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Oznámenie o strategickom dokumente 

 „Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Zemplínske Hradište“  

v zmysle zákona č. 24/2006  o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších noviel 
 
 

I.  Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov: 

Obec Zemplínske Hradište 

 

2. Identifikačné číslo: 

00544027 

 

3. Adresa sídla: 

Obecná 392/11, 076 01 Zemplínske Hradište 

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 

Ján  Oláh, starosta obce 

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať  

relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie: 

Ing. Martin Hudec, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie  ÚPP a ÚPD, reg.č.275 - zabezpečujúca podľa § 2a 

stavebného zákona obstarávateľské činnosti pri obstarávaní Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Zemplínske Hradište  

č.t.: 0903613612.  Predmetný strategický  dokument  je možné  naštudovať a odkonzultovať na obecnom úrade  

v Zemplínskom  Hradišti každý  pracovný  deň okrem  štvrtka (nestránkový  deň) čase  úradných  hodín   od 7:30hod 

-16:00 hod. 

 

 

II.  Základné údaje o strategickom dokumente 
 

1. Názov: 

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Zemplínske Hradište ďalej len „ZaD ÚPN-O“. 

 

2. Charakter: 

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej stavebný zákon). 

 

3. Hlavné ciele: 

Ciele riešenia ZaD ÚPN-O je zmeniť a doplniť schválenú  koncepciu rozvoja obce Zemplínske Hradište na k.ú. 

Zemplínske Hradište v súlade s aktuálnymi potrebami obce na  územný rozvoj územia. 

ZaD ÚPN-O  boli spracované na základe požiadavky obce Zemplínske Hradište. 

V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia ZaD ÚPN-O nasledovné:  

- zmeny a doplnky funkčného využívania územia obce na lokalitách č. 1 až č. 5, 

- zmena rozvojovej lokality obytného územia pre výstavbu rodinných domov „Západ“ na zmiešané územie, 

- riešenie problematiky zásobovania elektrickou energiou (nová transformačná stanica a VN elektrická 

prípojka) na Brezovej ulici, 

- aktualizácia  súčasného  stavu  VTL  plynovodov  a distribučnej  siete STL plynovodov na  k.ú. obce 

- riešenie zmien a doplnkov prieskumných území a koncepcie odpadového hospodárstva (kompostoviská), 

- riešenie zmien a doplnkov koncepcie ochrany prírody a krajiny a prvkov miestneho územného systému 

ekologickej stability územia obce na základe aktualizovaných údajov ŠOP SR – Správy CHKO Latorica. 
 

• riešiť zmeny  a  doplnky koncepcie územného rozvoja obce vyplývajúce z  aktuálnych rozvojových zámerov 

pripravovaných na území obce.  Jedná sa hlavne o nasledujúce zmeny a doplnky:  

- funkčného využívania územia obce v rozsahu požiadaviek obce Zemplínske Hradište 

- návrhu bývania, občianskej vybavenosti   
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- technického vybavenia územia obce v oblasti energetiky 

- riešenie zmien a doplnkov koncepcie ochrany prírody a krajiny. 

 

• aktualizovať záväznú časť ÚPN obce Zemplínske Hradište v zmysle riešenia Zmien a doplnkov koncepcie 

územného rozvoja  obce, tj. aktualizovať  regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, 

vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného 

dopravného a technického vybavenia. 

 

 

 

4. Obsah: 

Obsah územnoplánovacej dokumentácie vyplýva z Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 

podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia ZaD ÚPN-O bude spracovaná v hĺbke a podrobnosti 

riešenia primerane Metodickému usmerneniu obstarania a spracovania územného plánu obce (MŽP SR, rok 2001) a v 

týchto etapách.: 

• Vypracovanie dokumentácie  ZaD ÚPN-O 

• Prerokovanie dokumentácie ZaD ÚPN-O podľa §22 stavebného zákona 

• Schválenie ZaD ÚPN-O, vrátane VZN k zmenám a doplnkom záväznej časti 

 

5. Uvažované variantné riešenia: 

S variantnými riešeniami sa neuvažuje, nakoľko v zmysle § 22 stavebného zákona  sa v etape návrhu dokumentácie  

ÚPN obce  a jeho zmien a doplnkov variantné riešenie nepripúšťa. 

