločnom objekte s domom kultúry je nevhodné
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
B.1. Vymedzenie hraníc riešeného územia a jeho geografický popis, záujmové
územie
Zásadne riešeným územím je celé katastrálne územie obce. Tvorí ho na juhu hranica s Maďarskou republikou vedená
v horskom teréne od sedla nad obcou Hollóháza, cez Velký Milíč až po kótu 670 m nad jazerom Izra. Na západnej časti
vedie hranica nad nivou Hornádu v poľnohospodárskej krajine, na severe prechádza hranica riešeného územia cez
hlavný hrebeň Slanských vrchov, lesnatým terénom sa vracia k hranici s MR. Územie na východe, ktoré je urbanizované
má nadmorskú výšku 250-300 m, zvyšok katastra je zalesnený a dosahuje výšku až do 895 m n.m. Územie je rozdelené
hlavným hrebeňom Slanských hôr, ktorý vedie SJ smerom. Vodné toky tvorí potok Torocký (tiež zvaný Marovka)
a Židovský potok, tečúce na západ a juh so sútokom v obci. V užšom zmysle slova je riešeným územím územie
vymedzené mapovými podkladmi m 1/2 880, ktoré zahŕňa predovšetkým ZÚO a návrhové plochy. Záujmovým územím je
pre obec priľahlé územie katastrov obcí Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Rákoš, Slanec, Slanská Huta, Nový Salaš a priľahlé
územie MR. Z iného hľadiska je zasa záujmovým územím územie cezhraničného Naturparku Veľký Milič. (tvoria ho
maďarské i slovenské obce Skároš, Slanec, Slanská Huta, Nový Salaš, Fuzér, Fuzérkomlós, Hollóháza, Kéked
a Pusztafalu).

B.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí úpn regiónu
Záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj v znení zmien a doplnkov 2004 – výťah pre obec
Skároš podľa zadania pre úpn Skároš
Zo záväznej časti ÚPN VÚC Košického kraja ZaD 2004 vyplývajú pre ÚPN obec Skároš okrem všeobecne platných tieto
konkrétne vstupy:
v oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry:
 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,
 podporovať vznik suburbánneho pásma okolo miest Košice .......,
 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta
a vidieka,
 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov
a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry;
v oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky
 vytvárať podmienky pre rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných
stredísk a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v zázemí sídiel,
 považovať rekreačné priestory v južnej prihraničnej oblasti kraja susediacej s Maďarskou republikou za územia
spoločného záujmu v oblasti turistiky a cestovného ruchu, ktoré budú vymedzené medzinárodnou dohodou,
 vytvárať podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného
významu prepájajúce významné turistické centrá kraja;
v oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
 chrániť priestor pre výstavbu nového cestného hraničného priechodu smerom do Maďarskej republiky
 s obmedzením nákladnej dopravy do 3,5 tony Skároš - Hollóháza na ceste III/06821;
v oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
 chrániť koridor pre výstavbu zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo

B.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
Tab. I Retrospektívny vývoj počtu obyv. 1970 – 2001
Rok sčítania
Počet obyvateľov
Prírastok obyvateľov
Priemerný ročný prírastok

Územný plán obce SKÁROŠ

1970
828
0

1980
853
25
0,30%

1991
872
19
0,22%

2001
1013
141
1,61%

2005
1070
32
0,63%
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Počet obyvateľov trvale stúpa. V sčítaní roku 2001 bol zaznamenaný prudký skok vo vývoji – spôsobený ekonomickou
situáciou nútiacou k návratu na vidiek. Obdobný trend pokračuje dodnes s menšou intenzitou. Priemerné ročné prírastky
zaraďujú obec do kategórie stagnujúca.
Tab.II Vývoj vekovej skladby obyvateľstva
Rok

Počet obyvateľov
Spolu

Index vitality

Priem. vek

Vekové skupiny
Predproduktívny

Produktívny

Poproduktívny

1991 abs.
872
231
510
131
176,3
31,40
%
100
26,5
58,5
15,0
2001 abs.
1013
284
582
147
193,2
31,60
%
100
28
57,5
14,5
Rozbor vývoja vekovej skladby obyvateľstva za predchádzajúce desaťročie vykazuje stabilnú detskú zložku populácie
a pokles podielu obyvateľov v poproduktívnom veku, čo zlepšuje index vitality obce.
počet obyvateľstva v budúcnosti bude ovplyvnený skôr než prirodzeným nárastom či poklesom investíciami do
infraštruktúry obcí a obchodnými podmienkami získania pozemkov na výstavbu. Predpokladať možno, že bez prílevu
obyvateľstva „zvonku“, prirodzený nárast bude stačiť max. na udržanie terajšieho stavu.
Tab. IV Vývoj počtu obyv. k návrhovému roku podľa zadania
Obec
2005
2020
Rozdiel 2015 - 2020
Skároš
1050
1300
+250
Pre tento počet bude dimenzovaná i nová výstavba.

B.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy
Riešené územie obce Skároš je súčasťou okresu Košice - okolie a Košického samosprávneho kraja. Vzhľadom na
blízkosť Košíc sa obec nachádza v jeho spádovom území; tu sa nachádzajú zariadenia vyššej vybavenosti a dominantná
časť pracovných príležitostí.
V územnom pláne obce je potrebné v rámci záujmového územia (kontaktné územie susedných obcí a nepriamo aj Košice)
rešpektovať a riešiť širšie vzájomné väzby a záujmy, najmä v oblasti ochrany prírody a krajiny, dopravy a zariadení
nadradenej technickej infraštruktúry.
Záujmové územie je popísané v č. B.1. V rámci širších vzťahov a záujmového územia úpn-o rieši najma:
 náväznosi v oblasti ochrany prírody a krajiny. Na vyššími dokumentami definovaný ÚSES definuje miestny
územný systém ekologickej stability so zapojením osobitne chránených častí prírody do siete turistických
atrakcií.
 V oblasti turistiky je významná náväznosť na archeologické lokality v Nižnej a Vyšnej Myšli, susedstvo
rekreačných obcí Rákoš, Slanec, Nový Salaš a Slanská Huta ako aj rekreačné obce v MR. V tejto oblasti úpn-o
navrhuje zlepšenie komunikačnej infraštruktúry.
 V oblasti dopravy a nadradenej technickej infraštruktúry je podstatné, že riešené a záujmové územie križuje
zväzok medzinárodných plynovodov a ropovodu, koridor sa navrhuje chrániť pre ďalšie vetvy v zmysle úpn-vúc.

B.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkčného usporiadania
územia
Z pohľadu celého riešeného územia ostáva rozmiestnenie urbanizovaných, neurbanizovaných a nezastaviteľných plôch
zhruba zachované. V ZÚO sa rozvíja daná urbanistická koncepcia, ktorá vznikla historickým vývojom. Jedná sa o obec
rozvinutú v dvoch smeroch- v údoliach potokov Torocký (na mapách tiež Marovka) a Židovský a ciest vedúcich do obcí
Trstené nad Hornádom, Ždaňa a Hollóháza. Uvedené osi vytvárajú pôdorysný tvar kríža, v jeho strede sa vytvorilo
centrum obce s koncentráciou občianskej vybavenosti. Rozvoj obce sa navrhuje v rámci tejto štruktúry a ako doplnenie, či
pokračovanie doterajšieho vývoja. Územný plán navrhuje novú výstavbu v prielukách existujúcej zástavby a pozdĺž potoka
a jednostranne obostavanej komunikácie, najmä však na západnom okraji obce na svahu s atraktívnym výhľadom na
krajinu, v priestore medzi Torockým potokom a cestou na Trstené nad Hornádom. Tu sa rozvíja lokalita pre bývanie
tvorená sieťou paralelných ulíc vo svahu. Ďalej sa navrhuje nová výstavba pre bývanie v osi priečnej v údolí potoka
Židovský. Aj v tejto osi počíta sa so zástavbou množstva voľných pozemkov v existujúcej štruktúre. Nová lokalita pre
bývanie je navrhnutá okolo komunikácie zokruhujúcej slepú ulicu vedúcu k PD a cestu vedúcu na Červený vrch. Centrum
obce s koncentráciou občianskej vybavenosti úpn-o potvrdzuje na danom mieste a posilňuje zapojením ďalších objektov
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ako bývalý kaštieľ s parkom a tzv. „zemanský dom“. Umiestnením obecného úradu do kaštieľa sa uvoľní terajšia budova
OcÚ na účely kultúry a turistiky. V lokalite na SZ obce navrhuje sa využitie budovy býv. evanjelickej fary na rekreačné
zariadenie pre deti a mládež. Ďalšia vybavenosť sa navrhuje na východnej časti obce. Tu sa navrhuje využiť budovu
bývalých kasární pohraničiarov pre účely domu sociálnej starostlivosti, ktorý môže byť penziónom dôchodcov, hospicom
a pod. V náväznosti na cestu do obce Hollóháza a expozíciu bojovej techniky umiestňuje sa na okraj obce plocha
s využitím pre turistiku (ubytovňa, stravovanie...). Umiestnenie výrobného územia a územia pre šport úpn-o potvrdzuje na
danom mieste, s návrhom plošného a kvalitatívneho nárastu športovej plochy a reprofilácie poľnohospodárskeho areálu na
areál so zmiešanou funkciou. V návrhu je vytvorená aj územná rezerva pre rozvoj po návrhovom roku tohto úpn-o, ktorá
uzatvára zástavbu obce na západnom okraji pokračovaním existujúcej uličnej siete a jej vyústením na prístupovú cestu III.
tr. Umiestnenie cintorína potvrdzuje úpn-o na danom mieste, navrhuje sa jeho rozšírenie smerom na sever- nakoľko v rím.
kat. časti cintorína sa prejavuje nedostatok miesta. Ev. cintorín bude vyhovovať aj naďalej. Ochranné pásmo cintorína
vylučuje umiestnenie budov v okruhu 50 m od okraja pohrebiska. Existujúci židovský cintorín navrhuje sa ponechať
v danom stave – nebude oficiálnym pohrebiskom. V obci je drobná lokalita obývaná rómskou komunitou. Na tomto mieste
sa taktiež navrhuje menšia plocha na bývanie s cieľom rozšíriť možnosti bývania so všetkými špecifikami i pre túto skupinu
občanov.

B.6. Návrh riešenia bývania, občianskej vybavenosti, výroby atď.
Územný plán navrhuje nasledovné riešenia:
 V oblasti bývania:
základné údaje o bytovom a domovom fonde nám poskytujú údaje sčítania ľudu, domov a bytov z r. 2001
Ku dňu sčítania roku 2001 bolo v obci spolu 232 trvalo obývaných bytov
Pre rozvoj bývania je potrebné :
využiť disponibilné prieluky v zastavanom území obce
vytvoriť niekoľko možných lokalít –viď tabuľka na výstavbu domov v sústredenej komerčnej forme
vytvoriť možnosť rozvoja v rómskej štvrti
vytvoriť ďalšie rezervné plochy bývania
návrh počíta s výstavbou nových bytov v rodinných domoch, počíta s primeraným úbytkom bytov i zobytnením doteraz
neobývaných domov. Počíta však s tým, že z rôznych dôvodov sa využije len časť disponibilných prieluk v existujúcej
zástavbe, takisto aj zobytnenie neobývaných bytov môže byť len čiastočné. Prehľad poskytuje nasledovná tabuľka:
Tab. IV Návrh bývania a prisl. počtu obyvateľstva
Lokalita

Počet
bytov

Charakter
lokality

Počet
obyv.

Pozn.

Súčasný stav

232

Exist.

882

Počíta sa so znížením obložnosti na 3,8 a tým
znížením počtu obyvateľov

A
Tanorok
B
Mlynky
C
Lúčky
D
Pri žid.cint.
E
Čonkáš
F
Huporť
G
H
Tabličky
Rozptyl v obci - prieluky

49
6
48
8
9
18
(5)
(38)
10

N
N
N
N
R
R
N

186
23
182
30
34
68
19
144
38

Rozptyl v obci – prieluky
Úbytok bytov

(20)
–20

R
N

(76)
-76

Nepočítame s kompletným zastavaním prieluk ku
koncu návrhového obdobia
Úbytok bytov vyplýva z transformácie bytových na
nebytové priestory

Rekonštrukcie
zobytnenie 10
N
38
neobývaných bytov
Nová výstavba a rekonštrukcie
156
N
593
Rezerva
(60)
R
(228)
Úbytok
-20
N
-76
Nárast celkom
136
N
517
Konečný počet
368
N
1398
Územný plán vyššieho územného celku Košický kraj stanovuje vo svojej záväznej časti dosiahnuť v priemere 340 bytov na
1000 obyvateľov. Pri počte obyvateľov 1300 požadovanom zadaním na konci návrhového obdobia to znamená dosiahnuť
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počet bytov v obci 442. ÚPN VÚC nehovorí o tom, aké má byť územné rozloženie ukazovateľa počtu bytov na 1000
obyvateľov a či práve v riešenej obci bude dosiahnutý celokrajský priemer. Môžeme sa domnievať, že v samotnom sídle
kraja a v mestách, kde je vysoký podiel bytov v bytových domoch bude tento ukazovateľ oveľa vyšší než v obciach, kde
prevládajú byty v rodinných domoch. Pri súčasnom počte trvale obývaných bytov v obci 232 a počte obyvateľov 1013 je
ukazovateľ bytov v riešenej obci 229 bytov/1000obyv. Na konci návrhového obdobia bude počet bytov 368 a počet
obyvateľov 1398, t.zn. že daný ukazovateľ bude 263.
V oblasti občianskej vybavenosti sme riešenie a terajší stav zhrnuli do nasledovnej tabuľky:
Tab. V návrh rozvoja občianskej a soc. vybavenosti, výroby, rekreácie
Materská škola
Základná škola
Obecný úrad
Kultúra a osveta
sociálna starostlivosť
Telovýchova a šport
Požiarna ochrana
Kostol ev. ref.
Kostol. rím.-kat.
Cestovný ruch

Cintorín
a dom
smútku
Cintorín židovský
Obchodná sieť
Poľnohospodárstvo,
výroba,
priemysel,
sklady...

Vyhovujúca budova s dostatočným pozemkom – technický upgrade stavby
ponechať v terajšej lokalite s rozšírením pozemku a možnosťou rozšírenia o ďalšiu triedu, ,s
dovybavením ihriskami a pod. technické a priestorové vylepšenie
Premiestniť do budovy kaštieľa, kaštieľ vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, v kaštieli zriadiť
expozíciu obecného múzea.
V budove terajšieho OcÚ- techn. Upgrade, vymiestniť z budovy kancelárie obecného úradu
a najmä požiarnej zbrojnice
Zriadiť v terajších „kasárňach“
Ponechať terajšie ihrisko, zlepšiť jeho technické parametre a obslužnú budovu, chrániť plochu
pred zaplavovaním, možnosť výstavby ďalších plôch, v nových lokalitách zriadiť menšie plochy
pre nenáročné prídomové aktivity, podobne na školskom pozemku
Premiestniť z budovy terajšieho Oc
Narábať s ním ako dominantou a pamiatkou obce
Narábať s ním ako dominantou obce
Detské rekreačné stredisko zriadiť v budove býv. ev. ref. fary
Vytvoriť v budove terajšieho OcÚ turistickú ubytovňu a informačné stredisko
Vytvoriť na východe obce účelovú budovu ubytovania a stravovania
Využiť budovy lokality Červený vrch na rekreáciu
rozšíriť cintorín na rím.-kat. strane
Chrániť, pietne upraviť
Preferovať vytvorenie polyfunkčných domov v centrálnej polohe obce
Ponechať exist. Účelovú budovu obchodu v centre
Využiť objekt „zemanský dom“ pre ubytovanie a stravovanie
Rozvoj v rámci existujúceho hospodárskeho dvora

B.7. Vymedzenie zastavaného územia obce
Zastavané územie obce je vyznačené na výkresoch, a to zastavané územie k 1.1.1990 a návrh na rozšírenie zastavanosti
územia.
Zastavané územie obce v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z. je vymedzené hranicami zastavaného územia v zmysle NV SR
č. 152/1996 Z.z. V územnom pláne je navrhované rozšírenie zastavanosti o nové rozvojové lokality, vyplývajúce z
územného dopadu rozvoja obce. Ide o lokality označené ako návrh, (nie rezerva). Už aj v súčasnosti reálna zastavanosť
územia presahuje administratívne hranice ZÚO.
Navrhuje sa nasledovné rozšírenie zastavanosti územia:: na západe o novú lokalitu bývania (C) a existujúce športové
ihrisko a ČOV s prislúchajúcou zeleňou, na juhu o nové lokality bývania (D) a (E), ďalej o začlenenie areálu múzea
a pamätníka. Na východe o existujúcu lokalitu bývania a navrhovanú OV, okrem toho o existujúci poľnohospodársky dvor
a plochu na rozšírenie cintorína na severe obce.
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B.8. Vymedzenie ochranných pásiem...
Územný plán vymedzuje vo všeobecnosti nasledovné ochranné pásma v riešenom území
Tab. VI ochranné pásma v riešenom území
Druh ochranného pásma
OP VTL Plynovod

Plynárenské techn. objekty
OP ciest III. triedy
OP stĺpovej trafostanice
OP vedenia VN 22kV
OP vedenia VN 400kV
OP čističky odpadových vôd
OP vodných tokov
OP hl. vodovodného potrubia
OP cintorína
OP poľnohospodárskeho dvora
OP lesných pozemkov

vzdialenosť
Do DN200
4m
Do DN500
8m
Do DN700
12m
Nad DN700
50m
8m
20m od stredu
10m
10m od krajného vodiča
25m od krajného vodiča
25 od okraja ČOV
6m
3m
50m od okraja
0m
50m

Pozn.
656/2004Z.z.

