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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
1.1.

Hlavné ciele riešenia

Obstarávateľom územného plánu obce je Obec Mirkovce, spracovateľom je Ing. arch. Viktor
Malinovský a kolektív spolupracovníkov. Obstarávateľskú činnosť v zmysle §2a stavebného zákona
vykonáva Ing. arch. Ľuboslava Vlčková.
Cieľom územného plánu je na podklade prieskumov a rozborov a limitov využitia riešeného územia:
- navrhnúť koncepciu dlhodobého urbanistického rozvoja a funkčného využívania
administratívneho územia obce
- stanoviť základné zásady organizácie územia, sídelnej a krajinnej štruktúry
- vytvoriť predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj obce a pre zabezpečenie súladu
všetkých činností na území obce s dôrazom na starostlivosť o životné prostredie, šetrné
využívanie prírodných zdrojov a zachovanie prírodných, kultúrnych a civilizačných hodnôt
- stanoviť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, umiestňovania
stavieb a zariadení dopravnej a technickej vybavenosti a základných prvkov systému
ekologickej stability
- stanoviť optimálnu veľkosť rozvojových plôch jednotlivých funkcií, ich vzájomné väzby pre
harmonický rozvoj obce a dlhodobé uspokojovanie potrieb obce a jej obyvateľov
- riešiť územnotechnické a environmentálne problémy, ktoré boli definované v dokumentácii
prieskumov a rozborov
Pri návrhu riešenia je rešpektovaná nadradená územnoplánovacia dokumentácia – ÚPN VÚC
Prešovského kraja, schválený uzn. Vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z.,
ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC PSK a jeho Zmenami a doplnkami, schválenými
vládou SR nariadením č. 679/2002 Z.z., Zmenami a doplnkami 2004 schválenými uzn. č. 228 zo dňa
22.6.6004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť VZN PSK č. 4/2004, Zmenami a doplnkami 2009
schválenými uzn.č. 588/2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č. 17/2009, schváleným
uzn. č. 589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 6.12.2009.
Obsah a rozsah dokumentácie je spracovaný v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z.z.
1.2.

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu

Obec nemá doteraz spracovaný územný plán obce, preto sa zastupiteľstvo obce uznieslo uzn. č.
51/2013 z 8.3.2013 na jeho obstaraní.
1.3.

Údaje o súlade riešenia so zadaním

Zadanie pre spracovanie nového územného plánu obce bolo schválené dňa 22.1.2014 uznesením
obecného zastupiteľstva č. 64/14. Návrh územného plánu vychádza z tohto zadania a riešenie je
v súlade s požiadavkami, formulovanými v zadaní.

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
2.1 Vymedzenie riešeného územia
Riešeným územím je celé administratívne územie obce totožné s katastrálnym územím obce
Mirkovce. V území sa nachádza obec Mirkovce a oddelene od nej miestna časť Niereše, vzdialená od
obce cca 1,5 km. Rozloha riešeného územia je 955 ha.
Obec sa nachádza v záujmovom území mesta Prešov. Na nadradenú cestnú sieť je obec napojená
prostredníctvom ciest III.tr.č.050203 Brestov - Niereše, ktorá plní v obci funkciu zbernej komunikácie
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a cesty III.tr.č.050201 Šarišské Bohdanovce - Dúbrava. Hranica záujmového územia obce je
stanovená súčasnými alebo budúcimi väzbami obce na širšie územie predovšetkým v oblasti:
- dochádzky do základných škôl
- dochádzky do zdravotníckych zariadení
- dochádzky do práce
Vo väčšej podrobnosti je riešené súvislo zastavané územie obce rozšírené tak, aby bolo možné riešiť
rozvojové plochy vo väzbe na toto územie a premietnuť aj výstupy z krajinno – ekologického plánu.
2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu
Za nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu pre obec a jeho katastrálne územie považujeme
Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja, schválený uzn. Vlády SR č. 268/1998
a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC PSK a jeho
Zmenami a doplnkami, schválenými vládou SR nariadením č. 679/2002 Z.z., Zmenami a doplnkami
2004 schválenými uzn. č. 228 zo dňa 22.6.6004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť VZN PSK
č. 4/2004, Zmenami a doplnkami 2009 schválenými uzn. č. 588/2009, ktorých záväzná časť bola
vyhlásená VZN PSK č. 17/2009, schváleným uzn. č. 589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od
6.12.2009.
Pre spracovanie nových územných plánov sídelných útvarov musia byť rešpektované tie záväzné
časti ÚPN – VÚC, ktoré majú dopad na katastrálne územie konkrétneho sídla. Pre obec Mirkovce a jej
katastrálne územie sú záväzné nasledujúce regulatívy (číslovanie je podľa textu nariadenia vlády
zverejneného v Zbierke zákonov SR):
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1.V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
1.1 v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridorov,
1.1.4 formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej
siete ťažísk osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami.
Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať naviazanie na Slovenskú a celoeurópsku
polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru, prostredníctvom medzinárodne
odsúhlasených dopravných koridorov,
1.1.8 rozvíjať košicko-prešovské ťažisko osídlenia, ako ťažisko osídlenia Karpatského euroregiónu,
1.2 v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry 1.2.1 podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry,
1.2.1.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
1.2.1.1.2 košicko-prešovskú rozvojovú os: Prešov – Košice – Čaňa – hranica s Maďarskou
republikou,
1.3 ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia
1.3.5 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať
vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
1.3.6 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.3.7 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia,
pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.8 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové
centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre
príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín
centier:
1.3.8.1 prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Prešov,
1.3.9 podporovať rozvoj kvartérneho centra v košicko – prešovskej aglomerácii s najväčším
predpokladom zabezpečenia rozvoja kvartérnych aktivít,
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1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň
sociálno-ekonomického rozvoja,
1.5 podporovať rozvoj priestorov - mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných
ekonomickou a demografickou depresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov,
1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné,
Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov,
Svidník a Vranov nad Topľou,
1.8 chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,
1.9 v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území
národných parkov, v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach
patriacich do sústavy NATURA 2000, posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné
komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie,
1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie
obyvateľstva v prípade ohrozenia,
1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom:
1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám,
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných
informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo
rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného
vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
1.15 v oblasti sociálnej infraštruktúry
1.15.2 v oblasti zdravotníctva
1.15.2.1 vytvárať územno – technické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú
efektívnu dostupnosť zariadeniami ambulantnej a ústavnej starostlivosti a jej zameranie na
prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu závažných ochorení,
1.15.2.4 vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území,
1.15.2.5 vytvárať územno – technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v
oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier.
1.15.3 v oblasti sociálnych služieb,
1.15.3.2 v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku
vytvárať územno – technické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov v
dôchodkovom veku s preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu,
1.15.3.3 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od
konkrétnych potrieb,
1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení na
vzdelávanie Rómov a rozvoj rómskej kultúry,
1.15.3.6 vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu
technickej infraštrúry marginalizovaných skupín obyvateľstva,
1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného
osídlenia podnikateľské aktivity rómskeho etnika,
1.16 v oblasti kultúry a umenia,
1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne,
hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých
kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom
prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),
1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a
rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny,
1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
1.17.2 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského
charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a
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rešpektovať kultúrnohistorické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje
ochrana pamiatok,
1.17.9 venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných
archeologických nálezísk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový
úrad SR
2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky:
2.1 považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko,
Busov, Čergov, Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Ľubické predhorie, Ľubovniansku vrchovina, Nízke
Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty, Vysoké Tatry, Stredný
Spiš, Vihorlat,
2.8 uprednostňovať budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na rozvoj
turistiky a rekreácie,
2.10 usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou
územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
2.15 vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav / s
prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou,
2.16 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu
turistických ciest,
2.16.3 na regionálnej úrovni,
2.16.3.3 regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické
centrá regiónu:
c) 015 Šarišská cyklomagistrála
4. Ekostabilizačné opatrenia
4.1 pri umiestňovaní investícií /rozvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí alebo
plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať prioritne do tzv.
hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia
obcí.
4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a
usporiadaní územia
4.3.2 znižovaním spotreby technologických vôd a zvyšovaním kvality vypúšťaných odpadových
vôd s cieľom zlepšovať stav vo vodných tokoch,
4.3.3 znižovaním emisií do ovzdušia s cieľom zvyšovať jeho kvalitu,
4.3.5 znižovaním produkcie odpadov a zabezpečením postupnej sanácie a rekultivácie priestorov
bývalých a súčasných skládok odpadov a odkalísk priemyselných odpadov,
4.3.6 preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých
plochách (TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov
4.3.7 obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu
retencie vôd
4.5 pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v
poľnohospodárskom a lesnom extraviláne podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene,
prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej
stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,
4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho
fondu ohrozeného vodnou eróziou,
4.9 v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny,
4.9.1 zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny, postupne zabezpečovať
právnu ochranu pripravovaných návrhov území európskeho významu a navrhovaných
území európskeho významu za účelom ich začlenenia do sústavy NATURA 2000 a
zabezpečiť právnu ochranu navrhovaných chránených vtáčích území ako súčasti sústavy
NATURA 2000,
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4.9.2. pri hospodárskom využívaní chránených území uplatňovať diferencovaný spôsob
hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia, najmä
zohľadňovať samoreprodukčnú schopnosť revitalizácie prírodných zdrojov,
4.9.7 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému
ekologickej stability uplatňovať:
4.9.7.1 hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov
druhov ako priaznivý stav časti krajiny, v chránených územiach najmä v kategóriách
ochranných lesov a lesov osobitného určenia,
4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách
podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty)
a hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov ako i priaznivý stav časti krajiny
4.9.7.3 prispôsobenie trasovania dopravnej a inej technickej infraštruktúry ochrane prvkov
ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v
prípade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto infraštruktúry do územia biocentra umiestniť
ju prioritne do okrajových častí biocentra,
4.9.7.4 eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej
stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),
systémovými opatreniami,
4.9.7.5 realizovanie ekologického prepojenia, dopravnou a inou technickou infraštruktúrou,
rozčlenených biocentier a biokoridorov,
4.9.7.6 zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov,
4.9.7.7 minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a
biokoridorov provincionálneho, biosferického, nadregionálneho a regionálneho významu mimo
zastavaných území obce a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými regulatívmi
bodu 4.,
4.9.9 chránené územia národnej siete a územia sústavy NATURA 2000 prednostne využívať na
letnú poznávaciu turistiku a v naviazanosti na terénne danosti územia v prípustnej miere i
pre zimné športy a letné vodné športy,
4.9.11 nevytvárať nové dobývacie priestory v chránených územiach s 3. až 5. stupňom ochrany a
v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000,
4.9.12 zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia,
4.9.13 pri umiestňovaní objektov, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami a odpadmi,
rešpektovať platné právne predpisy a požiadavky vyplývajúce z medzinárodne záväzných
dohovorov, smerníc a záväzkov Slovenskej republiky.
5. V oblasti dopravy
5.3 chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane
prejazdných úsekov dotknutými sídlami na:
5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,
5.3.44 v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,
5.3.44.1 chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,
5.3.44.2 vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,
5.7 chrániť priestory na dobudovanie a ochranné pásma letísk,
5.7.6 pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, Kurov,
Zborov, Kurima, Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské
Michaľany, Kamienka, Kolonica, Sitníky, Vranov-Čemerné.
6. V oblasti vodného hospodárstva
6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,
6.1.1 chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel
zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,
6.1.3 zvyšovať podiel využívania úžitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle,
poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie,
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6.1.4 zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody,
6.1.5 od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie
dažďových vôd a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd, presadzovať technické
riešenia na aspoň čiastočné, resp. sezónne zadržanie týchto vôd v riešených lokalitách pre
zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia,
6.1.6 podporovať výstavbu vodovodov v oblastiach s environmentálnymi záťažami ohrozujúcimi
zdravie obyvateľstva,
6.3 rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)
6.3.1 pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne
realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov
pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných
sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce,
6.3.2 zabezpečiť kvalitu vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek
stanovených súčasne platným nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z.
6.5 vodné toky, meliorácie, nádrže
6.5.1 na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky s
protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na
ochranu intravilánov obcí pred povodňami,
6.5.2 na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,
6.5.5 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané
protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí
a ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre /.
6.5.7 vykonať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde
6.5.8 v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a
fytobentos,
6.5.14 vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží,
6.5.15 podporovať rekonštrukcie obnoviteľných energetických zdrojov, resp. výstavbu malých
vodných elektrárni,
6.5.18 vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle
zákona o ochrane pred povodňami,
7 V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie
7.2 v oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie
7.3 v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,
7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich
umiestňovaní vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia
v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického
stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov,
7.3.4 neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:
7.3.4.1 v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a v navrhovaných a
vyhlásených územiach sústavy NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach a v
hrebeňových častiach pohorí,
7.3.4.2 v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni,
7.3.4.3 v okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych
biokoridorov min.100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m
(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA),
7.3.4.5 v krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne
exponovaných lokalitách, I. a II. triedy,
7.3.4.7 v ucelených lesných komplexoch,
7.3.4.8 v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za
nehnuteľnú kultúrnu pamiatku,
7.3.4.10 v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení, v priestoroch
prevádzkového využívania rádiových leteckých pozemných zariadení,

9

územný plán obce Mirkovce

sprievodná správa

7.3.4.12 v ochranných pásmach 1. stupňa a 2. stupňa vodárenských zdrojov, v kúpeľných
miestach a v kúpeľných územiach, v klimatických kúpeľoch, v aquaparkoch, v ochranných
pásmach minerálnych a liečivých vôd a prírodných liečivých zdrojov 1. stupňa a 2. stupňa.
7.3.5 neumiestňovať pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a energetických
rastlín biomasy:
7.3.5.2 v navrhovaných a vyhlásených územiach európskeho významu sústavy NATURA
2000,
7.4 v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry
7.4.1 vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja
skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov,
7.4.2 z dôvodov, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov je
potrebné, aby investori konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného rozhodnutia
a stavebného povolenia o stanovisko operátorov jednotlivých pevných a mobilných
telekomunikačných sieti o existencií jestvujúcich podzemných telekomunikačných vedení.
8 V oblasti hospodárstva
8.1 v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja
8.1.1 koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky a Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť
podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
8.1.3 diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej
udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
8.1.4 zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,
8.1.6 pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a
rozvojové koncepcie existujúcich prevádzok,
8.1.7 vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na
senzitívne výroby,
8.2 v oblasti priemyslu a stavebníctva
8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej
únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu
územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov
a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny,
8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu využitie existujúcich priemyselných areálov a areálov
bývalých hospodárskych dvorov (hnedé plochy) pre účely zriadenia priemyselných zón a
priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných
faktorov,
8.2.6 podporovať rozvoj tradičnej remeselnej výroby, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti
podporujúce rozvoj vidieka,
8.3 v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
8.3.1 podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na
základe rôznorodosti produkčného potenciálu územia a klimatických podmienok,
8.3.2 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej
ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,
8.3.3 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci
riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na
optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému
ekologickej stability,
8.3.5 neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní
využívať pôvodné (domáce) druhy drevín,
8.3.6 podporovať extenzívne leso-pasienkarske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať
krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
8.3.7 podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín z
produkcie poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou
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silou, s cieľom znížiť hospodársku depresiu najmä v oblastiach s vyšším stupňom ochrany
prírody,
8.4 v oblasti odpadového hospodárstva
8.4.1 nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným aktualizovaným
Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov,
8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť
separovaného zberu a zhodnocovania odpadov s využitím ekonomických nástrojov a
legislatívnych opatrení,
8.4.6 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých
environmentálnych záťaží,
8.4.9 podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a
zneškodňovanie odpadov v obciach
II. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:
1 V oblasti dopravy
1.5 stavby pre leteckú dopravu
1.5.6 dostavba a vybavenie letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom
hospodárstve: Hertník, Kurov, Zborov, Kurima, Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica,
Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Sitníky, Vranov-Čemerné.
2 V oblasti vodného hospodárstva
2.4.40 samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na
verejné zdroje,
2.8 stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží,
2.9 stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,
2.10 poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku,
2.13 požiarne nádrže v obciach.
3. V oblasti zásobovania plynom a energiami,
3.2 Stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie
5 V oblasti telekomunikácií
5.1 stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a ich
ochranné pásma.
6 V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva
6.3 stavby civilnej ochrany obyvateľstva,
6.3.1 zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,
7. V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva
7.3 stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít.
8. V oblasti poľnohospodárstva
8.2 stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s využitím pre
rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu.
9 V oblasti životného prostredia
9.1 stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku,
priehrádzky, poldre a viacúčelové vodné nádrže,
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10 V oblasti odpadového hospodárstva
10.3 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie, recykláciu odpadov a
materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov,
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady


vývoj a charakteristika demografického potenciálu

Podľa údajov ŠÚ SR žilo k 31.12.2011 v obci Mirkovce 1214 obyvateľov, čo predstavuje 0,72%
z celkového počtu obyvateľov okresu Prešov. Celková rozloha územia obce je 955 ha, priemerná
2
hustota osídlenia je 127 obyvateľov na 1 km .
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1991 – 2011 v obci Mirkovce
rok sčítania
1991
2001
2011
počet obyvateľov
786
929
1214
prírastok obyvateľov
+143
+285
index rastu
118,2
130,67
ročný prírastok
+1,8
+ 3,06
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR
Podľa dynamiky pohybu obyvateľstva obec Mirkovce zaznamenáva od roku 1991 neustály nárast počtu
obyvateľov, keď sa priemerný ročný prírastok pohyboval v hodnotách od +1,8% až 3,06%. Podľa
dynamiky vývoja počtu obyvateľov patrí obec do kategórie obcí rastúcej. V porovnaní s vývojom počtu
obyvateľov v okrese Prešov, má obec Mirkovce priaznivejší vývoj počtu obyvateľov.
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 2001 – 2011 v obci Mirkovce
počet obyvateľov
rok
vekové skupiny
spolu
predproduktívny produktívny
poproduktívny
1991 abs.
786
304
375
107
%
38,7
47,7
13,6
2001 abs.
929
343
485
101
%
36,9
52,2
10,9
2011 abs.
1214
491
606
117
%
40,4
49,9
9,7
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

index
vitality
284
339
420

Z uvedeného prehľadu (predproduktívne, produktívne, poproduktívne obyvateľstvo) môžeme
konštatovať, že v obci Mirkovce pretrváva od roku 1991 rastúci až progresívne rastúci typ populácie.
Priemerný vek obyvateľstva v roku 2011 bol 26 rokov, pričom u žien dosiahol hodnotu 27 rokov,
u mužov 25 rokov.
Podľa SODB sa v r. 2011 hlásilo k slovenskej národnosti 27,5% obyvateľov a k rómskej národnosti
63,8% obyvateľov.
Podľa vzdelanostnej štruktúry má základné vzdelanie ukončených 36 % obyvateľov, učňovské bez
maturity 6,5%, stredné odborné bez maturity 3,3%, úplné stredné s maturitou 7,4% a vysokoškolské
4,2% obyvateľstva. Bez vzdelania je 40,3%. Údaje sú podľa SODB 2011.
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Z náboženského vyznania prevláda rímskokatolícka cirkev (82,3%), gréckokatolíckeho vyznania je
3,3% obyvateľov, k evanjelickej cirkvi augsburského vyznania sa hlási 2,7% obyvateľov. Údaje sú
podľa SODB 2011.


predpokladaný demografický vývoj obyvateľstva

Podľa prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2025, spracovanej Štatistickým úradom Slovenskej
republiky je predpokladaný vývoj počtu obyvateľov okresu Prešov nasledovný:
Prognóza obyvateľstva do roku 2025 v okrese Prešov
okres
2010
2015
2020
Prešov
169 918
174 368
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

178 253

2025

Prírastok 2010 - 2025

181 203

11 285

Prognóza obyvateľstva – priemerné ročné indexy rastu v okrese Prešov
Okres
2015/2010
2020/2015
2025/2020
2025/2010
Prešov
0,52
0,45
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

0,33

0,44

Obec Mirkovce zaznamenáva od r. 1991 neustály rast počtu obyvateľov. V priemere ide zhruba o 2%
nárast obyvateľov ročne, pričom rastúci podiel bude predstavovať najmä rómska komunita.
Z hľadiska vekovej štruktúry patrí obec k obciam s progresívnym typom populácie, pomer počtu
obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku bol v sledovanom
období priaznivý.
Na základe týchto štatistických údajov, možno aj naďalej uvažovať o raste populácie v obci, pričom
predpokladaný vývoj počtu obyvateľov počíta s nasledujúcim prírastkom obyvateľstva:
Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov obce Mirkovce do r. 2030
rok
1991
2001
2010
2015
2020
Mirkovce
786
929
1214
1335
1468
z toho časť
111
120
220
Niereše
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR


2025
1615

2030
1776

326

431

bytový fond

V obci je v súčasnosti 138 bytov, z toho trvalo obývaných 131, neobývaných 3, 4 sú využívané ako
rekreačné chalupy. Počet bytov v rodinných domoch je prevládajúci – 120, 18 bytov je v bytových
domoch. Kvalita bytového fondu je vyhovujúca.
Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci je potrebné sa
zamerať na obnovu jestvujúceho bytového fondu, zvýšenie jeho kvality a modernizáciu. Rozvoj
bývania navrhnúť tak, aby v r. 2030 pri predpokladanom zvýšení počtu obyvateľov boli dosiahnuté
tieto ukazovatele:
- počet obyvateľov na jeden byt..........3,2 obyv./byt
- počet bytov na 1000 obyvateľov.......312,5 bytov
čo sú odporúčané hodnoty pre okres Prešov (ÚPN VÚC Prešovský kraj, Zmeny a doplnky 2009)
Z uvedeného nárastu počtu obyvateľov + 562 vyplýva potreba min. 176 bytov pri výhľadovej
obložnosti 3,2 obyv./byt.

13

územný plán obce Mirkovce



sprievodná správa

ekonomická aktivita a pracovné príležitosti

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov v obci je podľa údajov obecného úradu 152 osôb. Väčšina
pracujúcich (148) odchádza za prácou do blízkych miest. Nezamestnanosť v obci dosahuje 63%,
nezamestnaných je 254 osôb, väčšinou z rómskeho etnika.
Pre elimináciu tohto javu je navrhované vytvoriť vhodné podmienky pre znižovanie nezamestnanosti
v obci (podpora tradičných ľudových remesiel, drobné podnikateľské aktivity, podnikanie v oblasti
agroturizmu a turizmu). Návrh nových kapacít občianskej a športovej vybavenosti v obci a výrobných
služieb vytvorí nové pracovné príležitosti, čo prispeje k menšej dochádzke za prácou, k zvýšeniu
podielu voľného času a k skvalitneniu života obyvateľov obce. Taktiež je možné zapojiť rómsku
komunitu do výstavby vlastných obydlí, čím sa zlepší jej sociálna situácia.
2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy


poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie
širšieho územia

Obec Mirkovce sa nachádza cca 12 km juhovýchodne od okresného mesta Prešov, v doline potoka
Balka v Košickej kotline. Stred územia sa nachádza v nadmorskej výške 285 m n. m. a východná časť
vo vrcholových polohách do 620 m n. m. Východná časť katastra je zalesnená a siaha do vrchoviny
Slánskych vrchov. Časť lesa je aj v západnej časti s porastom duba a buka, dolinná časť je
odlesnená. V katastri prevládajú hnedozemné pôdy.
Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí obec Mirkovce do veľkostnej skupiny obcí Prešovského kraja
s počtom obyvateľov 1000 – 1999 obyvateľov. V obci prevláda jedno- a dvojpodlažná zástavba
vidieckeho charakteru.
Obec sa nachádza v blízkosti mesta Prešov, administratívneho, kultúrneho, vzdelanostného
a ekonomického centra sídla samosprávneho kraja a okresu.


väzby obce na záujmové územie

Z hľadiska záujmového územia sa obec nachádza v záujmovom území okresného mesta Prešov
v Dolnotoryskom regióne a je napojená na nadradenú cestnú sieť prostredníctvom ciest III.tr.č.050203
Brestov - Niereše, ktorá plní v obci funkciu zbernej komunikácie a cesty III.tr.č.050201 Šarišské
Bohdanovce - Dúbrava. Táto sa sa napája na cestu I/18 Prešov – Košice a na diaľnicu D1
v Záborskom. Vzdialenosti od väčších miest: od Košíc (250 tisíc obyvateľov) – cca 18 km, od Prešova
(92 tisíc obyvateľov), ktorý je okresným a krajským mestom - 12 km.
Administratívne územie obce Mirkovce susedí s katastrami obcí: Žehňa, Petrovany, Drienov, Šarišské
Bohdanovce a Brestov. Rozloha katastra - riešeného územia je 955 ha.


zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí krajiny, územný priemet
ekologickej stability krajiny

V katastrálnom území obce sa nachádzajú resp. ho zasahujú tieto chránené územia v zmysle zákona
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:
Územie NATURA 2000
Chránené vtáčie územie Slanské vrchy, (Výmera: 63 904 ha). Územie sa vyznačuje dostatkom
lesných komplexov s lúkami, poliami a pasienkami, nachádzajú sa tu druhy viazané hniezdením na
lesné biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje a otvorenú krajinu. Typickými predstaviteľmi
Slanských vrchov sú orol kráľovský (Aquila heliaca), výr skalný (Bubo bubo), orol krikľavý (Aquila
pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a bocian čierny
(Ciconia nigra).
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Významné biotopy
Biotopy, ktoré boli identifikované v skúmanom území, sú charakterizované podľa Katalógu biotopov
Slovenska.
Biotopy európskeho významu
- Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky– Biotop európskeho významu
Biotop tvoria hnojené, jedno- až dvojkosné lúky s prevahou vysokosteblových, krmovinársky
hodnotných tráv, ako ovsík obyčajný, psiarka lúčna, trojštet žltkastý, tomka voňavá, a bylín. Osídľujú
rozmanité stanovištia od vlhkých až po suchšie stanovištia v teplejších oblastiach, s čím je úzko
spojená ich pomerne veľká variabilita. Sú druhovo bohaté, ich typické druhové zloženie sa však mení
podľa typu stanovišťa a spôsobu obhospodarovania. Vrstva machorastov je slabo vyvinutá. Biotop sa
vyskytuje v alúviách veľkých riek, na svahoch, násypoch, na miestach bývalých polí, na zatrávnených
úhoroch a v ovocných sadoch na slabo kyslých až neutrálnych, stredne hlbokých až hlbokých, mierne
vlhkých až mierne suchých pôdach s dobrou zásobou živín.
- Ls 3.2. Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0*) - biotop európskeho významu
Xerotermofilné zapojené lesy duba letného, duba jadranského a ďalších dubov s prímesou
teplomilných javorov (Acer tataricum, A. campestre) a bresta (Ulmus minor). Vyskytujú sa
v sprašových pahorkatinách južného Slovenska, na starých riečnych terasách nížin, veľmi vzácne na
alkalických a mierne kyslých pieskoch. Viažu sa na hlboké pôdy typu černozemí a hnedozemí
s dostatkom vápnika, ale aj voľnejšie viazaných iónov soli. Typické sú ploché tvary reliéfu alebo len
mierne svahy. Floristicky sú to bohaté spoločenstvá, v nenarušenom stave s bohatým podrastom
krovín a charakteristickou prítomnosťou lesostepných prvkov znášajúcich v letných mesiacoch
vysychanie pôdy a súčasne aj alkalickú pôdnu reakciu.
- Ls 4. Lipovo - javorové sutinové lesy (9180*) - biotop európskeho významu
Výskyt tohto biotopu je vo väčšine prípadov v kombinácií s kyslými bukovými lesmi a na južných
expozíciách s biotopom dubovo- hrabové karpatské lesy. Spoločenstvo sa prevažne nachádza na
polospevnených balvanitých sutinách, strmých pravidelných svahoch, na nevyvinutých pôdnych
typoch s výplňou ľahkej zeminy. Druhové zloženie je pestré čo dokazuje aj drevinové zloženie tohto
biotopu, kde sú zastúpené buk lesný (Fagus sylvatica), dub zimný (Quercus petraea), lipa (Tilia sp.),
javor horský(Acer pseudoplatanus), javor mliečny(Acer platanoides), hrab obyčajný (Carpinus
betulus). V bylinnom podraste sa prejavuje ústup bučinových druhov, jako napr. marinkovec voňavý
(Galium odorata), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera). Stálym zastúpením sa vyznačuje
papraď samčia (Dryopteris filix mas), dominanciou pakost smradľavý (Geranium robertianum). Porasty
tohto biotopu v prevažnej miere patria medzi pôdoochranné lesy.
- Ls 5.1. Bukové a bukovo- jedľové kvetnaté lesy (9130)- biotop európskeho významu
Tento typ lesného biotopu patrí k najrozšírenejším biotopom v katastrálnom území obce. Patria
prevažne do kategórie hospodárskych lesov, len menšia časť je zaradená do kategórie lesov
ochranných s dobrou kvalitou produkcie. V drevinovom zložení prevláda buk lesný ( Fagus sylvatica),
ktorý vytvára husto zápojené bukové porasty, len ojedinele sa vyskytuje dub zimný (Quercus petraea),
javor mliečný (Acer platanoides ) a javor horský (Acer pseudoplatanus). Hromadenie nerozložiteľného
odpadu v týchto bučinách a s tým súvisiaci nepatrný rozvoj vegetácie pomohol miestami až k živelnej
prirodzenej obnove buka lesného (Fagus sylvatica), ktorý nepripustil k sebe inú primiešanú drevinu.
Tým si možno vysvetliť skutočnosť, že zachované pôvodné porasty sú čisté bučiny na rozsiahlych
plochách. Celková pokrývnosť bylinného krytu nepresahuje 25 % z celej plochy. Prevládajú druhy
ostrica chlpatá (Carex pilosa), marinkovec voňavý (Galium odoratum), zubačka cibuľkonosná
(Dentaria bulbifera), ku ktorým pristupujú nitrofilné druhy ako zádušník brečtanolistý (Glechoma
hederacea) a.i. Z významných druhov rastlín sa na biotope vyskytuje prilbovka biela (Cephalanthera
damasonium). V niektorých častiach sú lesy ohrozené rozširovaním inváznych druhov rastlín,
prípadne v menšej miere eróziou pôdy spôsobenou nevhodným budovaním lesných ciest a
chodníkov.
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Genofondová lokalita
Geonofondová lokalita Zobraná – predstavuje lesný komplex s reliktnými teplomilnými
spoločenstvami na skalnatých svahoch. Typická teplomilná vegetácia osídľuje najmä južné
a juhozápadné svahy. Existencia teplomilných spoločenstiev je podmienená stanovištnými
podmienkami a je výsledkom dlhodobého prúdenia teplého vzduchu z juhu a po východných
a západných predhoriach Slanských vrchov. Zobraná spolu s ďalšími lokalitami teplomilnej vegetácie
sú dokladom vývoja a migrácie teplomilného rastlinstva z juhu na sever.
Jaskyne
Na riešenom území sa nachádzajú 2 jaskyne: Úpätná jaskyňa (dl. 3m 370 m n.m.) a Veterná diera
(hl.11m, 459 m n.m) v Malej Zobranej. Veterná diera je významným zimoviskom salamandry škvrnitej
v počte až niekoľko sto kusov.
Prvky územného systému ekologickej stability


Prvky územného systému ekologickej stability na nadegionálnej úrovni

Podľa Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES a jeho
aktualizovanej forme sa prvky GNÚSES v riešenom území nenachádzajú.