 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

Vecný a časový harmonogram prípravy, spracovania a  schvaľovania „ZaD ÚPN-O“ bol stanovený nasledovne:  

a) vypracovanie dokumentácie Zmien a doplnkov ÚPN-O............................................ september, október 2017 

c) prerokovanie dokumentácie Zmien a doplnkov ÚPN-O........................................... november, december 2017 
d) schválenie Zmien a doplnkov ÚPN-O.............................................................................................august 2019 
 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

V ZaD ÚPN-O:    

• bude využitá dokumentácia ÚPN- O Zemplínske Hradište, čistopis 

• bude rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu veľkého územného celku 

Košického kraja /ÚPN - VÚC/ včítane následných  zmien a doplnkov, schválené KSK, uznesením č.245/2004 a 

záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.2/2004 včítane následných zmien a doplnkov -  tie 

záväzné regulatívy, ktoré majú dopad na riešené územie ZaD ÚPN-O Zemplínske Hradište 

•  budú využité ďalšie dokumenty a  podklady získané v rámci prípravných prác v rámci  rozsahu  vymedzeného 

riešeného územia zmien a doplnkov. 

 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Obecné  zastupiteľstvo obce Zemplínske Hradište (§ 26, ods. 3 stavebného zákona ). 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:    

- Uznesenie o schválení Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Zemplínske Hradište, 

- Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach ÚPN-O Zemplínske Hradište vyplývajúce zo Zmien 

a doplnkov č.1 ÚPN obce Zemplínske Hradište. 

 

 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné 

prostredie vrátane zdravia 
 

1. Požiadavky na vstupy: 

 Vstupom pre spracovanie ZaD ÚPN-O sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok 

v území, ktoré sa vzťahujú k predmetu riešenia navrhovaných zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce a  
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ktoré sa udiali v období po schválení ÚPN obce Zemplínske Hradište a takisto sú to všetky podklady a informácie o 

súčasnom stave podmienok v území, ktoré boli získané v rámci prípravných prác (§19b stavebného zákona) obcou 

Zemplínske Hradište v rámci  rozsahu  vymedzeného riešeného územia zmien a doplnkov. 

Predmetom vstupov  riešenia ZaD ÚPN-O je riešenie:: 

- zmien a doplnkov funkčného využívania územia obce v rozsahu požiadaviek obce Zemplínske Hradište, 

fyzických a právnických osôb, 

- zmien a doplnkov návrhu bývania, 

- zmien a doplnkov návrhu občianskej  vybavenosti  a nezávadnej  výroby, 

- zmien a doplnkov technického vybavenia územia obce v oblasti energetiky, 

Riešeným územím ZaD ÚPN-O je  5 lokalít  v navrhovanom zastavanom  území  obce v zmysle platného  UPN-O 

Zemplínske  Hradište. Nakoľko sa jedná  väčšinou o  lokality  ktoré  sú  už odsúhlasené  v platnom  ÚPN-O a ZaD 

ÚPN-O  navrhujú  len zmenu  funkčného  využitia  riešeného územia 5 lokalít, Nie je potrebná zmena hlavnej  

urbanistickej  koncepcie  rozvoja obce vo  vzťahu  k návrhu  technickej infraštruktúry  v rámci platného ÚPN-O. 

Z hľadiska záberu  dochádza k záberu  0,578 ha poľnohospodárskej  pôdy  situovanej  v hraniciach  zastavaného 

územia  obce Zemplínske Hradište so  stavom k 1.1.1990. 

 

2. Údaje o výstupoch: 

Dokumentácia Zmien a doplnkov územného plánu obce obsahuje  v  zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti 

riešenia.  Záväzné časti v  rozsahu podľa § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii sú rozhodujúcim výstupom procesu obstarania tejto ÚPD. V tomto zmysle výstupy 

ZaD ÚPN-O sú pre riešené lokality  zadefinované s nasledovnými výstupmi, ktoré sú podrobnejšie definovaná 

v záväznej časti predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Riešeným územím je katastrálne územie Zemplínske Hradište s tým, že v ZaD č. 1 sú riešené nasledovné 

lokality: 

- Lokalita č. 1 Hlavná ulica a Školská ulica, navrhujú sa nové rozvojové plochy a zmena funkčného 

využitia územia. 