656/2004Z.z.

Nezastavaný pás
Zákaz umiestňovať budovy

Ochranné pásmo vodovodného potrubia je 2m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany. V ochrannom pásme vodovodného potrubia je
možné robiť akúkoľvek stavebnú činnosť len so súhlasom správcu vodovodu.
Po výstavbe kanalizácie navrhujeme v zmysle §15 ods. 2 písm. b) zákona č.442/ 2002 Z. z. určiť pozdĺž kanalizačného potrubia ochranné pásmo
vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany 2,5 m.
Zákon 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje:
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej
sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
Podrobná špecifikácia činností zakázaných v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného (podzemného ) elektrického vedenia a nad ( pod ) týmto
elektrickým vedením - viď § 36 uvedeného zákona.
Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo
distribučnej sústavy.
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu.
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou
presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde
nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by mohla byť ohrozená
bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.
Zákon 656/2004 Z.z. § 56 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje ochranné pásma a bezpečnostné pásma.
Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu
alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu
technologickej časti plynárenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0, 4 MPa,
f) 8m pre technologické objekty.
Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné
zariadenia.
Bezpečnostné pásma
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu
života, zdravia a majetku osôb.
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Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského
zariadenia je
a) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými
požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

B.9. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, PO a ochrany pred povodňami
K otázkam obrany štátu a PO neboli od kompetentných orgánov vznesené žiadne požiadavky. Oba vodné toky v obci
nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q100 ročných vôd. Na oboch tokoch boli na určitých úsekoch riešené
protipovodňové úpravy koryta. Doteraz zrealizované opatrenia nie sú dostatočné, lebo predstavujú len čiastkové riešenie
na kritických miestach. Nie je známe, žeby príslušný vodohospodársky podnik mal zmapovaný stav ohrozenia
a vypracovanú koncepciu riešenia. Situáciu je treba riešiť komplexne na celej dľžke tokov. Technický návrh
protipovodňovej ochrany presahuje kompetencie tohto územného plánu. Územný plán sa obmedzuje na ponechanie
voľného manipulačného pásu pozdľž tokov, ktorý zároveň je aj priestorom na technické dielo protipovodňovej ochrany.
Zároveň sa možnosti novej výstavby podmieňujú realizáciou protipovodňovej ochrany.

B.10. Ochrana prírody a tvorba krajiny
B.10.1. Ekologické zhodnotenie územia
O stave ekologickej stability územia podáva najlepší prehľad, v riešenom území zastúpenie jednotlivých kultúr, a taktiež
ich rozmiestnenie v katastrálnom území riešenej obce.
Tab. VII Zastúpenie jednotlivých kultúr k 1.1.2005 bolo nasledovné
kultúra
orná pôda
vinice
záhrady
ovocné sady
lúky a pasienky
PPF spolu

výmera v ha
445,94
0,00
30,10
0,00
285,09
761,13

%-ny podiel z k.ú.
12,06
0,00
0,82
0,00
7,71
20,58

Tab. VIII Zastúpenie ďalších plôch
kultúra
lesná pôda
rybníky
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné plochy
Výmera celkom

výmera v ha
2875,98
0,00
3,79
26,67
29,29
3696,86

%-ny podiel z k.ú.
77,85
0,00
0,05
0,72
0,79
100,00

Na základe výmery jednotlivých kultúr je koeficient ekologickej stability územia ES = 4,28 čo poukazuje na veľmi vysokú
ekologickú stabilitu územia.

B.10.2. Prírodné podmienky
Katastrálne územie obce patrí do geomorfologickej oblasti Slanské vrchy, Malé územie v západnej časti katastra patrí do
podoblasti Olšavskej pahorkatiny. Oblasť Slanských vrchov je rozbrázdená prítokom Tareckého potoka, ostatná časť
územia predstavuje hrebeňové časti Slanských hôr. Terén je výrazne orientovaný na západ.

B.10.3. Klíma
Územie katastra leží v teplej klimatickej oblasti. Charakterizovaná je teplou nížinnou klímou, s dlhým, teplým a suchým
letom, krátkou, chladnou a suchou zimou, s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Z hľadiska výskytu zrážok, ide o suchú,
až mierne suchú oblasť.
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Klimatické charakteristiky územia sú stanovené na základe údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu :
Tab. IX Klimatické charakteristiky územia
priemerná teplota v januári
3,4°C
priemerná teplota v júli
20,3
počet letných dni
60 dni
teplota vzduchu pod 0°c
77 dni
priemerný úhrn zrážok v lete
355 m.m.
priemerný úhrn zrážok v zime
209 m.m.
počet dní so snehovou pokrývkou
96 dní
maximum snehovej pokrývky
25 cm
potenciálny výpar za rok
560 mm
priemer. počet mrazivých dní
80-100 dní
priemerná teplota v januári
3,4°C
Oslnenie terénu možno klasifikovať ako stredné, až dobré vzhľadom k tomu, že celý terén na juh s priemerným sklonom
cca17%.

B.10.4. Bariéry v riešenom území.
Riešené územie je iba mierne urbanizované. Líniovú bariéru tu vytvára cestu č. III/5524 Skároš- Ždaňa. Táto bariéra
zabraňuje v pohybe bioty v smere severovýchod – juhozápad a opačne. V podstatnej miere sa vyskytujú aj plošné bariéry,
ako intravilán riešenej obce a poľnohospodárske areály hospodárskych dvorov.

B.10.5. Rozdelenie územia do funkčných zón.
Uvedené riešené územie možno na základe rovnakého hospodárskeho využitia, ekologickej
podmienok rozdeliť do nasledovných funkčných zón:
 zóna pre zachovanie a rozvoj krajiny
 zóna pre lesné hospodárstvo
 zóna pre poľnohospodárstvo
 zóna pre bývanie
 zóna pre šport a rekreáciu

hodnoty, a prírodných

B.10.6. Zóna pre zachovanie a rozvoj krajiny.
Predstavuje všetky prvky v riešenom katastri, ktoré majú pozitívny význam z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny.

B.10.7. Prvky ekologickej stability v rámci katastra podľa RÚSES
V riešenom území sa vyskytujú viaceré záujmové anorganické javy, súvisiace s vulkanickým charakterom pohoria
Slanských vrchov. Masív Miliča, ktorý je starší ako severné časti Slanských vrchov budujú andezity, tufy, riolity, dacity.
V južnej časti Miliča, patriacej do ÚEV Milič, prevládajú sopečné horniny druhej ryolitovej fázy-ryolity, dacity a ich tufy.
Z anorganicky významných prvkov v území sú najhodnotnejšie dva prvky: Prírodné pamiatky Miličská skala a Kresaná
skala.
 Prírodná pamiatka Miličská skala
Na výmere 11,60 ha Miličská skala vystupujú na povrch dacity ktoré na východe, už mimo chráneného územia, sa stýkajú
s ryolitmi druhej ryolitovej fázy, s hyperstenickými andezitmi a na severe s brakickými šedozelenými ílmi. Zbytky lávového
prúdu v hrebeňovej časti chráneného územia vytvorili prerušované defilé, ktoré predstavuje zvyšok stuhnutého lávového
telesa. Toto sa rozpadáva a vytvára rôzne skalné formy, charakteristické doskovou až lavicovitou rozpadavosťou, skalné
steny sú charakteristické hladkými vertikálnymi
plochami. Napriek tomu, že chránené územie je pomerne vzdialené od ľudských sídiel a v hraničnom pásme s MR, je
turistickej verejnosti prístupné, pretože vo vrcholovej časti sa dotýka turistickej trasy z MR na vrchol Veľkého Miliča.
Okrem uvedených dvoch mimoriadnych anorganických javov sa výrazne skalné útvary nachádzajú aj vo vrcholových
častiach Bradla, Dobráka, Malého Miliča, Malej Kamennej, Lipovca a na celom pohraničnom hrebeni s MR. V ÚEV Milič
nie sú zatiaľ evidované žiadne prírodné vodopády a jaskyne, vyhlásené chránené stromy a osobitne významné krajinné
prvky. V riešenom území sa nachádza 5 vyhlásených maloplošných chránených území /MCHÚ/: NPR Veľký Milič, NPR
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Malý Milič, PR Malá Izra, PR Marocká hoľa, a PP Miličská skala. Núzemí PP Miličská skala platí 5. stupeň ochrany v
zmysle zákona o OpaK.
 Národná prírodná rezervácia Veľký Milič
O celkovej výmere 67,81ha. NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých lesných spoločenstiev na vyvrelinách južnej časti
Slanských vrchov a významných hniezdisk chráneného dravého vtáctva. Na území NPR platí 5.stupeň ochrany a v jeho
ochrannom pásme /do 100 m po vonkajšom obvode NPR/ 4. stupeň v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.
 Národná prírodná rezervácia Malý Milič
O celkovej výmere 14,05 ha. NPR je vyhlásená na ochranu typicky pralesovitých lesných porastov Miliča v dubovobukovom a bukovom vegetačnom stupni, zahrňuje skalnú ostrohu Malého Miliča so skalnými
stenami s hniezdami viacerých vzácnych druhov avifauny najmä dravcov. Na území NPR platí 5.stupeň ochrany a v jeho
ochrannom pásme / do 100 m po vonkajšom obvode NPR/ 3.stupeň.
 Prírodná rezervácia Marocká hoľa
sa rozprestiera na celkovej výmera 63,76 ha. je vyhlásená na ochranu typických pralesových bukových porastov Veľkého
Miliča na andezitoch a andezitových tufoch v podloží. Platí tu 4. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK.
 Prírodná rezervácia Malá Izra
o celkovej výmere 0,77 ha.
Prírodné rezervácia je zriadená na ochranu zriedkavých prirodzených spoločenstiev slatinno-jelšového lesa Slanských
vrchov. Je to typ močiarneho jelšového lesa nížinného typu v nezvyklej nadmorskej výške cca 700 m n. m s malým
prirodzeným jazierkom v terénnej depresii v horskej skupine Miliča. V PR Malá Izra platí 5. stupeň ochrany v zmysle
zákona o OpaK.
Významné anorganické javy a krajinné prvky
 Kresaná skala
Šikmá skalná stena približne 100 m dlhá, 5-10 m vysoká, silne rozrušená, tvoriaca obrubu strmých severovýchodných
svahov Suchej hory. Skala má zaujímavú morfológiu, na rozdiel od väčšiny skalných útvarov Miliča, ktoré majú doskovitú
a lavicovitú rozpadavosť, skala sa rozpadá vo forme dlhých stĺpikov, s päť až šesťuholníkovým prierezom. Útvar vizuálne
pripomína známy Kamenný vodopád na Šomoške v CHKO Cerová vrchovina.
Okrem uvedených dvoch mimoriadnych anorganických javov sa výrazne skalné útvary nachádzajú aj vo vrcholových
častiach Bradla, Dobráka, Malého Miliča, Malej Kamennej, Lipovca a na celom pohraničnom hrebeni s MR. V riešenom
území Milič nie sú zatiaľ evidované žiadne prírodné vodopády a jaskyne, vyhlásené chránené stromy a osobitne
významné krajinné prvky.
Terestické nadregionálne biocentrum bukové lesy Miliča
predstavuje typické pralesovité porasty dubových bučín a hniezdiská chránených vtákov. Ako jadrá nadregionálneho
biocentra sú tu vytypované prírodné rezervácie Malý Milič, Veľký Milič. V riešenom území sa nachádzajú ešte regionálne
biocentrá Suchá hora , Hradová Nadregionálne biocentrum je na okolité prvky RUSES prostredníctvom regionálneho
biokoridoru vedeného po hrebeni Slanských vrchov. Je zriadený za účelom migrácie bioty v smere sever–juh po
najmenej narušených vrcholových polohách. Súčasťou biocentra je lokalita Dobrák predstavujúca vrcholové typické
bučiny vo vrcholových partiách Slanských vrchov.
 Nadregionálny biokoridor vedúci hl. hrebeňom Slanských vrchov
 Regionálny biokoridor vedúci smerom na JZ spája nadregionálne biocentrom bukové lesy s nadregionálnym
biokoridorom Hornád.

B.10.8. Návrh miestneho systému MÚSES
Návrh prvkov kostry ekologickej stability bude sústredený na územie v západnej časti riešeného katastra kde je
ekologická stabilita územia najmenšia.
Jedná sa o nasledovné prvky:
 Miestne biocentrum
navrhujeme v hrebeňových priestoroch Hrabov-Drahoše. Jedná sa o priestory s bukovými
lesmi s bohatou prímesou ostatných drevín ako aj krovitej zelene. Biocentrum na východnej strane prechádza do
pasienkov s bohatou krovitou zložkou a lúk na lokalite Drahoše so vzácnymi lúčnymi biotopmi európskeho významu.
 Miestny biokoridor prechádza pozdĺž Torockého potoka, jeho úlohou je spájať nadregionálne biocentrum Milič
s miestnym biocentrom Hrabov ako aj s hydrickým regionálnym biocentrom na Hornáde Biokoridor prechádza po
brehových porastoch cez riešenú obec.
 Miestny biokoridor prechádzajúci pozdĺž Židovského potoka je napojený na nadregionálne biocentrum. Milič.
Brehové porasty potoka tu vytvárajú vhodný priestor
 pre biokoridor nakoľko je v nich zastúpené bohaté dendrologická zloženie.
 Interakčný prvok zahrňuje močiarne a vlhkomilné lúčne rastlinné spoločenstvo ako aj lesné porasty na lokalite pod
Ždanským vrchom vhodne spolupôsobí pri dotváraní ekologickej stability v priestoroch nad obcou.
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Vzhľadom na vysokú biologickú hodnotu, riešeného územia uvedený ekologický systém postačuje na dotváranie
ekologickej stability územia.
Z priestorov uvedených lokalít vylúčiť rekultivácie ako aj nadmerný výrub krovín. Na lokalitách kde sa nachádzajú prvky
ekologickej stability na lesných porastoch prevádzať obnovu lesných porastov jemnejšími maloplošnými obnovnými
zásahmi. Obmedziť výstavbu lesných ciest ako aj skladov drevnej hmoty.

B.10.9. Chránené vtáčie územia a územia európskeho významu
Chránené vtáčie územie( CHVÚ) Slánske vrchy-( SK CHVÚ 025) zaberá taktiež podstatnú časť skúmaného územia a je
jedno z najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie význačných druhov ako orol kráľovský, výr skalný, bocian
čierny a ďalšie vzácne druhy vtákov, s pomerne vysokým počtom hniezdiacich párov.
Východne od CHVÚ Slanské vrchy sa nachádza chránené vtáčie územie Košická kotlina- (SK CHVÚ 009), ktorá je
jedným z piatich najvýznamnejších území na Slovensku. Ako zdôvodnenie ochrany je hniezdenie druhov obdobných
druhov vtákov ako orol kráľovský , sokol rároh , sova dlhochvostá , ďateľ hnedkavý , bocian biely a prepelica poľná.
Územie európskeho významu Milič (SKUEV O327). Do tejto kategórie boli zaradené vyššie popísané územia s
priľahlými lesnými porastmi, s cieľom ochrany popísaných vzácnych a ohrozených rastlinných druhov a ich biotopov.
Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo - topoľové a jelšové lesy /91E0/,
Teplomilné panónske dubové lesy /91H0*/, Bezkolencové lúky /6410/, Jasaňovo-jelšové lužné lesy /91E0*/, Nespevnené
silikátové skalné steny
skalných stupňov /8150/, Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou /8220/, Lipovo-javorové sutinové lesy/9180*/,
Bukové a jedľové kvetnaté lesy/9130/, Kyslomilné bukové lesy /9110/. Nížinné a podhorské kosné lúky/6510/ a druhov
európskeho významu ako spriadač kostihojový a iných. Na území európskeho význymu Milíč platí 2. 3. 4. a 5. stupeň
ochrany. Uvedené územia sú zaradené do sústavy chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000.

B.10.10. Zóna pre lesné hospodárstvo
Lesné porasty sa nachádzajú v prevažnej časti riešeného katastra, vyskytujú sa na súvislých plochách, najmä na v celej
východnej časti územia.
Nachádzajú sa na výmere 2875,90 ha čo predstavuje až 77,811 % z riešeného územia.
Vytvárajú súvislé porasty v najnižšie položenom v II. lesnom vegetačnom stupni bukovo- dubovom
z prevažným
zastúpením lesného typu - produkčná hrabová dúbrava na rôznych horninách s bohatým zastúpením duba zimného,
hraba obyčajného, lipy malolistej, borovice lesnej, čerešne vtáčej, s bohatým krovitým porastom v spodnej etáži.
III. vegetačný stupeň dubovo-bukový sa nachádza v rozpätí 300-700m.n.m Sú to porasty s prevažným zastúpením
skupín lesných typov dubových bučín Querceto - fagetum na riolitových horninách uvedené porast sú pôvodného rázu,
zo zastúpením
spomínaných drevín ovšem s menším primiešaním ostatných drevín. Najvyššie položené územia,
hrebeňové polohy Slánských vrchov pokrývajú lesné porasty nachádzajúce sa v IV. vegetačnom stupni bukovom so
zastúpením lesných typov( Fagetum typicum) a ( Fagetum pauper ) typická bučina , a holá bučina. Uvedené porasty
predstavujú. Porasty s prevažným zastúpením buka bez ostatných drevín. Lesné porasty
sú významnou zložkou ktorá vytvára ekologickú stabilitu územia s koeficientom ekologickej stability ES = 4,28 . Sú
mierne poškodené exhalátmi z VSŽ. Lesné porasty aj napriek uvedenému slabému poškodeniu predstavujú plochy
z najväčším ekologickým významom v riešenom katastri. Vzhľadom na optimálne prírodné podmienky sú uvedené
porasty pomerne produkčné.
Lesné porasty v riešenom území plnia viac funkcii. Podľa toho ktorá funkcia viac prevláda ich delíme na lesy
hospodárske, ochranné lesy. Prevažnú časť zaberajú lesy hospodárske ktoré sa nachádzajú na rovnejších plochách sú
určené na produkciu drevnej hmoty, ostatné funkcie protierózna, vodoochranná sú v týchto porastoch menej
uprednostňované. Ochranné lesy sa nachádzajú na strmých svahoch s nízkou vrstvou zeminy vo južnej časti riešeného
katastra. Hospodárenie v nich je usmernené za účelom vodoochranným, ako aj protieróznym.
Využitie zóny:
Plochu je možné využiť limitovane pre poľovníctvo, turistiku a pre športové aktivity
Opatrenia pre zachovanie ekologickej stability.
Postupne previesť obnovu výmladkových porastov na les pôvodného charakteru, zo zastúpením drevín zodpovedajúcim
lesnému typu jaseňová dubina (Fraxineto-qercetum).

