
Obecné zastupitel'stvo obce Svinica v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív
znení neskorších predpisov a v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydáva

pre územie obce Svinica

Všeobecne závázné nariadenie é. 1 12018
o záváznej časti Územného pIánu obcí Ďurkov, OIšovany. Svinica s premietnutím jeho Zmien

a doplnkov č.í na k.ú. obce Svinica.

článok 1

1. Týmto všeobecne závázným nariadením sa ustanovu je závázná časť Územného plánu obcí
Ďurkov, Olšovany. Svinica s premietnutím jeho Zmien a doplnkov č.1 na k.ú. obce Svinica.
Zmeny a doplnky č.1 Uzemného plánu obcí Durkov, Olšovany. Svinica - riešenie na k.ú. obce
Svinica boli schválené uznesením Obecného zastupitel'stva Svinica č.6 zo dňa 5122018

2. Záváznou čast'ou sa:
- vymedzujú zásady a regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

uvedené v prílohe č. ,1 - čast'prvá,
- určujú sa verejnoprospešné stavby uvedené v prílohe č. 1 - časť druhá a v schéme

verejnoprospešných stavieb
zmenv záváznei časti, vvp|rivaiúce zo zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obcí Ďurkov, o|šovanv.
svinica - riešenie na k.ú, obce svinica, sú v texte zvýraznené - písmo íučné, kurziya a íexť , kťorv sa
wpúšťa ie Breškftnaíy.

článok 2

Závázné regulatívyfunkčného a priestorového usporiadania Územného plánu obcí Ďurkov,
Olšovany. Svinica s premietnutím jeho Zmien a doplnkov č.1 na k.ú. obce Svinica platia pre
administratívno-správne územie obce Svinica.

Za dodržanie schválených závázných časti zodpovedá schval'ujúcemu orgánu (Obecnému
zastupitelstvu) starosta obce Svinica a výkonné orgány samosprávy.

článok s

1. Návrh Všeobecne závázného nariadenia bol vyvesený dňa 17.9.2018
2. Návrh Všeobecne závázného nariadenia bol schválený Obecným zastupitel'stvom Svinica dňa

12,10.2018, uznesením č, 41l2O18
3. Schválené Všeobecne závázné nariadenie bolo vyvesené dňa 6,12,2018
4. Toto Všeobecne závázné nariadenie nadobúda účinnost'dňom 6,1.2019

1,

2.

lng. lubomír Šimko
starosta obce svinica



Príloha k Všeobecne záváznému nariadeniu č.112018

Pri riadení funkčného využitia a priestorového usporiadania administratívneho územia obce Svinica je
potrebné dodržat' tieto závázné zásady a regulatívy:

čnsŤ pRvÁ

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania funkčného využívania
územia:

1.1. priestorové a funkčné usporiadanie obce riadit' v súlade so schválenou
nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, Územným plánom
vel'kého územného celku Košického kraja /ÚPN - VÚC/, v znení zmien
a doplnkov,

1.2. pre realizáciu stavieb v CHVÚ S/anské vrchy žiadat' Okresný úrad
Košice, Odbor starostlivosti o ŽP o vydanie odborného stanoviska

1.3. v záujme dodržania mierky a charakteru zástavby obce nepripustit'
výstavbu budov s nadmerným stavebným objemom s viac ako dvomi
nadzemnými podlažiami a využitím podkrovia u rodinných domov a u
budov občianskeho vybavenia a bytových domov s tromi nadzemnými
podlažiami a využitím podkrovia,

1.4. vývoj funkčného členenia územia obcí usmerňovať podl'a výkresu č. 5
,,Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie" v znení zmien
a doplnkov

1.5. skvalitňovat' plochy verejnej zelene na plochách podl'a výkresu č. 5
,,Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie" v znení zmien a
dopInkov

1.6. pre výstavbu rodinných domov prednostne využívat' prieluky, v d'alšom
poradí navrhované obytné súbory rodinných domov, pričom je potrebné
vychádzať z požiadaviek stavebníkov - vlastníkov pozemkov,

1.7. chrániť priestory územnej rezervy obytných súborov podl'a výkresuč. 5
,,Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie"

1.8. vytvorit' podmienky pre zmenu funkčného využitía pol'nohospodárskych
dvorov pre nezávadnú výrobu, resp. pre agroturizmus.