Prvky územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni

Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES ) okresu Prešov nachádzajúce
sa resp. zasahujúce do skúmaného územia sú definované podľa prerokovaného dokumentu R-ÚSES
okresu Prešov (Ekoland Prešov, 1994). Prvky ÚSES na regionálnej úrovni boli špecifikované
tiež v ÚPN VÚC Prešovského kraja, zmeny a doplnky 2004 schválené Všeobecne záväzným
nariadením č.4 zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228 zo dňa 22.06.
2004 a v zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, schválených Zastupiteľstvom PSK
uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009.
Na riešenom území sa nachádzajú tieto prvky RÚSES:
Biocentrum regionálneho významu (RB-C) Gýmešský jarok – súčasťou je NPR Gýmešský jarok,
jedná sa o lesné spoločenstvá (prevažne duba a buka) na vlhkom poklade.
Biocentrum regionálneho významu (RB-C) Zobraná - Biocentrum predstavuje kalderu otvorenú
smerom na sever. Je súčasťou Oľšavského predhoria a ako členitá vulkanická vrchovina sa v rámci
nej vyskytuje niekoľko rázsoch a plošín. Dominantným lesným spoločenstvom sú dubovo-hrabové lesy
s dubom letným a plstnatým (Quercus robur, Q. Pubescens).
Súčasťou biocentra je genofondová lokalita Zobraná a dve jaskyne v jej východnej časti. Predstavuje
lesný komplex s reliktnými teplomilnými spoločenstvami na skalnatých svahoch. Typická teplomilná
vegetácia osídľuje najmä južné a juhozápadné svahy. Existencia teplomilných spoločenstiev je
podmienená stanovištnými podmienkami a je výsledkom dlhodobého prúdenia teplého vzduchu z juhu
a po východných a západných predhoriach Slanských vrchov. Zobraná spolu s ďalšími lokalitami
teplomilnej vegetácie sú dokladom vývoja a migrácie teplomilného rastlinstva z juhu na sever.
Biokoridor regionálneho významu (RB-K) Gýmešský jarok – Zobraná – Kokošovská dubina Biokoridor smeruje z juhovýchodnej časti RBc Gýmešský jarok na východ cez ornú pôdu a zhruba po
2,5 km sa napája na navrhované RBc Zobraná s lesnými spoločenstvami dubo-hrabín so vzácnymi
druhmi. Prechádza biocentrom a napája sa na NRBc Kokošovská dubina.
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Prvky územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni

Vzhľadom na nehomogénny ráz územia, a veľký kontrast medzi východnou lesnatou časťou katastra
a ostatnou poľnohospodárskou časťou územia, je vymedzenie prvkom ÚSES na miestnej úrovni
problematické. Výraznými bariérovými prvkami, ktoré delia územie katastra sú cesty III. triedy
III/050201 a III/050203 a vzdušené vedenie VN 400 kV. Východná časť katastra je svojim zložením
(lesné plochy, remízky, prechodné leso-krovinné spoločenstvá, trvalé trávne porasty, malobloková
orná pôda) ekologicky vyváženejšia, má pomerne bohatú biologickú diverzitu, oproti centrálnej a
západnej časti katastra, ktorá je monotónna, chudobná na ekologicky hodnotné prvky, prevažuje
typická poľnohospodárska krajina. Vzhľadom na tieto fakty, je vymedzenie prvkom ÚSES na lokálnej
úrovni obtiažne.
Za vhodné prvky ÚSES možno považovať biokoridory miestnych vodných tokov:
- MBk Drienovský potok
- MBk potok Balka
V sprievodnej vegetácii miestnych vodných tokov sa uplatňujú najmä dreviny ako vŕba biela (Salix
alba), vŕba krehká (Salix fragilis), topoľ osikový (Populus tremula), menej topoľ (Populus canescens),
hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), javor poľný (Acer campestre), báza čierna (Sambucus
nigra), hrab obyčajný (Carpinus betulus), jelša lepkavá (Alnus glutinosa).
Pre optimálnu kostru MÚSES by bolo vhodné dobudovať ďalšie biokoridory (líniová sprievodná zeleň,
spevňovacie pásy zelene), ktoré by vhodným spôsobom prepájali východnú a západnú časť katastra.
Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity v katastrálnom území obce je potrebné
rešpektovať najmä tieto krajinnoekologické opatrenia:
- zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy
- zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
- eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak aby sa zabránilo ich šíreniu na
ďalšie lokality
- existujúce stavebné objekty nachádzajúce sa v kontakte s tokom nerozširovať smerom
k toku
- zabezpečiť ochranu prírodných zdrojov
- rešpektovať vodohospodárske záujmy v krajine
- realizovať protierózne opatrenia na ornej pôde
- zvyšovať podiel nelesnej drevinovej vegetácie výsadbou alejí a remízok
- rešpektovať resp. stabilizovať aktívne aj potenciálne zosuvné územia
- zabezpečiť ochranu genofondových lokalít
- minimalizovať zásahy do plôch biotopov
- určiť plochy v intraviláne obce pre realizáciu náhradnej výsadby pre asanované dreviny
2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
 základná urbanistická koncepcia a kompozícia
Obec je založená ako skupinová cestná dedina, nová zástavba je realizovaná prevažne formou
izolovaných rodinných domov rôznej architektonickej úrovne. Priestorovou a výškovou dominantou
obce je pôvodný rímsko – katolícky kostol , pôvodne kaplnka severovýchodne nad obcou, ktorý bol
však nedávno zasiahnutý požiarom. V centrálnej časti obce dominuje nový rímskokatolícky kostol sv.
Krista Kráľa. Z hľadiska stavebno-technického stavu rodinných domov prevládajú objekty dobré
a vyhovujúce. Občianska vybavenosť je sústredená v centre obce (obecný úrad s viacúčelovou sálou
a knižnicou, školy, obchody). V juhovýchodnej časti obce je areál poľnohospodárskej výroby,
v súčasnosti je využívaný čiastočne aj pre výrobné a opravárenské služby.
Na území obce sa nachádzajú nasledujúce formy rodinných domov: rodinné domy vidieckeho typu
s doplnkovým hospodárstvom a úžitkovou záhradou (pôvodná zástavba obce), rodinné domy
mestského typu s úžitkovou záhradou a v malej miere rodinné domy s doplnkovou vybavenosťou
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obchodu. V južnej časti obce sa nachádza jeden bytový dom a v severnej časti v rómskej osade sa
nachádzajú tri trojpodlažné bytové domy.
V severnej časti riešeného územia vo vzdialenosti cca 2 km od pôvodnej obce je situovaná miestna
časť Niereše s pomerne novou ulicovou zástavbou. V osade nie je žiadna vybavenosť, priestorovo
dominuje nový gréckokatolícky kostol v centrálnej časti.
Návrh rieši novú zástavbu rodinných domov v obci v prielukách a vo väzbe na jestvujúcu zástavbu
severným, juhozápadným a južným smerom, v časti Niereše východným a severným smerom,
a primeranú občiansku vybavenosť najmä vo vymedzenej centrálnej zóne obce a v miestnej časti
Niereše pri autobusovej zastávke. Plochy podnikateľských aktivít výrobného charakteru sú sústredené
v južnej časti obce v býv. hospodárskom dvore, rekreačno-športové plochy sú koncentrované tiež v
južnej časti obce. V miestnej časti Niereše je pre výrobnú funkciu, výrobné služby a pre športovú
funkciu určený býv. areál poľnohospodárskeho družstva južne od plôch bývania.
Pri návrhu sme sa riadili týmito zásadami a požiadavkami:
- okolitú krajinu považovať za významnú súčasť kompozície zástavby sídla, zachovávať
pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby
- zachovať jestvujúcu hladinu zástavby, u nových stavieb zachovať primeraný objem tak, aby
vynikli prirodzené dominanty (kostol) a silueta sídla
- zachovať v kompozícii dôležité kompozičné osi – vodný tok, pretekajúci sídlom a jeho
sprievodná zeleň a taktiež základné, nosné komunikácie so sprievodnou zeleňou
- zachovať plošný rozsah existujúcej verejnej zelene
- dotvoriť centrálny priestor obce, doplniť štruktúru jeho zástavby a vytvoriť verejné priestory
v miestnej časti Niereše
- novou zástavbou vytvoriť ponukové plochy pre ďalší rozvoj obce


vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy,
zelene a ostatných plôch

Predpokladaný nárast počtu obyvateľov z 1214 v r. 2010 na 1776 v r. 2030 predstavuje prírastok 562
obyvateľov. Pri výhľadovej obložnosti 3,2 na 1 byt to vyvolá potrebu celkom 176 nových bytov. Na
výhľadový počet obyvateľov je dimenzovaná občianska vybavenosť, športové plochy, plochy statickej
dopravy a verejnej zelene. V oblasti občianskeho vybavenia územný plán dopĺňa školské zariadenia,
poštu, maloobchodné a stravovacie kapacity, dom seniorov, lekárske ambulancie a komunitné
centrum. Nový športový areál s tribúnou a sociálnym zariadením a ďalšími ihriskami (tenisové
a loptové) je navrhnutý v južnej časti obce na časti územia býv. hospodárskeho dvora. Ďalšie
multifunkčné ihriská sú navrhované v miestnej časti Niereše. Nové kapacity maloobchodu a služieb sú
umiestnené v navrhovanej centrálnej zóne obce ako doplnková funkcia v rodinných domoch. V oblasti
dopravy sa navrhujú nové obslužné komunikácie v navrhovaných lokalitách pre bývanie, parkovacie
miesta pre občiansku vybavenosť, pešie cesty a turistické cyklotrasy.
Verejná zeleň je súčasťou centra obce a navrhuje sa jej rekonštrukcia a dosadba spolu
s rekonštrukciou verejného priestranstva.


zásady ochrany a využitia kultúrno – historických a prírodných hodnôt

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1320. Existenciu osady na tomto území však dokazujú
archeologické nálezy už pred 11. storočím. Súčasnú podobu získala obec zlúčením Nižných a
Vyšných Mirkoviec v roku 1944.
Nižné Mirkovce: Polovica obce patrila myšlianskemu prepošstvu, druhá neznámemu majiteľovi. Obec
je doložená z roku 1320 ako Myrk, neskôr ako Mirkowcze (1773), Nižné Merkovce (1920), Nižné
Mirkovce (1927); maďarsky Alsómérk. V roku 1427 mala 13 port. V 16. storočí boli zemepánmi
Segneyovci., v 18. storočí Pillerovci. Po roku 1918 to bola poľnohospodárska obec.
Vyšné Mirkovce: Vznikli asi v roku 1764 vedľa obce Nižné Mirkovce. Obec je doložená z roku 1764
ako Felső Merk, neskôr ako Vyšné Merkovce (1920), Vyšné Mirkovce (1927); maďarsky Felsőmérk.
V 2. polovici 19. storočia postihlo obce vysťahovalectvo. V roku 1787 mali 44 domov a 331
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obyvateľov, v roku 1828 mali 56 domov a 435 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a prácou
v lesoch. Aj za I. ČSR pracovali obyvatelia prevažne v poľnohospodárstve.
Historické pamiatky
V obci sa nenachádzajú pamiatky, zapísané do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Na
východnej strane obce sa nachádza býv. kaplnka sv. Jána Nepomuckého, neskôr prestavaná na
kostol, ktorý zasvätili sv. Jánovi Nepomuckému. Po rekonštrukcii došlo k zmene patrocínia.
Premenoval sa na Kostol Krista Kráľa. Keďže tento kostol bol malý a na konci obce, miestni obyvatelia
sa v roku 1995 rozhodli postaviť priestranejší kostol uprostred obce, ktorý bol vysvätený v r. 1999.
V miestnej časti Niereše sa nachádza grécko – katolícky kostol, pochádzajúci z r. 1993.
V obci sa nachádzajú územia s evidovanými a predpokladanými archeologickými nálezmi:
1. historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia
stredoveku až novoveku (najstaršia zmienka o obci k roku 1320 – na SZ okraji intravilánu
zaniknutý kostol zachytený na vojenských mapovaniach zo záveru 18. – zač. 19. stor.)
2. poloha Baracky – sídlisko z ml. doby kamennej (bukovohorská kultúra), staršej doby železnej,
doby rímskej a včasného stredoveku
3. južne od obce – nálezy z doby bronzovej, bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy
Akákoľvek stavebná činnosť na evidovaných a predpokladaných archeologických lokalitách je
podmienená zabezpečením archeologického výskumu.
Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným stavebným
úradom pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej či inej hospodárskej činnosti zabezpečuje podmienky
ochrany archeologických nálezísk aj mimo uvedených území s evidovanými a predpokladanými
archeologickými nálezmi, v procese územného a stavebného konania.
Na zápis do zoznamu pamätihodností obce sú navrhované božie muky a kríže umiestnené pri cestách
a býv. kaplnka sv Jána Nepomuckého.
2.6. Návrh funkčného využitia územia


základné rozvrhnutie funkcií, prevádzkové a komunikačné väzby na území obce

Obec Mirkovce a miestna časť Niereše budú aj naďalej plniť prevažne obytnú funkciu. Nové plochy
bývania v obci sú navrhnuté v prielukách a na plochách nadväzujúcich na existujúcu zástavbu
(severná, západná, juhozápadná a južná časť sídla), v časti Niereše vo východnej a severnej časti,
prednostne na plochách nadmerných záhrad v zastavanom území a sčasti na poľnohospodárskej
pôde mimo zastavaného územia.
Plochy občianskej vybavenosti (obchody, ambulancie lekárov, pošta, dom seniorov) sú navrhované
v centrálnej zóne obce ako aj v miestnej časti Niereše (dom smútku, polyfunkčný objekt - viacúčelová
sála, obchod, služby). V rómskej osade je navrhované komunitné centrum. Predpokladáme
umiestnenie prevádzok obchodu a služieb aj ako doplnkovej funkcie k rodinným domom, ktoré sú
situované vo vymedzenej centrálnej zóne obce. Podporí to ťažiskové centrum obce a zvýši jeho
atraktivitu.
Plochy výroby a výrobných služieb sú sústredené na území býv. areálov poľnohospodárskeho
družstva. Plochy sú určené pre výrobu a výrobné služby bez nepriaznivých vplyvov na životné
prostredie, pre zhodnocovanie odpadu (demontáž bielej techniky, elektroodpadu) a pre remeselnú
činnosť. V týchto areáloch sa uvažuje aj so zberným dvorom a obecným kompostoviskom.
Športová funkcia je sústredená v športovom areáli v južnej časti obce (v časti býv. hospodárskeho
dvora) aj v rómskej osade, ktoré budú saturovať chýbajúce možnosti rekreačného a športového vyžitia
obyvateľov – maloplošné ihriská pre loptové hry, tenisové ihriská, tribúna so šatňami a klubovňou pri
futbalovom ihrisku. Ďalšie športovo - rekreačné plochy sú v časti Niereše na časti územia býv.
hospodárskeho dvora a v obci pri býv. kaplnke Jána Nepomuckého.
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Verejná zeleň je súčasťou centra obce a navrhuje sa jej rekonštrukcia a dosadba spolu
s rekonštrukciou verejného priestranstva. Taktiež sa navrhuje vybavenie týchto verejných plôch
oddychovými lavičkami a záhradným osvetlením.


vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti

Vo väčšej podrobnosti je potrebné riešiť všetky navrhované lokality pre rozvoj obytnej funkcie
a športový areál v obci.
2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby
a rekreácie


bývanie

Podľa demografickej prognózy nárast počtu obyvateľov z 1102 v r. 2011 na 1777 v r. 2030 vyvolá
potrebu výstavby min. 176 nových bytov. Nové plochy bývania v obci sú navrhnuté prednostne na
plochách nadmerných záhrad v zastavanom území a sčasti na poľnohospodárskej pôde mimo
zastavaného územia na plochách nadväzujúcich na existujúcu zástavbu (severná, juhozápadná,
západná a južná časť sídla), v časti Niereše vo východnej a severnej časti,.
Navrhované lokality rodinných domov:
Mirkovce: spolu 76 bytov z toho:

bytové domy - 12 bytov
rodinné domy - 64 bytov
Niereše: - spolu 100 bytov v rodinných domoch


školstvo a výchova

V obci je situovaná základná škola vo dvoch rekonštruovaných objektoch s kapacitou 8 učební,
s počtom žiakov 95 pre ročníky 1.-4. Ročníky 5.-9. dochádzajú do ZŠ v Šarišských Bohdanovciach.
Škola nie je vybavená jedálňou a školskou družinou, má vonkajšie ihriská, ale nemá telocvičňu. V obci
t.č. nie je materská škola.
Navrhuje sa:
- dobudovanie telocvične
- dobudovanie školskej jedálne
- výstavba učební materskej školy – 1 trieda v obci a 1 trieda v časti Niereše


kultúra a osveta

V centrálnej časti obce Mirkovce sa obecný úrad s viacúčelovou sálou s kapacitou 150 stoličiek
a knižnicou. V obci je situovaný rímsko-katolícky kostol sv. Krista Kráľa, v miestnej časti Niereše sa
nachádza grécko-katolícky kostol.
Navrhuje sa:
- rekonštrukcia a prístavba obecného úradu pre funkcie: pošta, kluby
- komunitné centrum v rómskej osade
- novostavba viacúčelovej sály v Nierešoch pre funkcie: spoločenský sál resp.
telocvičňa, stravovanie, klubová činnosť a obchod.


telovýchova a šport

Obec nemá športové plochy okrem multifunkčných ihrísk pri základnej škole.
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Navrhuje sa:
- vybudovanie futbalového ihriska s tribúnou, sociálnym zariadením so šatňami a klubovňou
- doplnenie areálu o ďalšie formy športových aktivít (volejbal, tenis)
- ihrisko v západnej časti pre rómsku komunitu
- vybudovanie telocvične v ZŠ
- ihrisko v časti Niereše
- rekreačno oddychový areál pri kaplnke J. Nepomuckého


zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Obec má nemá vybudované zdravotné stredisko ani ambulancie praktických lekárov, obvodný lekár
pre dospelých má ambulanciu v Žehni, ambulancia detských lekárov je v Prešove – Solivare. Obec
nemá dom dôchodcov ani iné zariadenia sociálnej starostlivosti.
Navrhuje sa:
- dom sociálnej starostlivosti pre seniorov s kapacitou 10 miest (denný stacionár) a
ambulancie praktického lekára a zubára - novostavba v centre obce


maloobchod

V obci Mirkovce sa nachádzajú dve predajne potravín a zmiešaného tovaru. V miestnej časti Niereše
sa predajne nenachádzajú. Nové kapacity maloobchodu podľa potreby sú navrhované ako doplnková
funkcia k rodinným domom v centrálnej zóne obce, v časti Niereše sa navrhuje polyfunkčný objekt
občianskej vybavenosti, v ktorom bude viacúčelová sála, maloobchod a ďalšie služby obyvateľom.