- Lokalita č. 2 Lipová a Športová ulica navrhuje sa zmena funkčného využitia územia. 

- Lokalita č. 3 Hlavná ulica, Obchodná ulica, Slepá ulica a Bodrocká ulica, navrhujú sa nové rozvojové 

lokality a zmena funkčného využitia územia. 

- Lokalita č. 4 Ternovská ulica, navrhuje sa zmena funkčného využitia územia. 

- Lokalita č. 5 Orgovánová a Lúčna ulica, navrhuje sa zmena funkčného využitia územia. 

 Pri predmetných  ZaD ÚPN-O  sa nenavrhuje zmena  v rámci  riešenia  technickej  infraštruktúry  v zmysle 

odsúhlaseného  platného  ÚPN-O Zemplínske  Hradište, okrem  lokality  č.5(Orgovánová ulica) kde je potrebné 

vybudovať  novú  kioskovú  trafostanicu  a prípojku formou 22 kV káblového  vedenie z jestvujúceho  vonkajšieho  

22 kV elektrického  vedenia v lokalite Konopianky  podľa grafiky ZaD ÚPN-O ( viď.výkres č.3) 

 
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Zemplínske Hradište navrhujú nasledovné nové rozvojové lokality a zmenu 

funkčného využitia územia podľa schváleného ÚPN obce (2012). 

• Lokalita č. 1 

- Hlavná ulica, navrhuje sa zmena navrhovaného obytného územia s plochou pre zástavbu rodinných domov 

na navrhované zmiešané územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. Navrhuje sa zmena 

obytného územia s plochou občianskej vybavenosti (MŠ) na zmiešané územie plôch občianskej vybavenosti 

a bývania formou bytového domu. 

- Školská ulica, navrhuje sa zmena navrhovaného obytného územia s plochou občianskej vybavenosti 

a rekreačného územia s plochou športového ihriska na navrhované zmiešané územie plôch nezávadnej  

výroby, výrobných služieb a občianskej vybavenosti. Navrhuje sa zmena obytného územia s plochou 

občianskej vybavenosti na zmiešané územie plôch občianskej vybavenosti a nezávadnej výroby a výrobných 

služieb. 

Na Školskej ulici sa navrhuje nová rozvojová plocha výrobného územia pre sklady a nová rozvojová plocha 

obytného územia s plochou pre rodinný dom. Z návrhu ÚPN obce sa vypúšťa návrh na prestavbu, obnovu 

včítane možnosti asanácie jestvujúceho areálu pekárne (plocha výroby, výrobných služieb a občianskej 

vybavenosti). 

• Lokalita č. 2 

- Lipová ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochami so zástavbou rodinných domov na zmiešané 

územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. 
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- Športová ulica, navrhuje sa zmena časti rekreačného územia s plochou športových ihrísk a športovej 

vybavenosti na výrobné územie s plochou technického vybavenia územia (kompostovisko). 

• Lokalita č. 3 

- Hlavná ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinného domu na obytné územie 

s plochou občianskej vybavenosti pre cirkevnú stavbu (kostol). 

- Obchodná ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou nízkopodlažného bytového 

domu na obytné územie s plochou so zástavbou rodinného domu. Navrhuje sa zmena obytného územia 

s plochou občianskej vybavenosti (za obecným úradom) na obytné územie s plochou so zástavbou rodinného 

domu. Navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov na zmiešané územie 

plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. 

- Slepá ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov na zmiešané 

územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. 

- Bodrocká ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov na zmiešané 

územie plôch bývania (rodinné domy) a dopravných služieb nezávadného  charakteru z dôvodu  ochrany  pred  

hlukom , nadmernými  vibráciami  a znečistením  ovzdušia. Navrhuje sa zmena zmiešaného územia plôch 

verejnej zelene a športu na rekreačné územie s plochou športového ihriska (multifunkčné športové ihrisko). 

