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NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI   

 

 

 

1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA  

   A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PRE FUNKČNÉ A PRIESTOROVO   

   HOMOGÉNNE JEDNOTKY   

 

ÚPN navrhuje rozvoj funkčných plôch obce v lokalitách:  

 

Bývanie: 

Dopĺňa sa text medzi 1 a 2 odrážkou: 

        - malopodlažný bytový dom s obecnými nájomnými bytmi - v juhovýchodnej časti obce  

          v lokalite "Pri Komunitnom centre /SOH/“ /zmena Z1/2/,    

Občianska vybavenosť: 

Ruší sa časť textu s 2 odrážkou: 

        - výchovné a sociálne zariadenie /MŠ,  Komunitné centrum a pod./ - v juhovýchodnej časti  

          obce pri existujúcom Komunitnom centre medzi miestnou komunikáciou a pravým brehom  

          Zámutovského potoka v lokalite „C2 - Pri Komunitnom centre JV“ , 

Ruší sa časť textu s 3 odrážkou: 

        - hasičská zbrojnica v severovýchodnej časti obce v lokalite „C3c - Pri výrobnej zóne SV“. 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

       - nové komunitné centrum - v južnej časti obce na ploche občianskej vybavenosti v lokalite   

        „Neprevádzkovaná krajčírska dielňa“/zmena Z1/9/, 

       - nová hasičská zbrojnica - v južnej časti obce na ploche občianskej vybavenosti v  

         lokalite „Neprevádzkovaná krajčírska dielňa“ /zmena Z1/9/, 

       - obecný podnik služieb - v južnej časti obce v lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z1/1/, 

Šport:  

Dopĺňa sa text na konci článku: 

       - multifunkčné športové ihrisko /malý futbal, tenis, basketbal, volejbal/ -     

         v juhovýchodnej časti obce v lokalite „Za Materskou školou“ /zmena Z1/7/,   

       - menšie športové ihriská - v severozápadnej časti obce v lokalitách „Pri penzióne Kondor“  

         /zmena Z1/3a/ a  „Pri Čaklovci za RD“ /zmena Z1/5/, 

Rekreácia:  

Dopĺňa sa text na konci článku: 

      - menšie oddychovo-rekreačné objekty a plochy /detské ihrisko, altánky so sedením a pod./ -  

        v severozápadnej časti obce v lokalitách „Pri penzióne Kondor“ /zmena Z1/3a/ a  „Pri Čaklovci za  

        RD“ /zmena Z1/5/, 

Výroba: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

      - nerušiaca výroba s menšou súkromnou ovocnou pálenicou - v severozápadnej  

        časti obce v lokalite „Pri penzióne Kondor“ /zmena Z1/3b/ v časti pôvodnej rozvojovej lokality  

        „A1 - Pri Čaklovci“, 

Verejná zeleň: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

     - izoločná zeleň - v severozápadnej časti obce v lokalite „Pri penzióne Kondor“    

       /zmena Z1/3b/ v časti pôvodnej rozvojovej lokality „A1 - Pri Čaklovci“, 

- sprievodná zeleň - v juhovýchodnej časti obce v lokalite „Za Materskou školou“  

  /zmena Z1/7/,    

Ochrana a starostlivosť o životného prostredie: 

Ruší sa časť textu s 3 odrážkou: 

      - zberný dvor a obecné kompostovisko  - v severovýchodnej časti obce vedľa areálu  

        navrhovanej výroby a existujúceho poľnohospodárskeho dvora v lokalite „G1 - Dolová SV“.  
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Dopĺňa sa text na konci článku: 

      - zberný dvor - v severovýchodnej časti obce vedľa južnej strany funkčnej plochy navrhovanej  

        výroby /zmena Z1/8a/,      

      - obecné kompostovisko - v severovýchodnej časti obce vedľa severnej strany funkčnej plochy   

        navrhovanej výroby v lokalite „G1 - Dolová SV“ /zmena Z1/8b/, 

 

 
3. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKCIE BÝVANIA    
 
Zásady a regultívy pre rodinné domy: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- Na navrhovanej ploche rodinných domov v severozápadnej časti obce v lokalite „Za Lesnou správou“ 

na parcele č.965/2 je možné realizovať výstavbu 1 /jedného/ rodinného domu /zmena Z1/4/. 
 
Zásady a regultívy pre malopodlažné bytové domy: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- V lokalite „Pri Komunitnom centre /SOH/“ je potrebné pri výstavbe malopodlažného bytového domu 

a súvisiacich stavieb realizovať opatrenia pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany na Q100-ročnú 

vodu /zmena Z1/2/.      
 
 
4.  ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKCIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA    

 

Ruší sa časť textu s 11 odrážkou: 

- Výstavbu v lokalite „C2 - Pri Komunitnom centre JV“ je možné realizovať až po vypracovaní 

hladinového režimu Zámutovského potoka v tejto lokalite a následné stavebné objekty umiestniť mimo 

zistené záplavové územie nad hladinu Q100-ročnej veľkej vody.      

