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1.) Úvod 
 

V súlade s výsledkami a závermi prieskumov a rozborov obce obstarávate ľ obec 

Dvorianky pristúpil k spracovaniu zadania. Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, 

ktorý treba riešiť v územnoplánovacej dokumentácii (ďalej len ÚPD) obce a  požiadavky na 

obsah a rozsah ÚPN – obce. 

 Obec Dvorianky, orgán územného plánovania rozhodol po spracovaní prieskumov 

a rozborov obce Dvorianky, že koncept ÚPN – obce sa nebude spracovávať, ale na základe 

schváleného zadania sa spracuje návrh ÚPN – obce. Obstarávateľ sa tak rozhodol v súlade 

s § 21, bod 2.) stavebného zákona, nakoľko sa jedná o obec, ktorá má menej ako 2000 

obyvateľov.  

 

1.1 Dôvody na obstaranie a vypracovanie územného plánu obce Dvorianky 
 

Obec Dvorianky nemá v súčasnosti spracovaný a schválený ÚPN – obce. Obec 

Dvorianky má menej ako 2000 obyvateľov, ale je povinná v súlade s §11, bod 2.) mať ÚPN – 

obce z nasledovných dôvodov: 

- obec plánuje novú výstavbu a prestavbu v obci a je potrebné riešiť koncepciu 

územného rozvoja obce 

- vyplýva to zo záväzných častí ÚPN – VÚC Košického kraja  

- na k. ú. obce je potrebné umiestniť verejnú dopravnú investíciu celoštátneho a 

medzinárodného významu, diaľnicu D –1 a preložku cesty I/79  

Z menovaných dôvodov zahájila obec v roku 2004 práce na územnoplánovacej 

dokumentácii obce. V prvom polroku 2004 boli spracované prieskumy a rozbory obce 

Dvorianky a následne sa pristúpilo k spracovaniu zadania. Spracovateľom ÚPD obce 

Dvorianky je na základe výsledkov verejného obstarávania projektová kancelária URBAN 

TRADE Košice, autorizovaný architekt: Ing. arch. Dušan Hudec. Osobou s odbornou 

spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP je Ing. arch. Ján Jakubčík, reg.číslo 092 
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1.2 Nadväznosť na schválenú nadradenú ÚPD. Požiadavky vyplývajúce zo zmien a 

doplnkov  ÚPN – VÚC Košického kraja 

 

Na územie  okresu Trebišov a Košického kraja bol v roku 1998 spracovaný a vládou SR 

schválený územný plán veľkého územného celku (ďalej len ÚPN – VÚC) Košického kraja. 

Záväzné časti ÚPN – VÚC Košického kraja schválila vláda SR nariadením č. 281 zo dňa 

12.05.1998. Záväzné časti ZaD ÚPN VÚC Košického kraja boli schválené VZN č 2/2004  

KSK. Záväzné časti ZaD ÚPN – VÚC Košického kraja, včítane verejnoprospešných stavieb 

je potrebné rešpektovať a zapracovať do návrhu ÚPN – obce.  

 Jedná sa o nasledovné záväzné regulatívy územného rozvoja Košického kraja: 

2.) V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry regulatívy formulované 

v bode 2.15.1., 2.15.3. 

4.)  V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky v bode 4.12.) 

6.)  V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry v bode: 

 6.2.) rešpektovať dopravné siete a zariadenia alokované v trasách       

multimodálnych koridov (hlavná sieť TINA): 

– multimodálny koridov V.a. Košice- Záhor- Ukrajina 

 6.8.) chrániť územie pre trasu diaľnice D-1 Budimír – Michalovce – Záhor – Ukrajina 

 6.12.) chrániť koridory pre cesty I triedy ich preložky, rekonštrukcie a úpravy vrátane ich 

prieťahov v základnej komunikačnej sieti miest a to pre 

 6.12.3.) cestu I/79 v úsekoch 

– obchvaty sídiel Dvorianky - Vojčice - Milhostov  - Trebišov 

6.18.) v oblasti rozvoja železničnej dopravy chrániť priestory pre  

6.18.4.) územnú rezervu pre trasu vysokorýchlostnej trate Bratislava – Zvolen – 

Košice - hranica s Ukrajinou  

 

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných častí sú: 

1.) Cestná doprava 

1.1. Diaľnica D-1 Budimír – Michalovce – Záhor – Ukrajina 

1.5. Cesty I triedy, ich preložky, rekonštrukcie, úpravy vrátane prieťahov   v základnej 

komunikačnej sieti miest 

1.5.3. Cesta I/79 v úsekoch ......obchvat sídiel Dvorianky, Vojčice, Milhostov,  

Trebišov...... 

 2.3. stavba vysokorýchlostnej trate Bratislava – Zvolen – Košice – hranica s Ukrajinou  
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1.3  Východiskové podklady 
 

Za základné východiskové podklady pre práce na návrhu ÚPN – obce považovať: 

- prieskumy a rozbory obce Dvorianky (URBAN TRADE, Košice 2004) 

- ÚPN – VÚC Košického kraja (schválený vládou SR 1998) 

- zmeny a doplnky ÚPN – VÚC Košického kraja schválené VZN č.2/2004 KSK. 

- technická štúdia diaľnice D-1  Košice – Michalovce – Záhor- Ukrajina (SSC – IÚ 

Košice, r. 2003) 

- posúdenie vplyvu stavby diaľnice D-1 na ŽP , Košice – Michalovce – Záhor- 

Ukrajina (r.2003) 

- projektová dokumentácia vodovodu v obci Dvorianky (Obecný úrad Dvorianky) 

- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby kanalizácie v obci 

Dvorianky (Obecný úrad) 

- východiskové údaje súčasného stavu a plánovaných zámerov v oblasti 

zásobovanie elektrickou energiou poskytnuté VSE a.s., OZ Michalovce (r.2004) 

- východiskové údaje súčasného stavu a plánovaných zámerov v oblasti 

zásobovania zemného plynu poskytnuté SPP a.s., OZ Michalovce (r. 2004) 

- východiskové údaje súčasného stavu v oblasti telekomunikácií poskytnuté ST 

a.s., Michalovce (r. 2004) 

- prípravne práce obce Dvorianky (Ing. arch. Ján Jakubčík 2004) 

- výsledky sčítania ľudu, domov a bytov r. 2001 (Slovenský štatistický úrad, 

Trebišov) 

- výsledky sčítania ľudu, domov a bytov r. 1991 (Slovenský štatistický  úrad , 

Trebišov) 

- zoznam kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZKP SR 

- súpis pamiatok na Slovensku 

- celoštátne sčítanie dopravy r. 2000 a v r. 2001(cesty III. triedy ,SSC Bratislava) 

- dotazníky obecného úradu Dvorianky o súčasnom stave a kapacitách zariadení 

občianskeho vybavenia  a výroby (r.2004) 

- hranica súčasného zastavaného územia k 1.1. 1990, Katastrálny úrad Trebišov 

- rozvojové zámery obce Dvorianky (obecný úrad 2004) 

- regionálny ÚSES územia okresu Trebišov (SAŽP – 1994) 

- Centrum obce Dvorianky, Urbanistická štúdia, P.D. pre stavebné povolenie 
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- program odpadového hospodárstva obce Dvorianky do roku 2005 