ubytovanie a stravovanie

V obci sa nenachádzajú ubytovacie ani stravovacie zariadenia.
Navrhuje sa:
- stravovacie zariadenie v polyfunkčnom objekte v časti Niereše.
Ďalšie potrebné kapacity služieb sú navrhované v centrálnej zóne obce ako doplnková funkcia
v rodinných domoch (napr. kaviareň, cukráreň, bufet a pod.)


služby nevýrobné, výrobné a opravárenské

V západnej časti obce sa nachádza cintorín s novým domom smútku. V juhovýchodnej časti
v poľnohospodárskom dvore je situovaný pneuservis, servis vysokozdvižných vozíkov a pekáreň.
V miestnej časti Niereše je situovaný samostatný cintorín bez domu smútku.
Navrhuje sa:
- nový dom smútku v časti Niereše,
- plocha pre umiestnenie výrobných služieb v južnej časti obce a v časti Niereše na území
býv. hospodárskych dvorov
Ďalšie potrebné kapacity služieb sú navrhované v centrálnej zóne obce ako doplnková funkcia
v rodinných domoch (napr. služby cykloturistom – servis, požičovne a pod.).


verejná správa a administratíva

V centre obce sa nachádza budova obecného úradu, viacúčelovej sály a požiarna stanica. Poštový
úrad je v obci Žehňa.
Navrhuje sa:
- dostavba objektu obecného úradu o úradovňu pošty
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nerastné suroviny

V riešenom území obce nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk
nerastných surovín ani staré banské diela. Na riešenom území nie je určené prieskumné územie pre
vyhradené nerasty.


poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Hospodársky dvor sa nachádza v juhozápadnej časti obce, v súčasnosti sa využíva pre
poľnohospodársku výrobu iba čiastočne- súkromný vlastník tu chová hovädzí dobytok v počte 12 ks.
Časť dvora je vyžívaná pre výrobu a opravárenské služby. Druhý hospodársky dvor, situovaný
v miestnej časti Niereše je v súčasnosti nevyužívaný.
Výmera ornej pôdy v katastrálnom území obce je 489 ha, lúky a pasienky zaberajú 165,2 ha (zdroj
štatistický úrad SR). Pôda je obhospodarovaná súkromne hospodáriacimi roľníkmi.
V riešenom území Mirkovce tvoria lesné pozemky výmeru 207,46 ha, z toho porastová plocha
predstavuje 203,30 ha. Lesné pozemky patria do lesného hospodárskeho celku (LHC) Solivar, lesný
celok Neštátne lesy. Z hľadiska kategorizácie lesov je 119,63ha hospodárskych lesov, ktorých účelom
je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných
funkcií lesov a 83,67ha sú ochranné lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z prírodných
podmienok.


výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo

Nové plochy určené pre nezávadnú výrobu, sklady a výrobné služby sú navrhované v obci na území
býv. hospodárskeho dvora, kde sa umiestňuje aj zberný dvor a obecné kompostovisko. Výrobné
funkcie sú navrhované aj v časti Niereše, taktiež na území býv, hospodárskeho dvora.


rekreácia a cestovný ruch

Územie katastra obce Mirkovce náleží do Šarišského regiónu, ktorý má na základe hodnotenia v
regionalizácii cestovného ruchu v strednodobom ako aj dlhodobom horizonte národný význam. V
strednodobom horizonte by sa v ňom mali vyvinúť určité subregióny o.i. Prešov mesto a okolie a tým
aj rekreačný krajinný celok (RKC) Slanské vrchy. Slanské vrchy majú charakter kľudovej zóny s
vhodnými podmienkami pre letnú a zimnú turistiku v prírodnom prostredí. Vhodné vybavenostné
zázemie predstavujú podhorské obce vhodné pre vidiecku turistiku. Uvedený priestor má predpoklady
pre celoročné využitie: pobyt v lesnom – horskom prostredí s pešou turistikou, potrebné je venovať
zvýšenú pozornosť rozvoju agroturistiky a vidieckej turistiky.
Navrhuje sa:
- využiť územie Slanských vrchov ako atraktívne prírodné prostredie vhodné pre letnú
i zimnú turistiku a cykloturistiku a vidiecku turistiku, agroturistiku
- vybudovať cyklistické a turistické trasy územím v nadväznosti na regionálne cyklotrasy
- možnosti poskytovania služieb cyklistom a turistom (ubytovanie, stravovanie) v rodinných
domoch
2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce


súčasne zastavané územie

Hranica zastavaného územia, legislatívne vymedzená stavom k 1.1.1990, je vyznačená v grafickej
časti dokumentácie zvlášť pre časť Mirkovce a zvlášť pre časť Niereše – výkresy č. 2 a 3.
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navrhované zastavané územie

Územný plán navrhuje rozšíriť hranicu súčasne zastavaného územia v obci Mirkovce v severnej,
západnej, juhozápadnej a južnej časti obce o navrhované plochy pre výstavbu rodinných resp.
bytových domov a občiansku vybavenosť. V časti Niereše sa navrhuje rozšíriť hranicu v severnej časti
o navrhovanú plochu pre výstavbu rodinných domov a občiansku vybavenosť – výkresy č. 2 a 3.


vymedzenie centrálnej zóny obce

Územný plán vymedzuje v časti Mirkovce centrálnu zónu obce, v ktorej sú sústredené objekty
občianskej vybavenosti, objekty určené pre bývanie a doplnkovú funkciu občianskej vybavenosti,
kostol a verejné pešie priestory s verejnou zeleňou. Hranica je vyznačená v grafickej časti
dokumentácie, výkresy č. 2 a 3.
2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Ochranné pásma sú zdokumentované v grafickej časti dokumentácie, jedná sa o nasledujúce
ochranné pásma:


ochranné pásma dopravných stavieb

- cesty III. triedy - 20m od osi vozovky na každú stranu v extraviláne
- ochranné pásma Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Mirkovce:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je
stanovené:
 ochranným pásmom vzletovej roviny (sklon 2% - 1:50) s výškovým obmedzením 323,90 –
343,90 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom približovacej roviny (sklon 5% - 1:20) s výškovým obmedzením 331,16
– 356,16 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 14,3% - 1:7) výškovým obmedzením
323,90 – 356,16 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom vodorovnej roviny výškovým obmedzením 357,50 m n.m. Bpv,
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
 ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť
vedené podzemným káblom.
V zmysle §28 ods. 3 a §30 zákona č. 143/1998 Z.Z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký úrad SR dotknutým orgánom
štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných
pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri
stavbách a zariadeniach:
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stavby a zariadenia vysoké, 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a
viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30
ods. 1, písmeno d)

ochranné pásma technickej infraštruktúry

- výtlačné a zásobovacie vodovodné potrubie - 4m od vonkajšieho okraja potrubia
- rozvodné vodovodné potrubie - 2m od vonkajšieho okraja potrubia
- kanalizačné potrubie – 2,5m od vonkajšieho okraja potrubia
- vzdušné VN elektrické vedenie 110 kV - 20m na každú stranu od krajného vodiča
- 22 kV vzdušné vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu,
- 22 kV vzdušné káblové vedenie - 2 m od krajného vodiča na každú stranu,
- 22 kV podzemné káblové vedenie – 1m od krajného vodiča na každú stranu
- pri transformovniach 10 m po obvode kolmo od hranice objektov stanice,
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom
nižším ako 0, 4 MPa,
- 8m pre technologické objekty


bezpečnostné pásma

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na
nezastavanom území,
- 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
- pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe,
bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.


ostatné ochranné pásma funkčných plôch

- cintorín
- les
- ochranné pásmo vodných tokov
- ochranné pásmo ČOV Niereše
- ochranné pásmo poľnohospodárskeho dvora

50m od oplotenia
50m od hranice lesa
5 m od brehovej čiary
50m od oplotenia
50 m od chovných objektov

2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné u stavieb dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi objektami
uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších zmien, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Ochranné stavby CO obyvateľstva sú riešené v pláne ukrytia obyvateľstva obce v súlade s
ustanoveniami úplného znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva č 42/1994 Z.z.v znení
neskorších zmien a s vyhláškou č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších zmien o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO.
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Súčasný stav zabezpečenia ukrytia obyvateľstva:
Časť obce

Počet obyv.

Mirkovce
Niereše

1134
114

Obec spolu:

OÚ

PÚ

OÚ+PÚ

počet/kapac.

počet/kapac.

počet/kapac.

20/285
7/114
27/399

-

20/285
7/114
27/399

% zabezpeč.

JÚBS

% zabezpeč.

počet/kapac.

28
100
38

7/849
7/849

96
96

Pre navrhovanú zástavbu budú budované jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS)
v zmysle uvedenej vyhlášky a na základe analýzy územia pre 100% obyvateľov. Samostatná CO
doložka sa v ÚPN-O nespracúva. Pre JÚBS je potrebné viesť a aktualizovať určovacie listy.
Výstavba v blízkosti vodných tokov je podmienená umiestnením stavieb mimo inundačné územie nad
hladinu Q100 – ročnej veľkej vody. Potrebné je tiež zabezpečiť protipovodňovú ochranu pred
prietokom Q100-ročnej veľkej vody pre navrhovanú ČOV v obci, ktorá je situovaná v blízkosti vodného
toku Balka. Korytá vodných tokov mimo zastavaného územia sa navrhujú ponechať v prirodzenom
stave a krajinnoekologickými opatreniami prispieť k zadržiavaniu vody v území. Všetky technické
zásahy do tokov by mali rešpektovať ekologické kritériá s nevyhnutným zadržiavaním vody v tokoch,
a to predovšetkým zvýšením minimálnych vodných stavov. Toto je možné zabezpečiť iba zvýšením
hydromorfnosti jednotlivých povodí. Severne od obce na vodnom toku Balka a jeho bezmennom
prítoku sú navrhované retenčné nádrže na zníženie rizika záplav v obci.
Pozdĺž obidvoch brehov vodných tokov je potrebné ponechať voľný nezastavaný pás šírky 5m pre
údržbu.
2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
V katastrálnom území obce sa nachádzajú resp. ho zasahujú tieto chránené územia v zmysle zákona
NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:
Územie NATURA 2000
Chránené vtáčie územie Slanské vrchy (výmera: 63 904 ha). Územie sa vyznačuje dostatkom
lesných komplexov s lúkami, poliami a pasienkami tu nachádzajú druhy viazané hniezdením na lesné
biotopy a potravným teritóriom na ich široké okraje a otvorenú krajinu. Typickými predstaviteľmi
Slanských vrchov sú orol kráľovský (Aquila heliaca), výr skalný (Bubo bubo), orol krikľavý (Aquila
pomarina), včelár lesný (Pernis apivorus), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus) a bocian čierny
(Ciconia nigra).
Významné biotopy
Biotopy, ktoré boli identifikované v skúmanom území, sú charakterizované podľa Katalógu biotopov
Slovenska.
Biotopy európskeho významu:
- Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky
- Ls 3.2. Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0*)
- Ls 4. Lipovo - javorové sutinové lesy (9180*)
- Ls 5.1. Bukové a bukovo- jedľové kvetnaté lesy (9130)
Genofondová lokalita
Geonofondová lokalita Zobraná –
spoločenstvami na skalnatých svahoch

predstavuje
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Jaskyne
Na riešenom území sa nachádzajú 2 jaskyne: Úpätná jaskyňa (dl. 3m 370 m n.m.) a Veterná diera
(hl.11m, 459 m n.m) v Malej Zobranej. Veterná diera je významným zimoviskom salamandry škvrnitej
v počte až niekoľko sto kusov.
Prvky územného systému ekologickej stability


Prvky územného systému ekologickej stability na nadregionálnej úrovni

Podľa Generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES a jeho
aktualizovanej forme sa prvky GNÚSES v riešenom území nenachádzajú


Prvky územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni

Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES ) okresu Prešov nachádzajúce
sa resp. zasahujúce do skúmaného územia sú definované podľa prerokovaného dokumentu R-ÚSES
okresu Prešov (Ekoland Prešov, 1994):
Biocentrum regionálneho významu (RB-C) Gýmešský jarok – súčasťou je NPR Gýmešský jarok,
jedná sa o lesné spoločenstvá (prevažne duba a buka) na vlhkom poklade.
Biocentrum regionálneho významu (RB-C) Zobraná - Biocentrum predstavuje kalderu otvorenú
smerom na sever. Je súčasťou Oľšavského predhoria a ako členitá vulkanická vrchovina sa v rámci
nej vyskytuje niekoľko rázsoch a plošín.
Biokoridor regionálneho významu (RB-K) Gýmešský jarok – Zobraná – Kokošovská dubina Biokoridor smeruje z juhovýchodnej časti RBc Gýmešský jarok na východ cez ornú pôdu a zhruba po
2,5 km sa napája na navrhované RBc Zobraná s lesnými spoločenstvami dubo-hrabín so vzácnymi
druhmi. Prechádza biocentrom a napája sa na NRBc Kokošovská dubina.


Prvky územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni

Vzhľadom na nehomogénny ráz územia, a veľký kontrast medzi východnou lesnatou časťou katastra
a ostatnou poľnohospodárskou časťou územia, je vymedzenie prvkom ÚSES na miestnej úrovni
problematické. Výraznými bariérovými prvkami, ktoré delia územie katastra sú cesty III. triedy
III/050201 a III/050203 a vzdušené vedenie VN 400 kV. Východná časť katastra je svojim zložením
(lesné plochy, remízky, prechodné leso-krovinné spoločenstvá, trvalé trávne porasty, malobloková
orná pôda) ekologicky vyváženejšia, má pomerne bohatú biologickú diverzitu, oproti centrálnej a
západnej časti katastra, ktorá je monotónna, chudobná na ekologicky hodnotné prvky, prevažuje
typická poľnohospodárska krajina.
Za vhodné prvky ÚSES možno považovať biokoridory miestnych vodných tokov:
- MBk Drienovský potok
- MBk potok Balka
Pre optimálnu kostru MÚSES by bolo vhodné dobudovať ďalšie biokoridory (líniová sprievodná zeleň,
spevňovacie pásy zelene), ktoré by vhodným spôsobom prepájali východnú a západnú časť katastra.
Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity v katastrálnom území obce sú
navrhované najmä tieto krajinnoekologické opatrenia:
- zvyšovať podiel prirodzenej obnovy
- zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
- kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním územia)
- odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny
- eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak aby sa zabránilo ich šíreniu na ďalšie
lokality
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rešpektovať vodohospodárske záujmy v krajine
realizovať protierózne opatrenia na ornej pôdy
rešpektovať resp. stabilizovať aktívne aj potenciálne zosuvné územia
zabezpečiť ochranu významných krajinnných prvkov (jaskyne...)
zabezpečiť ochranu genofondových lokalít
optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie znižovaním zápoja) z
dôvodu chránených alebo ohrozených druhov rastlín
- zachovať a doplniť chýbajúcu krajinotvornú stromovú a krovitú vegetáciu – líniovú pozdĺž
poľných ciest, miestnych a štátnych komunikácií v extraviláne, na medziach, a plošnú v rámci
veľkoblokových poľnohospodárskych štruktúr (okrem iného tiež z dôvodu obmedzenia
veternej a vodnej erózie, vytvorenia migračných biokoridorov, úkrytových možností pre biotu,)
- určiť plochy v intraviláne obce pre realizáciu náhradnej výsadby pre asanované dreviny
- prípadné navrhované premostenia a priepusty pod komunikáciami tokov realizovať tak, aby
umožňovali potrebný prietok vody a zároveň i migráciu živočíchov
Pre realizáciu náhradnej výsadby pre asanované dreviny sa navrhuje centrálna zóna obce a cintorín.
-