B.10.11. Zóna pre poľnohospodárstvo
Predstavuje menšiu časť riešeného územia, v ktorom sa na najväčšej časti sa nachádza orná pôda bez sprievodnej
zelene, a tým z nízkou ekologickou stabilitou územia. V severnej časti územia za obcou sa nachádzajú trvalé trávne
porasty, najmä pasienky so sprievodnou zeleňou.
Využitie zóny:
Okrem poľnohospodárstva sú tu vhodné priestory na turistiku, poľovníctvo, a iné športové aktivity.
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Opatrenia:
Zamedzenie rekultivácii, výrubu krovín.
Vzhľadom na uchovanie terajšieho krajinného obrazu, a uchovanie prostredia pre množstvo rastlinných druhov,
obhospodarovať lúky tak, aby nemenilo sa na nich druhové zloženie tráv. Taktiež navrhujeme vysadiť zeleň z miestnych
druhov drevín, okolo hlavných poľných ciest, vedúcich cez krajinu s prevažujúcim zastúpením ornej pôdy.
Taktiež navrhujeme realizovať izolačnú zeleň v areáloch hospodárskeho dvora po celom jeho obvode, ale najmä
v priestoroch od obce, čím sa eliminuje nepriaznivý vizuálny dojem z dvora. Výsadba drevín by sa mala realizovať
prevažne z listnatých drevín z malým podielom ihličnanov.

B.10.12. Zóna pre bývanie
Patrí sem ZÚO. Jedná sa o zastavané plochy komunikácie, spevnené a nespevnené plochy, dvory a nádvoria. Ekologickú
stabilitu tu zlepšujú záhrady z viac etážovou umelo založenou kultúrou ovocných stromov a miestami aj zeleninárskych
plôch. Pri miestnych komunikáciách sa nachádzajú pred domami okrasné predzáhradky. V strede obce sa nachádza pri
miestnom kaštieli t.č. zanedbaný park s bohatým drevinovým zložením. ktorý prispieva k zvýšeniu ekologickej stability
intravilánu obce Do tejto zóny je možne zaradiť aj priestory pamätníka Sovietskej armády ktorý je vhodne osadený najmä
autotóchnnymi drevinami.
Využitie zóny:
Okrem bývania je možné využiť priestory záhrad na poľnohospodársku produkciu. Nadbytočné výmery pozemkov
rodinných domov a nádvorí sa dajú využiť na podnikateľské aktivity.
Navrhovaným rozšírením obytnej zóny na úkor záhrad, sa prejaví znížením ekologickej stability v intravilánoch riešených
obcí.
V časti obce kde sa uvažuje v budúcnosti s realizáciou občianskej vybavenosti predpokladáme, že budú k dispozícii
väčšie plochy pre ozelenenie.
Opatrenia:
V obci navrhujeme ozeleniť všetky prázdne priestory v tejto zóne, ktoré sa nedajú využiť na iné účely. Doriešiť nízku zeleň
na jestvujúcich cintorínoch s využitím autochtónnych druhov
Ako aj ozeleniť brehy všetkých vodných tokov pri ich prechode cez intravilán riešenej obce

B.10.13. Zóna pre šport a rekreáciu
Uvedená zóna v riešenom území predstavuje prevažne futbalové ihrisko s priľahlým plochami tenisových kurtov
v intraviláne riešenej obce. Tu navrhujeme ozeleniť voľné plochy nízkou zeleňou ktorá zakomponuje uvedené ihrisko do
okolitej prírody.

B.11. Verejné dopravné vybavenie
B.11.1. Širšie dopravné vzťahy
Riešená obec je dopravne napojená na ostatnú cestnú sieť prostredníctvom cesty III. / 06821. ktorá je dopravne napojená
na cestu III/5524 zaústená na cestu č. II/552 Košice - Veľké Kapušany.
Najbližšia železničná stanica sa nachádza v Čani vo vzdialenosti 5,0 km od centra riešenej obce.

B.11.2. Cestné komunikácie
Cesta č III./06821 tvorí v obci hlavnú dopravnú os a plní funkciu zbernej komunikácie, je funkčnej triedy B3, kategórie
8,5/40. V hornej časti riešenej obce je ukončená úvraťovou točkou. Uvedená cesta v riešenom území pokračuje až
k hraniciam s Maďarskom.
Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy uvedenej cestnej komunikácii nebolo Slovenskou správou ciest prevedené profilové
sčítanie dopravy. Cestnú komunikáciu
v úseku intravilán obce – maďarská hranica považovať vo výhľade za prechod do Maďarskej republiky pre automobily.

B.11.3. Miestne komunikácie
Na uvedenú komunikáciu sú napojené ostatné miestne komunikácie V starej časti obce je šírka komunikácii je tu rôzna,
ovplyvnená okolitou zástavbou. V novej časti sú miestne komunikácie sú vzhľadom na svoje šírkové usporiadanie
zaradené do kategórie MO 5/40, a funkčnej triedy C-3, ako komunikácie obslužné. Značná časť komunikácii najmä v starej
časti obce sú pomerne úzke neprispôsobené na motorovú dopravu so šírkou uličného priestoru 5-6m. V novej časti obce
sú miestne komunikácie zostavené do systému so šírkou uličného priestoru7-8 m.
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Miestne komunikácie na novo navrhovaných lokalitách nadväzujú na jestvujúci komunikačný systém a sú navrhnuté tak,
aby vytvárali zokruhovanie dopravy. Kategória a dĺžka jednotlivých miestnych komunikácii na navrhovaných lokalitách
bytovej výstavby je nasledovná:
Tab. X návrh nových komunikácií
Lokalita výstavby

Dĺžka komu Kategória
nikácie v m
A Tanorky
460
MO 7,5/40
B Mlynky
0
MZ 8,5/40
C Lúčky
390
MO 7,5/30
D Pri židovskom cintoríne
0
MO 7,5/40
E Čonkáš
60
MO 4,75/30
F Huporť
410
MO 7,5/40
G Tabličky
60
MO4,75/30
Všetky navrhované miestne komunikácie budú mať obslužnú funkciu a z toho dôvodu
budú zaradené do funkčnej triedy C-3. jednopruhové komunikácie navrhujeme ukončiť obratiskami.

B.11.4. Pešia doprava a cyklotrasy
Vzhľadom nízku intenzitu automobilovej prepravy na cestnej komunikácii, a na ostatných miestnych komunikáciách, sú
tieto súbežne využívané aj pre pešiu dopravu. Vzhľadom na predpokladane zvýšenie dopravnej intenzity v ZÚO obce
navrhujeme realizovať obojstranný chodník až k hornej časti obce, pozdlž cesty III. Tr. Daným územím vedie
medzinárodná cyklotrasa Košice-Ždaňa-Trstené-Skároš-Hollóháza-atď. Cez obec prechádza náučný chodník „Horný
Abov“
Turistický chodník navrhujeme viesť na hrad Skároš v rámci náučného chodníka.

B.11.5. Statická doprava
Parkovisko sa nachádza strede obce pred obecným úradom v počte 5 a pri pamätníku sovietskej armády v počte 30
miest. Z prihliadnutím na realizovanie občianskej vybavenosti navrhujeme rozšíriť parkovisko pri pamätníku S. A. ako aj
realizovať parkoviská pri zariadení C.R. v počte 10 miest pri dome dôchodcov 7 miest pri športovom areáli v počte 15
parkovacích miest v súčasnosti chýbajú parkoviská pri kostole ako aj pri cintoríne. Vzhľadom k tomu že nie je možná ich
realizácia pre nedostatok miesta, navrhujeme aby sa prevádzalo parkovanie pozdĺž komunikácií a na voľných
priestranstvách a súkromných pozemkoch.

B.11.6. Hromadná doprava
Hromadná doprava sa v obci obmedzuje na autobusovú dopravu. Do riešenej obce zachádza denne 5 spojov. Autobusová
linka má v obci konečnú zástavku Zastávky sa nachádzajú v strede obce, a na konci obce pred býv. kasárňami.
V súčasnosti sú vybavené prístreškami. Na zastávkach SAD sa navrhujú zastavovacie pruhy a vybudovanie prístreškovčakární po oboch stranách cesty. Takmer všetky časti intravilánu obce sú pokryté dochádzkovou vzdialenosťou 500 m k
jednotlivým autobusovým zastávkam.

B.11.7. Cestné ochranné pásma, hluk z dopravy
Cestné ochranné pásmo u ciest a III tr. je 20 m, mimo intravilánu obce. Hluk z automobilovej dopravy nebol vzhľadom na
nízku intenzitu dopravy nebol počítaný.

B.11.8. Závery
Slepo ukončené komunikácie ukončiť obratiskami. Realizovať spevnenie a doriešenie miestnej komunikácie vo východnej
časti zastavaného obce. Podľa priestorových možnosti rozšíriť v centre obce parkoviská. Vzhľadom na uvažovaný prechod
do Maďarska navrhujeme Rozšíriť cestu v úseku intravilán riešenej obce -Maďarská hranica na potrebnú kategóriu C
7,5/60 ako aj vybudovať chodník po ľavej strane.
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B.12. Návrh verejného technického vybavenia
B.12.1. Zásobovanie pitnou vodou
Vodovodná sieť pokrýva celú obec; temer všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť zo zdroja: vrt VMH
- 2 Skároš, ktorý má dostatočnú výdatnosť pre potreby obce. Povolený odber je 4,6 l/s, v súčasnosti dosiahnuteľné
množstvo je 3,1 l/s. Z čerpacej stanice sa prívodným potrubím privádza voda do vodojemu 2 x 100 m3; zásobným
a rozvodným potrubím PVC do spotrebiska. Voda z uvedeného vodného zdroja je bakteriologicky nezávadná. Napojenosť
je cca 66 % - ná. Časť obyvateľstva je zásobovaná zo studní, ktoré väčšinou nevyhovujú hygienickým normám. Najviac
rozšírenou formou znečistenia je mikrobiologické znečistenie následkom vysokej hladiny podzemných vôd (v priemere
okolo 2 m pod povrchom terénu) s možnosťou kontaminácie studní následkom priesakov, najmä zo žúmp alebo stajní.
Nároky na vodu pre bývalý poľnohospodársky areál sú zabezpečované z horeuvedeného vodného zdroja.
Vodný zdroj vrt VMH - 2 , ktorý sa vybudoval v rámci hydrogeologického prieskumu má dostatočnú výdatnosť pre potreby
obce. Prefiltrovaná voda sa po dodatočnej dezinfekcii čerpá do vodojemu 2 x 100 m3. Voda z vodojemu je dopravovaná
prívodným potrubím PVC D 110 do spotrebiska. Zásobné potrubie a hlavný rad sú D 160 mm. Ochrana vodného zdroja
pred povrchovými vodami je zabezpečená rigolom, ktorým sa kanalizáciou povrchové vody odvádzajú do miestneho
potoka. Potreba vody pre určitú časť obyvateľstva ktoré z rôznych dôvodov nie je napojená na obecný vodovod, je
zabezpečovaná z vlastných vodných zdrojov – studní a verejnej studne. Výstavbou vodovodu sa zlepšila hygiena bývania
a zabezpečila sa protipožiarna ochrana obce sústavou požiarnych hydrantov. V obci Skároš napojiť do siete nenapojené
nehnuteľnosti a po rekonštrukcii jestvujúcej siete dobudovať rozvodný rad vodovodu v zmysle urbanistického návrhu;
Tab. XI Prehľad vykonaných vrtov v kú obce Skároš.
Názov zdroja
SHJ-1
VMH-2
VMH-3
VMH-5
SK-3

Hĺbka
200,0
200,8
83,0
110,0
22,0

l/s
5,0
5,0
5,0
10,0
2,0

°C
20,7
14,8
23,0
22,6
10,0

Poznámka
V blízkosti bol vykonaný vrt SH-1, Q=0,07l/s, využíva ho HD.

1989,VVaK,využív.
1989,VVaK,vyhovuje
1989,VVaK,vyhovuje
1975,VvaK,pri MŠ

Tab.XII Zásob. obce pitnou vodou za r. 2000 a 2004
2000
1014
660
62 000
30 000
27 000
0
0
3 000
32 000
20 000

Počet obyvateľov v obci
Počet obyvateľov napojených navodovod
Voda vyrobená určená na realizáciu ( m3 )
Voda fakturovaná ( m3 )
Z toho - domácnosť
poľnohosp.
priemysel
ostatná
V. nefakturovaná ( m3 )
Z toho: straty v potrubí

2004
1052
682
65 000
24 000
23 000
0
0
1 000
41 000
38 000

Tab. XIII Zdroje pitnej vody
Lok.

Názov
zdroja

Skároš

VMH - 2

Výdatnosť l/s
dop
5,0

min
-

Typ vodného zdroja

PHO (ha)

vŕtaný

1“
1

max

2

3“

Tab. XIV Objekty zásobovacieho systému
Pč

Úpravňa vody

Vodojem

Počet ks

Počet ks

Obsah m3

1

2 x 100

Kapac. l/s

-
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Čerpacia
Krytie
Qm

%

Počet ks

1

stanica
Kapacita l/s

Akumulačná nádrž
Počet ks

Obsah m3

1

50
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Tab. XV Bilancia Zdrojov a potrieb pitnej vody – stav
Názov vodovodu
Lokalita
Počet ob.
Počet zás. Obyv.
Celková potreba l/s