• Lokalita č. 4 

- Ternovská ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov na zmiešané 

územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. 

• Lokalita č. 5 

- Orgovánová ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov na zmiešané 

územie plôch bývania (rodinné domy) a občianskej vybavenosti. 

- Lúčna ulica, navrhuje sa zmena obytného územia s plochou so zástavbou rodinných domov na zmiešané 

územie plôch bývania (rodinné domy) a nezávadnej výroby a skladov. 

 

Na celom k. ú. Zemplínske Hradište je riešená aktualizácia súčasného  stavu ochrany prírody a krajiny, 

prieskumných území, CHLÚ, dopracovaná  koncepcie zásobovania elektrickou energiou a jednotlivých zložiek 

životného prostredia  a aktualizovaný  súčasný  stav VTL  plynovodov a distribučnej  siete  STL  plynovodov  na  k.ú. 

obce. 

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom  na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie 

ekologickej stability a  zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm. j) stavebného zákona v spojitosti 

s ďalšími písmenami cit. odseku). ZaD ÚPN-O riešia zmeny a doplnky funkčného využitia územia obce ÚPN obce 

(r.2012). Na základe požiadaviek obce sa rieši prioritne zmena jestvujúceho a navrhovaného obytného územia 

s plochami so zástavbou rodinných domov na zmiešané územia s plochami bývania (RD) a plochami občianskej 

vybavenosti a výroby. Na riešených lokalitách plánuje obec umožniť rozvoj podnikateľských aktivít najmä formou 

komerčnej občianskej vybavenosti, nevýrobných služieb a drobných nezávadných výrobných prevádzok, 

remeselníckych služieb a skladov. Obec plánuje zatraktívniť polohu hlavnej rozvojovej lokality obce ,,Západ“ a ZaD 

ÚPN-O navrhujú zmenu rozvojovej lokality RD „Západ“ na zmiešané územie bývania (RD) a občianskej vybavenosti. 
Navrhované riešenie ZaD ÚPN-O nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  Predmetné územie  sa 

nachádza  v 1.stupni  ochrany  v zmysle  zákona. V katastrálnom území obce Zemplínske Hradište sa nenachádza  

žiadne  maloplošné ani veľkoplošné chránené územie z národnej  siete chránených  území. Celé katastrálne  územie  

obce,  okrem intravilánu, sa nachádza  v Chránenom  vtáčom území Ondavská rovina. V katastrálnom  území obce sa 

nachádza  regionálne  biocentrum Dolné lúky, regionálne  biocentrum  Richtárka  a ekologicky  významné segmenty  

krajiny – krajinný priestor  (KP) potoka Chlmec  a krajinný priestor  (KP) potokov Trnávka a Lieskovec. 

V rámci riešenia ZaD ÚPN-O sú  rešpektované legislatívne stanovené ochranné a bezpečnostné pásma .  

V procese prerokovania dokumentácie ZaD ÚPN-O bude kompetentnými orgánmi a inštitúciami  posúdená  

prípustnosť navrhovaných rozvojových zámerov aj  z hľadiska vplyvov na životné prostredie  (OÚŽP) a zdravie 

obyvateľov (RÚVZ). 

 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Vo väzbe na ciele spracovania ZaD ÚPN-O sa predpokladá pozitívny nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov, ktorý 

spočíva v koncepčnom doriešení rozvoja územia obce. Prípustnosť navrhovaných rozvojových zámerov na zdravie 

obyvateľ bude posúdená v procese prerokovania dokumentácie ZaD ÚPN-O v stanovisku RVÚZ Košice. 
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5. Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 

V predmetnej dokumentácií ZaD ÚPN-O, sú  identifikované všetky ochranné pásma, ktoré sú riešením zmien a 

doplnkov dotknuté. V riešení  ZaD ÚPN-O  sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami  stavebného 

zákona, tak aby boli všetky záujmy ochrany území rešpektované. Opatrenia na prípadné vplyvy, ktoré z návrhu 

koncepcie územného rozvoja vyplynú , budú v riešení navrhnuté. 