- návrh rozšírenia hranice zastavaného územia k 1.1.1990, december 2003 

 

2.) Vymedzenie riešeného územia 
 

Pre vypracovanie návrhu ÚPN – obce Dvorianky je objednávate ľom územného plánu 

obcou Dvorianky vymedzené nasledovné riešené územie: 

a. Priamo riešené územie predstavuje katastrálne územie obce (ďalej len k. ú.), 

ktoré bude spracované na mapových podkladoch v M 1:10 000 s tým, že 

podrobnejšie bude riešené zastavané územie obce a územie na neho 

bezprostredne nadväzujúce. Zastavané územie bude riešené na mapových 

podkladoch v  M1:2000.  

b. Širšie väzby obce a jeho záujmové územie bude riešené v rozsahu väzieb obce 

Dvorianky na  okolité obce Hriadky, Tušice, Parchovany, Bačkov a osídlenie 

Košického kraja ,na nadradenú dopravnú sieť a nadradenú technickú 

infraštruktúru. V rámci záujmového územia bude riešená problematika 

životného prostredia, dennej a koncom týždňovej rekreácie obyvateľov obce. 

Širšie vzťahy a záujmové územie bude spracované na mapových podkladoch 

v M 1:50 000.  

 
3.) Určenie hlavných cieľov rozvoja obce 

 
Hlavným cieľom ÚPN – obce Dvorianky je vypracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obce, ktorá bude komplexne riešiť funkčné využívanie a priestorové 

usporiadanie územia obce, koncepciu verejnej dopravy, technickej infraštruktúry včítane 

problematiky životného prostredia, ochrany prírody a krajiny a ekologickej stability územia 

obce.  

 Nová bytová výstavba sa v 80 – 90-tych rokoch minulého storočia realizovala 

v obci pozdĺž cesty I triedy /79 a cesty III triedy /050215 a v prelukách zastavaného územia 

obce. Pripravovaná výstavba rodinných domov pod ľa ZPVRD ( zoznamu pozemkov pre 

výstavbu rodinných domov z roku 1988) sa v obci z väčšej časti nerealizovala. Výstavba 

občianskej vybavenosti sa sústredila do centra obce pri ceste III triedy (III/050215). Vo 

východnej časti obce v 90-tych rokov sa realizovala rekonštrukcia športového areálu 
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a výstavba domu smútku v areály cintorína. Za Manovým kanálom, ktorý preteká východnou 

časťou obce sa nachádza strelnica a rybník včítane hodnotného dubového porastu. 

 

V návrhu ÚPN – obce Dvorianky je potrebné: 

– riešiť nové rozvojové lokality pre výstavbu rodinných domov v južnej a severnej časti obce 

pri ceste I/79 na lokalite č.1 „JUH“ a č.3 „SEVER“ (viď. schéma zadania). Na severnej 

lokalite č.4 riešiť aj ponukovú plochu pre nájomné bytové domy 

– riešiť nové rozvojové lokality pre výstavbu rodinných domov v južnej časti obce, lokalita  

č.2 „STRED“, ktorá je dlhodobo pripravovaná a jej výhodou je existencia komunikácií 

a technickej infraštruktúry  

– plochu bytových domov v časti Kinceš nachádzajúcu sa na k.ú. obce Parchovany riešiť  

formou prestavby ako ponukovú plochu podnikateľských rozvojových aktivít ( lokalita č.5) 

– plochu naproti hospodárskemu dvoru riešiť ako plochu podnikateľských rozvojových 

aktivít ( lokalita č.5) 

– plochu pri strelnici riešiť ako rekreačno-športovú zónu (lokalita č.9 ) 

– plochu za futbalovým ihriskom (lokalita č.7) riešiť ako športovú plochu. Jedná sa 

o rozšírenie jestvujúceho športového areálu v obci. 

– plochu vo východnej časti obce pri Manovom kanály riešiť ako plochu pre výstavný areál  

( lokalita č.8) 

– plochu vedľa cintorína pri ceste III triedy riešiť ako plochu parkových úprav, zelene 

(lokalita č.6) 

– jestvujúci rozsah plôch a zariadení občianskej vybavenosti v obci zachovať 

– riešiť výsadbu vetrolamov , pásu sprievodnej zelene v severnej časti obce (viď. schéma 

zadania) 

– v nadväznosti na centrum obce riešiť rozvoj športovo-rekreačného areálu obce včítane 

nových ihrísk, výstavného areálu, plôch verejnej zelene a oddychových rekreačných plôch 

– jestvujúci rozsah výrobného územia v obci zachovať. Predpokladať postupnú 

rekonštrukciu a modernizáciu hospodárskeho dvora živočíšnej výroby včítane oživenia 

poľnohospodárskej výroby regiónu. Prehodnotiť rozsiahle nezastavané plochy 

hospodárskeho dvora pre umiestnenie nových podnikateľských aktivít 

– vymedziť plochy s jestvujúcou zástavbou (na základe záverov prieskumov a rozborov) 

vhodné na rekonštrukciu, modernizáciu alebo celkovú asanačnú prestavbu 

– rešpektovať doporučenú trasu diaľnice D-1 včítane diaľničnej križovatky Hriadky s cestou 

I/79 
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– riešiť problematiku trasy preložky cesty I/79 Dvorianky – Vojčice – Milhosť – Trebišov 

podľa ZaD ÚPN – VÚC Košického kraja po západnom okraji obce (viď.schéma zadania) 

– riešiť koncepciu rozšírenia technickej infraštruktúry obce 

– spracovať záväznú časť ÚPN – obce formou záväzných regulatívov územného rozvoja 

obce včítane návrhu plôch pre verejnoprospešné stavby a plochy na vykonanie asanácií 

Požiadavky na variantné a alternatívne riešenia územného rozvoja, riešenia verejnej 

dopravnej a technickej infraštruktúry sa nestanovujú. 

 

 

4.) Požiadavky na riešenie širších väzieb obce na osídlenie okresu 

Trebišov, zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia. Požiadavky 

na riešenie záujmového územia obce 

 
 Obec Dvorianky leží severne od okresného mesta Trebišov na križovatke ciest I triedy č. 

I/79 Trebišov  – Hriadky – Vranov n/Topľou a ceste III triedy č.050215 Dvorianky – Tušice – 

Horovce.   

 V návrhu ÚPN – obce Dvorianky je potrebné obec riešiť ako súčasť vranovsko-

trebišovskej rozvojovej osi tretieho stupňa Vranov nad Topľou – Sečovce – Trebišov. Je 

potrebné rešpektovať plánovanú trasu diaľnice D-1 Budimír – Michalovce – Záhor – hranica 

s UR a riešiť trasu obchvatu cesty I/79 po západnom okraji obce. Obec bude napojená na 

nadradenú cestnú sieť SR a Košického kraja prostredníctvom diaľnice D-1 a cesty I triedy č. 

50 a č. 79. V návrhu ÚPN obce je potrebné rešpektovať v severnej časti k.ú. obce koridor pre 

prípadnú výstavbu vysokorýchlostnej trate Bratislava – Zvolen – Košice – hranica s Ukrajinou 

V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry: 

– rešpektovať jestvujúce trasy VN elektrických vedení a VTL plynovodov v záujmovom 

území obce. 