2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
2.12.1 Verejné dopravné vybavenie
Cestná doprava
Obec Mirkovce je na celoštátnu dopravnú sieť (diaľnica D1. cesta I/ 18) napojená prostredníctvom
cesty III/50203 Brestov - Niereše a cesty III/050201 Šarišské Bohdanovce – Dúbrava. Dopravná
obsluha obce je zabezpečovaná hromadnou autobusovou dopravou SAD Prešov.
Obec Mirkovce nie je priamo napojená na železničnú dopravu, najbližšia železničná stanica je
v Prešove na trati č. 188 Kysak – Plaveč – Poľská republika (trať je súčasťou európskeho
železničného koridoru č. IX severo-južný tranzitný koridor a je zaradená do dohody AGTC ako trasa C
30/1) s napojením v Kysaku na hlavnú železničnú trať č. 180 Čierna n. Tisou - Košice – Žilina –
Bratislava. Táto trať patrí medzi trate medzinárodného a celoštátneho významu a je súčasťou
európskeho koridoru č. V (západo-východný tranzitný koridor), zaradená do dohody AGTC a AGC
ako trasa CE40. V súčasnosti je projekčne spracovávaná modernizácia železničnej trate Žilina –
Košice, po modernizácii ktorej sa zvýši traťová rýchlosť max na 120 km/h s obmedzeniami na 100
km/h.
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Obr. Dopravná schéma

zdroj: SSC, 2013

Letecká doprava
V juhozápadnej časti katastra obce Mirkovce sa nachádza Letisko pre letecké práce
v poľnohospodárstve Mirkovce, ktoré má určené ochranné pásma rozhodnutím Štátnej leteckej
inšpekcie zn. 1-165/84 zo dňa 7.12.1984, zasahujúce časť katastrálneho územia.
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:
 ochranným pásmom vzletovej roviny (sklon 2% - 1:50) s výškovým obmedzením 323,90 –
343,90 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom približovacej roviny (sklon 5% - 1:20) s výškovým obmedzením 331,16 –
356,16 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 14,3% - 1:7) výškovým obmedzením 323,90
– 356,16 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom vodorovnej roviny výškovým obmedzením 357,50 m n.m. Bpv,
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
 ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť
vedené podzemným káblom.
V zmysle §28 ods. 3 a zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký úrad SR dotknutým orgánom
štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných
pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri
stavbách a zariadeniach:
- stavby a zariadenia vysoké 100m a viac nad terénom (§30 ods. 1 písm.a)
- stavby a zariadenia vysoké 30m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods.1, písm.b)
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice (30 ods.1, písm. c)
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zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30 ods.1,
písm.d)

Osobná hromadná doprava
Preprava osôb z obce Mirkovce do okresného a krajského mesta Prešov je zabezpečená
autobusovou dopravou SAD Prešov a.s. resp. EUROBUS a.s. Košice. Denne sa uskutoční 13 spojov
do Prešova a 5 spojov do Košíc.
Komunikačná sieť obce
Šírkové usporiadanie ciest III.tr. v zastavanom území je v kategórii MZ 8,5(8,0)/50 vo funkčnej triede
B3, mimo zastavaného územia v kategórii C 7,5/70.
Obsluha územia obce je zabezpečovaná cestou III/050203, ktorá tvorí dopravnú os obce a je
doplnená miestnymi komunikáciami v šírkovom usporiadaní 3,5 až 5,0 m. Sú charakteru upokojených
komunikácií so zmiešanou prevádzkou a premenlivej kvality.
Dopravné intenzity v danom úseku cesty III/50201 podľa sčítania z roku 2005 a 2010 a prognóza 2030
Ročné priemerné denné intenzity profilové (RPDI - sk.voz./24 h)
ÚSEK
CESTA
SPRÁVCA
T
O
M
S
Rok
03270
050201
SK PO PO
98
725
4
827
2005
03270
050201
SK PO PO
84
450
2
536
2010
03270
050201
SK PO PO
89
484
2
575
2030
Legenda: T - nákladné automobily a prívesy, O – osobné a dodávkové automobily, M – motocykle, S
– súčet všetkých automobilov a prívesov

Obr. Schéma dopravnej intenzity 2010
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Návrh obslužného komunikačného systému:
- navrhovaný komunikačný systém novej zástavby bude nadväzovať na existujúcu cestnú sieť
v čiastočne zokruhovanom uličnom systéme v kategórii MO 6,5/40. V zmysle STN 73 6110 ide
o dvojpruhové miestne komunikácie so šírkou vozovky 6,0 m a min. jednostrannými chodníkmi
pre peších .
Pešie a cyklistické chodníky
Pešie chodníky sú vybudované v centrálnej časti obce obojstranne pozdĺž cesty III/50203, v západnej
a východnej časti obce jednostranne. Chodníky sú prevažne zo zámkovej dlažby, pozdĺž potoka Balka
je chodník betónový. Šírka chodníka je premenlivá od 1m do 1,5m. Ostatné miestne komunikácie sú
bez chodníkov pre peších. Miestna časť Niereše nemá pešie chodníky vybudované. Cyklistické cesty
v katastri obce nie sú vybudované.
Návrh:
-

-

pozdĺž jestvujúcich komunikácií v časti Niereše navrhujeme vybudovať jednostranný
chodník pre peších s min. šírkou 1,5m,
v časti Niereše vybudovať peší a cyklistický chodník pozdĺž cesty III/050201
s pokračovaním pozdĺž cesty III/ 050203 do obce Mirkovce
existujúce a navrhované lokality bývania navrhujeme prepojiť systémom peších ťahov
bezkolízne s plochami aktivít, občianskej vybavenosti, plochami športu a oddychu,
ponukovými plochami pre výrobu ako aj zastávkou SAD
v nových lokalitách IBV navrhujeme pozdĺž obslužných komunikácií zrealizovať min.
jednostranne pešie chodníky šírky 1,5m,

cyklistický chodník
pozdĺž ciest III. tr. vybudovať obojsmerný cyklistický chodník š. 2,5m smerom do
susedných obcí
cykloturistický chodník severne od obce Mirkovce smerom na Žehňu
statická doprava
V obci sú zriadené pre občiansku vybavenosť tieto parkovacie plochy:
- obecný úrad - 3 parkovacie miesta
Iné parkovacie plochy pre potreby občianskej vybavenosti nie sú zriadené, parkuje sa pozdĺž ciest III.
triedy a na miestnych komunikáciách Pre potreby obyvateľov bývajúcich v bytovom dome samostatné
parkoviská nie sú zrealizované. Obyvatelia bývajúci v rodinnej zástavbe si stavajú garážové státia
podľa potreby na vlastných pozemkoch.
Návrh:
Nároky na statickú dopravu boli vypočítané v zmysle STN 73 6110, kde sú stanovené základné
ukazovatele pre príslušnú účelovú jednotku podľa druhu a funkčného vyžitia objektu, pre stupeň
automobilizácie 1:2,5.
Podľa vyhlášky č.532/2002 Z.z. je potrebné z navrhovaného počtu parkovacích miest vyčleniť cca 4%
pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu.
Potreba kapacít pre potreby občianskej vybavenosti je zostavená v tabuľke:

30

územný plán obce Mirkovce

sprievodná správa

Mirkovce
Druh
vybavenosti

počet merných
jednotiek spolu

Ukazovateľ
1. park.m.

dom
seniorov
10 miest/28 stol.
kultúrny dom, obecný úrad
športový areál
lekárske ambulancie
cintorín
rekreačno – oddychová plocha

5 návšt.

Celková potreba pre navrhovanú občiansku vybavenosť

potreba počtu
na mernú jedn. park. miest
6 miest
10 miest
10 miest
5 miest
5 miest
10 miest
54 miest

Niereše
Druh
vybavenosti

počet merných
jednotiek spolu

viacúčelová sála, rešt. 80 stoličiek
cintorín

Ukazovateľ
1. park.m.

4 stol/1miesto

Celková potreba pre navrhovanú občiansku vybavenosť

potreba počtu
na mernú jedn. park. miest
20 miest
5 miest
25 miest

Pri návrhu nových objektov občianskej vybavenosti, podnikateľských aktivít, či pri zmene funkčného
využitia už existujúcich objektov je potrebné požadovať zabezpečenie potrieb statickej dopravy
v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 na vlastnom pozemku. Takto sa zabráni parkovaniu vozidiel na
verejných komunikáciách.

2.12.2. Vodné hospodárstvo


zásobovanie vodou

V katastrálnom území obce Mirkovce sú evidované vodné zdroje prameň Baracky a prameň Pod
Zobranou so stanovenými ochrannými pásmami I. a II. stupňa.
Obec Mirkovce má vybudovaný obecný vodovod v správe VVS a.s. Košice, napájaný z vodojemu
2
východne od obce, ktorý má kapacitu 150 m a v časti Niereše je zásobovanie pitnou vodou z
vlastných zdrojov – studní. Rómska osada v obci je zásobovaná z hydrantov, osadených pri
prístupovej komunikácii.
Výpočet potreby vody:
Potreba vody do roku 2030:
Základné hydrotechnické údaje:
Počet obyvateľov r. 2011
predpokladaný celkový počet pripojených obyvateľov v r. 2030

1214
1776

Výhľadová potreba vody je stanovená v zmysle „ vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
684/2006 Z.z.“ zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Kritériá pre určenie špecifickej potreby vody:
- špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym
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ohrevom TÚV
- zníženie potreby vody o 11%
- špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť
pre obce od 1001 do 5000 obyvateľov

-1

-1

-1

-1

135 l.os .deň
-1
-1
-15l.os .deň

25 l.os .deň
Spolu:145 l.os-1.deň-1

Časť Mirkovce – 1345 obyvateľov v r. 2030:
Priemerná denná potreba vody - obyvatelia:
Qp = 1345 x 145 = 195 025 l/deň = 2,25 l/s
Maximálna denná potreba vody - obyvatelia:
Qm = Qp x kd = 195 025 x 1,6 = 312 040 l/deň = 3,6 l/s
Maximálna hodinová spotreba vody - obyvatelia:
Qh = Qm x kh = 312 040 x 1,8 = 561 672 l/deň = 23 403 l/hod = 6,5 l/s
Výpočet potreby akumulácie vo VDJ – rok 2030:
V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu (potrebná akumulácia ) sa pohybuje
v rozmedzí 60 až 100 % z Qm.
V = 0,6 x Qm
V = 0,6 x 312 040 =187 224,00 = 200,0 m3
Zásobovanie novej zástavby obce na základe urbanistického riešenia bude prostredníctvom
navrhovaného vodovodu. Akumulácia vody bude zabezpečená v jestvujúcom vodojeme objemu 150
m3, ktorý bude potrebovať rozšíriť pre návrhové obdobie v roku 2030 na kapacitu 200 m3.
Časť Niereše – 431 obyv. v r. 2030
Výpočet potreby vody:
Priemerná denná potreba vody - obyvatelia:
Qp = 431 x 145 = 62 495 l/deň = 0,72 l/s
Maximálna denná potreba vody - obyvatelia:
Qm = Qp x kd = 62 495 x 1,6 = 99 992 l/deň = 1,15 l/s
Maximálna hodinová spotreba vody - obyvatelia:
Qh = Qm x kh = 99 992 x 1,8 = 179 985,6 l/deň = 7 499,4 l/hod = 2,08 l/s
Výpočet potreby akumulácie vo VDJ – rok 2030:
V = 0,6 x Qm
V = 0,6 x 99 992 = 59 995,2= 60 m3.
Zásobovanie pitnou vodou pre časť Niereše (jestvujúca i navrhovaná zástavba) navrhujeme
3
napojením na jestvujúci vodojem Žehňa o objeme 100 m ( kóta dna 461,30 m.n.m., max. hl. 465,30
m.n.m, situovaný juhovýchodne od obce Žehňa ) napojením na prívodné potrubie do obce Dúbrava.
Vodojem bude potrebné rozšíriť o kapacitu 60 m3, potrebnú pre časť Niereše, nerieši to však ďalšie
rozšírenie kapacity pre výhľadový rozvoj obce Žehňa a časti Dúbrava, ktoré sú tiež zásobované
z tohto vodojemu. Zhodnotenie celkovej kapacity vodojemu pre všetky spotrebiská je potrebné riešiť
v ÚPN O Žehňa zhodnotením disponibilných zdrojov resp. napojením na zásobovacie vodovodné
potrubie zo Stariny.
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Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd

Odvedenie odpadových vôd je realizované delenou kanalizáciou – dažďové vody zo spevnených
komunikácií sú odvedené rigolmi cez lapače splavenín do miestnych vodných tokov. Splaškové vody
sú odvedené z jednotlivých objektov do malých čistiarní odpadových vôd typu BIO CLEANER a po
vyčistení sú stokami „A“ DN 600 a DN 1000, „B“ DN 400 a DN 300 a „C“ DN 300 zaústené cez lapače
splavenín a cez výustné objekty do miestneho potoka. Miestna časť Niereše nemá vybudovanú
kanalizáciu, splaškové vody z jestvujúcej zástavby a navrhovanej zástavby sa navrhuje odviesť do
spoločnej ČOV v obci Mirkovce s odvedením prečistených vôd do vodného toku Balka. Navrhovaná
zástavba v lokalite Niereše – Valakazy (55 RD) vzhľadom na aktuálnosť výstavby v krátkom čase má
navrhnuté dočasné odvedenie odpadových vôd do malej ČOV pri Drienovskom potoku. Rómska
osada nemá vybudovanú kanalizáciu, navrhuje sa odvedenie odpadových vôd do spoločnej ČOV
v južnej časti obce.


Čistiareň odpadových vôd

V obci Mirkovce je v južnej časti pri potoku Balka navrhovaná nová mechanicko – biologická čistiareň
odpadových vôd s dlhodobou, obehovou nízko zaťažovanou aktiváciou, nitrifikáciou, denitrifikáciou,
stabilizáciou kalu, akumuláciou v kalojeme s terciárnym stupňom dočistenia. Bude slúžiť pre
odvedenie odpadových vôd z rómskej osady a obce Mirkovce a tiež pre miestnu časť Niereše.
Odvedenie odpadových je navrhované delenou kanalizáciou.
Stavbu ČOV v obci je potrebné zabezpečiť vybudovaním protipovodňovej ochrany pred Q100-ročnou
veľkou vodou.
Výpočet množstva odpadových vôd:
Počet obyvateľov: 1776
Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej vody za
sekundu Qp = 1776 x 145 = 257 520 l/deň = 2,98 l/s.
Ročné množstvo vyčistenej vody:
Qročné = Qp x 365 dní = 257 520 x 365 = 93 995 m3/rok
Celodenná produkcia BSK5:
1776 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 106 560 g/d = 106,56 kg. BSK5.os-1. d-1
V časti Niereše je navrhovaná samostatná biologická ČOV pre I. etapu navrhovanej výstavby (cca 50
RD v lokalite Valakazy) s odvedením prečistenej vody do Drienovského potoka. Po realizácii obecnej
ČOV budú tam napojené aj tieto rodinné domy.


dažďové vody

Dažďovú vodu je potrebné zadržať v riešenom území, aby sa redukoval objem odtečenej vody
z povodia. Preto sa navrhuje dažďovú vodu zo striech domov, chodníkov a dvorov doviesť na trávnaté
plochy záhrad, kde vsiakne do podložia. Vody z plôch komunikácií budú odvedené rigolmi cez lapače
splavenín do vodného toku Balka v obci a do Drienovského potoka v časti Niereše.


vodné toky a plochy

V katastri obce spravuje SVP š.p. tieto drobné vodné toky:
- č. 4-32-04-134 Drienovský potok
- č. 4-32-04-140, 138 a 136 vodný tok Balka v úseku rkm 0,0-8,1
Vodný tok Balka od rkm 8,1 po prameň s bezmennými prítokmi je v správe š.p. Lesy SR.
Vodné toky v katastrálnom území obce nemajú kapacitu na prevedenie Q100 ročnej vody.
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V k.ú. sa nachádza odvodňovací kanál K1 Niereše (evid.č. 5407 193 003) o celkovej dĺžke 0,769 km,
ktorý je v správe Hydromeliorácií, š.p. V karastri obce je tiež vybudované odvodnenie
poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom, vlastník je neznámy.
V riešenom území je potrebné dodržať nasledovné všeobecné požiadavky:
- rešpektovať prirodzené inundačné územia tokov v zmysle §20 zák.č. 7/2010 Z.z.
o ochrane pred povodňami a rešpektovať v nich obmedzenia výstavby. Keďže v k.ú.
obce Mirkovce ani v časti Niereše nebolo orgánom štátnej vodnej správy vyhlásené
inundačné územie vodných tokov, je potrebné výstavbu na lokalitách v blízkosti
vodných tokov podmieniť vypracovaním hladinového režimu a umiestnením stavieb nad
hladinu Q100 ročnej vody a ich adekvátnou protipovodňovou ochranou
- pre výkon správy vodných tokov ponechať pozdĺž brehov vodných tokov
a odvodňovacieho kanála voľný manipulačný pás v šírke 5m
- v rámci odvádzania dažďových vôd v území realizovať opatrenia na zadržanie
povrchového odtoku v území tak, aby odtok nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou
navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.
- realizovať protierózne opatrenia na spomalenie odtokových pomerov vodného toku
Balka a bezmenného prítoku nad obcou
Navrhuje sa:
Retenčné vodné nádrže sú navrhované severne od obce, na bezmennom pravostrannom prítoku
potoka Balka a na potoku Balka, a budú slúžiť pre zadržanie prívalových vôd a ochranu zástavby
obce. Technické riešenie vodných plôch je potrebné prerokovať so správcami týchto vodných tokov.
2.12.3. Energetika


elektrická energia

Katastrom obce prechádza jestvujúce 2x400kV vedenie V477/478 Lemešany – Krosno
prevádzkované a vo vlastníctve SEPS a.s. Bratislava.
Zásobovanie obce je riešené zo vzdušného distribučného vedenia VSD a.s. Košice VN 22kV č. V314,
ktoré je napájané z elektrickej stanice 110/22kV ES0586-02 Prešov II. Distribúcia a dodávka elektriny
je zabezpečovaná zo vzdušnej distribučnej siete NN, napájanej z troch distribučných staníc VN/NN
VSD a.s.:
- TS0663-00001 obec PD, stĺpová s výkonom transformátora 400kVA
- TS0663-00002 výst. OSP, stĺpová s výkonom transformátora 160kVA
- TS0663-00003 mrežová, s výkonom transformátora 100kVA
V obci sa nachádza ešte jedna trafostanica, ktorá nie je v majetku VSD a.s.:
- TS0663-0062 PD Mirkovce, stĺpová s výkonom transformátora 100kVA
Stav siete je v súčasnosti vyhovujúci a pri súčasnom odbere pracuje spoľahlivo pri dodržaní
predpísaných parametrov elektroenergetickej siete. Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých
odberateľov v sídle je vykonávaná verejným NN vzdušným rozvodom. Najväčším odberateľom je
obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče.
Návrh riešenia
Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD, BD a pre potreby občianskej vybavenosti.
Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond je vypočítaná v zmysle zásad
pre navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2,
článok 4.2.1.1 vydanú SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990.
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Potreba elektrickej energie – návrh:
časť Mirkovce – 64 b.j. v RD a 12 b.j. v BD – spolu 76 b.j.
Riešený počet bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu
nasledovne:
Kategória