Predmetná územnoplánovacia dokumentácia ZaD ÚPN-O má nasledovný vplyv navrhovaného predloženého riešenia 

k životnému prostrediu a k chráneným územiam: 

Predmetná ZaD ÚPN-O rešpektuje chránené územia zapracované v platnej ÚPD (ÚPN obce Zemplínske Hradište- 

čistopis)a aktualizuje stav ochrany prírody  a krajiny podľa dodaných  podkladov v rámci  prípravných  prác. ZaD 

ÚPN-O navrhuje len zmeny a doplnkov v rámci  rozsahu  lokalít č.1 až č.5. Žiadne ďalšie žiadne zmeny nie sú 

predmetom riešenia zmien a doplnkov  .  

Menovaná kapitola územnoplánovacej  dokumentácie  (kap.10.: Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, návrh 

prvkov miestneho územného systému ekologickej stability územia obce a návrh ekostabilizačných opatrení) sa na 

základe poskytnutých aktuálnych podkladov ŠOP SR – Správy CHKO Latorica mení a dopĺňa nasledovne: 

Na k. ú. Zemplínske Hradište sa v súčasnosti nenachádza žiadne maloplošné ani veľkoplošné chránené územie 

z národnej siete chránených území. Celé k. ú. obce sa nachádza okrem zastavaného územia obce v chránenom 

vtáčom území (CHVÚ) Ondavská rovina. 

CHVÚ Ondavská rovina bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 19/2008 Z. z. zo 7. Januára 2008, s účinnosťou 

od 1. februára 2008, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Ondavská rovina na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 

druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, 

ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, 

sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Vymedzenie hraníc CHVÚ 

je zdokumentované vo výkrese č. 5 v M 1 : 10 000. V rámci  riešenia ZaD ÚPN-O  len lokalita č.1 zasahuje do CHVÚ 

Ondavská  rovina. Predmetná  lokalita je ale už odsúhlasená  v rámci predchádzajúcich  procesov  obstarávania 

územnoplánovacej  dokumentácie obce (r.2012) a v predmetných  ZaD ÚPN-O  sa len  navrhuje zmena  funkčného  

využite územia (s plochy  so  zástavbou  rodinných  domov na zmiešané  územie  plochy bývanie RD  a občianskej  

vybavenosti a s plochy  občianskej  vybavenosti  na  zmiešané územie plochy  výroby,  výrobných  služieb a občianskej  

vybavenosti). Veľkosť predmetnej  lokality  v zmysle platného ÚPN-O sa v predmetných  ZaD ÚPN-O nezväčšuje, 

zostáva zachovaný  odsúhlasený rozsah   lokality,  ktorá zasahuje  do  CHVÚ Ondavská  rovina (viď.  výkres č. 1). 

Vplyv  navrhovanej  lokality č.1 na CHVÚ a opatrenia  na zmiernenie  zostávajú  v platnosti  v rozsahu  odsúhlaseného 

ÚPN-O Zemplínske  Hradište (r.2012). Nepredpokladajú sa zásadné vplyvy na CHVU z riešenia ZaD ÚPN-O. 

Prvky kostry ÚSES územia obce vymedzené RÚSES Trebišov (08/2012) sa menia a upravujú nasledovne: 

- Regionálne biocentrum Dolné lúky (RBc13) 

Celková výmera biocentra je 1224,71 ha, biocentrum sa nachádza na k. ú. Zemplínske Hradište a Hraň. 

Na území regionálneho biocentra dominujú aluviálne pôvodné lúky a pasienky, striedavo vlhké, krátkodobo 

zaplavované, s typickými hlavovými vŕbami – biotop európskeho významu aluviálne lúky. V biocentre bol 

zaznamenaný výskyt viacerých vzácnych druhov fauny aluviálnych nív, od bezstavovcov cez rôzne druhy vtákov až 

po drobné a veľké druhy cicavcov, napr. vážka hnedá (Libellula fulva), kobylka šúrová (Ruspolia nitidula) ľabtuška 

poľná (Anthus campestris), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago), šidlo (Aeschna isoceles), chrapkáč poľný 

(Crex crex). 