V oblasti vyššej občianskej vybavenosti obec spáduje  do okresného mesta Trebišov. V ÚPN 

– obce je potrebné predpokladať, že  rozhodujúce pracovné príležitosti budú zabezpečované 

v mestách Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce alebo v Košickej aglomerácii. 

Požiadavky na dennú a koncom týždňovú rekreáciu obyvateľov obce riešiť v : 

– strediskách letnej rekreácie s pobytom pri vode v rekreačnom priestore Zemplínskej 

Šíravy, v pripravovanom areály termálnych kúpalísk Borša a Svinica - Ďurkov 

a regionálnych strediskách rekreácie a turistiky okresu Trebišov 
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– v strediskách zimnej rekreácie v priestore Slánskych vrchov a na území okresu Košice – 

okolie a Košice mesto (Kojšova hoľa, Jahodná). 

 

 

5.) Prognóza demografického vývoja obce, základné demografické údaje. 
 

Prognóza demografického vývoja obce a základné demografické údaje sú spracované na 

základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001. 

 

a) Vývoj počtu trvale bývajúceho obyvateľstva. 

 Vývoj počtu trvale bývajúceho obyvateľstva za obec Dvorianky  je spracovaný 

v nasledovnom tabuľkovom prehľade: 

 

Obec / roky 1970 1980 1991 2001 

Dvorianky 725 666 654 630 

Index rastu 100 91,8 90,2 86,9 

 

 Počet trvale bývajúceho obyvateľstva v obci od roku 1970 stále klesá. Od roku 1970 

klesol počet  obyvateľov o 95 obyvateľov (13,1%). Jedným z dôvodov poklesu počtu 

obyvateľstva je skutočnosť, že obec nerealizovala výstavbu nových rodinných domov na 

pripravovaných lokalitách v 90 – tých rokoch minulého storočia. V návrhu ÚPN- obce je 

potrebné riešiť ponukové lokality pre novú výstavbu rodinných domov najmä pre mladých 

ľudí a stabilizovať vývoj počtu obyvateľov. Vekové zloženie trvale bývajúceho obyvateľstva je 

dlhodobonepriaznivé keď poproduktívna zložka obyvateľstva (147 obyv., 23,3%) je vyššia 

ako predproduktívna zložka obyvateľstva ( 119 obyvateľov, 18,9%). Index vitality v obci je 

80,9. V obci sa jedná o starnúcu populáciu obyvateľstva. V návrhu ÚPN – obce je potrebné 

predpokladať pokles využiteľnosti kapacít školskej vybavenosti a bude potrebné riešiť 

problematiku výstavby sociálnych zariadení pre poproduktívnu zložku obyvateľstva. Na 

základe ponukových pripravovaných rozvojových plôch pre výstavbu rodinných domov riešiť 

územný rozvoj obce na výhľadovú veľkosť cca 700 trvale bývajúcich obyvateľov. 
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b) Vývoj domového a bytového fondu 

 

 V obci Dvorianky bolo v roku 2001 na základe výsledkov sčítania ľudu, domov a bytov 

celkove 189 domov, z toho trvale obývaných 161 domov a z toho 158 rodinných domov. 

Neobývaných domov je 28. Celkový počet bytov je 205, trvale obývaných 167 bytov 

a neobývaných bytov je 38. Obložnosť bytu je veľmi nepriaznivá 3,77 ( priemerný počet trvale 

bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt). Košický kraj ma priemernú obložnosť 3,37 a SR 

3,23. V návrhu ÚPN – obce je potrebné riešiť: 

– nové ponukové plochy pre výstavbu rodinných domov 

– uvažovať s výstavbou nájomných bytových domov 

– vymedziť plochy so staršou zástavbou  vhodnou na modernizáciu alebo 

celkovú asanačnú prestavbu. 

V ÚPN – obce uvažovať s novou bytovou výstavbou v rozsahu cca 100 b. j. Časť 

neobývaných bytov po rekonštrukcii vrátiť do bytového fondu, časť riešiť na prestavbu na 

zmiešané územie. 

 

6.) Charakteristika súčasného stavu obce. Hlavné problémy a strety záujmov na 

území obce. Závery a výstupy z prieskumov a rozborov obce. 
 

 Spracované prieskumy a rozbory obce zdokumentovali súčasný stav územia obce 

v rozsahu stanovenom stavebným zákonom a vyhláškou č. 55/2001 MŽP SR o UPP a ÚPD. 

Hlavnou prípustnou funkciou v obci je obytné územie zastúpené plochami rodinných domov 

vidieckeho typu. Jedná sa o kompaktný sídelný útvar, ktorý vznikol na križovatke ciest I. a III. 

triedy ich postupným obostavaním. Obmedzujúcou, doplnkovou funkciou sú plochy 

občianskej vybavenosti a výrobného územia zastúpení hospodárskym dvorom 

poľnohospodárskej výroby a výrobnými službami. Pripravovaná výstavba rodinných domov 

na lokalite v obci ( zoznam pozemkov rodinných domov ) sa realizovala len s malej časti.  

V ÚPN – obce je potrebné riešiť územný priemet nasledovných celoštátnych dopravných 

investícií : 

– obchvat cesty I/79  u sídiel Dvorianky-Hradky- Vojčice- Trebišov 

– územný rezervu pre vysokorýchlostnú trať Bratislava – Zvolen – Košice – 

hranica s Ukrajinou 
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– diaľnicu D-1  Košice – Michalovce – Záhor- Ukrajina v južnej časti k.ú. obce 

včítane  mimoúrovňovej križovatky Hriadky 

Prieťah cesty I triedy  I/79 cez obytné územie obce predstavuje hlavnú dopravnú závadu 

obce. 

 Spracované prieskumy a rozbory domového fondu obce a jeho stavebno-technického 

stavu preukázali jeho vyhovujúci a dobrý stav. Prevažná časť domového fondu je nová 

a dobrá (vyhovujúca).  Obec nemá v súčasnosti pripravenú novú lokalitu pre výstavbu 

rodinných domov. Občianska vybavenosť v obci je vyhovujúca. V centre obce pri ceste III. 

triedy sa nachádza vybavenostné centrum zastúpené potravinami, reštauráciou Biela Labuť, 

obecným úradom s kultúrnym domom , miestnou knižnicou a kostolom. Vo východnej časti 

obce sa pri Manovom kanály nachádza športovo rekreačné centrum obce zastúpené 

futbalovým ihriskom, tenisovými dvorcami, strelnicou a rybníkom. Výrobná funkcia je v obci 

zastúpená „Pekárňou s.r.o.“ ktorá sa nachádza v objekte bývalého rodinného domu pri ceste 

I/79. Žiadne ďalšie výrobné prevádzky  okrem hospodárskeho dvora poľnohospodárskej 

výroby sa v obci nenachádzajú. 

 Obec z hľadiska vybavenia technickou infraštruktúrou vyhovuje. V obci je vybudovaný  

verejný vodovod a splašková kanalizácia, obec je plynofikovaná. V súčasnosti sa vykonala 

celková rekonštrukcia a úprava komunikácií a chodníkov.  