 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- V lokalite „Koščova lúka“ je potrebné realizovať výstavbu pri zabezpečení protipovodňovej ochrany 

na Q100-ročnú vodu, stavebné objekty je potrebné budovať mimo záplavové územie Zámutovského 

potoka nad hladinu Q100-ročnej veľkej vody /zmena Z1/1/.      

 
Stavby súvisiace s funkciou občianskeho vybavenia: 

Ruší sa časť textu s 5 odrážkou: 

- Navrhované sociálno-výchovné zariadenie s materskou školou pri Komunitnom centre; 

Ruší sa časť textu s 8 odrážkou: 

-  Navrhovaná hasičská zbrojnica v lokalite „C3c - Pri výrobnej zóne SV“; 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- Nové Komunitné centrum v lokalite „Neprevádzkovaná krajčírska dielňa“ /zmena Z1/9/; 

- Nová Hasičská zbrojnica v lokalite „Neprevádzkovaná krajčírska dielňa“ /zmena Z1/9/; 

- Obecný podnik služieb v lokalite „Koščova lúka“ /zmena Z1/1/. 
 
 
5. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKCIE ŠPORTU    

 
Stavby súvisiace s funkciou športu: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- Multifunkčné športové ihrisko  v lokalite „Za Materskou školou“ /zmena Z1/7/,   

- Menšie športové ihriská v lokalitách „Pri penzióne Kondor“ /zmena Z1/3a/ a „Pri Čaklovci za RD“  

/zmena Z1/5/. 
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6. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKCIE REKREÁCIE    

 
Stavby súvisiace s funkciou rekreácie: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- Menšie oddychovo-rekreačné objekty a plochy /detské ihrisko, altánky so sedením a pod./  

v lokalitách „Pri penzióne Kondor“ /zmena Z1/3a/ a „Pri Čaklovci za RD“ /zmena Z1/5/. 
 
 
8. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKCIE DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA  
    ÚZEMIA   
 
Stavby cestnej siete III. triedy, stavby súvisiace s výstavbou nových miestnych komunikácií a 
úpravou existujúcich komunikácií, cyklotrasy a pešie komunikácie: 

Ruší sa časť textu s 1 odrážkou: 

- Úpravy cesty III. triedy č. 018222 Čaklov - Zámutov súvisiace so zlepšením jej dopravných a 

technických parametrov pri rešpektovaní pôvodnej /existujúcej/ trasy cesty III/018222 a jej 

výhľadového šírkového usporiadania v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej 

triede B3 v zmysle STN 736110, mimo zastavaného územia v kategórii C 7,5/70 v zmysle 

STN736101. Úpravy je potrebné realizovať v súlade so zámermi správcu cesty VÚC PSK; 

A náhrádza sa textom:  

- Úpravy cesty III. triedy č. 3614 Čaklov - Zámutov súvisiace so zlepšením jej dopravných a 

technických parametrov pri rešpektovaní pôvodnej /existujúcej/ trasy cesty III/3614 a jej výhľadového 

šírkového usporiadania v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50 vo funkčnej triede B3 

v zmysle STN 736110, mimo zastavaného územia v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN736101. Úpravy 

je potrebné realizovať v súlade so zámermi správcu cesty VÚC PSK; 

 

Ruší sa časť textu s 2 odrážkou: 

- Zmena kategórie časti miestnej komunikácie na cestu III. triedy č.018222 Čaklov - Zámutov 

v západnej časti zastavaného územia obce s navrhovaným obratiskom a zastávkou pre autobus; 

A náhrádza sa textom:  

- Zmena kategórie časti miestnej komunikácie na cestu III. triedy č.3614 Čaklov - Zámutov v západnej 

časti zastavaného územia obce s navrhovaným obratiskom a zastávkou pre autobus; 

 

 
10. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT,  
      OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY KRAJINY  
      A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 

 

Zosuvné územia: 

Dopĺňa sa text na konci druhého odstavca: 

    V katastrálnom území obce Zámutov je zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov 

a stabilizovaných zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových 

deformácií. Katastrálne územie obce Zámutov patrí do rajónu potenciálne nestabilných až nestabilných 

území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy. Svahové deformácie v katastrálnom území 

obce negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území na  stavebné účely.    

     Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona Ministerstvo ŽP vymedzuje ako riziká stavebného využitia 

územia s výskytom potencionálnych a stabilizovaných zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného 

využitia územia s výskytom potencionálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť 

inžiniersko-geologickým prieskumom. 
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11. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

 
 
Požiadavky na verejnú zeleň a cintoríny: 

Dopĺňa sa text v článku pod 7 odrážku: 

- navrhovaná izolačná zeleň v lokalite „Pri penzióne Kondor“ /zmena Z1/3b/,  

- navrhovaná sprievodná zeleň v lokalite „Za Materskou školou“ /zmena Z1/7/.    
 