Podiel
%

A
B1
B2
C1
C2
SPOLU

bytov

Počet
bytov

75
0
20
5
0

57
0
15
4
0

Merné
zaťaženie
Sb
/kVA/b.j./
Vývod NN
DTS vn/nn
1,7
1,5
2,4
2,0
5,2
5,0
10,0
9,0
14,5
14,5

Celkový
kVA
DTS

príkon

85,50
0,0
75,0
36,0
0,0
196,0

Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20
% v špičke u kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle
uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých kategóriách (bj + vyb.) bude nasledovné:
Kategória

Podiel
%
A
B1
B2
C1
C2

bytov

Počet
bytov

75
0
20
5
0

57
0
15
4
0

Merné
zaťaženie
Sb
/kVA/b.j./
Vývod NN
DTS vn/nn
2,04
1,8
2,9
2,4
6,8
6,5
14,0
12,6
14,5
14,5

SPOLU

Celkový
kVA
DTS

príkon

102,6
0,0
97,5
50,4
0,0
250,5

Výpočet počtu transformátorov :
Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom :
nT = (PPOS x Zp) : STh
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru
Zp - koeficient prídavného zaťaženia
STh - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA
Počet transformátorov pre návrhové obdobie:
nT-NO = (250,5 kVA x 1,3) : 400 = 0,8 = 1 ks
Je potrebných 1ks, teda 1 trafostanica o výkone 400 kVA
časť Niereše – 100 RD ( b.j.)
Riešený počet bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu
nasledovne:
Kategória

A
B1
B2

Podiel
%

bytov

75
0
20

Počet
bytov
75
0
20

Merné
zaťaženie
Sb
/kVA/b.j./
Vývod NN
DTS vn/nn
1,7
1,5
2,4
2,0
5,2
5,0
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5
0

5
0

Merné
zaťaženie
/kVA/b.j./
10,0
14,5

Sb
9,0
14,5

45,0
0,0
258,0

Potreba elektrickej energie pre vybavenosť
Kategória

Podiel
%
A
B1
B2
C1
C2

bytov

75
0
20
5
0

Počet
bytov
75
0
20
5
0

Merné
zaťaženie
Sb
/kVA/b.j./
Vývod NN
DTS vn/nn
2,04
1,8
2,9
2,4
6,8
6,5
14,0
12,6
14,5
14,5

SPOLU

Celkový
kVA
DTS

príkon

135,0
0,0
130,0
63,0
0,0
328,0

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom :
nT = (PPOS x Zp) : STh
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru
Zp - koeficient prídavného zaťaženia
STh - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA
Počet transformátorov pre návrhové obdobie :
nT-NO = (328 kVA x 1,3) : 250 = 1,7 = 2 ks
Sú potrebné 2 trafostanice o výkone 250 kVA.
Navrhuje sa:
- súčasné elektrické zariadenia ponechať do doby realizácie prvej etapy výstavby – v lokalite
Valakazy sa navrhuje 2 nové kioskové trafostanice TS 250 kVA
- transformačnú stanicu TS v južnej časti Mirkoviec v býv. PD osadiť trafom o výkone 400 kVA,
- 22kV prípojné vedenia k novým trafostaniciam resp. ich preložky riešiť podzemným káblom
- transformačnú stanicu TS v severnej časti Mirkoviec (pri rómskej osade) osadiť trafom o výkone
400 kVA
2
- vybudovať rozvod NN siete v navrhovaných lokalitách káblovým vedením NAYY-J- 4x150 mm ,
NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci,
- v lokalitách navrhovanej výstavby osadiť na výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia
upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií.
- rozvod VO realizovať káblami CYKY4Bx10mm2, rozvod pre osvetlenie uložiť do spoločnej ryhy
- perspektívne uvažovať s uložením 22kV vedenia v ochrannom pásme letiska do podzemného
kábla


zemný plyn

Návrh riešenia
Obec Mirkovce je zásobovaná zemným plynom z RS Drienov 3000m3/hod. a RS Haniska 2000
m3/hod. V obci je vybudovaná kombinovaná STL sieť s PN 200 kPa a NTL sieť s PN 2,1 kPa. Miestna
distribučná sieť je z oceľových a PE rúr. Plyn slúži pre varenie, kúrenie aj prípravu teplej vody
obytných objektov i občianskej vybavenosti.
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časť Mirkovce RD 64 bj.
Hod. a ročná potreba plynu
Príprava jedál – varenie
Príprava TÚV
Vykurovanie domov (RD)
Spolu RD:
Ostatní odberatelia
časť Mirkovce BD 12 bj.
Hod. a ročná potreba plynu
Príprava jedál – varenie
Príprava TÚV
Vykurovanie BD
Spolu BD
časť Niereše RD 100 bj
Hod. a ročná potreba plynu
Príprava jedál – varenie
Príprava TÚV
Vykurovanie domov (RD)
Spolu RD:
Ostatní odberatelia
Spolu obec

sprievodná správa

Nm3/hod
0,15 x 64 x 0,9 =
0,20 x 64 x 0,9 =
1,15 x 64 x 0,9 =
1,50 x 64 x 0,9 =
3
7,5m /h

8,64
11,52
66,24
86,40

Nm3/hod
0,15 x 12 x 1 = 1,80
0,20 x 12 x 1 = 2,40
1,00 x 12 x 1 = 12,00
1,35 x 12 x 1 = 16,20

0,15 x
0,20 x
1,15 x
1,50 x

tis. m3/rok
150 x 64 x 0,9 = 8,64
400 x 64 x 0,9 = 23,04
3850 x 64 x 0,9 =221,76
4400 x 64 x 0,9 = 253,44
3
26,2 tis. m /rok

tis. m3/rok
150 x 12 x 1 =
1,80
400 x 12 x 1 = 4,80
1800 x 12 x 1 = 21,60
2350 x 12 x 1 = 28,20

Nm3/hod
100 x 0,9 = 13,50
100 x 0,9 = 18,00
100 x 0,9 = 103,50
100 x 0,9 = 135,00
3,5m3/h

tis. m3/rok
150 x 100 x 0,9 = 13,50
400 x 100 x 0,9 =36,00
3850 x 100 x 0,9 = 346,50
4400 x 100 x 0,9 = 396,00
12,2 tis. m3/rok

248,60 Nm3/h

716,04 tis. m3/rok

Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité platné Smernice GR SPP. Upresnenie bilančných
nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie
jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Je predpoklad, že
zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách.


zásobovanie teplom

V riešenej obci je odber a dodávka tepla pre potreby vykurovania a prípravu TÚV uskutočňovaná
nasledovne:
Obecný úrad, školy a bytový dom sú vykurované na báze plynu. RD sú vykurované z lokálnych
tepelných zariadení na báze spaľovania plynu resp. pevných palív, v malej miere elektrickou energiou.
Návrh predpokladá zmenu štruktúry používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Vykurovanie
navrhovaných objektov OV a podnikateľských aktivít bude na báze spaľovania zemného plynu.
2.12.4. Telekomunikácie
V objekte obecného úradu sa nachádza digitálna ATÚ, ktorá je súčasťou PO Prešov. Telefónny
rozvod v sídle je prevedený kombinovane podzemným a nadzemným vedením. Obec má zriadený
obecný rozhlas, ktorý je aj v miestnej časti Niereše.
Bilancia potreby HTS - potreba nových prípojok v sídle k roku 2030 :
RD a BD - 76 b.j. - časť Mirkovce
Pre 76 bytových jednotiek
vybavenosť 30 % z bytového fondu
Priemysel, podnikat. subjekty
urbanistická rezerva
Celkom

30 HTS
10 HTS
10 HTS
5 HTS
55 HTS
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RD –100 b.j. - časť Niereše
Pre 100 bytových jednotiek
vybavenosť 30 % z bytového fondu
Priemysel, podnikat. subjekty
urbanistická rezerva
Celkom

40 HTS
12 HTS
10 HTS
6 HTS
68 HTS

Spolu obec Mirkovce a časť Niereše
123 HTS
Návrh riešenia
Do roku 2030 navrhujeme:
- dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS, s 10% káblovou rezervou,
- v prípade kabelizácie telefónneho rozvodu súbežne ukladať vodiče pre rozvod káblovej
televízie a internetu
2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
2.13.1. Zásady funkčného, hospodárskeho a rekreačného využívania územia
V administratívnom území obce Mirkovce sa navrhujú nasledujúce funkcie:
- obytná funkcia je sústredená v zastavanom území a vo väzbe na zastavané územie v severnej,
západnej a južnej časti obce a v zastavanom území, severne a východne od zastavaného
územia miestnej časti Niereše
- funkcia občianskej vybavenosti je sústredená v centrálnom priestore obce a v časti Niereše
- výrobná funkcia je sústredená v južnej časti obce Mirkovce a v časti Niereše - v areáloch býv.
poľnohospodárskych dvorov
- športová a rekreačná funkcia je sústredená v juhovýchodnej a južnej časti obce, v rómskej
osade a v miestnej časti Niereše
Stavebný rozvoj jednotlivých funkcií je v územnom pláne navrhovaný predovšetkým v zastavanom
území obce a po vyčerpaní týchto možností v bezprostrednom dotyku so súčasne zastavaným
územím obce, s ohľadom na kompaktnosť zástavby a ochranu poľnohospodárskej pôdy.
2.13.2. Abiotická zložka
geomorfologické pomery, reliéf
Riešené územie po geomorfologickej stránke spadá v rámci subprovincie Vnútorné Západné Karpaty,
do oblasti Lučensko-košická zníženina, celku Košická kotlina, podcelku Toryská pahorkatina a do
Matransko-slanskej oblasti, celku Slanské vrchy, podcelku Šimonka.
Geologická stavba v rozhodujúcej miere modifikuje aj morfologické a morfometrické pomery
v riešenom území. Jeho západná časť je charakteristická miernym pahorkatinovým reliéfom.
Východná časť územia má členitejší reliéf prevláda silne členitá pahorkatina, ktorá prechádza do
stredne členitej vrchoviny.
Nadmorská výška skúmaného územia sa pohybuje od cca 280 m n. m. (centrálna časť riešeného
územia vodnom toku Balka) do cca 620 m n. m. (východná časť na vrcholových polohách okolitej
vrchoviny Zobraná).
geologické pomery
Geologickú stavbu riešeného územia prestavujú vo východnej časti andezitové vulkanity východného
Slovenska ktoré kontaktujú s deluviálnymi sedimentmi (nerozlíšené svahoviny a sutiny) štvrtohôr.
V strednej časti územia prevládajú treťohorné ílovce, pieskovce a hality, ktoré kontaktujú v západnej
časti územia proluviálne sedimenty (hlinité až piesčito-hlinité štrky).
pôdne pomery
V riešenom území prevládajú v západnej časti pseudogleje modálne, kultizemné nasýtené až kyslé zo
sprašových hlín a svahovín, vo východnej časti lokálne gleje zo zvetralín rôznych hornín a sprievodné
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rankre a kambizeme pseudoglejové zo stredne ťažkých až ľahkých skeletnatých zvetralín
nekarbonátových hornín.
Vodná erózia pôdy má veľký význam pri degradácii úrodotvorných vlastností poľnohospodárskych pôd
(dochádza k uvoľňovaniu a následnému transportu pôdnych častíc, na ktoré sú relatívne pevne
fixované živiny a organická hmota). Vodná erózia sa prejavuje znižovaním hĺbky pôdneho profilu
(predovšetkým biologicky aktívnej vrstvy pôdy), úbytkom organickej hmoty a živín a rovnako aj
zhoršovaním pôdnej štruktúry.
V zhode so zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je každý užívateľ
poľnohospodárskej pôdy povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu poľnohospodárskej
pôdy vykonávaním ochranných opatrení podľa stupňa erózie poľnohospodárskej pôdy. Pôdoochranné
opatrenia sú zamerané na zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií pôdy a na jej ochranu pred
poškodením a degradáciou.
Niektoré odporúčané opatrenia proti erózii, ktoré sú vhodné pre pôdno-klimatické podmienky
Slovenska:
Druh protieróznych opatrení
Spôsob realizácie
Organizačné opatrenia

Delimitácia pôdneho fondu
Protierózne rozmiestnenie kultúr a plodín
Veľkosť, tvar a usporiadanie pozemkov

Agrotechnické opatrenia

Vrstevnicová agrotechnika
Pôdoochranná agrotechnika (bezorbová agrotechnika, mulčovanie,
minimálna agrotechnika, podrývanie, podmietka)

Biologické opatrenia

Pásové pestovanie plodín
Stabilizujúce pásy
Protierózne osevné postupy
Ochranné zatrávňovanie
Ochranné zalesňovanie

Technické opatrenia

Protierózne priekopy
Terasy

zdroj:VÚPOP
klimatické pomery
Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) riešené územie a jeho záujmové
územie patrí do mierne teplej mierne vlhkej klimatickej oblasti, charakterizovanej priemerom menej
ako 50 letných dní za rok, s júlovým priemerom teploty vzduchu nad 16°C. V rámci mierne teplej
oblasti územie patrí do okrsku mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinového.
Priemerná teplota vzduchu v januári dosahuje -4,5°C, v júli 18,4°C, pričom priemerná ročná teplota
vzduchu je 6-7oC. Priemerný ročný počet letných dní je 40, mrazových 87. Počet dní so snehovou
pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 90 -100 dní. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 550
do 600 mm.
hydrologické pomery
Hydrologickú kostru riešeného územia tvoria vodné toky nižšej hierarchie – potok Balka, Drienovský
potok a ich prítoky.
Základnou jednotkou pre hodnotenie podzemných vôd je hydrogeologický rajón. Riešené územie
spadá do dvoch hydrogeologických rajónov. Centrálna a západná časť katastra spadá do rajónu
Neogén v časti Košickej kotliny (hydrogeologický rajón NQ 123) a ostatná časť riešeného územia je
súčasťou rajónu Neovulkanity Slanských vrchov (hydrogeologický rajón VN 111).
Využiteľné množstvá podzemných vôd sa v oboch hydrogeologických pohybujú v intervale od 0,59- do
0,70 l.s-1.km-2
ovzdušie
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Priamo v obci neexistujú exaktné údaje o emisnom a imisnom zaťažení, nie je tu umiestnený žiadny
veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Najväčší vplyv na čistotu ovzdušia v obci má spôsob vykurovania
spaľovaním pevných palív – dreva a uhlia, čo sa prejavuje najmä vo vykurovacom období.
hluk
Obec je dotknutá hlukom z dopravy minimálne. V časti Niereše je obytná zástavba umiestnená
v blízkosti cesty III.tr.050201, kde výhľadová hladina hluku podľa výhľadovej intenzity dopravy bude 45
dB 12m od cesty a 40 dB 35m od cesty. Nakoľko najbližšie rodinné domy sú situované min. 20 m od
okraja cesty III. triedy a hluk na ceste III. triedy neprekračuje 60 dB, nebudú prípustné hlukové
hodnoty z motorovej premávky na ceste III. triedy prekročené.
2.13.3. Biotická zložka