 Krajinná štruktúra k. ú. obce je veľmi narušená, ekologicky stabilné plochy lesa sa 

nenachádzajú. Podstatnú časť k. ú. obce tvorí intenzívne obhospodarovaná 

poľnohospodárska krajina s prevahou ornej pôdy. Malé plochy líniovej NDV sú len pozd ĺž 

miestnych regulovaných vodných tokoch, kanáloch a okolo rybníka vo východnej časti obce 

“Dubový po0rast Dvorianky“. Ekologická stabilita k.ú. obce je veľmi nízka. Rozsah stresových 

faktorov výstavbou diaľnice D-1, preložky cesty I/79 a VRT len vzrastie. Za základnú 

podmienku ďalšieho územného rozvoja obce  považovať minimálne zlepšenie súčasného 

stavu krajinnej štruktúry , zlepšenie ŽP obce realizovaním parkových úprav a vetrolamov  

v severnej časti  a obchvatu cesty I/79. 
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7.) Hlavné úlohy a požiadavky na riešenie: 

  

7.1.) Funkčného využívania a priestorového usporiadania, bývania a občianskej 

vybavenosti. 
 

 Základným strategickým cieľom v územnom , sociálnom a  ekonomickom rozvoji obce je: 

– zvýšiť počet trvale bývajúceho obyvateľstva obce, obnoviť priaznivý (rastový) 

demografický vývoj v obci . Vytvoriť územno-technické podmienky pre novú výstavbu 

rodinných domov v obci s cieľom pritiahnuť a stabilizovať mladých ľudí v obci. 

– realizáciou celoštátnych dopravných investícií zlepšovať životné prostredie obce. 

 

 V návrhu ÚPN – obce rešpektovať jestvujúce funkčné využívanie a stavebnú štruktúru 

územia obce. V záväzných limitoch a regulatívoch stanoviť prípustné, obmedzujúce 

a zakazujúce funkčné využitie územia na vymedzené priestorovo-homogénne jednotky. 

Jestvujúce priestorové (výškové) dominanty obce (kostol) zachovať, novú výstavbu 

rodinných domov riešiť maximálne dvojpodlažnú, bytové domy trojpodlažné a u občianskej 

vybavenosti a podnikateľských aktivít maximálne ako 3-4 podlažnú. 

 

a.) Novú bytovú výstavu  v obci riešiť formou výstavby rodinných domov na nasledovných 

lokalitách: 

– lokalita „JUH“ ( označenie v schéme č. 1). Menovanú lokalitu považovať za hlavnú 

rozvojovú lokalítu obce  

– lokalitu „STRED“ (označenie v schéme č. 2). Menovanú lokalitu považovať za jednu 

hlavných rozvojových lokalít obce  

– lokalitu „SEVER“ (označenie v schéme č. 3). Menovanú lokalitu považovať za územnú 

rezervu po dobudovaní lokality „STRED“ 

1. Novú bytovú výstavbu  v obci riešiť formou výstavby nájomných 

bytových domov na nasledovných lokalitách: 

b. lokalita „SEVER“ (označenie v schéme č.4). Menovanú lokalitu považovať za 

hlavnú rozvojovú lokalitu bytových domov v obci 

Lokality č.1.,3.,4 sú navrhované mimo hranice zastavaného územia k 01.01.1990, lokality si 

budú vyžadovať záber PPF. 
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c.) Hlavné požiadavky na riešenie verejnej občianskej vybavenosti sú nasledovné: 

- zachovať jestvujúce plochy a areály verejnej občianskej vybavenosti v obci, 

jestvujúci športový štadión dobudovať o ďalšie športoviská a ihriská (označenie 

v  schéme č.7). 

- dobudovať areál strelnice a rybníka za Manovým kanálom na rekreačno-

športovú zónu (označenie v schéme č.9) 

- v nadväznosti na rekreačno-športovú zónu vybudovať pri Manovom kanály 

výstavný areál (označenie v schéme č.8) 

  

7.2.) Hospodárskej základne obce, výrobného územia 
 

 Na k.ú. obce sa nenachádzajú žiadne výhradné ložiská podľa zákona č. 44/1988 Zb. 

o ochrane a využití nerastného bohatstva . Na k.ú. obce nie je vyhlásený žiaden dobývací 

priestor a nerealizuje sa ťažba.  

 Poľnohospodárska výroba je na riešenom území zastúpená dvoma hospodárskymi dvormi 

firmy AGRO – s.r.o. Dvorianky a BOVINEX s.r.o. Michalovce. Menované hospodárske dvory 

sa nachádzajú na k.ú. obce  Parchovany. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho 

dobytka a ošípaných, ochranné pásmo je stanovené na 200 od objektov živočíšnej výroby. 

V návrhu ÚPN – obce je potrebné predpokladať obnovu dynamického  rozvoja a rozširovanie 

živočíšnej a rastlinnej výroby. Predpokladom je súčasná optimálna štruktúra PPF 

a jestvujúca materiálna základňa hospodárskych dvorov. V ÚPN – obce je potrebné 

prehodnotiť nadmerné nezastavané plochy hospodárskeho dvora na prípadné nové 

podnikateľské aktivity (zmiešané územie).  

 

7.3.) Vidieckeho turizmu a rekreácie 
 

 Na k.ú. obce a v samotnej obci Dvorianky sa okrem futbalového ihriska, areálu strelnice 

a plochy rybníka nenachádzajú žiadne plochy a zariadenia rekreácie, oddychu a vidieckeho 

turizmu. Vzhľadom na charakter krajinnej štruktúry k.ú. obce neuvažovať s výrazným 

územným rozvojom menovaných zariadení . Vo východnej časti obce pri Višňovskom potoku 

riešiť športovo-rekreačné centrum obce pre dennú a koncom týždňovú rekreáciu a oddych 

obyvateľov a jednorázové športové aktivity.  Potreby dennej a koncom týždňovej rekreácie 

obyvateľov obce zabezpečiť v záujmovom území v jestvujúcich letných a zimných 
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strediskách rekreácie a turizmu okresu Michalovce, Trebišov, Košice – okolie a Košice 

mesto. 

 

8.) Hlavné úlohy a požiadavky na riešenie verejnej dopravy a dopravných 

zariadení 

8.1.) Cestná doprava 

a.) Širšie dopravné väzby a základná cestná sieť. 
 

 Koncepciu rozvoja dopravy SR stanovil „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 

SR“ podľa uznesenia vlády SR č. 162/2001. Hlavným východiskovým dokumentom je projekt 

TINA, ktorý určuje „Hlavné multimodálne dopravné koridory TINA“. Súčasne je potrebné 

v ÚPN – obce rešpektovať schválenú koncepciu rozvoja dopravy Košického kraj podľa ZaD 

ÚPN VÚC Košického kraja schválených VZN č. 2/2004 KSK. 

 Územím obce Dvorianky a jeho k.ú. prechádzajú alebo majú prechádzať nasledovné 

cestné ťahy: 

– cesta I/79 v trase Vranov nad Topľou – Dvorianky – Trebišov – Čerhov – Slovenské Nové 

Mesto – Kráľovský Chlmec – štátna hranica SR/UR. 

 Základným dopravným koridorom SR budú plánované diaľničné ťahy a rýchlostné 

komunikácie včítane pripravovanej diaľnice D-1 v úseku Budimír – Bidovce – Dargov – 

Michalovce – štátna hranica SR/UR. Riešené územie obce Dvorianky tanguje úsek diaľnice 

D-1  Dargov – Michalovce západ v dĺžke 14,67 km s uzlami Dargov, Hriadky a Michalovce -

západ. 