2.Zásady a regulatívy pre plochy bývania (rodinné a bytové domy):

2,1. výstavbu nových rodinných domov uskutočňovať na plochách pre tento
účel určených podl'a výkresu č. 5 ,,Komplexný urbanistický návrh a
dopravné vybavenie" v znení zmien a doplnkov a to vo vol'ných
prielukách, alebo v súboroch rodinných domov,

2.2, výstavbu rodinných domov, okrem všeobecných technických
podmienok pre výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmienit'
splnením týchto regulatívov:

2.2.1. rodinné domy móžu byt' samostojace alebo dvojdomy,

2.2.2. počet podlaží, maximálne dve nadzemné podlažia a obytné
podkrovie,



2.2.3. garáž budovať ako súčasť rodinného domu alebo na jeho
pozemku, alebo na pozemku zabezpečit' najmenej jedno
parkovacie miesto,

2,2.4. pri vytyčovaní stavieb dodržat' jednotné stavebné čiary,

2.2.5. pri výstavbe pri Halačovskom potoku (lokalita Tanorky)
zabezpečit' koryto potoka tak, aby nedošlo k zmene
smerových pomerov, k podmytiu brehov a nerušeniu ich
stability

2.3, na pozemkoch rodinných domov je povolený chov drobných
hospodárskych zvierat v množstve zodpovedajúcom vlastnej potrebe
obyvatel'ov domu,

2.4. na pozemkoch rodinných domov je možné vykonávat' podnikatel'ské
činnosti (obchod, služby, drobné remeslá) bez negatívnych vplyvov na
životné prostredie.

2.5. vhodnost' a podmienky stavebného využitia územia s výskytom
stredného radónového rizika je potrebné posúdit' podťa prísIušných
právnych predpisov,

2.6. realizáciu rodinných domov v záplavovom území Svinického potoka
povol it' až po vybudova n í p roti povod ňových opatren í.

3.Zásady a regulatívy pre plochy občianskeho vybavenia (základné a
špecifické občianske vybavenie):

3,1. chránit' územie pre výstavbu priemyselného parku - geotermálneho
areálu, všetkých jeho funkčných zložiek t,j. geotermálneho centra,
skleníkového hospodárstva, zábavného centra (aquapark), golfového
areálu a rychleného chovu ryb.

3,2. chrániť územia pre výstavbu zariadení občianskeho vybavenia
v lokalitách podl'a výkresu č. 5 ,,Komplexný urbanistický návrh a
dopravné vybavenie" v znení zmien a doplnkov,

3.3. pre umiestnenie zariadení občianskeho vybavenia prioritne využívať
pozemky vo vlastníctve obce, alebo Slovenského pozemkového fondu
a obce.

4. Zásady a regulatívy pre športové plochy a zariadenia cestovného ruchu:

4,1. chránit' územia pre výstavbu zariadení športu v lokalitách podla výkresu
č. 5 ,,Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie" y znení
zmien a doplnkov,

4.2. na plochách športu pripustiť len výstavbu zariadení slúžiacich športu,
hromadnému ubytovaniu a občerstveniu.

4.3. pri výstavbe agroturistického areálu v lokalite Za Bordianskym
zabezpečit' koryto potoka tak aby nedošlo k zmene smerových
pomerov a poškodzovaniu brehov,

5. Zásady a regulatívy pre plochy zariadení pol'nohospodárskej výroby:



5.1. vytvárat' podmienky pre výstavbu zariadení pol'nohospodárskej
( potraviná rskej) výroby

- v lokalite priemyselného parku - geotermálneho areálu (skleníkové
hospodárstvo),

5.2. vytvárat' podmienky využitia pol'nohospodárskych dvorov, resp. ich
časti pre zariadenia vidieckeho turizmu,

5.3. zvýšit' a skvalitnit' estetickú úroveň a ozelenit' existujúce areály
pol'nohospodárskych dvorov a pril'ah lých území,

5.4. pol'nohospodársku výrobu, najmá počet hospodárskych zvierat
regulovat' tak, aby nedošlo k ohrozeniu hygienickej ochrany plóch pre
bývanie.