Skároš
Skároš
1030
cca 682
cca 2,7

Návrh riešenia :
V rámci návrhu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií, ktorých autorom je VVS Košice, je koncepcia postupného
zvyšovania napojenosti obyvateľov na vodovod a kanalizáciu v okrese Košice – okolie do roku 2030. V rámci technického
riešenia a podľa spracovanej štúdie sa uvažuje s nasledovnými opatreniami :
pre zlý technický stav rozvodnej siete je potrebné realizovať jej rekonštrukciu v dĺžke cca 3000 m a rozšíriť akumuláciu
vody o 200 m3;
Odporúčame v obci Skároš napojiť do siete nenapojené nehnuteľnosti a dobudovať rozvodný rad vodovodu v zmysle
urbanistického návrhu.
Pre dolnú časť obce je z dôvodu vysokého pretlaku zaradený redukčný ventil, ale vo vyššie položenej časti spotrebiska
tlakové pomery sú nedostatočné. V prípade, ak nastane situácia, že na sieti sa vyskytujú väčšie pretlaky než (0,6 MPa ,
resp. 0,7 MPa), táto sa rozdelí na viacero tlakových pásiem ( v našom prípade na II. tlakové pásma ) v ktorých potom bude
dodržiavaný pretlak a ktoré sa budú prevádzkovať samostatne. Z technického hľadiska sú tieto jednotlivé pásma
prepojené pre prípad potreby (núdze), aby mohli kooperovať a navzájom si vypomáhať. Tlakové pásma sú hydraulicky
samostatné celky, ktoré k zabezpečeniu svojej funkcie potrebujú mať aj príslušné objekty (napr. vodojem alebo čerpaciu
stanicu). Sú rôzne možnosti delenia systému na tlakové pásma, súvisiace s terénnymi i technickými možnosťami i s
plošným rozložením spotrebiska, alebo viacerých spotrebísk. Nedá sa uviesť presný vzorec na ich výpočet, pretože každý
systém má iné predpoklady a vstupy. Navrhujeme v obci vytvoriť dve tlakové pásma ovládané samostatnými vodojemami
jednak z dôvodov tlakových, ako aj .z potreby rozšírenia akumulácie jestvujúceho vodojemu. Druhý vodojem navrhujeme o
obsahu 2 x 100 m3 a umiestnený bude v blízkosti vodného zdroja vrtu VMH -2.
Vodojemy pre samostatné tlakové pásma sú hydraulicky najlepším riešením delenia siete na tlakové pásma.
Ak by sa nezrealizoval systém dvoch VDJ, je možné zaradiť do systému automatické tlakové stanice (ATS), ktoré sa
používajú na zásobovanie vyššie položených častí spotrebiska priamo výtlakom bez použitia vodojemu. ATS môže
zvyšovať vstupný neprerušený tlak zo siete a na výstupe do spotrebiska zabezpečuje stály tlak. ATS sa používajú aj napr.
na zvýšenie tlakov. pre lokalitu s vyššou zástavbou, čím sa tiež vytvorí samostatné tlakové pásmo.
Potreba vody do roku 2020:
1.Obyvateľstvo:
Výhľadová potreba vody je stanovená v zmysle „ Úprav Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810“ z 29. februára
2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných
zdrojov.
Byty sa nachádzajú v rodinných domoch, kde odber vody bude meraný samostatne pre každý byt. Z toho dôvodu podľa
štvrtého článku bodu 3 čl.5 Úpravy č.14 navrhujeme špecifickú potrebu znížiť o 10 %.
Podľa demografických údajov získaných na základe prieskumu a podľa údajov Obecného úradu je určená celková potreba
vody pre návrhový rok 2015.
Občianska a technická vybavenosť:
špecifická potreba pitnej vody - 25 l/o/deň pre obce s počtom obyvateľov od 1001 do 5 000.
1. Obec Skároš
Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom
1300 obyv x (135 l/os/deň -15 l/s (cca10% = 120 l/s) = 156 200 l/deň
Občianska a technická vybavenosť
1300 obyv x 25 l/os/deň =32 500 l/deň
S p o l u (priemerná denná potreba) = 188 700 l/deň
2.Iní odberatelia - Qpp (výroba, živnosti, remeselné služby a pod.)
predpokladaný odber:
Qpp = 5 000 l/d = 5,0 m3/d = 0,06 l/s
3.Celková potreba vody pre obec:
Qp - Priemerná denná potreba vody : 193 700 l/deň = 2,24 l/s
Qm = Qp x kd = 2,24 x 1,6 = 3,58 l/s = 309 658 l/d = 309,66 m3/d
Qh = Qm x kh = 3,58 x 1,8 = 6,44 l/s = 556 762 l/d = 556,76 m3/d
Výpočet potrebnej akumulácie:
V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa pohybuje v rozmedzí 60 až 100 % z Qm.
Územný plán obce SKÁROŠ
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Qm = 3,58 l/s = 309 658 l/d = 309,66 m3/d
V = 309,66 m3/d x 0,6 = 185,8 m3/d
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou bude uskutočňované prostredníctvom dvoch tlakových pásiem. Obec je
zásobovaná gravitačne z vodojemu nad obcou s akumuláciou 2 x 100 m3, z ktorých v súčasnosti je činná len jedna
akumulačná nádrž. Z dôvodu potreby vytvorenia dvoch tlakových pásiem navrhujeme vybudovať pre II. tlakové pásmo
vodojem o obsahu 2 x 100 m3. Potrebná akumulácia vody v zmysle platnej normy je (60 -100%) z maximálnej dennej
potreby vody. Vodojemy slúžia na vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a odberom vody v spotrebisku, ako aj zásobáreň
požiarnej vody. V rámci výstavby verejného vodovodu v nových lokalitách uvažovať aj s osadením hydrantov.
Objem VDJ postačí: pre zaistenie zásoby vody pre hasenie pri potrebe 6,7 1/s po dobu 3 hod. t.j. 72 m3 pre vyrovnanie
rozdielov medzi prítokom vody do vodojemu a odberom do spotrebištia v dobe max. dennej potreby vody. pre zaistenie
vody pre prípady porúch na vodovodnom zariadení zaisťujúcom prívod vody do vodojemu

B.12.2. Návrh zásobovania úžitkovou vodou :
Obec nemá realizovaný úžitkový vodovod.

B.12.3. Návrh odkanalizovania územia
Kataster obce sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov. Obec nemá vybudovanú ani verejnú kanalizáciu, ani ČOV.
Splašky z nehnuteľností sú odvádzané do žúmp a suchých záchodov, ktoré vo väčšine prípadov nie sú dokonale
izolované. Taktiež splašky voľne vytekajú do rigolov pre odvod povrchovej vody. Návrh riešenia splaškovej kanalizácie
a ČOV je založený na projektovej dokumentácii spracovateľa Reprex, s.r.o. Košice. Spracovateľ uvažuje s kompletnou
gravitačnou kanalizáciou, trasovanou podľa možností v obecných komunikáciách a verejných priestranstvách. Pri návrhu
kanalizácie sa nevyhneme prípadom, že bude potrebné niektoré časti kanalizácie umiestniť na parcelách patriacich
súkromným osobám .Tu sa na tieto časti kanalizácie zriadi vecné bremeno.
Navrhovaná je taktiež samostatná mechanicko-biologická čistička odpadových vôd s kapacitou 1200 EO s dlhodobou,
obehovou nízko zaťažovanou aktiváciou, nitrifikáciou, denitrifikáciou, stabilizáciou kalu, akumuláciou v kalojeme. Obcou
preteká Tarecký potok sčasti zregulovaný. Tento potok je aj recipientom určeným na vypúšťanie prečistených odpadových
vôd z ČOV. Terénny reliéf obce neumožňuje gravitačné odvádzanie odpadových vôd splaškových v plnom rozsahu.
V prípade obce Skároš je potrebná kombinovaná gravitačno-tlaková kanalizačná sieť s čerpacími stanicami splaškov.
Čerpacie stanice splaškov sú navrhnuté v lokalitách, kde je potrebné gravitačne privedené odpadové vody zo stôk
B,C,D,E prečerpať do systému navrhovaných kanalizačných stôk (stoka A, A.4), ktoré sú gravitačné prepojené na
navrhovanú ČOV.
Tab. XVI Odvádzanie odpadových vôd
Počet obyvateľov
1030
Počet obyv. napojených na kan. a ČOV ( % )
( ČOV ) nie je
Druh kanalizácie
jednotná
delená
dažďová
splašková
DN 300
m3/d
Návrh riešenia :
Navrhovaná je gravitačná stoková sieť , ktorej centrálnou stokou je stoka „A“, so začiatkom
pri ČOV Odtiaľ trasa stoky pokračuje pozdĺž Tareckého potoka až po štátnu cestu smerom na Ždaňu do centra obce ,
križuje Tarecký potok a pri kostole je osadená do telesa štátnej cesty až po okraj obce v smere k štátnej hranici
s Maďarskom. Stoka „A“ je navrhnutá z PVCU rúr korugovaných DN 300 a PVC hladkých DN 250.
Samostatnou časťou gravitačnej kanalizačnej siete sú stoky B,C,D,E, ktoré končia zaústením do ČS splaškov č.1- 4.
Čerpacie stanice splaškov sú navrhnuté v lokalitách , kde je potrebné gravitačne privedené odpadové vody zo stôk
B,C,D,E prečerpať do systému navrhovaných kanalizačných stôk (stoka A, A.4), ktoré sú gravitačné prepojené na
navrhovanú ČOV
Sú navrhnuté 4 výtlačné potrubia splaškov, ktorými sa zabezpečí tlakový transport rozomletej masy jednotlivých
navrhovaných čerpacích staníc splaškov (ČSč.1-4) k najbližšej gravitačnej stoke.
Návrh riešenia predpokladá, že výstavba kanalizácie bude prebiehať od ČOV až po koniec jednotlivých stôk.
Pri vedení trasy kanalizácie (stoka A) pozdĺž Tareckého potoka je predpoklad likvidácie narastenej zelene. V časti trasy
stok A ,A2 , A3 , A3.2 prechádza táto cez záhrady súkromných vlastníkov. V týchto parcelách bude možná realizácia mimo
vegetačné obdobie za podmienok určených užívateľom.
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Výpočet množstva odpadových vôd pre obec:
Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty podľa tab.č.1 STN 73 67 01 Stokové siete a kanalizačné prípojky.
Počet obyvateľov – súčasnosť:1030
Počet obyvateľov – výhľad pre rok 2020: 1300
Množstvo splaškových vôd:
Qp= 193 700 l/deň = 2,24 l/s
Qhmax= 556,7 m3 .deň-1 =6,44 l.s-1
Množstvo splaškových vôd bolo vypočítané podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 z 29.2.2000
na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní vodných zdrojov.
Keďže podľa čl.7.2.13 STN STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky sa stoky splaškovej siete delenej sústavy
dimenzujú na dvojnásobok, potom Q výpočtové pri dimenzovaní splaškovej kanalizácie bude:
2 x Qhmax = 12,88 l.s-1
Ročné množstvo vyčistenej vody:
Qročné = Qp x 365 dní = 193,7 x 365 = 70 701 m³/rok
Celodenná produkcia BSK5:
1300 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 78 000 g/d = 78,0 kg/deň
Čistiareň odpadových vôd
Na základe jestvujúceho bytového fondu a iných aktivít v obci uvažovaných na napojenie na ČOV Skároš, je potrebná
kapacita čistiarne min pre 1300 EO. Z dôvodu napojenia ďalších producentov splaškov ( z titulu urbanistického návrhu
a rozvoj podn. aktivít ) odporúčame typ ČOV, kde je možnosť kapacitu rozšíriť príp. až na 1500 EO.
V obci je čiastočne vybudovaná dažďová kanalizácia. Stoka kapacitne bude vyhovovať pre odvedenie povrchových vôd z
intravilánu obce.

B.12.4. Vodné toky a nádrže
Obec Skároš leží juhovýchodne od Košíc na styku Košickej kotliny so Slanskými vrchmi. Katastrálnym územím obce
preteká potok Marovka (nazývaný aj Torocký potok sčasti zregulovaný, ktorý sa v Ždani vlieva do rieky Hornád), ktorý je z
ekologického pohľadu najzaujímavejším malým tokom na území Horného Abova. Zastavaným územím obce preteká
Židovský potok. Spomínané toky nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie veľkých vôd.
V návrhu sa požaduje riešiť ochranu zastavaného územia pred vplyvom veľkých vôd, najmä Židovského potoka, ktorý
najviac ohrozuje obec.
Pri návrhu UPN novonavrhované lokality ochrániť pred vplyvom veľkých vôd. Ponechať voľný nezastavaný pás pozdĺž
brehov Židovského potoka min. 6.0 m a pozdĺž brehov Torockého potoka min.6,0m. Pri vedení trasy kanalizácie pozdĺž
Torockého potoka je predpoklad likvidácie narastenej zelene .
Predmetný tok pretekajúci obcou odporúčame spevniť a zvýšiť v potrebnej dĺžke. Taktiež je potrebné zabezpečiť ochranu
intravilánu obce voči 100 ročným vodám.
Návrh
Mimo zastavaných území sa zabezpečujú úpravy tokov spravidla na prietok Q 20-ročnej vody. Všeobecne sú úpravy
zamerané, vzhľadom k zvýšeným hodnotám max. prietokov, na neškodné odvádzanie veľkých vôd, pričom v hornej časti
hlavných povodí, ktoré prináležia Košickému kraju, úpravy smerujú k zabezpečeniu ochrany zastavaného územia sídla,
k zlepšeniu nevyhovujúcich smerových pomerov a k stabilizácii koryta mimo zastavané územie. Pri úpravách mimo
zastavané územie treba v maximálnej miere zachovávať existujúcu trasu koryta a stabilnú časť priečneho profilu. Trasu
toku skracovať len vo výnimočných prípadoch a odstavené meandre nezasypávať. V čo najväčšej miere zachovať
pôvodné brehové porasty. Pre dosiahnutie potrebnej prietokovej kapacity (minimálne na Q20-ročnú vodu) využívať
odsunuté hrádze, ktoré nemusia presne kopírovať trasu toku. Podrobne sú navrhované úpravy tokov uvedené vo
vodohospodárskych plánoch povodí.
Základy protipovodňovej ochrany:
Veľké vody – povodne sú prírodné javy. Premenlivosť prietokov v toku je prirodzenou vlastnosťou. Extrémne vysoké vodné stavy sa vyskytujú, keď
intenzívne zrážky sú veľkopriestorové, dopadajú na pôdu, ktorá buď vzhľadom na predchádzajúce zrážky alebo v dôsledku mrazu resp. zámrzu ďalšie
zrážky nemôže zadržať. Východiskovým bodom je zrušenie nepriaznivých vplyvov na odtokové pomery v povodí. Ide predovšetkým o navrátenie
prirodzenej schopnosti akumulácie vody revitalizáciou povodí. Opatrenia programu protipovodňovej ochrany musia viesť k obnoveniu funkcií, ktoré
súvisia so zadržiavaním vody, čím sa zlepší aquatický a terestrický životný priestor všeobecne a osobitne pre nížinný tok
Niektoré opatrenia skrátili čas priebehu povodňových vĺn, zvýšili ich výšku a objem. Medzi takého opatrenia patrí úprava riek, budovanie hrádzí a
vzdúvacích zariadení, a likvidácia lesov. Napríklad pri úprave riek (pri zúžení alebo spevnení koryta) sa skrátila dĺžka riek a tým sa zväčšil sklon, a bývalé
inundačné územia už nie sú súčasťou „prirodzeného“ režimu toku.
Zníženie retencie lesov vo všetkých oblastiach tvorby povodní a zhutňovanie pôdy v poľnohospodárskych oblastiach znížilo schopnosť pôdy odoberať
vodu. To viedlo k zvýšeniu pôdnej erózie. Tým sa zvýšilo aj množstvo a rýchlosť povrchového odtoku dažďovej vody a vody z topenia snehu a ľadu.
Ochrana proti povodniam pomocou budovania hrádzí a priehrad, retenčných nádrží a hrádzových nádrží má dlhú tradíciu a ostáva základným kameňom
politiky prevencie a ochrany proti povodniam. Avšak pred použitím takýchto technických prostriedkov musí byť preukázaná správna postupnosť realizácie

Územný plán obce SKÁROŠ

18

preventívnych a ochranných opatrení. Treba očakávať aj to, že zastavanie inundačných území, aj keď chránených hrádzami vedie k zvýšenej možnosti
škôd v prípade povodne.

B.12.5. Energetika
Dodávka elektrickej energie pre riešené územie je zabezpečovaná z jestvujúcej vzdušnej skupinovej 22 kV prípojky z VN
č. 325 realizovanú prierezom lana AlFe 70,50,35 mm2 zo 110/22 kV ES Haniska, s možnosťou napájania aj z ES Košice Juh.
Na uvedenú linku sú pripojené 3 ks 22/0,4 kV transformovní, zásobujúce súčasnú bytovú, priemyselnú a
poľnohospodársku zástavbu. Spolu: 480 kVA . Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov v obci je
vykonávaná verejným NN vzdušným rozvodom prierezom lana AlFe 70,50,35 mm2 na betónových a v menšej miere aj
drevených stožiaroch v blízkosti verejných komunikácií. V roku 1988, 1997 a 2001 VSE, Východoslovenská energetika
a.s., vykonala v obci rekonštrukciu NN siete a zrealizovala posilňovacie NN vedenia z existujúcich TR. Oprava skupinovej
VN prípojky bola vykonaná v roku 2004. Vedenie tvorí zokruhovanú sieť s výbežkami pre vzdialenejšie lokality obce. Sieť
pri súčasnom odbere pracuje spoľahlivo a dodáva potrebný príkon bez väčších úbytkov napätia.
Verejné osvetlenie tvoria výbojkové svietidlá upevnené na výložníkoch a stĺpoch sekundárnej siete.
Najväčším odberateľom je obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče.
Cez katastrálne územie obce Skároš prechádza 400 kV vedenie č.428 z Moldavy do Veľkých Kapušian vybudované na
stožiaroch typu „Y“ (nosné) a typu „Portál“ výstužné so vzdialenosťou krajných vodičov 12 m od osi vedenia na obidve
strany. Ak sa uvažuje ochranné pásmo vedenia 25 m od krajných vodičov na každú stranu, zaberá 400 kV vedenie šírku
s ochranným pásmom 74 m.
Tab. XVII Elektrické stanice ( transformovne ) VVN/VN
Názov lokality a miesto
ES Haniska-KE-Juh

kV
110/22

inšt. výkon v MVA

Správca
VSE OS Košice

Pozn
-

Tab. XVIII Vzdušné vedenie VVN
Názov trasy oddo
Košice-Skároš

kV

Číslo vedenia

Správca

22

325

VSE OS KE

Prevedenie
dvojité (J,D)
J

jednod.,

Poznámka
-

Tab. XIX Zoznam 22 kV/0,4 kV transformačných staníc
Miesto, lokalita

Inšt. výkon v
kVA

Napáj. 22 kV
vedenie

Rok výstavby

Poznámka

Správca
TS 1 - pri JRD

160

325

VSE OS Košice

TS 2 - pri MŠ

160

325

VSE OS Košice

160

325

VSE OS Košice

480

325

VSE OS Košice

TS 3 pomníku
SPOLU

pri

Typ stožiarová M 160, výkon 160
kVA, max. záťaž 100 %
Typ stožiarová M 160, výkon 160
kVA, max. záťaž 59 %
Typ stožiarová M 250, výkon 160
kVA, max. záťaž 52 %
-