 

b.) Základné požiadavky na riešenie nadradenej nadregionálnej a regionálnej 

cestnej siete. 
 

 V územnom pláne obce Dvorianky je potrebné rešpektovať odsúhlasenú trasy diaľnice D-

1 južnou časťou k.ú. obce včítane mimoúrovňového uzla „Hriadky“. Na územie stavby bola  

vydaná stavebná uzávera dňa 16. 12. 1998 pod číslom 98/142 00/ŽP – Pa.    Diaľnica D-1 je 

riešená v základnej kategórii D – 26,5/120. V súlade so záväznou časť ZaD ÚPN – VÚC 

Košického kraja (podľa VZN č. 2/2004) je potrebné v ÚPN – obce riešiť u cesty I/79 preložky 

a obchvaty sídiel v úseku Sečovská polianka – Parchovany – Dvorianky a Hriadky – Vojčice 

– Milhosťov – Trebišov po západnom okraji dotknutých sídiel. Menované obchvaty riešiť 
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 kategórii C 11,5/80. Jestvujúcu cestu I/79 v zastavanom území sídiel rešpektovať v kategórii 

MZ 14/60. resp. MZ 13,5/60 vo funkčnej triede B1. Na cestu I/79 sa v zastavanom území 

obce napája cesta III/050 215 Horovce – Dvorianky. 

 

c.)  Základné požiadavky na riešenie miestnych komunikácii 

  
 U cesty III/050 215 Horovce – Dvorianky mimo zastavaného územia rešpektovať 

výhľadové šírkové usporiadanie v kategórii C 7,5/70 (STN 736101), v zastavanom území 

v kategórii MZ 8,5/50 funkčnej triedy B2 (revidovaná STN 736110 od 08/2004). 

 Na cestu I. triedy I/79 naväzujú v obci dve miestne prístupové a obslužné komunikácie. 

(Staničná a Obchodná ul.) Miestne komunikácie v obci sú vybudované v kategórii MO 8/40 

resp. MOK 7,5/40 funkčnej triedy C2. Nové miestne prístupové komunikácie na rozvojových 

lokalitách je potrebné riešiť v kategórii MO 8/40.  

 

d.)  Základné požiadavky na riešenie pešej a cyklistickej dopravy. 
 

 Pozdĺž cesty I triedy č. I/79 sú vybudované obojstranné alebo jednostranné pešie 

chodníky. Na zastavanom území obce sú pozdĺž cesty III. triedy (Obchodná a Lipová ul.) 

vybudované obojstranné pešie chodníky. Pozdĺž jestvujúcich a  navrhovaných MK v ÚPN – 

obce riešiť minimálne jednostranný peší chodník. Samostatné cyklistické chodníky pozdĺž 

cesty I triedy č. 79 nenavrhovať. Riešiť cyklistické trasy využitím spevnených komunikácii 

hrádzi vodných tokov (Potok Trnávka, Višňovský potok, Manov kanál)  v trase Vojčice – 

Hriadky – Dvorianky – Parchovany .  

 V návrhu ÚPN – obce Dvorianky je potrebné: 

– zakresliť výhľadovú trasu D-1 a obchvaty cesty I/79 včítane mimoúrovňového uzla Hriadky. 

– vyznačiť ochranné pásma cesty I a III triedy a diaľnice D-1 

– vyznačiť a rešpektovať výhľadové kategórie a funkčné triedy ciest I. a III. triedy 

– u jestvujúcich miestnych komunikácií navrhnúť a vyznačiť funkčné triedy 

– navrhnúť pešie a cyklistické komunikácie a vyznačiť ich vzťah k rekreačnému zázemiu 

a susedným obciam 

–  spracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 37 6110 

–  vyznačiť pešiu dostupnosť zástavok osobnej hromadnej dopravy. 

Cesta III. triedy je od 1.1. 2004 vo vlastníctve správy VÚC KSK. 
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8.2.) Železničná doprava 

 
 Cez k.ú. obce Dvorianky prechádza okrajovo železničná trať Trebišov – Vranov nad 

Topľou so železničnou dopravňou – z. Dvorianky v žkm 12,4. V oblasti územného rozvoja a 

rozvoja železničnej dopravy sú železničné zariadenia dlhodobo stabilizované. 

 

9.)  Hlavné úlohy a požiadavky na riešenie koncepcie technickej infraštruktúry. 

 

9.1.) Hlavné úlohy a požiadavky na riešenie vodného hospodárstva 

 
 Obec Dvorianky má v súčasnosti vybudovaný verejný vodovod a splaškovú kanalizáciu. 

Jestvujúci vodovod v obci Dvorianky nie je v správe VVS a.s., OZ Trebišov. Jedná sa 

o vodovod v správe obce Dvorianky. Vodné zdroje (studne) sa nachádzajú na k.ú. obce 

Dvorianky. 

 Odkanalizovanie obce Dvorianky je riešené splaškovou kanalizáciou o celkovej d ĺžke 2,4 

km do jestvujúcej ČOV Dvorianky. Jedná sa o mechanicko – biologickú ČOV, projektovanú 

pre 1019 EO, prevádzkovanú o kapacite 700 EO. Kanalizácia je v prevádzke VVS, a.s., OZ 

Trebišov. Množstvo odpadových vôd za rok 2003 bolo 31. tisíc m3, na kanalizáciu bolo 

napojených 194 obyvateľov zo 618 (k 31.1.2003). Hospodárske dvory poľnohospodárskej 

výroby majú vlastné zdroje úžitkovej vody a žumpy pre uskladnenie odpadu zo živočíšnej 

výroby. 

 V návrhu ÚPN – obce je potrebné riešiť rozšírenie verejného vodovodu a splaškovej 

kanalizácie na rozvojové lokality obce. Je potrebné prehodnotiť jestvujúcu kapacitu ĆOV vo 

vzťahu k navrhovanej výhľadovej veľkosti obce. 

 Jestvujúci systém odvádzania vôd z povrchového odtoku povrchovými rigolmi pozd ĺž MK 

a povrchovými kanálmi so zaústením do miestnych vodných tokov zachova ť. V severnej časti 

obce riešiť odvedenie vôd z povrchového odtoku samostatným rigolom. 

 Katastrálnym územím obce Dvorianky preteká Višňovský potok a Manov kanál, ktoré sú 

v správe VVS š.p., OZ Košice. Višňovský potok preteká čiastočne upraveným korytom 

s kapacitou Q20 ročnej vody. U navrhovaných rozvojových lokalít v blízkosti vodných tokov 

riešiť ochranu územia pred Q100 ročnou veľkou vodou. V ÚPN – obce je potrebné pozdĺž 

oboch brehov uvedených tokov ponechať územnú rezervu v šírke min. 6,0 m. 
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 Je potrebné  rešpektovať informácie o hydromelioračných zariadeniach získaných od 

Hydromeliorácií š.p. Bratislava. 

  

9.2.) Hlavné úlohy a požiadavky na riešenie energetiky 

 

9.2.1.) Zásobovanie elektrickou energiou 

 
 Obec Dvorianky je zásobovaná elektrickou energiou z kmeňového vedenia VN č. 247 

cez samostatné VN prípojky. Toto vedenie vyúsťuje z ES Trebišov. VN vedenie a VN 

prípojky sú vo vyhovujúcom technickom stave. 