Regionálne biocentrum nie je súčasťou  vyčlenených VCHÚ ani MCHÚ, ale do biocentra zasahuje územie 

NATURA 2000 (SKCHVÚ 037 Ondavská rovina). Na poľnohospodárskych pozemkoch v biocentre je potrebné 

zachovať pôvodný spôsob hospodárenia, typický pre túto časť Východoslovenskej nížiny, t. j. pravidelné kosenie 

a spásanie trvalých trávnatých porastov, zohľadňovať požiadavky odborných orgánov ochrany prírody a krajiny, 

zabrániť znečisťovaniu územia biocentra nelegálnymi skládkami. 

- Regionálne biocentrum Richtárka (RBc/4) 

Celková výmera biocentra je 433,66 ha, biocentrum sa nachádza na k. ú. Zemplínske Hradište, Kožuchov, 

Zemplínsky Branč a Novosad. 

Územie regionálneho biocentra zahrňuje aluviálne pôvodné lúky a pasienky, striedavo vlhké, krátkodobo 

zaplavované – biotop európskeho významu aluviálne lúky. V biocentre bol zaznamenaný výskyt viacerých vzácnych 

druhov fauny aluviálnych nív, od bezstavovcov cez rôzne druhy vtákov až po drobné a veľké druhy cicavcov, napr. 

rosnička zelená (Hylla arborea), bučiak veľký (Botaurus stellaris), kaňa močiarna (Circus aerugineus), prhľaviar 

červenkastý (Saxicola rubetra), užovka obojková (Natrix natrix). 

Regionálne biocentrum nie je súčasťou vyčlenených VCHÚ ani MCHÚ, ale do biocentra zasahuje územie 

NATURA 2000 (SKCHVU 037 Ondavská rovina). Na poľnohospodárskych pozemkoch v biocentre je potrebné 

zachovať pôvodný spôsob hospodárenia, typický pre túto časť Východoslovenskej nížiny, t. j. pravidelné kosenie 
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a spásanie trvalých trávnatých porastov, zohľadňovať požiadavky odborných orgánov ochrany prírody a krajiny, 

zabrániť znečisťovaniu územia biocentra nelegálnymi skládkami. 

Aktualizované územné vymedzenie regionálnych biocentier je zdokumentované vo výkrese č. 5 (priesvitka) v M 

1 : 10 000. 

Do ÚPN obce Zemplínske Hradište sú doplnené nasledovné ekologicky významné segmenty (EVS): 

- EVS 9/krajinný priestor potoka Chlmec 

- EVS 10/krajinný priestor potokov Trnávka a Lieskovec 

- Krajinný priestor (KP) potoka Chlmec zahrňuje vodný tok v úseku od prameňa v Slanských vrchoch až 

po ústie do potoka Trnávka pri obci Zemplínske Hradište. Na k. ú. obce meandruje  v poľnohospodársky 

intenzívne využívanej krajine. 

Brehové porasty tvoria pôvodné porasty zväzu Alntion glutinoso-incanae, s dominanciou jelše lepkavej (Alnlus 

glutinosa), bohato sú zastúpené i porasty vŕb (Salix sp.), javor poľný (Acer campestre), z krovín trnka (Prunus 

spinosa), ruža šípová (Rosa canina), svíb krvavý (Cornus sanguinea), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), 

miestami sú vysadené nepôvodné kanadské topole (Populus x canadensis). Na území KP bol zaznamenaný výskyt 

vzácnych a ohrozených druhov fauny, napr. rosnička zelená (Hyla arborea), šidlo tmavé (Anax parthenope), ropucha 

bradavičnatá (Bufo bufo), veverica stromová (Sciurus vulgaris), jastrab veľký (Accipiter gentilis), úžovka obojková 

(Natrix natrix), skokan hnedý (Rana temporaria). 

- Krajinný priestor (KP) potokov Trnávka a Lieskovec zahrňuje alúvium tokov v úseku od prameňa 

v Slanských vrchoch až po ústie do Ondavy pri obci Hraň resp. po ústie do toku Trnávka. 