Požiadavky na odvádzanie vôd a ochranu územia pred povodňami: 

Ruší sa časť 1 veta textu s poslednou odrážkou: 

- V zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sa požaduje 

pozdĺž oboch brehov vodných tokov ponechať pre potreby opráv a údržby voľný nezastavaný pás 

/územnú rezervu/ šírky min. 10 m.  

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- V zmysle § 49 ods. 2 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sa požaduje 

pozdĺž oboch brehov vodných tokov ponechať pre potreby opráv a údržby voľný nezastavaný pás 

/územnú rezervu/ šírky min. 5 m a zároveň sa požaduje, aby správcovi toku bol umožnený prístup 

k vodnému toku pre účely prevádzkových činností správcu toku. 

- Z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením je potrebné riešiť odvádzanie splaškových, 

osobitných a iných odpadových vôd z novonavrhovanej zástavby prostredníctvom verejnej kanalizácie. 

- Do vybudovania verejnej kanalizácie v obci Zámutov je nutné zabezpečiť akumuláciu produkovaných 

splaškových odpadových vôd z rodinných domov, bytových domov a objektov občianskej vybavenosti 

vo vodotesných žumpách a zneškodňovanie žumpových vôd v súlade s ustanovením §36 ods.3 zákona 

č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť vývozom do čistiarne odpadových vôd 

s kapacitnými a technologickými možnosťami pre príjem týchto vôd.      

 

Požiadavky z hľadiska odpadového hospodárstva: 

Ruší sa časť textu so 4 odrážkou: 

- V ÚPN sa navrhuje plocha pre zberný dvor a kompostovisko v severovýchodnej časti obce vedľa 

areálu poľnohospodárskeho dvora v lokalite „G1 - Dolová SV“.        

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- Zberný dvor je riešený v severovýchodnej časti obce pri južnej strane funkčnej plochy navrhovanej 

výroby /zmena Z1/8a/.        

- Obecné kompostovisko sa navrhuje v severovýchodnej časti obce pri severnej strane funkčnej plochy 

navrhovanej výroby v lokalite „G1 - Dolová SV“ /zmena Z1/8b/.        

 

Dopĺňa sa článok s textom: 

Radónové riziko  

      Katastrálne územie obce Zámutov spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné 

radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. Podľa § 20 ods. 3 

geologického zákona Ministerstvo ŽP vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia s výskytom 

stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 

stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MZ SR č. 98/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní žiarenia  pracovníkov 

a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

 

Dopĺňa sa článok s textom: 

Geotermálna energia  

     Katastrálne územie obce Zámutov je umiestnené na rozhraní dvoch geotermálnych oblastí - č.24 

Košická kotlina a č.27 Východoslovenská panva.  

 
Stavby a úpravy súvisiace s ochranou životného prostredia: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

- navrhovaná izoločná zeleň v lokalite „Pri penzióne Kondor“ /zmena Z1/3b/,  
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- navrhovaná sprievodná zeleň v lokalite „Za Materskou školou“ /zmena Z1/7/.    
 
 
12. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE   

 

Rozvoj športu: 

Dopĺňa sa text na konci článku: 

„Za Materskou školou“ - v juhovýchodnej časti obce pre navrhované Multifunkčné športové ihrisko  

so sprievodnou zeleňou /zmena Z1/7/.  

 

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie: 

Ruší sa text článku: 

 „G1 - Dolová SV“ - v severovýchodnej časti obce navrhovaný pre zberný dvor a kompostovisko . 

A náhrádza sa textom:  

„Zberný dvor“ - v severovýchodnej časti obce vedľa južnej strany funkčnej plochy navrhovanej 

výroby /zmena Z1/8a/,      

 „G1 - Dolová SV“ - v severovýchodnej časti obce pre navrhované Obecné kompostovisko /zmena 

Z1/8b/.  

 
 
13. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ    

 

Ruší sa časť textu s 10 odrážkou: 

- OP cesty III. triedy - 20 m od osi cesty na obidve strany cesty mimo zastavaného územia; 

A náhrádza sa textom:  

- OP cesty III. triedy - 20 m od osi cesty na obidve strany cesty mimo sídelného útvaru obce 

ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce v zmysle Zákona č. 135/1961 

Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných 

komunikáciách; 

 

Ruší sa časť textu s 11 odrážkou: 

- OP pre miestne potoky a kanály PBaH - 10 m od brehovej čiary;  

A náhrádza sa textom:  

- OP pre miestne potoky a kanály PBaH - 5 m od brehovej čiary;  

 