 V obci Dvorianky sú vybudované 4 trafostanice. Tri trafostanice sú priamo v obci a sú po 

rekonštrukcii. TS1 pri PD  má výkon 250KVA typ C 22-2b, TS2 KOSTOL má výkon 250KVA 

typ štvorstĺpová , TS3 BARKOCI 100KVA je stožiarová, TS4 ĆOV, 250KVA je typ C22-2b. 

Okrem toho sú v obci dve trafostanice, ktoré nie sú v správe VSE a.s., jedná sa o TR plast 

630KVA a TR PD, ktorá je mimo prevádzky (neexistuje). VN prípojky a trafostanice sú vo 

vyhovujúcom technickom stave. V súčasnosti VSE a.s. neplánujú žiadnu rozsiahlu 

rekonštrukciu a opravu. V ÚPN – obce Dvorianky je potrebné riešiť koncepciu nových VN 

prípojok a trafostaníc pre navrhované rozvojové lokality obce. Návrh ÚPN – obce prejednať 

a odsúhlasiť s VSE a.s., OS Sečovce. 

 

9.2.2. Zásobovanie zemným plynom 
 

 Obec Dvorianky je plynofikovaná, zdrojom zemného plynu je VTL plynovod Albinov – 

Sečovce prechádzajúci západnou časťou k.ú. obce s RS VTL/STL 1200. Rozvod zemného 

plynu v obci je STL (stredotlaký) a NTL (nízkotlaký). Menovaný rozvod je v správe SPP a.s. 

RC východ Košice. Jestvujúce STL a NTL rozvody zemného plynu boli v etape prieskumov 

a rozborov obce dodané v analógovej forme SPP a.s., RC východ, lokalita  Michalovce. 

V návrhu  ÚPN – obce je potrebné riešiť rozšírenie jestvujúceho rozvodu zemného plynu ne 

rozvojové lokality obce (bývania,  vybavenosti a výrobného územia). Rešpektovať ochranné 

a bezpečnostné pásmo VTL plynovodu v nezastavanom území obce. 
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9.3. Hlavné úlohy a požiadavky na riešenie telekomunikácií. 
 

 Obec je súčasťou regionálneho centra sieťovej infraštruktúry Košice. Digitálny uzol 

prístupovej siete (ATÚ) sa nachádza v obci Parchovany, ktorá je svojou kapacitou 

a technologickými možnosťami schopná zabezpečiť i výhľadové požiadavky ne jednotlivé 

služby i pre účastníkov v obci Dvorianky. Diaľkové podzemné vedenia zakreslila a poskytla 

Slovak Telecom a.s., Bratislava, RCSI, Košice, pracovisko Michalovce. V návrhu ÚPN – obce 

je potrebné: 

– rešpektovať diaľkové podzemné telekomunikačné vedenia 

– jestvujúcu vzdušnú telefónnu sieť v obci riešiť formou  nových telefónnych káblov                                  

s uložení do zeme.       Vymedziť koridor pre uloženie vzdušných telekomunikačných vedení.  

– u rozvojových lokalít obce pozdĺž navrhovaných miestnych komunikácií rezervovať územie 

 (trasu) pre uloženie miestnych telefónnych káblových vedení v zemi spolu s ostatnou  

 navrhovanou infraštruktúrou. 

– napojovací bod pre nové telefónne stanice v RD, vybavenosti sa pre ÚPN – obce  

 nestanovuje 

V textovej časti ÚPN – obce spracovať výpočet predpokladanej potreby HTS v obci. Bytové 

stanice v sústredenej zástavbe RD dimenzovať na 1 – 1,5 párnu a 2 páry pre občiansku 

vybavenosť. 

 

10.) Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, na ochranu kultúrneho 

dedičstva obce a prírodných zdrojov. Požiadavky na zabezpečenie ekologickej 

stability územia obce. 
 

 Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani sa nenavrhujú nové 

chránené územia v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. K.ú. 

obce Dvorianky je súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) 

Východoslovenská rovina. V katastri obce Dvorianky sa nachádza významná ekostabilizačná 

plocha „Dubový porast Dvorianky“.  

 Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne národné kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP 

SR. V návrhu ÚPN – obce je potrebné rešpektovať v prieskumoch a rozboroch vytypované 

staršie obytné objekty v zastavanom území obce s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry 
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a zachovať minimálne jeden objekt ako pamiatku na kultúrne dedičstvo obce. V menovanom 

objekte zvážiť možnosť vytvorenia miestneho múzeá. 

 Na riešenom katastrálnom území obce sú evidované Archeologickým ústavom SAV Nitra 

nasledovné archeologické náleziska: 

– poloha Veľký köveš (neolit, doba brondzová, doba halštatská, rímska doba, stredovek) 

– poloha Hradište (Záblatie) (doba halštatská, doba laténska, stredovek) 

– poloha Filovo (stredovek) 

– poloha Spod Ondavy (neskorá doba rímska, sťahovanie národov, stredovek) 

– poloha Studzinky  (na mape Dlhé lúky) ( stredovek) 

– poloha Kinčošské lúky (na mape Dlhé lúky) (doba brondzová, doba halštatská, stredovek) 

Obec je situovaná v archeologicky exponovanom území na starom agradačnom vale 

Ondavy. Je reálna možnosť pri pripravovanej investičnej činnosti naraziť na ďalšiu lokalitu,  

nálezisko. Grafická schéma archeologických nálezísk je uložená u spracovateľa ÚPD a bude 

rešpektovaná a zohľadnená pri prácach na ÚPD obce. 

Na riešené územie nebol spracovaný miestny ÚSES obce Dvorianky. Na území okresu 

Trebišov bol SAŽP Košice (1994) spracovaný „Regionálny ÚSES územia okresu Trebišov“. 

V etape prieskumov a rozborov obce Dvorianky bol spracovaný KEP. Na základe 

menovaných spracovaných východiskových podkladoch možno konštatovať, že na k.ú. obce 

sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne jestvujúce regionálne a miestne biocentrá 

a biokoridory. Na základe záverov prieskumov a rozborov obce Dvorianky a KEP je potrebné 

vo výkrese ochrany prírody a tvorby krajiny vymedziť: 

– jestvujúce MBC Dubový porast Dvorianky 

– navrhovaný MBK vodný tok Manov kanál 

– navrhovaný MBK vodný tok Višňovský potok. 

Navrhované miestne biokoridory vyžadujú reštrukturalizáciu v rozsahu 90 až 100%. 

Východne od obce Dvorianky, cez k.ú. obce Tušice a Tušická Nová Ves prechádza 

nadregionálny BK alúvium vodného toku Ondava. Do návrhu ÚPN – obce je potrebné 

premietnuť nasledovné závery a doporučenia R-ÚSES okresu Trebišov a KEP obce 

Dvorianky: 

- navrhované opatrenia na zlepšenie ekologickej stability územia obce a celkovej 

biodiverzity , zvýšiť podiel zelene na k.ú. obce 

- navrhované opatrenia na zachovanie a rozšírenie jestvujúcich plôch zelene v sídle. 