Tab. XX Najväčší odberatelia el. energie
Por. Číslo
Odberateľ
Počet odberateľov
Ročná spotreba el. energie v MWh
1.
MO ob.+org.
405
991,0
Dvadsať domácností využíva sadzbu „ D7 – KOMPLET “, tj. plne elektrifikované odberné miesta.
Potreba elektrickej energie:
Súčasnému ako aj výhľadovému odberu elektrickej energie kapacitne postačuje vybudovaná prenosová cesta NN sústavy
v obci.
Výpočet potreby elektrickej energie je vykonaný v zmysle pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2/82 a dodatkov z roku 1990.
V zmysle tab. 3. citovaných pravidiel v riešenom území do roku 2020 stanovujeme tri stupne elektrizácie:
A s merným zaťažením 1,7 kVA/b.j. na vývodoch NN a 1,5 kVA/b.j. na DTS pre 75 % rodinných domov v čom je zahrnuté
osvetlenie, používanie drobných el. spotrebičov;
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B2 s merným zaťažením 3 kVA/b.j. na vývodoch NN a 2,6 kVA/b.j.na DTS pre 15 % RD, v čom je zahrnutý stupeň B1 +
príprava TÚV elektrickou energiou;
C1 s merným zaťažením 7 kVA/b.j. na vývodoch NN a 6,5 kVA/b.j.na DTS pre 10 % RD, v čom je zahrnutý stupeň B2 +
vykurovanie el. energiou zmiešané (priame a akumul.);
Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u
kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %;
V zmysle uvedeného merné zaťaženie v kategórii
A bude 2,04 kVA/b.j. na vývodoch NN a 1,8 kVA/b.j. na DTS
B2 s merným zaťažením 4,03 kVA/b.j. na vývodoch NN a 3,51 kVA/b.j. na DTS a
C1 s merným zaťažením 9,80 kVA/b.j. na vývodoch NN a 9,10 kVA/b.j. na DTS
Bytový fond a občianska vybavenosť:
Pre 386 b.j. v návrhovom období vrátane občianskej vybavenosti potreba elektrickej energie bude:
Sbnrdov = Sbrd .nrd . 0,75 = 1,80 x 386 x 0,75 = 521 kVA
Sbnrdov = Sbrd .nrd . 0,15 = 3,51 x 386 x 0,15 = 203 kVA
Sbnrdov = Sbrd .nrd . 0,10 = 9,10 x 386 x 0,10 = 351 kVA
S p o l u 844 kVA
Výroba, podnikateľská sféra, účelové org., ČS:
SVUP = 30 kVA
SMAX = Sbn + SVUP + straty = 1105 kVA
Výpočet distribučných 22/0,4 kV transformovní:
Pri 75 %nom zaťažení inštalovaný výkon DTS bude:
Sdts=Smax/0,75=1105/0,75=1473kVA
Návrh riešenia :
Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD pre potreby občianskej vybavenosti, poľnohospodárstva a
podnikateľských aktivít. Pre zabezpečenie požadovanej potreby elektrickej energie pre uvažovaný rozvoj sídla
navrhujeme:
- vybudovať kioskovú trafostanicu TS4 (viď grafickú časť) a osadiť transformátorom o výkone min 250 kVA;
- z prepojovacieho VN vedenia vybudovať vzdušnú VN prípojku k trafostanici TS4;
- v prípade nárastu spotreby el. energie ( pri realizácii výstavby v zmysle urb. návrhu ) rekonštruovať postupne
transformačné stanice TS1,2 a osadiť transformátormi o výkone 400 kVA;
- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu
- výmenu nepostačujúceho prierezu vodičov podľa potreby;
- rekonštruovať väčšiu časť NN vedenia v obci (podľa predpokladov VSE, Východoslovenská energetika a.s. Košice )
- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu
- osadiť vonkajším osvetlením komunikácie v lokalitách navrhovanej výstavby výbojkovými svietidlami

B.12.6. Koncepcia zásobovania teplom
V riešenej obci je odber a dodávka tepla len z lokálnych tepelných zariadení na báze spaľovania plynných palív a v malej
miere elektrickou energiou. V riešenej obci sa nenachádza žiadny systém CZT. Centrálne zásobovanie teplom na báze
plynných palív sa nachádza len v časti OV. Výhľadovo sa aj súčasný decentralizovaný spôsob prípravy tepla a TÚV
zachová.
Plynofikácia obce veľkou mierou prispela k doriešeniu situácie v zásobovaní teplom. Po komplexnej plynofikácii obce
došlo k úplnej zmene používaných tuhých palív v prospech ušľachtilých palív čo je nesporne prínosom v prospech
zlepšenia ŽP.
Návrh riešenia
Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme celkovú zmenu štruktúry používaných palív v
prospech ušľachtilých palív. Väčšina objektov OV poľnohospodárstva a nových podnikateľských subjektov bude na báze
spaľovania zemného plynu. Jednotlivé odbery pri rozširovaných objektoch budú kryté z rezerv vlastných kotolní, prípadne
ich rozšírením a zväčšením ich kapacity.
Celkovú spotrebu tepla pre ÚK a prípravu TÚV do roku 2020 stanovujeme pre vonkajšiu tepelnú oblasť – 18 0 C
s tepelným príkonom 9,045 kW (t)/ b.j. u BD a 10,7 kW (t)/ b.j. u RD. Pre vybavenosť budeme uvažovať s potrebou 20 %
z potrieb pre byty všeobecne.
Bilancia potreby tepla :
Pre 386 b.j. do roku 2020 v RD, tepelný príkon bude:
QB RD =386 x 10,7= 4 130 kW (t)
QVYB = 4 130 x 0,2 = 826 kW (t)
QSPOLU= 4 956 kW (t)
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Ročná potreba tepla :
- Bytový fond - 3,6 x 4 130 x 2 000 = 29,74 TJ/rok
- Vybavenosť sídla -3,6 x826 x 1 600 = 4,76 TJ/rok
- Spolu QROK -= 34,50 TJ/rok
Výstavba prípadných nových kotolní, resp. rekonštrukcia jestvujúcich kotolní je v časovom súlade s termínmi realizácie
príslušných objektov, resp. nábeh na využívanie plnej kapacity kotolne je odvislé od ukončenia príslušného objektu.

B.12.7. Koncepcia zásobovania plynom
Tab. XXI Prehľad jestvujúcich regulačných staníc (RS) VTL/STL
P.
č.
1

Lokalizácia RS

Výkon (m3/h )

Typ

Správca

Poznámka

Obec
napojená
STL
SPP Košice
Upresnené
poobdržaní
prívodom D 90 z obce Ždaňa
vyjadrenia od správcu
Návrh riešenia
Stav obyvateľstva a bytového fondu
Základné údaje o súčasnom a výhľadovom stave obyvateľstva a bytového fondu vychádzajú z prognózy, použitej pre
predmetný územný plán. Percento plynofikácie pre cieľový rok uvažuje so 100 % plynofikáciou domov a vybavenosti.
Tab. XXII Štruktúra spotreby plynu v RD
Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod
tis. m3/rok
Príprava jedál–varenie
0,15 x 386 x 0,9 = 52,1
150 x 386x ,9 = 52,1
Príprava TÚV
0,20 x 386 x 0,9 = 69,5
400 x 386x 0,9 =139,0
Vykurovanie rodinných (RD) 1,15 x 386 x 0,9 = 399,5
3850 x 386x 0,9 =1 337,5
Spolu RD:
1,50 x 386 x 0,9 = 521,1
4400 x 386x 0,9 =1 528,6
Ostatní odberatelia
13,2 m3/h
88,8 tis. m3/rok
Obec Skároš
534,3 m3/h
1 617,4 tis. m3/rok
Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité Smernice GR SPP, ako aj údaje OcÚ Skároš.
Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste spotreby než
je uvažovaný.
Do r. 2020 ukončí sa plynofikácia všetkých domácností, všetkých MO. V novonavrhovaných častiach RD i pre plochy
urbanistickej rezervy vybudovať STL rozvod plynu v nadväznosti na jestvujúci rozvod s domovými prípojkami a regulátormi
plynu STL/NTL. Pre predpokladaný nárast spotreby plynu bude postačovať súčasný inštalovaný stav v obci a kapacita
jestvujúcej RS v Ždani. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73.
Vybudovať STL rozvody plynu pre plynofikáciu príp. kotolní na tuhé palivo.
Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie
jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie
je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách.

B.12.8. Telekomunikácie
Telefonizácia :
Rozsah telekomunikačného spojenia a jeho zariadení je stanovený súčasným inštalovaným stavom v obci. Obec je
súčasťou Regionálneho technického centra Východ. Spojenie je zabezpečované cez digitálnu ústredňu v obci, umiestnenú
v laminátovom objekte na Hlavnej ulici č 172 A. Telefónny rozvod v sídle je prevedený kombinovane podzemným a
nadzemným vedením. Nakoľko údaje o súčasnom stave kapacít ATU, mts, sú predmetom obchodného tajomstva ST a.s,
rešpektujeme ich požiadavku a súčasný stav v obci obšírnejšie nepopisujeme.
Návrh riešenia
- vyčleňuje sa plocha cca 30 m2 vo vlastníctve obce na pozemku obecného úradu na výstavbu telekomunikačného
objektu. Objekt musí byť integrovaný do budovy obecného úradu.
- dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS s 10 % káblovou rezervou
- presmerovať časť vonkajšieho telefónneho rozvodu a prispôsobiť podľa požiadaviek navrhovanej bytovej výstavby
- jestvujúca telefónna sieť je realizovaná v prevažnej miere vzdušným vedením, čo je nevyhovujúce. Musí sa uvažovať s
ich rekonštrukciou a rozšírením na rozvody káblové, uložené v zemi.
Bilancia potreby HTS
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Postupnú kabelizáciu a novorealizované siete treba realizovať podzemnými úložnými kábelmi s Trasy sa navrhujú
s ohľadom na ostatné inžinierske siete v zmysle platnej priestorovej normy
Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 1-1,5 párov na byt + zariadenia občianskej vybavenosti a
pri nebytových staniciach podľa požiadaviek zákazníkov 2 až 3 násobok dopytu v čase prípravy výstavby telefónnej siete.
Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v sídle k roku 2020 :
Pre 303 bytových jednotiek
303 HTS
vybavenosť 30 % z bytového fondu 91 HTS
Priemysel, podnikat. subjekty,
5 HTS
poľnohospodárstvo
3 HTS
urbanistická rezerva
4 HTS
Celkom
406 HTS
Návrh riešenia
dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS s 10 % káblovou rezervou; presmerovať časť vonkajšieho
telefónneho rozvodu a prispôsobiť podľa požiadaviek novonavrhovanej bytovej výstavby;
postupná rekonštrukcia a kabelizácia jestvujúcej telefónnej siete, uložené v zemi; pri kabelizácii telefónneho rozvodu
súbežne ukladať vodiče pre rozvod káblovej televízie. dobudovať v obci sieť VTA.

B.12.9. Pokrytie územia pre mobilné zariadenia :
Celé územie je pokryté sieťou mobilných operátorov Orange a T-com.

B.12.10. Kapacity a rozmiestnenie telekomunikačných a rádiokomunikačných
zariadení :
Miestny rozhlas v obci s centrálou na Obecnom úrade je prevedený vzdušne na konzolách. Stožiare sú oceľové do výšky
7,5 m nad zemou. Reproduktory prevažne 6 a 12 W sú rozmiestnené tak, aby nevznikali zázneje. Vedenie je na oboch
koncoch chránené proti podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti v súčasnosti plne vyhovuje. Územie je pokryté TV
signálom domácich programov STV aj signálom komerčných TV staníc. Príjem je domovými anténami jednotlivých
koncesionárov. Sporadicky sa vyskytujú i antény satelitného príjmu.
Návrh riešenia
V miestach novonavrhovanej zástavby v prípade potreby osadiť ďalšie reproduktory.

B.12.11. Ochranné a bezpečnostné pásma
Sú prehľadne zhrnuté v B.8.

B.13.Vymedzenie chránených ložiskových území a plôch vyžadujúcich zvýšenú
ochranu
Ochranu vyžadujú: územie s výskytom geotermálnych vôd v severnej časti k.ú.
B.14. Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely

B.14.1. Geografická poloha
Katastrálne územie obce Skároš nachádza sa v južnej časti Hornádskej Kotliny Prevažná časť záujmového územia sa
rozprestirera na Slanských vrchoch. Z južnej strany hraničí obec s Maďarskou republikou. Potom hranica katastra o obcou
Trstené pri Hornáde prechádza po hrebeni
Olšavskej pahorkatiny ďalej obchádza parcely poľnohospodárskej pôdy Derhaky, pri Povrazy, Katastrálna hranica s
obcou Vyšná Myšľa prechádza po miestnom potoku až ku hájovni Červený vrch , potom prechádza po hranici lesných
porastov až na kótu
317,0 m.n.m
Hranica s obcou Rákoš vedie po Gáborovskom potoku odtiaľ v priamke prechádza nad obec Nový Salaš, odbočuje nad
Slánsku Hutu, tu sa hranica otáča na juhovýchod a prechádza po vedľajšom hrebeni Slanských hôr až k hranici
s Maďarskou republikou.
Charakteristika klimatického regiónu:
Územie katastra leží v teplej klimatickej oblasti. Charakterizovaná je teplou nižinnou klímou, s dlhým teplým a suchým
letom, krátkou chladnou a suchou zimou, s krátkym trvaním snehovej pokrývky. Z hľadiska výskytu zrážok, ide o suchú,
až mierne suchú oblasť.
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Teplý až pomerne teplý, suchý, kontinentály, kotlinový.
Priemerná teplota vzduchu v januári -3,4°C
priemerná teplota v júli
20,3°C
Priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie 14-16.

B.14.2. Prírodné krajinné typy
Predpokladá územia s približne rovnakým zastúpením jednotlivých kultúr, a rovnakým spôsobom obhospodarovania:
Tab. XXIII súčasná krajinná štruktúra
% zastúpenie
Plocha spolu
Orná pôda
Trvalé trávnaté porasty
Lesy
Vodné plochy
Bez vegetácie
Ostatné

12,06
7,49
77,811
0,1
0,77
1,769

ha
3696,0
445,94
277,09
2875,90
3,79
28,67
64,61

AB.14.3. Poľnohospodárstvo
Vo východnej časti obce sa nachádza areál hospodárskeho dvora, ktorý v súčasnosti je iba čiastočne prevádzkovaný,
izolačná zeleň sa tu nachádza iba sporadicky.

B.14.4. Druhy pôd
Pedologické pomery
Z pôdnych typov sa v oblasti katastra obce Skároš nachádza široká škála druhov pôd - fluvizeme glejové, typické, lokálne
aj psefitické zo skupiny pôd nivných, lokálne sa vyskytuje aj kambizem pseudoglejová zo skupiny hnedých pôd a glej
typický zo skupiny pôd hydromorfných.
V riešenom území sú najrozšírenejšie dva typy pôd a to hnedozeme a hnedé lesné pôdy nachádzajúce sa na vyššie
spomínaných horninách. Je to v podstate oblasť akumulácie humusu s vylúhovaním alebo pulzáciou karbonátov. V
prevažnej časti riešeného katastra sa nachádzajú hnedozeme, majú plytký sivohnedý horizont, ktorého hrúbka dosahuje
0,45-0,60 cm. Vnižšie položených častiach pôvodným substrátom sú spravidla spomínané aluviálne nánosy. Patria k
skultúrneným pôdam zo strednou produkčnou schopnosťou.
Druhý typ pôd nachádzajúci sa na zvetralinách pevných hornín s výraznou acidifikáciou a bez diferenciácie profilu sa
nachádza na území patriacej do geomorfologickej jednotky Slanských vrchov. Sú to prevažne hnedé lesné pôdy
nenasýtené a miestami sa taktiež vyskytujúce podzolované pôdy.
V intraviláne riešenej obce na záhradách a predzáhradkách sa nachádzajú kultizeme s pozmenenými vlastnosťami
vplyvom človeka. Produkčná schopnosť týchto pôd je rôzna.
Povrchové a podzemné vody
Hydrologickú sieť zaraďujeme do oblasti vrchovinovo-horskej. Západná časť skúmaného územia je súčasťou
povodia Hornádu, ktorým je aj priamo odvodňované. Z prítokov, je najvýznamnejší Turecký a Židovský potok. Východná
časť územia je súčasťou povodia Bodrogu. Je odvodňovaná menšími tokmi ako Pouličný, Malá Izra. Vodnatosť tokov je v
marci až apríli, najnižšia je v septembri.
Analýza pôdnych druhov poukazuje na to, že v riešenom území majú najväčšie zastúpenie iľovito - hlinité pôdy so
strednou skeletovitosťou a so strednou až vysokou sorpčnou kapacitou.

Územný plán obce SKÁROŠ

23

Tab. XXIV Bonitované pôdno-ekologické jednotky a odvodené vlastnosti pôdy vyskytujúce sa v katastri obce Skároš:
Pôdnoekologické
jednotky
0550202

Skup.