Dopĺňa sa text za 16 odrážkou:  

- OP vodovodu a kanalizácie s DN nad 500 mm - 2,5 m od vonkajšieho obrysu potrubia na obidve 

strany; 

 

Ruší sa časť textu so 17 odrážkou: 

- OP plynovodu STL v zmysle §56 zákona 656/2004: 

         - pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm - 4 m, 

- pre plynovod v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 Mpa - 1 m;       

A náhrádza sa textom:  

- OP pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm - 8 m od osi plynovodu; 

- OP pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm - 4 m od osi plynovodu; 

- OP pre plynovod v zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 Mpa - 1 m od osi  

plynovodu; 

- OP regulačnej stanice plynu VTL/STL a pre technologické objekty plynovovodov - 8 m od 

obvodovej hrany pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia; 

- Bezpečnostné pásma /BP/ plynárenských zariadení: 

          - 10 m od osi plynovodu s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom  

             priestranstve a na nezastavanom území; 

          - 20 m od osi plynovodu s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou do 350 mm; 

          - 50 m od osi plynovodu s tlakom od 0,4 Mpa do 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou nad 350 mm; 
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          - 50 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou do 150 mm; 

          - 100 m od osi plynovodu s tlakom nad 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou do 300 mm; 

          - 50 m od obvodovej hrany pôdorysu technologického objektu pri regulačných staniciach,  

            filtračných staniciach a armatúrnych uzloch;  
 
 
16. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB    

 

Verejnoprospešné stavby v oblasti verejnej občianskej vybavenosti: 

Ruší sa verejnoprospešná stavba:  

V5 - Navrhované sociálno-výchovné zariadenie s materskou školou v lokalite C2; 

 

Ruší sa znenie opisu verejnoprospešnej stavby:  

V8c - Navrhovaná hasičská zbrojnica v lokalite C3c. 

A nahrádza sa opisom verejnoprospešnej stavby:  

V8c - Navrhovaná hasičská zbrojnica /zmena Z1/9/, 

 

Dopĺňajú sa verejnoprospešné stavby na konci článku: 

V48 - Obecný podnik služieb /zmena Z1/1/, 

V54 - Komunitné centrum /zmena Z1/9/, 

 

Verejnoprospešné stavby v oblasti športu pre verejnosť: 

Dopĺňajú sa verejnoprospešné stavby na konci článku: 

V50 - Športovo-rekreačný areál /zmeny Z1/3a, Z1/5/,   

V51 - Multifunkčné športové ihrisko so sprievodnou zeleňou /zmena Z1/7/,   

 

Verejnoprospešné stavby a úpravy v oblasti verejnej dopravy: 

Ruší sa znenie opisu verejnoprospešnej stavby:  

V13a - Úpravy cesty III. triedy č. 018222 Čaklov - Zámutov súvisiace so zlepšením jej dopravných a  

            technických parametrov; 

A nahrádza sa opisom verejnoprospešnej stavby:  

V13a - Úpravy cesty III. triedy č. 3614 Čaklov - Zámutov súvisiace so zlepšením jej dopravných a  

            technických parametrov; 

 

Ruší sa znenie opisu verejnoprospešnej stavby:  

V13b - Zmena kategórie časti miestnej komunikácie na cestu III. triedy č.018222 Čaklov - Zámutov  

            v západnej časti zastavaného územia obce s navrhovaným obratiskom a zastávkou pre autobus; 

A nahrádza sa opisom verejnoprospešnej stavby:  

V13b - Zmena kategórie časti miestnej komunikácie na cestu III. triedy č.3614 Čaklov - Zámutov  

            v západnej časti zastavaného územia obce s navrhovaným obratiskom a zastávkou pre autobus; 

 

Verejnoprospešné stavby a úpravy verejnej zelene a cintorínov: 

Dopĺňajú sa verejnoprospešné stavby a úpravy na konci článku: 

V55 - Izolačná zeleň /zmena Z1/3b/,  

 

Verejnoprospešné stavby a úpravy súvisiace s ochranou životného prostredia: 

Ruší sa verejnoprospešná stavba:  

V46 - Navrhovaný zberný dvor a obecné kompostovisko v lokalite G1; 

A nahrádzajú sa verejnoprospešné stavby na konci článku: 

V52 - Zberný dvor /zmena Z1/8a/, 

V53 - Obecné kompostovisko /zmena Z1/8b/, 
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Dopĺňa sa nový článok s textom: 

Verejnoprospešné stavby v oblasti bývania: 

V49 - Bytový dom s obecnými nájomnými bytmi /zmena Z1/2/. 

 

 
17. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB    

 

     Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je následujúcou prílohou.     

 

 

 

 

 

 

 

 

vo Vranove n. T.,  február 2019                         Ing. arch. Jozef Los-Chovanec Ing. arch. Jozef Bednár 