Na k. ú. obce tečie vodný tok Trnávky v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny so zvyškami 

dubových subxerotermofilných lesných spoločenstiev zväzu Quercion pubescentri-petraeae p. p. a svahových lúk, 

s rozptýlenými krovinnými porastami. V stromovom poschodí dominuje jelša lepkavá (Alnus glutinosa), bohato sú 

zastúpené i porasty vŕb (Salix sp.), miestami i javor poľný (Acer campestre) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior). 

Z krovín dominujú trnka (Prunus spinosa), baza čierna (Sambucus nigra), bršlen európsky (Euonymus europaeus), 

ruža šípová (Rosa canina). Na území KP bol zaznamenaný výskyt vzácnych a ohrozených druhov fauny, napr. 

ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan zelený (Rana esculenta), veverica stromová (Sciurus vulgaris), rosnička 

zelená (Hyla arborea), spriadač kostihojový (Euplagia quadripunctata), užovka obojková (Natrix natrix). 

Menované ekologicky významné segmenty sú zdokumentované vo výkrese č. 5 Výkres ochrany  prírody a krajiny M 

1 : 10 000 (priesvitka). 

 

 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 

Uplatnenie dokumentácie ZaD ÚPN-O nepredstavuje rizika z hľadiska životného prostredia. Predpokladané priame 

alebo nepriame vplyvy na životné prostredie, ktoré môžu byť vyvolané realizáciou uvažovaných zámerov, sú 

adekvátne riešené v predmetnej dokumentácii ZaD ÚPN-O, resp. sú do záväznej časti zapracované také opatrenia, 

ktoré bude  potrebné konkretizovať a splniť v procese spracovania projektovej dokumentácie pre konkrétne činnosti 

umiestňované na navrhovaných funkčných plochách. 

 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice: 

Riešené územie predmetných ZaD ÚPN-O nepresahujú svojim vplyvom štátnu hranicu.  

 

 

IV. Dotknuté subjekty 

 
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení: 

Obyvatelia obce Zemplínske Hradište, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetko-právne záujmy na území 

obce Zemplínske Hradište. 

 

2. Zoznam dotknutých subjektov: 

 

Dotknuté obce 

1. Obec Zemplínske Hradište 

2. Obec Hraň 

3. Obec Novosad 

4. Obec Kožuchov  
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5. Obec Zemplínska Nová Ves 

6. Obec Malčice 

7. Obec Markovce 

8. Mesto Trebišov 

 

Dotknuté orgány 

1. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52 040 01 Košice,  

2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti  o ŽP,  Komenského 52, 040 01 Košice,  

3. Okresný  úrad Košice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  Komenského 52, Košice  

4. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice,  

5. Okresný úrad Košice, Odbor opravný prostriedkov, Komenského 52 040 01 Košice  

6. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie maratóna mieru č.1, 040 01 Košice  

7. Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o  životné prostredie   

8. Okresný úrad Trebišov, Odbor krízového riadenia 

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trebišov 

10. Obvodný banský úrad Košice 

11. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 

Bratislava. 

 

3. Dotknuté susedné štáty: 

Dokumentom nie sú dotknuté susedné štáty. 

 

V.  Doplňujúce údaje 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia: 

Je spracovaná v súlade s § 12, ods. 7 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. ako súčasť dokumentácie ZaD ÚPN-O. Daná 

dokumentácie je súčasťou daného oznámenia (viď. Príloha) 

 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

Pre vypracovanie dokumentácie ZaD ÚPN-O budú využité všetky podklady a informácie získané v rámci prípravných 

prác. 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Zemplínske Hradište, máj 2019 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 

Ing. Martin Hudec, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie  územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 

dokumentácie obcí, reg.č.275 - zabezpečujúca podľa § 2a stavebného zákona obstarávateľské činnosti pri obstarávaní 

ZaD ÚPN-O. 

 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka 

Ján Olah, starosta obce  Zemplínske Hradište 

 

 

........................................................ 
                     pečiatka, podpis 

 

 

 

 

Príloha: 

 1 x CD s Kompletnou dokumentáciou ZaD ÚPN-O v digitálnej forme  vo formáte PDF  

 



 

Schéma riešenia ZaD ÚPN-O.: 

 