Jestvujúci rozsah plôch zelene na k.ú. obce je veľmi nízky. Súčasná krajinná štruktúra je 

veľmi narušená. Prevládajú plochy ornej pôdy a TTP s intenzívnou poľnohospodárskou 
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krajinou. Vodné toky sú všetky v upravených regulovaných korytách a kanáloch 

s upraveným vodným režimom a bez sprievodnej zelene. Pripravované dopravné investície  

(diaľnica D-1) budú tento stav len zhoršovať. V ÚPN – obce je potrebné menované problémy 

súčasnej krajinnej štruktúry riešiť. Jestvujúce torza plôch sprievodnej zelene pozdĺž vodných 

tokov zachovať a riešiť ich ozelenenie s cieľom zvýšiť podiel zelene v krajine. Riešiť pás 

sprievodnej a izolačnej zelene medzi diaľnicou D-1 a vlastnou obce. Jestvujúce plochy 

vegetácie v obci zachovať a riešiť ich rozšírenie do priestoru navrhovaného športovo – 

oddychového centra pri Kubišovom kanáli ,vo väzbe na „Dubový porast“ a plochu cintorína. 

 

11.) Požiadavky z hľadiska životného prostredia 
 

 Katastrálne územie obce Dvorianky sa nachádza v strednozemplínskej ohrozenej oblasti, 

ktorá je jednou z 10 takto vymedzených oblastí na území SR. Jedná sa o zaťažené oblasti 

ŽP, t.j. oblasti, ktoré sú priesečníkom výskytu vyššieho počtu environmentálnych záťaží 

hodnotených podľa stavu vybraných zložiek ŽP a rizikových faktorov. K.ú. obce Dvorianky 

spadá do prostredia narušeného. 

 

 

a.) Čistota ovzdušia 
 Na k.ú. obce Dvorianky sa nenachádzajú žiadne významné zdroje znečisťovania 

ovzdušia. Významný podiel na znečistení ovzdušia obce tvoria malé zdroje znečistenia 

ovzdušia, ku ktorým zaraďujeme lokálne kotolne a kúreniská spaľujúce plynové ale aj ešte 

fosílne palivá. K dominantným zdrojom znečistenia ovzdušia v obci patria emisie 

z automobilovej dopravy (mobilné zdroje znečistenia z cesty I/79), pričom tieto emisie 

každým rokom stúpajú úmerne so zvyšujúcim sa počtom automobilov. Obec Dvorianky je 

plynofikovaná, čo znižuje dopady na čistotu ovzdušia obce. Z hľadiska zaťaženia ovzdušia 

emisiami je najviac postihnuté obytné územie pozdĺž prieťahu cesty I/79.    

V návrhu ÚPN – obce je potrebné: 

- riešiť plynofikáciu nových rozvojových lokalít obce 

- riešiť problematiku prieťahu cesty I triedy návrhom riešenia preložky (obchvatu) cesty I/79 

a rešpektovaním pripravovanej diaľnice D-1. 
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Nový územný rozvoj obce najmä obytného územia riešiť mimo predpokladaných negatívnych 

dopadov pripravovaných trás nadradenej cestnej dopravy (diaľnica D-1 a preložka cesty 

I/79). 

 

b.) Čistota vôd 
• Povrchové vody 

 Z hydrologického hľadiska patrí územie obce Dvorianky do povodia Bodrogu, k.ú. obce 

preteká vodný tok Manov kanál a Kubišov kanál. Kvalita povrchových vôd v obci nie je 

sledovaná v rámci celoslovenského monitoringu. V obci je vybudovaná kanalizácia s ČOV, 

jednotlivé výrobné prevádzky ( hospodárske dvory) nemajú ČOV. Kvalita povrchových vôd 

môže byť negatívne ovplyvnená znečistením z komunálnej sféry (žumpy) a odpadovými 

vodami produkovanými hospodárskym dvorom poľnohospodárskej výroby a areálmi 

dopravných služieb. Záverom možno konštatovať, že všetky vodné toky majú značné 

znečistenú vodu. 

• Podzemné vody 

 Obec sa nachádza v blízkosti vodohospodársky významnej oblasti „riečne náplavy 

Ondavy“. Na území obce sa nenachádza žiaden monitorovací objekt. V tejto oblasti sú 

v súčasnosti viaceré potenciálne zdroje ohrozenia kvality vody: 

– infiltrácia povrchových vôd najmä vo vzťahu k rieke Ondava, ktorá je charakteristická   

 nárastom hodnôt NEL, aniónových iónov, sekundárneho železa a mangánu. 

– lokálne zdroje kontaminácie predovšetkým z poľnohospodárskych podnikov. 

– rešpektovať PHO I a II stupňa miestnych vodných zdrojov. 

• Zdroje znečistenia vôd 

 V obci Dvorianky  je vybudovaná kanalizácia a ČOV. Produkované odpadové vody zo 

zástavby v obci sú likvidované na ČOV Dvorianky. Netesné, presakujúce ale aj pretekajúce 

jestvujúce žumpy môžu byť zdrojom kontaminácie podzemných vôd a pôdy. Trend 

zhoršovania kvality vôd je potrebné v ÚPN – obce riešiť viacerými opatreniami: 

- riešiť koncepciu rozšírenia splaškovej kanalizácie s vyústením do ČOV obce na rozvojové 

lokality obce. 

- doriešením zneškodňovania odpadových vôd z plánovaných areálov podnikate ľských 

aktivít a hospodárskych dvorov so živočíšnou výrobou. 
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• Odpadové hospodárstvo 

 Obec Dvorianky má spracovaný a schválený „Program odpadového hospodárstva do roku 

2005“  schválený rozhodnutím OÚ v Trebišove, odbor ŽP č. A02/092334/ZO-2377-Z zo dňa 

20.12.2002.  V obci je zabezpečený zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 

(ďalej len KO) prostredníctvom organizácie Fura A.S.A.  s.r.o. Rozhanovce. KO sa ukladá do 

tzv. štandardných  nádob s 1x dvojtýždňovým zberom. Držitelia biologického odpadu si 

odpad prednostne zhodnocujú na vlastnom zariadení. Kaly so septikov a žúmp sa vyvážajú 

na ČOV Dvorianky. Zber a preprava KO s obsahom škodlivín sa uskutočňuje celoplošne 

2xrok. V roku 2000 bolo v obci 83 ton KO (132,2kg/obyv.) Obec zneškodňuje KO na skládke 

odpadu, ktorý nie je nebezpečný Veľké Ozorovce včítane stavebného odpadu. 

V oblasti odpadového hospodárstva je v ÚPN – obce potrebné riešiť nasledovné problémy: 

- rešpektovať schválený  „Program odpadového hospodárstva obce do r. 2005“ 

- zaviesť v obci separovaný zber KO na základe spracovaného projektu 

- zvýšiť materiálové a energetické zhodnocovanie KO 

- biologický rozložiteľný odpad prednostne zhodnocovať u ich držiteľov. Riešiť výstavbu 

kompostární, kompostovísk alebo iných technologických zariadení na k.ú. obce 

- vybudovať splaškovú kanalizáciu v obci s napojením sa na ČOV na rozvojových lokalitách 

obce 

Divoké skládky boli na k.ú. obce odstránené a zrekultivované. 

 

12.) Požiadavky z hľadiska ochrany PPF 
 

 V riešenom ÚPN – obce Dvorianky je potrebné rešpektovať PPF ako faktor usmerňujúci 

a limitujúci územný rozvoj a urbanizáciu obce. Na k.ú. obce prevláda PPF a z neho najmä 

orná pôda. Plochy ornej pôdy zaberajú prevažne celé k.ú. obce. Plochy TTP a sprievodnej 

zelene s NDV sú minimálne. 