0550402

6

0550302

6

0550005

5

0550502

6

0557303

6

0554672

8

0557503

6

0558972

9

0554772

9

0557302

6

6

Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :HMg – hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych
hlinách, stredne ťažké
Kód svahovitosti: mierny svah, rovina a južná, ých a záp expozícia, pôdy bez skeletu, hlboké
pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :HMg – hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych
hlinách, stredne ťažké
Kód svahovitosti: stredný svah, rovina a južná, vých a záp expozícia, pôdy bez skeletu, hlboké
pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :HMg – hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych
hlinách, stredne ťažké
Kód svahovitosti: mierny svah, severná expozícia, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy, stredne ťažké
pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :HMg – hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych
hlinách, stredne ťažké
Kód svahovitosti: rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie a rovina s možnosťou prejavu ploš.
vodnej erózie, rovina, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy, stredne ťažké pôdy – ľahšie –
piesočnatohlinitéstredný svah, severná expozícia,
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :HMg – hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych
hlinách, stredne ťažké
Kód svahovitosti: stredný svah, severná expozícia, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy,stredne ťažké
pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :PGm - pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na
povrchu ťažké až stredne ťažké Kód svahovitosti: mierny svah, severná expozícia, pôdy bez
skeletu, hlboké pôdy, ťažké pôdy - ílovitohlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :HM – hnedozeme na sprašových hlinách, ťažké
Kód svahovitosti:výrazný svah, južná, východná a západná expozícia, pôdy bez skeletu a pôdy
slabo skeletovité, hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :PGm - pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na
povrchu ťažké až stredne ťažké
Kód svahovitosti: stredný svah, severná expozícia, pôdy bez skeletu, hlboké pôdy, hlboké pôdy,
ťažké pôdy - ílovitohlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Lmg, PG – luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované na
výrazných svahoch: 12-25º stredne ťažké, ťazké
Kód svahovitosti: príkry zráz, severná expozícia, pôdy bez skeletu a pôdy slabo skeletovité,
hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Hme, RM – hnedozeme erodované a regozeme na rôznych substrátoch
na výrazných svahoch:12-25º HM erodované prevládajú, stredne ťažké, ťazké Kód
svahovitosti:výrazný svah, severná expozícia, pôdy bez skeletu a pôdy slabo skeletovité,
hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : PGm - pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na
povrchu ťažké až stredne ťažké
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0557403

6

0550002

5

0571332

6

0571232

6

0571345

7

0571432

7

0571212

6

0571002

6

0571235

6

Kód svahovitosti: mierny svah
Kód expozície: severná expozícia
Kód skeletovitosti:pôdy bez skeletu, hlboké pôdy, stredne ťažké pôdy
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : PGm - pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na
povrchu ťažké až stredne ťažké
Kód svahovitosti: stredný svah
Kód expozície: južná, východná, západná expozícia
Kód skeletovitosti:pôdy bez skeletu, hlboké pôdy, stredne ťažké pôdy
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : HMg – hnedozeme pseudoglejové na sprašových a polygénnych
hlinách, stredne ťažké
Kód svahovitosti: rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie
Kód expozície: rovina
Kód skeletovitosti: pôdy bez skeletu, stredne ťažké pôdy
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :KMg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách , stredne ťažké
až ťažké
Kód svahovitosti: mierny svah
Kód expozície: severná expozícia
Kód skeletovitosti: slabo skeletovité pôdy, stredne hlboké pôdy, stredne ťažké pôdy
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : KMg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké
Kód svahovitosti a expozície : mierny svah, južná, východná a západná expozícia, slabo
skeletovité pôdy v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, stredne
hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : KMg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké
Kód svahovitosti a expozície : mierny svah, severná expozícia, stredne skeletovité pôdy v
povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 20 -50%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy – ľahšie piesočnatohlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : KMg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké
Kód svahovitosti a expozície : stredný svah, južná, východná a západná expozícia, slabo
skeletovité pôdy
v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti:mierny svah, rovina a južná, vých a záp expozícia,
slabo skeletovité pôdy
v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti: rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie
Kód expozície: rovina
Kód skeletovitosti: pôdy bez skeletu, stredne ťažké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
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0571012

6

0571542

7

0571203

6

0579462

8

0583772

9

0771442

7

0771342

5

0771532

7

0771242

5

až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti: mierny svah, južná, východná a západná expozícia, slabo skeletovité pôdy v
povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, stredne hlboké pôdy,
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy – ľahšie piesočnatohlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti:rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie
Kód expozície: rovina
Kód skeletovitosti: pôdy slabo skeletovité, stredne ťažké pôdy
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti: stredný svah, severná expozícia, stredne skeletovité pôdy v povrchovom
horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 20 -50%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti:mierny svah, rovina a južná, vých a záp expozícia, pôdy bez skeletu, hlboké
pôdy, stredne ťažké pôdy
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : KM – kambizeme plytké na ostatných substrátoch, stredne ťažké až
ľahké
Kód svahovitosti a expozície : stredný svah, južná, východná a západná expozícia, slabo a silne
skeletovité pôdy v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 20 -50%, plytké
pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
Klimatický región : pomerne teplý, suchý, kotlinový, kontinentálny
Hlavná pôdna jednotka : KM kambizeme na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch
12-25º stredne ťažké, ťazké
Kód svahovitosti: výrazný svah, severná expozícia, pôdy bez skeletu a pôdy slabo skeletovité,
hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti: stredný svah, južná, východná a západná expozícia, slabo skeletovité pôdy
v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti:mierny svah, severná expozícia, stredne skeletovité pôdy v povrchovom
horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 20 -50%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy – hlinité
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti:stredný svah, severná expozícia, slabo skeletovité pôdy v povrchovom
horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 20 -50%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy hlinité
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti: mierny svah, južná, východná a západná expozícia, stredne skeletovité pôdy v
povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, stredne hlboké pôdy,
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy hlinité
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0779462

8

Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :KM kambizeme plytké na ostatných substrátoch , stredne ťažké až
ĺahké
Kód svahovitosti:stredný svah, južná, východná a západná expozícia, slabo a silne skeletovité
pôdy v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 20 -50%, plytké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
0700892
9
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :pôdy na zrázoch nad 25º - bez rozlíšenia typu pôdy
Kód svahovitosti: zráz, južná, východná a západná expozícia, pôdy bez skeletu, slabo, stredne a
silne skeletovité, hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy hlinité
0871432
7
Klimatický región : mierne chladný, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :Kmg kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké
až ťažké / veľmi ťažké /
Kód svahovitosti:stredný svah, južná, východná a západná expozícia, slabo skeletovité pôdy
v povrchovom horizonte 5-25%, v podpovrchovom horizonte 10-25%, stredne hlboké pôdy
Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
0783882
9
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :KM kambizeme na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch 12-25º
stredne ťažké, ťazké
Kód svahovitosti: príkry svah, južná, východná a západná expozícia, , stredne a silne skeletovité
pôdy, hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, Zrnitosť pôdy : stredne ťažké pôdy - hlinité
0783772
9
Klimatický región : mierne teplý, mierne vlhký
Hlavná pôdna jednotka :KM kambizeme na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch 12-25º
stredne ťažké, ťazké
Kód svahovitosti: výrazný svah, severná expozícia, pôdy bez skeletu a pôdy slabo skeletovité,
hlboké, stredne hlboké a plytké pôdy, stredne ťažké pôdy hlinité
Podľa štruktúry kódu bonitovanej pôdno-ekologickej
substrátov s rôznym, väčšinou však vyšším obsahom
jednotky popisuje sedemmiestny kód tieto vlastnosti
skeletu. Subtypy : typické, dystrické, luvizemné,
pôdy:
pseudoglejové.
Gleje - / v starších klasifikáciách glejové pôdy / pôdy
** . . . . .
kód klimatického regiónu
trvale zamokrených lokalít s hladinou podzemnej vody
. .** . . .
kód hlavnej pôdnej jednotky / HPJ /
blízko povrchu / veľká časť týchto pôd má upravený
. . . . *. .
kód svahovitosti a expozície
vodný režim melioráciami /.
. . . . . *.
kód skeletovitosti a hĺbky pôdy
Pseudogleje - / v starších klasifikáciách oglejené pôdy /
. . . . . . *
kód zrnitosti pôdy
sú pôdy s tenkým svetlým humusovým horizontom, pod
V číselníku hlavných pôdnych jednotiek HPJ sú použité
ktorým je vyluhovaný eluviálny horizont a hlboký B
názvy pôdnych typov, subtypov a variet z
horizont
„ Morfogenetického klasifikačného systému pôd ČSFR“ /
S výrazným oglejnením, ktoré sa vyskytuje aj
Hraško et al., 2.doplnené vydanie, 1991 /, ktorý je
v eluviálnom horizonte. Celý profil je sezónne výrazne
záväzným klasifikačným systémom a názvoslovím
prevlhčený v dôsledku nízkej priepustnosti B horizontu
v oblasti pôdoznalectva a jeho využívania na území SR.
pre vodu. Subtypy: typické, luvizemné s menej
Uvádzame vysvetlenie a charakteristiku pôdnych typov,
intenzívnym oglejnením.
subtypov a variet:
Luvizem - / v starších klasifikáciách illimerizované
Fluvizeme – / v starších klasifikáciách nivné pôdy /sú
pôdy / sú pôdy na sprašových a im podobných hlinách
pôdnym typom, ktorý sa vyskytuje len v nivách vodných
s tenkým svetlým humusovým horizontom, väčšinou aj
tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvňované
s eluviálnym vylúhovaným horizontom, vždy s hlbokým
záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej
B horizontom nahromadenia ílu. Subtypy: typické,
vody. Majú svetlý humusový horizont. Najdôležitejšie
pseudoglejové s výraznejším prevlhčením v povrchovej
subtypy používané v bonitácií: typické, glejové
časti.
s vysokou hladinou podzemnej vody a glejovým
Hnedozeme – sú pôdy na sprašiach alebo sprašových
horizontom, pelické s veľmi vysokým obsahom ílovitých
hlinách s tenkým svetlým humusovým horizontom
častíc.
a výrazným B horizontom zvetrávania alebo
Kambizeme - / v starších klasifikáciách hnedé pôdy / sú
premiestnenia ílu. V prevažnej väčšine prípadov
pôdy s rôzne hrubým svetlým humusovým horizontom,
neobsahujú skelet. Hlavné subtypy: typické, luvizemné,
pod ktorým je B horizont zvetrávania skeletnatých
pseudoglejové, erodované.
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Tab. XXV Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie
v katastrálnom území Skároš -zastavané územie
predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
z toho

ozn.

funkčné
využitie*

Výmera
lokality
celkom (ha)

1

2

3

A

E

F

2

3

RD, D, Z

RD, D

RD, D, Z

RD

RD

01-65-42

00-14-48

02-15-41

00-27-54

00-27-05
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Nepoľnohospo

BPEJ/

dárska pôda

PP celkom
(ha)

SKUPINA

výmera (ha)

(ha)

hydromeliorácie

4

5

6

7

8

01-36-84

00-13-56

01-99-09

00-27-32

00-17-35

0550402/6

00-50-36

0550002/5

00-49-13

0550202/6

00-37-35

Cesta

00-00-00

0571532/7

00-13-56

Zast. územie

00-00-00

0571332/7

00-04-97

0571002/6

01-80-08

0571212/6

00-14-04

Zast. plocha

00-00-00

00-13-54

Vodný tok

00-00-00

00-02-78

0550204/6

00-10-68

0554672/8

00-16-64

Zast. plocha

00-00-00

0550402/6

00-17-35

Zast. plocha

00-00-00

00-28-58

00-00-92

00-00-22

00-09-70
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1

4

5

2

R

RD

3

00-24-77

00-53-90

4

00-19-13

00-39-69

5

6

0550402/6

00-19-13

Zast. plocha

00-00-00

0550402/6

00-15-90

Zast. plocha

00-00-00

0554672/8

00-10-05

0550202/6

00-13-74

05502002/6

00-31-81

7

00-05-64

00-14-21

6

RD

00-68-61

00-31-81

Zast. plocha

00-00-00

00-36-80

7

OV

00-86-43

00-00-00

Zast. plocha

00-00-00

00-86-43

0554672/8

00-00-92

0550402/6

00-12-26

Zast. plocha

00-00-00

0571332/6

00-30-42

0571532/7

00-09-93

0557532/6

00-14-12

0550202/6

00-06-96

0550402/6

00-07-57

0583772/9

00-02-77

0571532/7

00-09-26

8

10

11

13

OV

RD

RD

RD

00-23-53

00-54-47

00-14-53

00-12-03
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00-13-18

00-54-47

00-14-53

00-12-03

8

00-10-35
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1

14

15

16

17

20

21

2

Š, Z

Z, D

RD

OV

RD

RD

CELKOM ZA
ZÚO

3

00-20-02

00-13-08

00-09-53

00-31-73

00-14-59

4

00-09-98

00-12-22

00-09-53

00-14-70

00-14-59

00-13-27

00-06-62

08-90-39

06-46-64
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5

6

7

0571002/6

00-07-14

0571532/7

00-02-84

Zast. plocha

00-00-00

00-02-92

Vodne plochy

00-00-00

00-07-12

0571002/6

00-12-22

Zast. plocha

00-00-00

0571002/6

00-08-68

0571532/7

00-00-85

0571532/7

00-04-27

0571332/6

00-10-43

Zast. Plocha

00-00-00

0571002/6

00-08-01

0571332/7

00-06-58

0571532/7

00-06-62

Zast. Plocha

00-00-00

00-06-65

06-46-64

02-43-75

8

00-00-86

00-17-03
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Tab. XXVI Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie
v katastrálnom území Skároš návrh úpn- o mimo zastavané územie
predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy
z toho

ozn.

funkčné
využitie*

PP celkom
(ha)

SKUPIN
A

2

3

4

5

výmera (ha)

6
0

A

B

C

D

RD, Z, D

RD

RD, Š, D, Z

RD
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03-68-57

00-39-89

04-16-90

00-76-00

dárska pôda

Investície do
pôdy /Hydromeliorácie

(ha)

(ha)

BPEJ/

Výmera
lokality
celkom
(ha)

1

Nepoľnohospo

02-77-56

00-39-89

04-03-24

00-67-12

7

00-00-00

0550002/5

01-04-73

0571212/6

00-84-62

0550402/6

00-12-50

0571212/6

00-75-71

Vodný tok

00-00-00

0550402/6

00-37-25

0554672/8

00-02-64

0571332/6

01-43-44

0571532/7

02-59-80

Cesta

0

0571532/7

00-67-12

Zast.
plocha

00-00-00

8

00-88-43

00-02-58

00-13-66

00-08-88
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1

2

E

RD

3

00-48-30

4

00-43-28

5

6

0571532/7

00-17-37

0583772/9

00-25-91

Zast.
plocha

00-00-00

0550002/5

00-11-61

0571235/6

00-03-72

7

00-05-02

1

C

00-46-13

00-46-13

0550402/6

00-30-80

9

ČOV, D

00-09-40

00-09-40

0571332/6

00-09-40

00-00-00

12

PP

08-18-70

00-00-00

NPP

00-00-00

08-18-70

0571532/7

00-29-82

Cesta

00-00-00

0571332/6

00-30-04

0571212/6

00-01-09

18

OV

00-31-78

00-29-82

19

RD

00-31-38

00-31-38

0571532/7

00-00-25

21

TI

00-08-25

00-08-25

0579462/8

00-08-25

18-87-05

09-47-82

CELKOM
ZA MZÚO

09-47-82

8

00-01-96

09-39-23

*Význam skratiek v stĺpci 2 je nasledovný: RD-bývanie v rodinných domoch, C – cintorín, D-doprava, OV-občianska
vybavenosť, R-rekreácia , Š-šport, TI-technická infraštruktúra, Z-zeleň, ČOV-čistiareň odpadných vôd, PPpoľnohospodársko-priemyselný areál
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Tab. XXVII Vyhodnotenie poľnohospodárskej pôdy-rekapitulácia

Spolu

V ZÚO

V MZÚO

poľnohospodárska pôda

15-94-46

06-46-64

09-47-82

nepoľnohospodárska pôda

11-82-98

02-43-75

09-39-23

Celková výmera pôdy spolu v ha

27-77-44

08-90-39

18-87-05

Rekapitulácia
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C. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Úvod, rozhodujúce úlohy rozvoja obce
V záväznej časti sa stanovujú:
 Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania obce














Zásady koncepcie územného rozvoja obce
Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre bývanie na území obce
Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia na území obce včítane sociálnej infraštruktúry
Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia na území obce
Zásady a regulatívy umiestnenia plôch pre športové vybavenie na území obce
Zásady ochrany prírody a tvorby krajiny
Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov
Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt
Kostra územného systému ekologickej stability územia obce vrátane plôch zelene
Zásady starostlivosti o životné prostredie
Vymedzenie ochranných pásiem
Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby
Čo nie je v úpn-o určené ako záväzná časť, platí smerne.
Do priorít rozvoja obce je treba zaradiť:
 Dobudovanie technickej infraštruktúry – výstavbu ČOV, odkanalizovanie a technickú infraštruktúru lokalít
 Rozvoj bývania

C.a. Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania
územia
Pre územie obce Skároš rešpektovať nasledovné typy funkčných plôch vymedzené územným plánom obce:
 Plochy urbanizované
Sú to plochy tvorené súvislo zastavaným územím obce a územím určeným na zastavanie. Plochy urbanizované na
území obce sú určené z hľadiska funkčného využívania územia nasledovne:
 Obytné územie- plochy pre zástavbu rodinných domov
 Obytné územie- plochy verejnej občianskej vybavenosti.
 Obytné územie- plochy verejnej sprievodnej a izolačnej zelene a cintorínov
 Obytné územie- plochy pre športovú vybavenosť a ihriská.
 Výrobné územie- plochy pre poľnohospodársku a inú výrobu, sklady
 Plochy pre dopravu a verejné technické vybavenie
 Rekreačné územie
 Plochy neurbanizované
Sú to plochy tvorené poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom
 Plochy nezastaviteľné
Sú to plochy vymedzené ochrannými pásmami nadradenej technickej, dopravnej infraštruktúry. a pod., chránené časti
prírody
Ako obytné územie stanovuje sa celé ZÚO k 1.1.1990 a plochy navrhované na urbanizáciu týmto úpn.
Ako výrobné územie stanovuje sa plocha poľnohospodárskeho dvora podľa grafiky
Ako plocha pre dopravu a technickú vybavenosť stanovujú sa plochy pozemkov ciest III. tr., plochy pre ČOV, plochy
vodojemov, vodných zdrojov a plochy nadradenej technickej infraštruktúry, najmä VTL a VVTL plynovodov a ropovodu,
križujúce k.ú. na severe. Ako rekreačné územie stanovuje sa plocha športového areálu na západnom okraji ZÚO.
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C.b. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch...
Určenie záväzných, prípustných a zakazujúcich podmienok na využitie jednotlivých funkčných plôch na vymedzené
funkčné a priestorové jednotky obce podľa návrhu úpn-o je spracovaná tabuľkovou formou
Tab. XXVIII Návrh funkčných regulatívov
+ primárny spôsob využívania
0 možný (doplnkový, sekundárny) spôsob využívania
- vylúčené spôsoby využívania)
v rodinných domoch vidieckeho typu s možnou rekr. a hosp. časťou, Odstavovanie
+ Bývanie
motorových vozidiel obyvateľov zabezpečiť na pozemku rodinného domu alebo v objekte
rodinného domu.
Obytné územie-plochy
Chov domácich zvierat v rozsahu vlastnej spotreby
pre zástavbu rodinných
VO zlučiteľné s bývaním,
0 Funkcie
domov
Živnostenské a obd. podnikanie

Obytné územie- plochy
verejnej občianskej
vybavenosti

Obytné územie- plochy
verejnej, sprievod.
a izolač. zelene,
cintoríny
Obytné územieplochy pre športovú
vybavenosť a ihriská

Výrobné územieplochy pre ph. dvory a
iné

Plochy pre dopravu
a verejné technické
vybavenie

-

Priemyselná a živočíšna veľkovýroba

+

Verejná občianska vybavenosť vrátane sociálnej infraštruktúry určené pre obchody,
nevýrobné služby, ubytovanie, stravovanie, kultúru, sociálnu starostlivosť, verejnú správu,
administratívu, podnikateľské aktivity, školstvo a pod. Odstavovanie motorových vozidiel
musí byť riešené na vlastnom pozemku alebo na verejných parkoviskách podľa návrhu úpn
obce.