Potenciálna prirodzená vegetácia

Pri charakteristike rastlinného krytu sa vychádzalo z podkladov Michalko a kol. 1986 : Geobotanická
mapa ČSSR, textová časť. Vegetačná mapa plošne vyjadruje výskyt a rozšírenie rastlinných
spoločenstiev a ich skupín.
Súčasná potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných klimatických,
pôvodných a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste, keby vplyv ľudskej činnosti ihneď
prestal. Je predstavovanou vegetáciou konštruovanou do súčasných klimatických a prírodných
pomerov. Geobotanická mapa plošne vyjadruje výskyt a rozšírenie rastlinných spoločenstiev a skupín,
ktoré sú výslednicou pôsobenia súboru činiteľov prostredia počas dlhého geologického obdobia na
tieto vegetačné jednotky.
V zmysle členenia Slovenska z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie (Michalko a kol., 1986)
spadá skúmané územie do dvoch základných jednotiek:
-

U: Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy)
C: Dubovo-hrabové lesy karpatské

U - Jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodiach veľkých riek (tvrdé lužné lesy)
Do tejto jednotky patria vlhkomilné lesy na aluviálnych naplaveninách pozdĺž vodných tokov najmä v
nížinách a teplejších oblastiach pahorkatín do 300 m n. m. Ekologicky ich ovplyvňujú zriedkavejšie a
časovo kratšie periodicky sa opakujúce povrchové záplavy alebo kolísajúca hladina podzemnej vody.
Vegetácia má bujný vzrast, lebo zásoby prístupných živín sú pomerne veľké a kvalitné. Súvisí to s
periodicky sa opakujúcou sedimentáciou riečnych splavenín počas povrchových záplav. V drevinovom
zložení sa uplatňujú najmä tvrdé lužné dreviny: jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný
(Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer
campestre), čremcha strapcovitá (Padus avium), medzi ktoré bývajú hojne primiešané aj niektoré
dreviny mäkkých lužných lesov, napr. topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra), topoľ
osika (Populus tremula), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), rozličné druhy vŕb a iné, na najsuchších
polohách sa sporadicky vyskytuje aj hrab. V krovinnom poschodí nájdeme svíb krvavý (Swida
sanguinea), vtáčí zob (Ligustrum vulgare), javor poľný ( Acer campestre) a iné.
C - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Mezofilné zmiešané listnaté lesy zo zväzu Carpinion betuli sú na území Slovenska najrozšírenejšou
lesnou klimaticko-zonálnou formáciou v dubovom stupni. Pôvodne zaberali na Slovensku súvislé
rozsiahle plochy najmä v pahorkatinách a vrchovinách až do výšky priemerne 600 m n. m. Vyskytujú
sa prevažne na alkalických hlbokých pôdach na rôznorodom geologickom podloží. V stromovom
poschodí sa vyskytujú Carpinus betulus, Quercus petraea, Acer campestre, Tilia cordata, Tilia
platyphyllos a Cerasus avium. Z krovín sú to Lonicera xylosteum, Swida sanguinea, Corylus avellana,
Ligustrum vulgare, Crataegus laevigata. Bylinný podrast tvoria Asarum europaeum, Galium odoratum,
Dentaria bulbifera, Festuca heterophylla.
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Fs - Bukové kvetnaté lesy podhorské
Mapová jednotka kvetnatých bučín podhorských zahŕňa mezotrofné spoločenstvá s výraznou
prevahou buka, rozšírené v nižších polohách prevažne na nevápencovom podloží s pôdami vlhkostne
kolísavými. Z pôd prevládajú trojfázové kambizeme. Floristicky, ekotopicky aj syntaxonomicky možno
túto jednotku v našich Karpatoch porovnávať na úrovni samostatného podzväzu. Základné floristické
zloženie podhorských bučín nie je celkom jednotné vzhľadom na rozdielnosť geologického podložia a
rozpad jednotlivých hornín, chemizmus, a tým aj štruktúru pôd. Vo všetkých spoločenstvách je
pravidelne prítomné Galium odoratum, ďalej sa vyskytujú Galeobdolon luteum, Veronica montana,
Anemone nemorosa, Paris quadrifolia, Hordelymus europaeus. Prímesou buka bývajú Acer
pseudoplatanus, A. platanoides, Ulmus glabra, Tilia cordata i Picea abies. Krovinné poschodie nebýva
nápadne vyvinuté, najčastejšie sa vyskytuje Sambucus nigra, Eonymus europaea, Lonicera
xylosteum.


Reálna vegetácia

Na riešenom území z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry prevláda prevláda poľnohospodárska
krajina s nerovnomerným a priestorovo diferencovaným zastúpením trvalých trávnych porastov. Lesy
zaberajú v katastrálnom území výrazne menšiu rozlohu a s výnimkou lesnej enklávy pri miestnej časti
Niereše, sa lesné porasty nachádzajú vo východnej časti územia.
Nelesná drevinová vegetácia (NDV) zaberá plošne malé územie. Skupinová NDV tvorí najmä malé
plochy v rámci poľnohospodárskej krajiny. Obsahuje najmä krovinné poschodie v prepojení so
stromovým. Líniová NDV sa nachádza najmä pozdĺž vodných tokov ako brehové porasty potokov
Balka a Drienovský potok.
lesné biotopy
- Bukové a bukovo- jedľové kvetnaté lesy
- Lipovo - javorové sutinové lesy
- Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
trávinno – bylinné biotopy
- Nížinné a podhorské kosné lúky


Reálny stav fauny

Živočíšstvo lúk a pasienkov predstavuje celá škála druhov, ktorá je výsledkom zmiešania viacerých
typov spoločenstiev. Súvisí to s faktom, že samotný typ prostredia ako taký nie je ideálny a je v ňom
zakomponovaných viacero prechodných typov biotopov. Ako potravinová základňa sú lúky a pasienky
využívané hlavne poľovnou zverou. Srnec hôrny (Capreolus caprolus), jeleň karpatský (Cervus
elaphus), zajac poľný (Lepus europaeus), ktoré patria k bežným druhom tohto typu prostredia, aj keď
úkrytové miesta sú často v inom type biotopu. Ďalej sa tu vyskytuje líška obyčajná (Vulpes vulpes).
Živočíšstvo lesov
Lesné komplexy významne vylepšujú ekologický koeficient krajiny a ekologicky stabilizujú územie. Sú
významnou zložkou štruktúry krajiny, ktorá priaznivo ovplyvňuje druhovú diverzitu živočíšnych
spoločenstiev. Pre výskyt druhov vytvárajú areálové hniezdne možnosti (myšiak lesný – Buteo buteo,
jastrab lesný Accipiter gentilis, sokol lastovičiar – Falco subbuteo), úkrytové možnosti (srnec hôrny –
Capreolus capreolus, jeleň európsky – Cervus elaphus, sviňa divá – Sus scrofa)

2.14 Návrh opatrení na elimináciu stresových prvkov
V rámci stresových faktorov vystupujú v krajine primárne potenciálne antropogénne bariérové prvky.
V riešenom území obce k týmto bariéram patria sídelná zóna (so všetkými jej socioekonomickými
vlastnosťami, absenciou kanalizácie v časti Niereše a v rómskej zástavbe a s tým súvisiace
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znečisťovanie povrchových vôd a podzemných vôd priesakmi so žúmp), dopravné línie a 22 kV
vedenia elektrického prúdu, ktorých konzoly na podperných stĺpoch elektrického vedenia nie sú
opatrené vhodnými zábranami proti dosadaniu veľkých druhov dravcov.
Sekundárne potenciálne bariérové prvky predstavujú negatívne sprievodné javy realizácie ľudských
aktivít v krajine, ktorých územný rozsah nie je možné v krajine striktne vymedziť, ako je napr.
poškodenie pôdy (predovšetkým vodnou eróziou na plochách ornej pôdy s väčším sklonom ako 12°),
čierne skládky komunálneho odpadu, chýbajúce odvedenie odpadových vôd do ČOV v časti Niereše
a v rómskej zástavbe a s tým súvisiace znečisťovanie povrchových vôd a podzemných vôd priesakmi
zo žúmp. V riešenom území je evidované potenciálne zosuvné územie, zobrazené v grafickej časti
dokumentácie (výkr. 2 a 3)
Navrhujú sa tieto opatrenia na elimináciu stresových prvkov:
- dobudovať chýbajúcu kanalizáciu a odvedenie odpadových vôd do ČOV v časti Niereše
a v rómskej zástavbe
- vedenia VN a VVN opatriť vhodnými zábranami proti dosadaniu veľkých druhov dravcov.
- rešpektovať limity prípustného znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, hranice hlučnosti vyplývajúce
z hygienických noriem
- v pásoch izolačnej zelene navrhnúť skladbu drevín s vysokou izolačnou schopnosťou
- odstrániť z územia živelné skládky tuhého komunálneho odpadu a stavebného odpadu a územie
rekultivovať
- rešpektovať potenciálne zosuvné územia a neumiestňovať v týchto územiach žiadne stavby bez
predchádzajúceho geologického posúdenia a sanácie územia
- zabezpečiť realizáciu a zhodnocovanie separovaného zberu domového odpadu v zbernom dvore
- rešpektovať prirodzené záplavové územie vodných tokov, realizovať na nich protipovodňové
opatrenia
- zrealizovať obnovu a výsadbu zelene v existujúcich a navrhovaných plochách, zabezpečiť jej
pravidelnú údržbu
2.15 Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi
Na území obce vzniká predovšetkým komunálny odpad. Podľa údajov RISO bolo v r. 2012 v obci
Mirkovce vyprodukovaných 172,39 t komunálneho odpadu.
Podiel vyprodukovaného odpadu na obyvateľa 142 kg/obyv./rok sa dlhodobo pohybuje pod
celoslovenským priemerom (v roku 2009 bol celoslovenský priemer 321 kg/obyvateľa/rok).
Pri náraste počtu obyvateľov v zmysle demografickej prognózy predpokladáme celkový nárast
vyprodukovaného odpadu na 275 ton ročne t.j. podiel na obyvateľa sa zvýši na cca 155 kg/obyv./rok.
V obci sa realizuje separovaný zber odpadu, separujú sa komodity: papier, sklo, plasty, elektronický
odpad, kovové obaly. Príležitostne obec zabezpečuje aj odvoz ďalších komodít – pneumatiky,
tetrapaky a nebezpečný odpad (batérie, akumulátory, lepidlá, farby, oleje atď.).
Odvoz odpadu zabezpečuje fa FURA Rozhanovce. Napriek zavedenému separovanému zberu je
podiel vyseparovaných odpadov veľmi nízky, preto sa navrhuje zvýšiť podiel separovaného odpadu na
min. 15% z celkového produkovaného množstva a rozšíriť ho aj o ďalšie komodity (napr. stavebný
odpad).
V obci je navrhované zriadenie kompostoviska pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
pilín, slamy a kalov z ČOV pri hospodárskom dvore, aj v časti Niereše na území býv. hospodárskeho
dvora.
V katstrálnom území obce sú evidované tri skládky odpadu, z ktorých sú už dve medzičasom
upravené a jedna pri bývalom poľnohospodárskom družstve bola odvezená.
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území,

chránených

ložiskových

území

a dobývacích

V riešenom území obce nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk
nerastných surovín ani staré banské diela. Na riešenom území nie je určené prieskumné územie pre
vyhradené nerasty.
2.17 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
V administratívnom území obce Mirkovce sú evidované potenciálne zosuvné územia, ktoré vyžadujú
zvýšenú ochranu. Je potrebné ich rešpektovať a neumiestňovať v týchto územiach žiadne stavby bez
predchádzajúceho geologického posúdenia a sanácie územia. Územia sú zakreslené v grafickej časti
dokumentácie, výkresy č. 2 a 3.
2.18. Hodnotenie navrhovaného riešenia
Medzi základnými cieľmi územného plánu obce bola optimalizácia využitia územia z hľadiska
lokalizácie funkcií na nových rozvojových plochách s cieľom kompaktného využitia územia obce,
rozvoja obce formou intenzifikácie a doplnenia využitia územia vzhľadom na reálne územnotechnické,
ekologické a ekonomické podmienky a pri zachovaní optimálneho životného prostredia. Nové
stavebné aktivity v obci budú zamerané na doplnenie ponukových plôch pre bývanie, základnú
občiansku vybavenosť a výrobné služby za účelom zatraktívnenia prostredia obce a nevyvolajú
podstatnejšie zvýšenie zaťaženia územia. Navrhované funkcie prispejú k vytvoreniu pracovných
príležitostí a tým aj k skvalitneniu života obyvateľov obce.
Z hľadiska environmentálneho bude mať realizácia návrhu územného plánu na územie obce pozitívny
dopad. Napojením časti Niereše a novonavrhovaných lokalít na vodovod a kanalizáciu dôjde k
znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Je potrebné zachovať existujúcu drevinnú zeleň
a doplniť ju v zmysle opatrení návrhu ochrany prírody a krajiny.
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1. PRÍRODNÉ PODMIENKY A PÔDNY FOND
Územie sa nachádza v dvoch klimatických regiónoch. V klimatickom regióne 05, pomerne teplom,
o
suchom, kontinentálnom, kde suma priemerných denných teplôt vyšších ako 10 C je 2800 - 2500,
dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5o C je 222 dní. Klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel
potenciálneho výparu a zrážok) je 150 – 100 mm. Priemerná teplota vzduchu v januári je -3 až - 5o C,
o
priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV – IX) je 14 - 15 C a v klimatickom regióne 07,
o
mierne teplom a mierne vlhkom, kde suma priemerných denných teplôt vyšších ako 10 C je 2500 2200, dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5o C je 215 dní. Klimatický ukazovateľ zavlaženia (rozdiel
o
potenciálneho výparu a zrážok) je 100 – 0 mm. Priemerná teplota vzduchu v januári je -2 až - 5 C,
o
priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (IV – IX) je 13 - 15 C.
Na riešenom území sa nachádzajú tieto BPEJ:
05 29 403 – sk.6 - černice typické a čiernice glejové, stredne ťažké až ťažké, na sprašiach
a svahových hlinách, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
05 29 443 – sk.6 - černice typické a čiernice glejové, stredne ťažké až ťažké, na sprašiach
a svahových hlinách, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
05 29 243 – sk.6 - černice typické a čiernice glejové, stredne ťažké až ťažké, na sprašiach
a svahových hlinách, stredne skeletovité, stredne hlboké pôdy
05 87 413 – sk.7 – rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencom
a dolomitoch, na miernych až výrazných svahoch, bez skeletu
05 71 203 – sk.6 - kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké, na
miernych až výrazných svahoch, bez skeletu, hlboké pôdy
05 71 403 – sk.7 – kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách, stredne ťažké až ťažké, na
miernych až výrazných svahoch, bez skeletu, hlboké pôdy
07 57 202 – sk.6 - pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne
ťažké až ťažké, na miernych až výrazných svahoch, bez skeletu, hlboké pôdy
07 57 402 – sk.7 - pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách, na povrchu stredne
ťažké až ťažké, na miernych až výrazných svahoch, bez skeletu, hlboké pôdy
2. VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A
POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

INÝCH NÁVRHOV NA

Podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít je v tabuľkovej časti, kde je uvedené poradové číslo lokality,
navrhované funkčné využitie, navrhovaná výmera lokality, skupina BPEJ, druh pozemku (poľnohosp.
resp. nepoľnohospodárska pôda).
V zmysle zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a
neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy je potrebné prihliadať na ochranu najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek (ďalej len BPEJ).
Podľa predmetného nariadenia vlády sa za najkvalitnejšie pôdy v riešenom území považujú:
v k.ú Mirkovce –

0529233, 0529243, 0529403, 0551203, 0557002, 0557202, 0571203, 0729233,
0761242, 0771203, 0771232, 0771233
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ha

mimo zastavaného územia:
RD+
1
Mirkovce
1,78
D
RD+
2
Mirkovce
0,79
Z
BD+
3
Mirkovce
0,58
Z
RD+
9
Mirkovce
1,78
D
RD+
10
Mirkovce
0,82
D
11
Mirkovce
RD
0,33