 Nový územný rozvoj obce, novú bytovú výstavbu formou rodinných domov riešiť smerom 

severným na pripravovanú lokalitu „SEVER“ na Hlavnej ulici na ploche rozšíreného 

intravilánu a na ulici Na záhumní. Lokalita „SEVER“ sa nachádza mimo hranice  zastavaného 

územia k 1.1.1990 a vyžaduje si záber PPF. Uvažovať s územným rozvojom výrobného 

územia, plôch  pre podnikateľské aktivity smerom západným od hranice zastavaného 

územia. Menované rozvojové lokality sa nachádzajú mimo hranice zastavaného územia 

a vyžadujú si záber PPF. U pripravovaných dopravných investícií, diaľnice D-1, preložka 

http://www.dvorianky.uzemnyplan.sk


uz
em

ny
pl

an
.s

k

uz
em

ny
pl

an
.s

k

 

Zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN-O Dvorianky                                   Ing.arch.Dušan HUDEC 
December 2004  www.dvorianky.uzemnyplan.sk 
 

21

cesty I/79 zohľadniť skutočnosť, že sa jedná o záväzné časti ZaD ÚPN – VÚC, na ktoré bol 

daný súhlas na nepoľnohospodárske použitie PPF v rámci schvaľovacieho procesu. 

Vyhodnotenia predpokladaného výhľadového použitia PPF na nepoľnohospodárske účely, 

ktorý vyplynie z návrhu ÚPN – obce je potrebné vypracovať v súlade s platnou legislatívou. 

Po spracovaní a prerokovaní návrhu ÚPN – obce je obecný úrad povinný požiadať KPÚ 

v Košiciach o udelenie súhlasu so záberom PPF formou stanoviska podľa § 7, zákona č. 

220/2004 Zb. o ochrane PPF. 

 

13.) Požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu, ochrany územia pred 

povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva 
 

 Na riešenom území sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne zariadenia a areály slúžiace 

záujmom obrany štátu. Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR – Košice 

neuplatnil v rámci prípravných prác na spracovanie prieskumov a rozborov obce žiadne 

požiadavky a pripomienky. 

 V súlade s vyhláškou č. 297/94 Z.z. a následných zmien Ministerstva vnútra SR sa 

samostatná doložka civilnej ochrany obyvateľstva v ÚPN – obce nespracováva. Nepožaduje 

sa spracovanie samostatnej doložky CO obyvateľstva obce Dvorianky.  

 Územie s jestvujúcou a plánovanou zástavbou pozd ĺž vodného toku Višňovský potok 

a Manov kanál si vyžaduje ochranu územia pred Q100 ročnou veľkou vodou, pred 

povodňami. Pozdĺž menovaných vodných tokov je potrebné v návrhu ÚPN – obce Dvorianky 

rešpektovať min. 6m ochranné pásmo od brehovej čiary pre údržbu a požadovanú úpravu 

vodných tokov. 

 

14.) Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia obce, ktoré je potrebné 

riešiť územným plánom zóny 
 

 V súlade s vyhláškou č. 55/2001, § 12, bod 6.) a stavebným zákonom je potrebné na 

nasledovné dielčie časti územia obce Dvorianky požadovať spracovanie územného plánu 

zóny (ďalej len ÚPN – Z). 

Jedná sa o: 

- územný plán zóny obytného súboru rodinných domov „SEVER“ 

- územný plán zóny a športovo oddychového areálu „Pri cintoríne“ 

http://www.dvorianky.uzemnyplan.sk


uz
em

ny
pl

an
.s

k

uz
em

ny
pl

an
.s

k

 

Zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN-O Dvorianky                                   Ing.arch.Dušan HUDEC 
December 2004  www.dvorianky.uzemnyplan.sk 
 

22

 

15.) Požiadavky na spracovanie a určenie záväzných regulatívov územného 

plánu obce, požiadavky na vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby a na 

vykonanie asanácií 
 

 Návrh záväzných regulatívov ÚPN – obce je potrebné stanoviť pre: 

- priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce 

- vymedzenie hranice zastavaného územia obce 

- usporiadanie verejnej dopravnej cestnej siete a dopravných zariadení na území 

obce 

- usporiadanie verejného občianskeho vybavenia včítane zariadení sociálnej 

infraštruktúry obce 

- usporiadanie verejnej technickej infraštruktúry 

- vymedzené plochy pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií 

- vymedzené plochy zelene, vymedzené prvky kostry miestneho územného systému 

ekologickej stability k. ú. obce, vymedzené územie s kultúrno-historickými 

hodnotami a stanovené zásady ochrany prírody a krajiny. 

 Záväzné regulatívy ÚPN – obce formou VZN obce je potrebné stanoviť pre územný plán 

obce spracovaný v M 1:2000 a M 1:10 000. Spracovať grafickú schému záväzných častí 

ÚPN – obce, grafickú schému plôch pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií. 

 

16.) Požiadavky na rozsah a úpravu územnoplánovacej dokumentácie obce 
 

 Územný plán obce Dvorianky bude spracovaný v nasledovnom rozsahu: 

 

A.) GRAFICKÁ ČASŤ NÁVRHU ÚPN – OBCE BUDE OBSAHOVAŤ: 
- Výkres č.1, Komplexný urbanistický návrh, návrh funkčného využitia  

 a priestorového usporiadania územia obce, návrh dopravy              M 1:2000 

- Výkres č.2, Návrhy verejnej technickej infraštruktúry                         M 1:2000 

-  návrh vodného hospodárstva  

- návrh energetiky, telekomunikácie 

- Výkresč.3,Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely                                    

M 1:2000 a v M 1: 10 000. 

http://www.dvorianky.uzemnyplan.sk


uz
em

ny
pl

an
.s

k

uz
em

ny
pl

an
.s

k

 

Zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN-O Dvorianky                                   Ing.arch.Dušan HUDEC 
December 2004  www.dvorianky.uzemnyplan.sk 
 

23

- Výkres č.4, Komplexný urbanistický návrh k.ú obce, výkres ochrany prírody 

 a tvorby krajiny                                                                              M 1:10 000 

-  Výkres č.5, širšie vzťahy a návrh záujmového územia                 M 1:50 000 

 

Nakoľko sa jedná o obec s menej ako 2000 obyvateľmi umožňuje sa spracovateľovi 

jednotlivé výkresy zlúčiť do jedného výkresu pri zachovaní prehľadnosti zobrazovaných javov 

a prvkov. 

 

B.) TEXTOVÁ ČASŤ NÁVRHU ÚPN – OBCE BUDE OBSAHOVAŤ: 
- Sprievodnú správu 

- Vyhodnotenie perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely 

- Návrh regulatívov územného rozvoja obce (záväzná časť ÚPN – obce) 

- Evidenčný list. 

 

 Požaduje sa návrh ÚPN – obce Dvorianky expedovať v troch kompletných elaborátoch. 

Požaduje sa rešpektovať metodické usmernenie obstarania a spracovania územného plánu 

obce vydané MŽP SR v roku 2001 a ich neskoršie aktualizácie. 
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