0
+
0
-

Bývanie, pokiaľ ho druh občianskej vybavenosti nevylučuje.
Priemyselná a poľnohosp. veľkovýroba
plochy pre šport, detské ihriská
zeleň, účelové drobné stavby súvis
iace s hlavnou funkciou, mestský mobiliár
Budovy okrem účelových stavieb cintorína

+

Ihriská a detské ihriská, plochy pre šport a rekreáciu

0
+
0

Účelové stavby súvisiace s hlavnou funkciou, mestský mobiliár

+
0
-
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Všetko ostatné
Poľnohospodárske dvory
Sklady, veľkoobchod, výroba zlučiteľná s poľnohospodárstom
Zariadenia a technológie poľnohospodár
ske i priemyselné nezlučiteľné vzájomne i so zásadami ochrany život. Prostredia.
Akákoľvek činnosť poľnohospodárska a iná, ktorá má nepriaznivý dopad na funkcie bývania
v obci.
Budovy, inžinierske objekty, siete,
technologické zariadenia
a ich ochranné
a bezpečnostné pásma
V zmysle zákonných predpisov a noriem platných pre špecifický druh zariadenia
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Priestorové regulatívy Obytného územia-plôch pre zástavbu rodinných domov
Tab. XXIX Regulatívy bývania
ozn. Lok. názov
Počet domov/bytov
A
Tanorok
37
B
Mlynky
6
C
Lúčky
48
D
Pri židovskom cint.
3
E
Čonkáš
9
F
Huporť
18
V prielukách existujúcich ulíc v rámci ZÚO k 1.1.1990 nie je umiestňovanie rodinných domov obmedzené, pokiaľ tomu
nebráni týmto úpn-o stanovené ochranné pásmo.
Obytné územie regulovať takto:
 celková výška objektov v hrebeni strechy nesmie presiahnuť 9 m pri rodinných domoch
 podlažnosť obmedziť na suterén + prízemie + podkrovie
 maximálne % zastavanosti pozemkov je 25%
 novú obytnú výstavbu v obciach realizovať formou izolovaných rodinných domov
 hrebeň strechy kolmý na ulicu so sklonom 35-40 stupňov
 šírka uličného profilu 10-12 m
 stavebná čiara 5 m od okraja uličného profilu
Priestorové regulatívy Obytného územia- plôch pre občiansku vybavenosť






Pre občiansku vybavenosť umiestnenú ako integrovanú do rodinného domu alebo stojacu na pozemkoch pre
rodinné domy platia rovnaké regulatívy ako v prípade rodinného domu.
Pre objekt terajšieho obecného úradu- kultúrny dom platí možnosť nadstavby formou podkrovia.
Pre objekt ZŠ platí možnosť prístavby novej budovy
Pre objekt obecného úradu v objekte kaštieľa platí povinnosť zachovať hmotu a historický charakter stavby
vrátane parku
Ostatné samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti: priestorové regulatívy určiť individuálne, podľa
povahy prípadu v územnom konaní

Pre plochy verejnej sprievodnej a izolačnej zelene a cintoríny platí:
 Cintorín rozšíriť o 30 m pruh na sever od terajšieho okraja. Stanovuje sa ochranné pásmo 50 m od okraja
cintorína, v ktorom je zakázané umiestňovať budovy. Rešpektovať tvarovanie podľa výkresu komplexného
usporiadania.
 Pri umiestňovaní zelene okrem výkresu komplexného usporiadania riadiť sa aj výkresom ochrany prírody
a tvorby krajiny.
Pre obytné územie- plochy pre športovú vybavenosť a ihriská
nestanovujú sa regulatívy
Pre výrobné územia-plochy pre poľnohospodársku a inú výrobu


stanovuje sa povinnosť zriadiť izolačnú bariérovú zeleň v rámci vlastného areálu po celej dĺžke západného,
východného a severného okraja pozemku.

Pre akýkoľvek druh funkčných plôch


Pre všetky druhy výstavby platí: pozemky v priamom susedstve s vodnými tokmi smú byť zastavané až vtedy,
keď je ich bezpečnosť zaistená realizovaním protipovodňovej ochrany
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C.c. Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
Plochy pre občiansku vybavenosť sa na k.ú. Skároš nenachádzajú. Občianska vybavenosť sa situuje do plôch pre
bývanie.

C.d. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného
vybavenia

a tech.

Na nových rozvojových plochách na bývanie, pre dopravu a verejné technické vybavenie platí:
 Lokalita „A“ Tanorky – 460bm MO7,5/40 dvojpruhová obojstranná s krajnicami bez chodníka-obytná ulica. Vo verejnej
zeleni sú situované: odvodňovací rigol, všetka TI, okrem kanalizácie v osi vozovky. Uličný profil 10-12 m, napojenie
na existujúcu uličnú sieť spojnicami tejže kategórie.
 Lokalita „B“ Mlynky– ako komunikácia slúži cesta III.tr. jednostranný chodník na strane výstavby.
 Lokalita „C“ Lúčky – 390m. Vo verejnej zeleni sú situované: odvodňovací rigol, všetka TI, okrem kanalizácie v osi
vozovky. Uličný profil 10-12 m, napojenie na existujúcu uličnú sieť spojnicami tejže kategórie. Územím prechádzajúce
vzdušné vedenie 22kV riešiť podzemným káblom.
 Lokalita „D“ pri židovskom cintoríne, existujúca komunikácia, bez chodníka, odvodňovacie rigoly, siete v zeleni. Uličný
profil 10m.
 Lokalita „E“ Čonkáš-obytná ulica, komunikácia MO 4,75/30, siete v zeleni. Uličný profil 10m. Obratisko
 Lokalita „F“ Huporť – 410m, MO 7,5/40. jednostranne obstavaná obytná ulica. Siete v zeleni, odvodňovací rigol.
Vo všeobecnosti pre jednotlivé druhy technického a dopravného vybavenia platí:
 Odvádzanie odpadových vôd
Odvádzanie splaškových vôd riešiť výstavbou gravitačnej splaškovej kanalizácie s obecnou ČOV. ČOV vybudovať na
západnom okraji obce. Odvádzanie zrážkových vôd riešiť systémom prícestných rigolov
 Vodné toky
Na potoku Židovský, v kritických miestach podľa výkresovej dokumentácie vybudovať ochranné zariadenia
 Zásobovanie vodou
Rozdeliť vodovodnú sieť na dve tlakové pásma, vybudovať vodojem 2x100m3 v blízkosti vodného zdroja VMH-2.
V nových lokalitách vybudovať príslušnú sieť.
 Zásobovanie el. energiou
Vybudovať novú TS4 v lokalite Huporť, v novej lokalite Lúčky kabelizovať existujúce vedenie 22kV.
Nové lokality napojiť podzemnými kábelmi, rekonštrukcie existujúcich častí siete riešiť podzemnými kábelmi.
 Zásobovanie plynom
V nových lokalitách vybudovať príslušnú sieť
 Telekomunikácie
V nových lokalitách vybudovať príslušnú sieť podzemnými kábelmi. Rekonštrukcie existujúcich častí siete riešiť
podzemnými kábelmi.
 Doprava
Pozdĺž cesty III/06821 vybudovať v úseku od lokality Mlynky po otočku autobusov (múzeum bojovej techniky) chodník po
pravej strane a od lokality Mlynky po kríženie cesty s potokom Torocký aj po ľavej strane. Cestu III/06821 rekonštruovať
v kategórii C–7,5/60 po hranicu s MR a v zastavanom území obce v kategórii MZ 8,5/40. cestu na Červený vrch a cestu
do Trsteného n.H rekonštruovať mimo ZÚO v kategórii P4/30.
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C.e. Zásady a regulatívy ochr. prírody a tvorby krajiny, kultúrno-hist. hodnôt
a využitia prír. zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability vrátane
zelene
V najvačšej časti k.ú. Skároš platí I. stupeň ochrany. Všeobecná ochrana rastlín a živočíchov je zabezpečená pomocou
ustanovenia par. 4 zák. 543/2002 o OPaK. Druhová ochrana je zabezpečená ustanoveniami par. 32-35 a par. 38. na
skúmanom území sa nachádzajú nasledovné chránené územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody:
Tab. XXX Chránené časti prírody
Ev. č.
602
606
609
613

názov
Malá Izra
Malý Milič
Marocká hoľa
Miličská skala

Kategória
PR
NPR
PR
PP

°ochrany
územie
4
5
4
5

Rozloha v ha
OP
3
3
3
3

0,77
14,050 (čiastočne v k.ú.)
63,76
11,60

705
Veľký Milíč
NPR
5
4
67,81
Ďalej ochranu vyžadujú:
Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Slanské vrchy – celá zalesnená časť k.ú.
CHVÚ Košická kotlina- celá zvyšná časť k.ú. okrem nezalesnenej časti na severe k.ú.
Pre hospodársku činnosť na tomto území platia zásady stanovené v príslušnej právnej norme.
Podobnú rozlohu má i chránené územie európskeho významu, zaradené do siete NATURA2000.
 Archeologická lokalita na kopci Vár na V od obce- chrániť, konzervovať, prezentovať pre verejnosť.
Podľa Pamiatkového zákona chrániť, resp. zapísať na zoznam a chrániť ako NKP alebo ako miestnu pamätihodnosť
nasledovné:
 kostol ev. ref
 Pamätník oslobodeniu obce a expozíciu bojovej techniky
 Kaštieľ s parkom
 Tzv. zemanský dom
 Židovský zaniknutý cintorín
Na území k.ú. Skároš rešpektovať nasledovné prvky regionálneho ÚSES okresu KS a navrhovaného miestneho ÚSES:
 Terestické nadregionálne biocentrum bukové lesy Miliča
 Nadregionálny biokoridor vedúci hl. hrebeňom Slanských vrchov
 Regionálny biokoridor vedúci smerom na JZ spája nadregionálne biocentrom bukové lesy s nadregionálnym
biokoridorom Hornád.
 Miestne biocentrum v hrebeňových priestoroch Hrabov-Drahoše.
 Miestny biokoridor pozdĺž Torockého potoka,
 Miestny biokoridor prechádzajúci pozdĺž Židovského potoka
 Interakčný prvok
 ozeleniť izolačnou zeleňou poľnohospodársky dvor rekonštruovať zeleň v centre
 osadiť hlavné poľné cesty stromoradiami a dosadiť stromoradie okolo cesty III. tr.
Všetko podľa výkresu č. 06

C.f. Zásady starostlivosti o životné prostredie
Katastrálne územie obce je možné charakterizovať ako uspokojivé. Pre zlepšenie stavu je treba realizovať predovšetkým
nasledovné:
 V oblasti čistoty ovzdušia
Plynofikovať rozvojové lokality pre výstavbu
Plynofikovať existujúce neplynofikované nehnuteľnosti
Vylúčiť všetky prevádzky s nadmernou produkciou exhalátov
 V oblasti zabezpečenia čistoty vôd
Vybudovať ČOV a kanalizáciu obce
 V oblasti odpadového hospodárstva
Zabezpečovať separovaný zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu (KO)
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C.g. Vymedzenie zastavaného územia obce
Tento územný plán navrhuje rozšíriť zastavanosť územia-upraviť hranice ZÚO treba v zvláštnom konaní.
Zastavané územie obce (ďalej ZÚO) je dané plochami ZÚO k 1.1.1990, plochami urbanizovanými ležiacimi mimo ZÚO
k 1.1.1990 a plochami navrhovanými úpn-o na urbanizáciu. Plochy určené ako výhľad/rezerva pre rozvoj po návrhovom
roku nie sú súčasťou ZÚO. ZÚO je vyznačené v každom z výkresov merítka 1/2880 a 1/5000. Navrhuje sa úprava ZÚO
nasledovným rozšírením: na východe zahrnúť areál vojenskej expozície, pomníka a parkoviska, ďalej novú lokalitu OV
a existujúcu skupinu pozemkov RD, na juhu novú lokalitu rómskej kolónie Čonkáš, existujúcu skupinu RD pri ceste na
Trstené, na západe novú lokalitu C-Lučky, existujúce ihrisko a novú ČOV, pri ceste II. tr. Skupinu domov „B“ Mlynky, na
severe rozšírenie cintorína, lokalitu „A“ Tanorky a areál družstva.

C.h. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
Tab. XXXI Návrh ochranné pásma
Druh ochranného pásma
VTL Plynovod

ciest III. Triedy

vzdialenosť
Do DN200
Do DN500
Do DN700
Nad DN700
20m od stredu

stĺpovej trafostanice

10m

vedenia VN 22kV

10m od krajného vodiča

vedenia VN 400kV

25m od krajného vodiča

vodných tokov

6m

vodojemu

20m

Čističky odpadových vôd

25m

hl. vodovod. potrubia

3m

cintorína

50m od oplotenia

poľnohospodárskeho dvora

0m

Lesných pozemkov

50m

4m
8m
12m
50m

Pozn.
656/2004Z.z.

656/2004Z.z.

Nezastavaný pás

neumiestňovať budovy

Chránené územie sú ďalej vybrané časti prírody, popísané v stati C.e.

C.i. Návrh plôch pre verejnoprospešné stavby...
Rešpektujú sa VPS schválené VZN KSK č. 2 k ZaD ÚPN VÚC Košického kraja 2004. jedná sa o:
 stavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo Plocha sa stanovuje v
existujúcom koridore plyno a ropovodov (v zmysle úpn vúc)
 rekonštrukcia cesty Skároš-Hollóháza na úseku Skároš-št. hranica v terajšej trase cesty
Plochy pre verejnoprospešné stavby sa navrhujú nasledovne:
rekonštrukcia účelovej cesty Skároš- Trstené n.H., rekonštrukcia účelovej cesty Skároš- Červený vrch v existujúcich
trasách
pre ČOV sa určuje plocha západne od športového ihriska
pre technickú a dopravnú infraštruktúru podľa prísl. Výkresov
plochy pre rozšírenie ZŠ na vlastnom pozemku, pre nový obecný úrad na pozemku kaštieľa, pre požiarnu zbrojnicu
východne od kostola ev. Ref., pre domov sociálnych služieb na pozemku býv. Kasární, pre kultúrny dom na vlastnom
pozemku.
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C.j. Návrh častí obce na ktoré je treba spracovať územný plán zóny
povinnosť spracovať územný plán zóny sa stanovuje na nasledovné lokality:
A Tanorok
C Lučky

C.k. Zoznam verejnoprospešných stavieb
Tab. XXXII Verejnoprospešné stavby
Ozn. na schéme

stavba
Občianska vybavenosť
I
Prístavba k ZŠ
II
Obecný úrad-obnova kaštieľa a parku
III
Kultúrny dom-obnova
IV
Dom sociálnej starostlivosti
Verejná doprava
X
Všetky uličné profily v ZÚO pre účely rekonštrukcie komunikácií a TI a všetky nové uličné profily
XI
Rekonštrukcia cesty III/06821 v úseku Mlynky- Skároš-hranica MR, vrátane dvojice obojstranných
autobusových zastávok so zastavovacími pruhmi, vrátane obojstranného chodníka v ZÚO
XII
Rekonštrukcia cesty Skároš-Červený vrch
XIII
Rekonštrukcia cesty Skároš-Trstené n.H.
XIV
Turistický spojovací chodník z cesty EB (červená) na V. Milič
Technická infraštruktúra
L
Obecná kanalizácia a ČOV
LI
Obecný vodovod-rekonštrukcia a vodojem
LII
Verejná TI v nových lokalitách výstavby
LIII
Úpravy 22kV vedenia a TF podľa schémy vrátane káblovej prípojky
Zeleň a cintoríny, iné
C
Rozšírenie cintorína a OP
CI
Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch
Zeleň a cintoríny a iné
C
Rozšírenia cintorína a OP
CI
Protipovodňové ochrany na toku Židovský potok
Nadradená vybavenosť podľa úpn-vúc
D
stavba zdrojového plynovodu súbežne s trasou medzištátneho plynovodu Bratstvo
Súčasťou zoznamu verejnoprospešných stavieb je aj grafická schéma ich plôch.

C.l. Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb
je súčasťou výkresovej časti.

D. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Všetky údaje sú v základnom texte

E. DOKLADY
V samostatnej prílohe
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SKÁROŠ
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110

RS
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52
II/6

RS
RS

R-4,R-2

NIŽNÁ HUTKA

STAV

RS

110

KOKŠOV BAKŠA
VALALIKY

KOŠŤANY
110

RS

RS

III/05524

400

GEČA

HANISKA

TP-3XD
N 1200,P
N75+DN14
00,PN75

SLANEC

N. SALAŠ

III/
068
25

SLANSKÁ
HUTA

čov us steel

N
P-D
MŠ

RS

4
N6
,P
70 0

GYŇOV

BELŽA

chránené vtáčie územie Slánske vrchy

rekreačné územie

chránené vtáčie územie Košická kotlina

hranica výskytu geotermálnych vôd

národná prírodná rezervácia

hranica SR / MR

prírodná rezervácia
VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ENERGETIKA :

obytné územie, plochy so zástavbou RD

hlavný skupinová privádzač vody

obytné rekreačné územie
obytné územie, plochy občianskej vybavenosti
a sociálnej infraštruktúry
obytné územie, plochy verejnej zelene
plochy priemyselnej výroby,
skladov a technickej vybavenosti
plochy poľnohospodárskych dvorov

vodojem

rekreačné územie - plochy pre šport

skupinový kanalizačný zberač

400

čerpacia stanica
podzemný vodný zdroj
vodohospodárska nádrž
ČOV
kanalizácia priemyselných odpadových vôd

SKÁROŠ

400kV vonkajšie elektrické vedenie

400

ostatné komunikácie účelové a pod.
ŽDAŇA

BOČIAR

ochranné pásma všetkých druhov

cestné komunikácie I. II. a III. tr.

ČAŇA

SOKOĽANY

územie európskeho významu

VEREJNÁ DOPRAVA :

40
0

RS

biokoridor regionálneho významu

hranica katastrálneho územia

FUNKČNÉ VYUŽITIE A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ÚZEMIA :

NIŽNÁ MYŠLA

110

110kV vonkajšie elektrické vedenie

110

diaľnice s križovatkou, rýchlostná cesta

RS

turistické a cykloturistické chodníky a trasy

vysokotlaký tranzitný plynovod

železničná trať / trať na zrušenie

vysokotlaký plynovod

železnice/tunel

stredotlaký plynovod

dopravné plochy (letisko)

ropovod
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LEGENDA:
VYMEDZUJÚCE JAVY

VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE

ŠTÁTNA HRANICA

CESTA III. TRIEDY

HRANICE KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA

ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA

HRANICE ZÚO SKÁROŠ

(CYKLO)TURISTICKÉ TRASY

OCHRANNÉ PÁSMA
HRANICE VÝSKYTU
GEOTERMÁLNYCH VÔD

FUNKČNÉ PLOCHY

Nižná Myšla

VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

OBYTNÉ ÚZEMIE

HLAVNÝ PRIVÁDZAČ VODY

OBČIANSKÁ
OBČIANSKÁ VYBAENOSŤ

ČOV

ČOV

ÚZEMIE REKREAČNEJ
REKREAČNEJ OBCE
OBCE

VODOJEM

VÝROBNÉ ÚZEMIEÚZEMIEPOĽNOHOSPODÁRSTVO

400kV ELEKTRICKÉ VEDENIE

REKREAČNÉ ÚZEMIE

22kV
22kV ELEKTRICKÉ VEDENIE

ZELEŇ A CINTORÍNY

TS

TRAFOSTANICA

VÝROBNÉ ÚZEMIE NEPOĽNOHOSP.
A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

KABEL ST

ZMIEŠANÉ ÚZEMIE (RÔ
(RÔZNE)

STL PLYNOVOD

PRIESTOROVÁ KOMPOZÍCIA
NKP, MIESTNA PAMATIHODNOSŤ

VTL PLYNOVOD
ROPOVOD

Ždana
Červený vrch

VMH - 3

VODOJEM
1 x 100m3

Slanská Huta

VMH - 2

SKÁROŠ

VMH - 5

SK - 3

ČOV
TS

TS

TS

VODOJEM
2 x 100m3

TS
SHJ - 1

Trstené n.H
Füzér
spracovateľ
MERÍTKO SPRACOVANIA 1/10 000, MERÍTKO PLOTROVANIA 1/15 000
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- OCHRANNÉ PÁSMA VŠETKÝCH DRUHOV

- VODNÉ TOKY UPRAVENÉ

- CENTRUM OBCE, KTORÉ TREBA RIEŠIT PODROBNEJŠOU ŠTÚDIOU

- LESY
- PRAMEŇ, FONTÁNA
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- OBYTNÉ ÚZEMIE-PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

- HISTORICKÉ PARKY

- OBYTNÉ ÚZEMIE-PLOCHY PRE ŠPORT A IHRISKÁ

NKP/MIESTNA PAMÄTIHODNOSŤ

- OBYTNÉ ÚZEMIE-PLOCHY HOSP. ZELENE, ZÁHRADY

KOSTOL

- REKREAČNÉ ÚZEMIE-PLOCHY PRE VÝSTAVBU REKR. ZARIADENÍ

NC

- REKREAČNÉ ÚZEMIE-PLOCHY PRE ŠPORT A IHRISKÁ

A

A

VEREJNÁ SPRÁVA

- SPRIEVODNÁ ZELEŇ VODNÝCH TOKOV, IZOLAČNÁ, VEREJNÁ A INÁ Z.

H

H

SLUŽBY-PRE CESTOVNÝ RUCH

- PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENIA

K

- CESTA III.TRIEDY

B

- OBECNÉ KOMUNIKÁCIE ZBERNÉ, OBSLUŽNÉ, PRÍSTUPOVÉ, PARKING

F
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- NESPEVNENÉ A PEŠIE KOMUNIKÁCIE
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G
B

D

P
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- PARKOVISKÁ

Z

Z

- ZASTÁVKY HROMADNEJ DOPRAVY
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ČOV
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- TRAFOSTANICE
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E
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- OBYTNÉ ÚZEMIE-KOLEKTÍVNE BÝVANIE SOC. CHARAKTERU

OBCHODNÁ VYBAVENOSŤ

KULTÚRNE CENTRUM

- CINTORÍN ( R.K., EV., IZR.)

15

11

- CHARAKTERISTICKÉ PANORAMATICKÉ POHĽADY

- OBYTNÉ ÚZEMIE-PLOCHY VEREJNEJ ZELENE

TS

3
/ 30 - C
M0 7,5

- OBYTNÉ ÚZEMIE- RODINNÉ DOMY

POČET
BYTOV

OZNAČENIE
LOKALITY

A
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TANOROK
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MLYNKY

6
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1. OBECNÝ ÚRAD - KULTÚRNY DOM
2. KOSTOL
3. VÝVER VODY
4. ŠKOLA V PRÍRODE
5. CINTORÍN (DOM SMÚTKU)
6. ZARIADENIE REKREÁCIE
7. KAŠTIEL - OBECNÝ ÚRAD
8. POTRAVINY, POHOSTINSTVO
9. MATERSKÁ ŠKOLA
10. STUDŇA
11. TENISOVÉ IHRISKO
12. FUTBALOVÉ IHRISKO

13. ČOV
14. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
15. KOSTOL RÍMSKO-KATOLÍCKY
16. ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
17. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
18. ZÁHRADKÁRSKA KOLÓNIA
19. ZARIADENIE REKREÁCIE
20. AMFITEÁTER
21. PAMÄTNÍK OSLOBODENIU
22. PLOCHA VÝROBY A SKLADOV
23. POĽNOHOSPODÁRSKY DVOR
24. PLOCHA PRE ROZVOJ REKREÁCIE
25. POŽIARNA
POŽIARNA ZBROJNICA
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Č. VÝKRESU

03

SKÁROŠ

3
-C
30
5/
4, 7

C

VODOJEM 2x100M3

II. TL. PÁSMO

SK-3

O B C E
P L Á N
Ú Z E M N Ý

SKÁROŠ

PRÍVOD OD NAVRHOVANÉHO VDJ 1x1000M3
(ČERVENÝ VRCH)

LEGENDA:
STAV

NÁVRH

VODOJEM
PRÍVODNÝ A VÝTLAČNÝ RAD
ZÁSOBNÝ A ROZVODNÝ RAD
HRANICA TLAKOVÝCH PÁSIEM VDJ
KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ
KANALIZÁCIA TLAKOVÁ
ČS

ČERPACIA STANICA

ČOV

ČOV
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA/
ZASTAVANOSTI ÚZEMIA
OCHRANNÉ PÁSMA VŠETKÝCH DRUHOV

ČS

spracovateľ
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Č. VÝKRESU

04a

SKÁROŠ

ČS

O B C E
P L Á N
Ú Z E M N Ý

SKÁROŠ

TS

TS

K
K

TS

LEGENDA:
STAV

NÁVRH

K

22 kV VN VEDENIE VZDUŠNÉ

K

X

TS

K

TS

K

22 kV VN VEDENIE KÁBLOVÉ

X

22 kV VN VEDENIE NA ZRUŠENIE
TRAFOSTANICA 22/0,4 kV

TS

STL PLYNOVOD

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA/
ZASTAVANOSTI ÚZEMIA
OCHRANNÉ PÁSMA VŠETKÝCH DRUHOV
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SKÁROŠ
Č. VÝKRESU

04b

SKÁROŠ

smer RS
Ždaňa

/6
02
4
50
05

6
2/
0
4
50
5
0

A RD,Z,D

1C

6
3/
0
2
71
5
0

6
2/
0
2
50
5
0

055
040
2/6

/6
02
2
50
05

6
2/
0
4
50
5
0

7 OV

/6
02
4
50
05

/6
02
4
50
05

/6
02
2
50
05

/6
02
2
50
05

2
40
0
5
05 6

15 Z,D
6
2/
0
2
50
5
0
6
2/
0
4
50
5
0

/8
72
6
54
05

/6
32
3
71
05

/6
02
0
71
05

Š,Z
14

6
2/
3
3
71
5
0

0571332/6

D RD

13 RD

/9
72
7
83
05

/7
32
5
71
05

7
2/
3
5
71
5
0

/6
02
3
50
05

6
2/
0
3
50
05

2
53
7
5
05 6

- HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA k 1. 1. 2000
- HRANICA ROZŠÍRENIA ZASTAVANOSTI ÚZEMIA

/6
12
2
71
05

- OCHRANNÉ PÁSMA VŠETKÝCH DRUHOV
- VODNÉ TOKY A PLOCHY

/6
12
2
71
05
/7
6
2/
32
1
4
2
1
71
57
5
0
0
VÝREZ - LOKALITA ČERVENÝ VRCH

- ÚPRAVA VODNÝCH TOKOV A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
- LESY
- ORNÁ PôDA

7
2/
3
5
71
5
0

/6
32
3
71
05

6
2/
1
2
71
5
0

19 RD

6
2/
1
2
71
5
0

/6
32
3
71
05

/7
32
5
71
05

- POĽNOHOSPODÁRSKY DVOR
- HRANICA BPEJ

0571232/6
/6
32
3
71
05

5
RD,D,Z,Š

32
3
71 7
05

- OZNAČENIE ZÁBEROVEJ LOKALITY
- NAVRHOVANÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE ZÁBEROVEJ LOKALITY

(RD-bývanie v rodinných domoch, C – cintorín, D-doprava, OVobčianska vybavenosť, R-rekreácia , Š-šport, TI-technická
infraštruktúra, Z-zeleň, ČOV-čistiareň odpadných vôd, PPpoľnohospodársko-priemyselný areál)

OV
OV
18

- KÓD BPEJ / SKUPINA BPEJ
- ZÁBEROVÁ LOKALITA

21 RD

7
2/
3
5
71
5
0

/7
32
5
71
05

7
2/
3
5
71
5
0

6
2/
3
3
71
5
0

7
2/
3
5
71
5
0

32
3
71 7
05

NÁVRH VÝHĽ
VÝHLAD
ĽAD
VÝH

/7
32
5
71
05

7
2/
3
5
71
5
0

9 ČOV,D

E RD,D

17 OV

7
2/
3
5
71
5
0

16 RD

6
2/
3
3
71
5
0

C RD,Š,D,Z

STAV

- TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY

/6
32
3
71
05

711 m2

0571532/7

7
2/
3
5
71
5
0

10 RD

LEGENDA:

6
5/
3
2
71
5
0

/7
32
4
71
05

F RD,D
20 RD

/6
32
3
71
05

/6
32
3
71
05

6
2/
1
2
71
5
0

6
2/
0
4
50
5
0

RD 11
/6
32
3
71
05

/6
12
2
71
05

12 PP

8 OV

6
RD,D
B
RD

/6
8
2/
02
7
4
6
0
54
55
5
0
0

7
2/
3
5
71
5
0

D RD
7

9
2/
7
7
83
5
0

/
32
5
71
05

6
2/
3
3
71
5
0

/6
32
3
71
05
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/6
02
3
57
05

O B C E

8
2/
6
4
79
5
0

/6
12
2
71
05
6
2/
3
2
71
05

6
2/
1
2
71
5
0

P L Á N

21 TI

4 R

/6
04
2
50
05

/6
02
2
50
05

/7
32
4
71
05

/8

RD 5

Ú Z E M N Ý

5
2/
0
0
50
5
0

/5
02
0
50
05

6
2/
0
2
50
5
0

2
055467

/5
02
0
50
05

SKÁROŠ

/7
32
4
71
05

6
2/
1
2
71
5
0

/6
02
4
50
05

RD 3 RD 2

/8
62
4
79
05

/7
32
5
71
05

ING.SILVIA FEHÉROVÁ, ING.RADÚZ VARCHOLA

OBSAH VÝKRESU VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO VYUŽITIA
PP A LP

Č. VÝKRESU

05

SKÁROŠ

/6
12
2
71
05

8
2/
6
4
79
5
0

6
2/
3
2
71
05

M 1/2 880
FEB. 2008
NÁVRH
ÚPN-O

5
2/
0
0
50
05

6
5/
3
2
71
5
0

XII

LI

D

XIV
ZA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY (VPS) SA URČUJÚ TIE STAVBY NAVRHOVANÉ ÚPN-O, KTORÉ
MAJÚ KĽÚČOVÝ VÝZNAM PRE ROZVOJ OBCE ALEBO ZABEZPEČUJÚ NIEKTORÉ ZÁKLADNÉ
NEOPOMENUTEĽNÉ FUNKCIE V OBCI.
REŠPEKTUJÚ SA VPS SCHVÁLENÉ V ÚPN VÚC KOŠICKÉHO KRAJA.

C

ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

LII

CI

I
II
III
IV

A
CI

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
PRÍSTAVBA K ZŠ
OBECNÝ ÚRAD - OBNOVA KAŠTIEĽA A PARKU
KULTÚRNY DOM - OBNOVA
DOM SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

VEREJNÁ DOPRAVA
VŠETKY ULIČNÉ PROFILY V ZÚO PRE ÚČELY REKONŠTRUKCIE KOMUNIKÁCIÍ A TI, VŠETKY NOVÉ
ULIČNÉ PROFILY
XI REKONŠTRUKCIA CESTY III/6821 V ÚSEKU MLYNKY-SKÁROŠ-HRANICA S MR, VRÁTANE DVOJICE
OBOJSTRANNÝCH AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK A OBOJSTRANNÉHO PEŠIEHO CHODNÍKA V ZÚO
XII REKONŠTRUKCIA CESTY SKÁROŠ-ČEREVNÝ VRCH
XIII REKONŠTRUKCIA CESTY SKÁROŠ-TRSTENÉ NAD HORNÁDOM
XIV TURISTICKÝ SPOJOVACÍ CHODNÍK Z CESTY EB (ČERVENÁ) NA VEĽKÝ MILÍČ
X

LII
IV

III
LIII

B

TS

F
LII

X

L
LI
LII
LIII
C
CI

ZELEŇ, CINTORÍNY A INÉ
PLOCHY ROZŠÍRENIA CINTORÍNA VRÁTANE OP
PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY TOKU ŽIDOVSKÝ POTOK

D

NADRADENÁ VYBAVENOSŤ PODĽA ÚPN-VÚC
STAVBA ZDROJOVÉHO PLYNOVODU SÚBEŽNE S TRASOU MEDZIŠTÁTNEHO PLYNOVODU BRATSTVO

X
IV

L

E
LII

X

D
L

LII

C
LII

XI

LIII
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STAV NÁVRH

L

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY PLOŠNÉ

POVINNOSŤ SPRACOVAŤ ÚPN-Z

X

INTEGROVANÉ ULIČNÉ KORIDORY S VPS

HRANICE NOVÝCH ROZVOJOVÝCH CELKOV

VPS MIMO ZÚO A MIMO ULIČNÝCH KORIDOROV
NKP ALEBO MIESTNA PAMATIHODNOSŤ

C

OZNAČENIE NOVÝCH ROZVOJOVÝCH CELKOV
NKP ALEBO MIESTNA PAMATIHODNOSŤ

A
B
C
D
E
F

TANOROK
MLYNKY
LÚČKY
PRI ŽID. CINTORÍNE
ČONKÁŠ
HUPORŤ
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SKÁROŠ
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X

TECHNICKÁ INFRAŠTUKTÚRA
OBECNÁ KANALIZÁCIA A ČOV
OBECNÝ VODOVOD - REKONŠTRUKCIA, ROZŠÍRENIE A VODOJEM
VEREJNÁ TI V NOVÝCH LOKALITÁCH VÝSTAVBY
ÚPRAVY 22KV VEDENIA A TF PODĽY SCHÉMY