6. Zásady a reguIatívy pre plochy zariadení výroby a skladov:

6.1. nepripustit' technológie nezávadnej výroby a skladovania
s negatívnym vplyvom na @životné prostredie
najmá ovzdušie, podzemné vody) a krajinný obraz,

6.2. dbat' na zariadenia a údržbu vnútroareálovej zelene verejných
a výrobných zariadení.

7. Zásady a regulatívy pre rekreáciu a cestovný ruch:

7.1, vytvárat' podmienky pre rozvo1 cestovného ruchu na báze využitia
geotermálnej vody a d'alších prírodných daností,

7.2, vytvárať podmienky pre vybudovanie priemyslu cestovného ruchu,
a zariadení rekreácie v lokalitách geotermálneho areálu v lokalite vo
východnej časti obce pri Svinickom potoku podl'a výkresu č. 5
,,Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie" v znení zmien a
doplnkov,

7.3. chrániť územie v lokalite Viničný vrch v obci Svinica pre rozšírenie
záhradkárskej osady.

7.4, stavby záhradných chatiek (domčekov) v navrhovanej záhradkárskej
osade v lokalite Na hure zásadne osadzovať na severnom okraji
pozemkov.

8. Zásady a regulatívy pre verejné dopravné a technické vybavenie územia:

8.1. chránit' územie pre výstavbu dial'nice D-1 trasovanú vtunelovom a tiež
v povrchovom variante,

8.2. chránit' územie pre vybudovanie siete obslužných a prístupových
komunikácií vyznačených vo výkrese č. 5 ,,Komplexný urbanistický
návrh a dopravné vybavenie" v znení zmien a doplnkov,,

B.3. dodržat' kategorizáciu siete obslužných a prístupových komunikácií
v obci vyznačenú v grafickej časti dokumentácie územného plánu,

8.4. chránit' plochy pre výstavbu parkovísk v priemyselnom parku
geotermálnom areáli vyznačené vo výkrese ,,Komplexný urbanistický
návrh a dopravné vybavenie",

8.5. rešpektovat' koridor cyklomagistrály 023 MTB Alžbeta
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B.6.

8.7.

8,8.

B.9,

B.10.

8,11.

8.12.

8.13.

8,14.

8.15.

B.16.

9. Zásady a
prírody,

9.1.

9.2,

9.3.

9.4,

zachovat'existujúce vstupy (cesty) do lesných porastov,

chrániť vodné zdroje nachádzajúce sa na územíobce
chrániť koridory trás zásobovacích a vlitlačných vodovodných potrubí
skupinových vodovodov podl'a výkresu č. 6 ,,Verejné technické
vybavenie- vodné hospodárstvo" y znení zmien a doplnkov,,

chránit' koridory trás hlavných zberačov kanalizačnej siete a koridory
trás nadvázujúcich uličných stók podl'a výkresu č. 6 ,,Verejné technické
vybavenie- vodné hospodárstvo" y znení zmien a doplnkov,,

chrániť nezastavanÝ a neoplotený koridor manipulačného priestoru
pozdÍž všetkých vodných tokov o šírke 6 m v zastavanom území a 10 m
mimo zastavaného územia,

chránit' územia pre úpravu vodných tokov podl'a výkresu č. 6 ,,Verejné
technické vybavenie- vod né hospodárstvo",

rešpektovat' trasu elektrického vedenia 2x400 kV Lemešany -
Veťké Kapušany,
vytvárať podmienky pre rekonštrukciu transformovní 2210,4 kV podl'a
výkresu č. 7 ,,Verejné technické vybavenie - energetika",

chránit' plochu pre výstavbu transformovní 2210,4 kV vo Svinici T6
a v geotermálnom areáli T6 aT7 podl'a výkresu č, 7 ,,Verejné
technivké vybavenie - energetika" v znení zmien a doplnkov,

chrániť koridory trás pre rozšírenie STL rozvodov plynu podl'a výkresu
č. 7 ,,Verejné technické vybavenie - energetika" v znení zmien a
doplnkov,

rešpektovať trasy teplovodov ktoré majú územné rozhodnutie podl'a
výkresu č. 7 ,,Verejné technické vybavenie - energetika" v znení zmien
a doplnkov.

regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnót, ochranu
tvorbu krajiny a udržanie ekologickej stability:

chrániť a zvel'ad'ovat' nehnutel'né národné kultúrne pamiatky evidované
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu,

rešpektovat' ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky
reformovaný románsko-gotický kostol vo Svinici,

vytvorit' podmienky pre výsadbu stromovej zelene a umiestnenie
informácií pre návštevníkov na vol'ných plochách okolo existujúceho
prístupového chodníka k románsko-gotickému kostolu,

pri činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových
hodnót a archeologických nálezov, je nevyhnutné vykonať záchranný
výskum, o nevyhnutnosti vykonat' záchranný výskum rozhoduje
Pamiatkouý úrad Košice,

pri územnom a stavebnom konaní všetkých stavieb navrhovaných
v území kde sa nachádzajú evidované archeologické náleziská
vyžiadať stanovisko, alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu
Košice,

9.5.



9.6. pri územnom a stavebnom konaní váčších stavieb a líniových stavieb
vyžiadať stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice,

9.7. chrániť a zvel'ad'ovat' plochy verejnej zelene, najmá verejné parky,

9,8. rozvojom rekreačnej funkcie neredukovať plochy lesného fondu a
plochy existujúcej zelene okolo vodných tokov,

9.9. vytvárať v častiach katastrálnych území s vyšším stupňom zornenia
podmienky pre rozčlenenie krajiny postupnou výsadbou zelene okolo
pol'ných ciest, potokov a na hraniciach jednotlivých blokov pozemkov,

9.10. vmaximálnej možnej miere zachovať súčasný stav vodných tokov
vrátane brehovej vegetácie,

9.11. výsadbou ochrannej zelene realizovat'začlenenie budúcej dial'nice D-1
do krajiny a elimináciu jej nepriaznivých vplyvov na ekologickú stabilitu
a obraz krajiny,9.14. dotvorit' regionálne biokoridory Svinického potok
a potoka Olšava.

9.12, zabezpeč|ť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a
biokoridorov pri d'alšom funkčnom využití a usporiadaní územia,
uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych
biokoridorov a biocentier pri výstavbe líniových stavieb, prispósobiť
vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry tak, aby sa netrieštil
komplex lesov,

9.13. v nadváznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení
hospodárenia rešpektovat' pri hospodárskom využití prvky reg ionál neho
územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu a
funkčnost', z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčit'
hospodárske využitie týchto území, prípadne povolit' len extenzívne
využívanie, zohladňujúce existenciu cenných ekosystémov,

9,14. rešpektovať pri organizácií, využívaní a rozvoji územia jeho prírodné
danosti najmá v osobitne chránených územiach, prvkoch územného
systému ekologickej stability, v územiach patriacich do súvislej
európskej sústavy chránených území a ich využívanie zosúladit' s
funkciou ochrany prírody a krajiny,

9.15. dotvorit' regionálne biokoridory Svinického potok a potoka Olšava,

9.16. pri všetkých činnostiach vo vyčlenených územiach NATURA 2000
(SKCHVÚ O25 Slanské vrchy) zabezpečit' podmienky pre zachovanie
priaznivého stavu biotopov pre vtáky európskeho významu a biotopov
st'ahovavých vtákov, pre ktoré boli územia vyčlenené,

9.17. zabezpečovat' zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí,
revitalizovať vodné toky a ich brehové územia s ciel'om obnoviť a
zvyšovat' vododržnosť krajiny a zabezpečit' dlhodobo priaznivé
existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov

10. Zásady a regulativy pre starostlivost'o životné prostredie:

10.1. zabezpečit' vybudovanie, resp. dobudovanie vodovodu,
odkanalizovania a čistenie odpadových vód
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10,2. zabezpeóiť realizáciu protipovodňových opatrení v geotermálnom areáli
(elimJnácia záplav spósobených prívalovými vodami Svinického potoka)
prehÍbením koryta a vegetačným spevnením brehov,

10,3. zabezpečiť výsadbu ochrannej zelene medzi jednotlivými funkčnými
celkami geotermálneho areálu a po ich obvode,

10,4, pri dopíňaní zelene a pobrežnej vegetácie voliť také drevinové zloženia,
ktoré zodpovedá póvodným druhom,

10.5, dodžať ochranné a bezpečnostné pásma:

. ochranné pásma podl'a osobitných predpisov

- Navrhovaná dial'nica D-1, po oboch stranách dialnice 100 m kolmo
od osi pril'ahlej vozovky dial'nice,

- cesta l. triedy č.50 , od osi vozovky 50 m na každú stranu v úseku
mimo zastavané územie obce,

- cesta ll. triedy č. 576, 25 m od osi vozovky na každú stranu v úseku
mimo zastavané územie obce,

- vzdušné elektrické vedenia 22 kV, 10 m na každú stranu od
krajného vodiča,

- VTL plynovod 20 m na každú stranu od osi plynovodu
(bezpečnostné pásmo),

- STL plynovod 10 m na každú stranu od osi plynovodu
(bezpečnostné pásmo) na vol'nom priestranstve a v nezastavanom
území,

- drobné vodné toky (manipulačná pás) 5 m po oboch stranách
vodného toku

- pripravovaný tepelný napájač mimo zastavaného územia na jednu
stranu 3 m a na druhú stranu 1 m.

- národná kultúrna pamiatka v obci Svinica podl'a znázornenia vo
výkrese č, 5 ,,Komplexný urbanistický návrh a dopravné vybavenie",

. ostatné ochranné pásma funkčných plóch (plošných zariadení):

- verejný cintorín 50 m od oplotenia,

- pol'nohospodársky dvor ( pri koncentrácii max. 40 VDJ) 25 m
od objektov určených na bývanie.

čnsŤ DRuHÁ

B. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAV|EB
Na usl<uteěnenie verejneprespešnýeh stavieb mežne pedl'a § 108 zál<ena

ffiní neskeršíeh Bredpisev; pezemley, stavby a práva l< nim
vyvlastniť, alebe vlastďeke práva k pezemkem a stavbám ebmedzit', Ako
verejnoprospešné stavby v riešenom území sa stanovujú:

Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN VÚC xoSický kraj



1.dial'nica Dl Budimír - Michalovce Záhor (hraničný priechod s
Ukrajinou),

2.cesta tt/576, obchvaty sídiel v úseku Bohdanovce - Ďurkov (napojenie
na dial'nicu a l/19) a úpravy v úseku Bidovce - Herl'any (Vranov nad
Toplbu),

3,stavby pre rozšírenie skupinových vodovodov
4.vedenie 2 x 400 kV Lemešany - Velké Kapušany,

Verejnoprospešné stavby vyptývajúce z ÚPN obce Svinica
1. sieť obslužných a prístupoqých komunikácií vyznaóených v grafickej časti

dokumentácie územného plánu v znení zmien a doplnkov.,

2, sieť verejných peších komunikácií vyznačených v grafickej časti
dokumentácie územného plánu v znení zmien a doplnkov.,

3. stavby zásobovacích, výtlačných a skupinouých vodovodov,

4, stavby hlavných zberačov kanalizačnej siete a nadvázujúcich uličných
stók,

5. rekonštrukcie transformovní 2210,4 kV vo Svinici,

6. stavby transformovní 2210,4 kV vo Svinici,

7. stavby rozšírenia STL rozvodov plynu,

8. telekomunikačná sieť,

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podl'a zákona č.
282/2a15 Z.z.. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom
obmedzovaní vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorych
zákonov.