6

0571203

1,78

1,78

0,79

6

0557202

0,79

0,79

0,58

6

0557202

0,58

0,58

1,78

6

0571203

1,78

1,78

0,82

6

0,82

0,73

0,33

6

1,78

12

Mirkovce

OV

0,15

0,15

6

13
14
17
18

Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce

0,35
0,26
0,75
0,14

0,35
0,26
0,75
0,14

6
6
6
6

19

Mirkovce

RD
Š
RD
TV
RD+
D

0571203
0757202
0757202
0571203
0757202
0757202
0757202
0757202
0557202

0,54

0,12

6

0757202

0,12

21
22

Mirkovce
Mirkovce

OV
Z

0,04
0,44

0,42
0,04
0,13
0,31

7
7
6
7

0757402
0757402
0757202
0757202

0,42
0,04
0,13
0,31

24

Mirkovce

1,01

1,01

6

0757202

1,01

25
26

Mirkovce
Mirkovce

RD+
D
OV
RD

0,33
0,24

27

Mirkovce

D

0,56

28

Mirkovce

RD

0,85

29
Mirkovce
30
Mirkovce
31
Mirkovce
SPOLU:

RD
VP
VP

0,63
0,25
0,27
12,89

0,33
0,14
0,1
0,46
0,1
0,57
0,28
0,63
0,25
0,27

6
6
7
6
7
6
7
6
6
6
12,89

0757202
0757202
0757402
0757202
0757402
0757202
0757402
0757202
0757202
0757202

0,33
0,14
0,1
0,46
0,1
0,57
0,28
0,63
0,25
0,27

0,33
0,15

0,06

0,35
0,26
0,75
0,14

0,14

12,89
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poznámka

Kód
BPEJ

odvodnenie, závlahy

skup
ina
BPE
J

celko
m
ha

nepoľnohosp. pôda
ha

výmera poľnohospodárskej pôdy
z toho
najkvalitnej
šia poľn.
pôd ha

výmera lokality
celkom v ha

navrhované funkčné
využitie

katastrálne územie

číslo lokality

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde v rámci
ÚPN obce Mirkovce

5,86

poznámka

0,21
0,16

BPE
J

odvodnenie, závlahy

0,21
0,16
1,2

najkvalitnej
šia poľn.
pôd ha

výmera poľnohospodárskej pôdy
celk
z toho
om
skup
kód
ha
ha
ina
BPEJ

nepoľnohosp. pôda
ha

sprievodná správa

výmera lokality
celkom v ha

navrhované funkčné
využitie

katastrálne územie

číslo lokality

územný plán obce Mirkovce

v zastavanom území:
1a
4
5

Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce

6
7
8
9
15
16
19a

Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce
Mirkovce

RD+D
RD
Š+R+
Z
RD
OV
RD
RD
OV
RD
RD+D

20

Mirkovce

RD

23

Mirkovce

RD

0,12
0,09
0,23
0,31
0,14
0,09
1,64

0,12
0,09
0,23
0,31
0,14
0,09
1,01
0,63
0,30
0,23
0,07
0,47
0,27
0,20
4,96

6
6

0571203
0557202

0,21
0,16

0,21
0,16
1,2

6
6
6
6
6
6
6
7
6
7
6
7
3,76

0529243
0571203
0529243
0757202
0757202
0757202
0757202
0757402
0757202
0757402
0757202
0757402

0,12
0,09
0,23
0,31
0,14
0,09
1,01
0,63
0,23
0,07
0,27
0,20

0,12
0,23

SPOLU:
3,76
0,72
1,2
Poznámky: RD – Rodinné dom, OV– Občianska vybavenosť, BD – Bytové domy , Z – Zeleň, D –
Doprava, S – Šport,
TV – Technická vybavenosť, VP – Vodné plochy
Zvýraznené BPEJ patria medzi najkvalitnejšie BPEJ v k.ú. v zmysle nariadenia vlády SR
č.58/2013
Rekapitulácia výmery poľnohospodárskej pôdy zaberanej na rozvoj obce podľa ÚPN-O Mirkovce, je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
rekapitulácia
mimo
v zastavanom území
spolu (ha)
zastavaného
(ha)
územia (ha)
Výmera navrhovaných
12,89
4,96
17,85
lokalít celkom
z toho:
poľnohospodárska
12,89
3,76
16,65
pôda
z toho
chránená
5,86
0,72
6,58
poľnohospod.
pôda
Iné plochy,
1,2
1,2
nepoľnohospod.
pôda
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Navrhované funkčné plochy

Výmera (ha)

Bývanie v rodinných domoch
Bývanie v bytových domoch
Občianska vybavenosť
Technická infraštruktúra
Šport, rekreácia
Vodné plochy

12,9
0,59
0,75
0,14
1,46
0,52

Výmera osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa uvažuje so záberom pre
nepoľnohospodárske účely predstavuje 6,58 ha, z toho 5,86 ha mimo zastavaného územia a 0,72 ha v
zastavanom území obce. Ide to tieto loklaity:1,2,3, 4, 6,8, 9,10, 12,18.
Keďže vyššie spomenuté navrhované lokality nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce
zasahujú do najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy, z uvedeného dôvodu vzniká pri trvalom zábere
pre stavebníka povinnosť platenia odvodov. Lokality nachádzajúce sa v zastavanom území obce sú
pri trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy oslobodení od odvodov.
3. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Návrh územného plánu umiestňuje jednotlivé funkcie predovšetkým v zastavanom území obce na
nevyužívaných plochách, nadmerných záhradách a v prielukách. Vzhľadom k demografickej prognóze
je potrebné zabezpečiť pre rozvoj obce 176 bytov, preto je nutný aj záber poľnohospodárskej pôdy
v severnej, západnej a južnej časti obce Mirkovce a v severnej a východnej časti Nierešov. Zaberané
plochy bezprostredne nadväzujú na zastavané územie obce a budú vynímané postupne tak, ako budú
vznikať nároky na výstavbu.
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1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

vytvárať podmienky pre rozvoj ekonomických, obslužných a sociálnych väzieb s okolitými
sídlami , územný rozvoj obce naďalej realizovať formou kompaktného sídla
rešpektovať pri novej výstavbe konfiguráciu terénu, pričom sa nesmie narušiť pôsobenie
dominanty – kostola sv. Krista Kráľa
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie obce
využívať regionálne urbanistické a architektonické princípy (vylúčiť panelovú výstavbu, ploché
strechy),
rešpektovať navrhnutý systém ekologickej stability, poľnohospodárske a lesné pozemky ako
súčasť krajinného obrazu obce
rozvíjať jednotlivé funkcie podľa výkresov č.2 (komplexný návrh priestorového usporiadania
a funkčného využitia katastrálneho územia obce) a č. 3 (komplexný návrh priestorového
usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia obce, verejné dopravné vybavenie)
výstavbu na území evidovaných potenciálnych svahových deformácií podmieniť inžiniersko –
geologickým posúdením
akúkoľvek novú výstavbu v lokalitách, ktoré nie sú chránené pred prietokom veľkých vôd,
podmieniť zabezpečením jej adekvátnej protipovodňovej ochrany

2.
URČENIE REGULATÍVOV, PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH
PODMIENOK VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH
2.1. Plochy bývania
2.1.1.
2.1.2.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

rozvoj funkcie bývania orientovať na lokality určené pre tieto účely územným plánom v zmysle
výkresov č.2 a 3 grafickej časti dokumentácie
výstavbu rodinných domov okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu
vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením týchto regulatívov:
- dodržať jestvujúcu stavebnú čiaru,
- stavba maximálne dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie,
- garáž budovať ako súčasť rodinného domu alebo na jeho pozemku,
- na pozemkoch rodinných domov je možné vykonávať podnikateľské činnosti (obchod,
služby, drobné remeslá), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie
nepovoľovať na plochách rodinných a existujúcich bytových domov funkcie, ktoré by
negatívne vplývali na pohodu bývania a základné zložky životného prostredia
na zástavbu prednostne využívať jestvujúce prieluky v zástavbe
navrhované objekty rodinných a bytových domov na pravom brehu potoka Balka umiestniť
k miestnej komunikácii a zabezpečiť adekvátnou protipovodňovou ochranou
navrhované rodinné domy v časti Niereše na ľavom brehu Drienovského potoka zabezpečiť
adekvátnou protipovodňovou ochranou

Plochy bývania v rodinných domoch
Hlavná funkcia:
- bývanie v rodinných domoch
Doplnková funkcia:
- individuálne garáže k rodinným domom
- zariadenia technickej vybavenosti
- zariadenia obchodu a stravovacích služieb
- drobné služby a remeslá (nerušiace funkciu bývania)
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Plochy bývania v bytových domoch
Hlavná funkcia:
- bývanie v bytových domoch
Doplnková funkcia:
- individuálne garáže
- zariadenia technickej vybavenosti
- detské ihriská a športoviská
- drobné služby, administratíva a výroba /nerušiace funkciu bývania/
2.2. Plochy občianskej vybavenosti
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.

na rozvoj funkcie občianskej vybavenosti využívať plochy na tieto účely určené v zmysle
výkresov č. 2 a 3 grafickej časti dokumentácie
chrániť územia pre výstavbu nových zariadení občianskej vybavenosti a územné rezervy pre
ich výstavbu
vytvárať podmienky pre úplnosť, vyváženosť a komplexnosť zariadení obchodu a služieb
primerane v nových rozvojových lokalitách a v centrálnej časti obce
nové stavby občianskej vybavenosti okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu
vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením požiadavky zabezpečiť potrebný počet
parkovacích miest na vlastnom pozemku
vytvárať chránené pracovné miesta pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou
zabezpečiť bezbariérový vstup do verejných budov
navrhované objekty občianskej vybavenosti v centrálnej časti obce pri potoku Balka
zabezpečiť adekvátnou protipovodňovou ochranou

Hlavná funkcia:
- zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti
Doplnková funkcia:
- zariadenia technickej vybavenosti
- drobné služby a výroba /nerušiace okolité funkcie/
Za základnú občiansku vybavenosť považovať najmä:
- materské školy a detské jasle
- základné školy
- základné zdravotnícke ambulancie
- kultúrny dom
- predajne základných potravín a priemyselného tovaru
- lekárne
- jedálne
- kluby záujmových a spoločenských organizácií
- miestne knižnice
- pohostinstvá a bufety
- holičstvá a kaderníctva
- pošty
Za vyššiu občiansku vybavenosť považovať najmä:
- základné umelecké školy
- jazykové školy
- domovy dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti
- penzióny
- reštaurácie, grily a snack bary
- kaviarne a vinárne
- kaderníctva, manikúra, pedikúra a kozmetika
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požičovne
opravovne (elektrospotrebičov, áut,...)

2.3. Plochy zmiešané – polyfunkčné územia
2.3.1. občianska vybavenosť a výroba
Hlavná funkcia:
- zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti (obchod, administratíva)
- zariadenia nezávadnej výroby a skladov
Doplnková funkcia:
- zariadenia technického vybavenia
- dielne a garáže špeciálnej techniky
- čerpacie stanice PHM
- kompostoviská
- zberné dvory
- zariadenia výrobných služieb a remeselnej výroby
2.3.2. poľnohospodárska výroba a výroba
Hlavná funkcia:
- zariadenia priemyselnej výroby a skladov
- zariadenia dostihového športu
- zariadenia chovu koní a hospodárskych zvierat
- zariadenia pre šľachtiteľskú činnosť
Doplnková funkcia:
- zariadenia technického vybavenia
- dielne a garáže špeciálnej techniky
- čerpacie stanice PHM
- kompostoviská
- zberné dvory
- zariadenia výrobných služieb a remeselnej výroby
2.3.3. šport a verejná zeleň
Hlavná funkcia:
- zariadenia športovej vybavenosti
- plochy verejnej zelene
Doplnková funkcia:
- zariadenia technického vybavenia
2.4. Plochy priemyselnej výroby a skladov
2.4.1.
2.4.2.

nové výrobné zariadenia umiestňovať na plochách na to určených v zmysle výkresov č.2 a 3
výstavbu objektov výroby a skladov, okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu
vyplývajúcich z platnej legislatívy, podmieniť zabezpečením potrebného počtu parkovacích
miest v danom areáli a výsadbou vnútroareálovej zelene na ploche min. 20% z plochy
pozemku

Hlavná funkcia:
- zariadenia priemyselnej výroby a skladov
- drobné služby a výroba
- zberne a triedenie odpadu

54

územný plán obce Mirkovce

sprievodná správa

Doplnková funkcia:
- čerpacie stanice PHM
- objekty technického vybavenia
- kompostovisko
2.7. Plochy technickej vybavenosti
2.7.1.
2.7.2.

výstavbu zariadení technickej vybavenosti pre vodné hospodárstvo umiestňovať na plochách
na to určených v zmysle výkresov č.2 a 4
výstavbu zariadení technickej vybavenosti pre energetiku umiestňovať na plochách na to
určených v zmysle výkresov č. 2 a 4

Hlavná funkcia:
- objekty technickej vybavenosti pre zásobovanie vodou
- objekty technickej vybavenosti pre odkanalizovanie územia
- objekty technickej vybavenosti pre zásobovanie elektrickou energiou
- objekty technickej vybavenosti pre zásobovanie plynom
- objekty technickej vybavenosti pre zásobovanie teplom
- objekty technickej vybavenosti pre telekomunikácie
2.8. Plochy dopravy a verejných dopravných zariadení
2.8.1.

chrániť územie pre výstavbu zariadení dopravy a dopravných komunikácií podľa výkr.
č. 2 a 3

Hlavná funkcia:
- komunikácie zberné, obslužné a prístupové
- pešie a cyklistické chodníky
- parkoviská a garáže
- letisko pre práce v poľnohospodárstve resp. športové lietanie
Doplnková funkcia:
- objekty technického vybavenia
2.9. Plochy športovo – rekreačné
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.

chrániť územie pre výstavbu zariadení športu a rekreácie podľa výkresov č.2 a 3
vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj cykloturistiky budovaním cykloturistických trás
rozvíjať služby pre uspokojovanie špecifických záľub obyvateľov, vytvárať podmienky pre
rôzne športy (jazdectvo, tenis, cyklistika, turistika, športový rybolov a pod.)

Hlavná funkcia:
- zariadenia športovej vybavenosti
- zariadenia rekreačnej vybavenosti
Doplnková funkcia:
- zariadenia základnej občianskej vybavenosti charakteru obchodu, stravovania a služieb
- objekty technickej vybavenosti
2.10. Plochy verejnej zelene
2.10.1. chrániť plochu verejnej zelene v centre obce a zabezpečiť jej revitalizáciu
2.10.2. chrániť sprievodnú zeleň potokov a ich prítokov
2.10.3. vysadiť aleje pozdĺž komunikácií, kde je priestorová možnosť, chrániť a udržiavať plochy
cintorínov
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Hlavná funkcia:
- verejná zeleň
Doplnková funkcia:
- drobná architektúra (sochy, fontány)
- pešie a cyklistické chodníky, pešie lávky
- detské ihriská
- objekty technického vybavenia
3. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA A PODLAŽNOSTI
Podlažnosťou sa rozumie nadzemné podlažie od úrovne okolitého alebo upraveného terénu v zmysle
STN. Predmetná podlažnosť sa v zmysle § 43a ods. (1) stavebného zákona vzťahuje na pozemné
stavby.
Funkcia:

max.zastavanosť

Obytné územie – rodinné domy
Obytné územia – bytové domy
územia
Výrobné územia
Plochy občianskej vybavenosti

30%
30%
50%
80%
40%

max.podlažnosť
2 podlažia + podkrovie
3 podlažia + podkrovie Polyfunkčné
2 podlažia + podkrovie
2 podlažia
2 podlažia + podkrovie

4. ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A
TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
4.1. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

rešpektovať existujúcu cestnú sieť obce
chrániť územie pre výstavbu siete obslužných a prístupových komunikácií
realizovať v novonavrhovaných lokalitách RD obslužné a prístupové komunikácie v kategórii
MO 6,5/40 resp. 6,5/30 s min. jednostranným peším chodníkom a so šírkou uličného priestoru
10 – 12,0m
dobudovať sieť peších chodníkov s prepojením navrhovaných lokalít bývania, športu a
výrobných plôch
rešpektovať situovanie existujúcich zastávok SAD s výstavbou obojstranných samostatných
zastavovacích pruhov pre zastavovanie autobusov
zabezpečiť na navrhovaných ponukových plochách pre výrobu v rámci areálu parkoviská ako
pre zamestnancov tak aj pre zákazníkov, podľa ukazovateľov STN 73 6110
dobudovať sieť turistických chodníkov a cyklotrás

4.2. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

vybudovať vodovodnú sieť v obci a v miestnej časti Niereše podľa výkresu č. 4
vybudovať kanalizačnú sieť v obci a v miestnej časti Niereše podľa výkresu č.4
vybudovať ČOV v obci a v miestnej časti Niereše
rekonštruovať trafostanice v zmysle návrhu ÚPN O
rozšíriť STL a NTL rozvody plynu podľa výkresu č.4
zabezpečiť rozšírenie rozvodov el. energie a verejného osvetlenia
zabezpečiť vybudovanie navrhovaných 22 kV VN prípojok k trafostaniciam podzemným
káblom podľa výkresov č.2 a 4
zabezpečiť rozšírenie a kabelizáciu telekomunikačnej siete
vytvárať podmienky pre rozvoj informatizácie a internetizácie obce
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5. ZÁSADY A REGULATÍVY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ
Pre zabezpečenie ochrany územia pred veľkými vodami je nevyhnutné dodržať nasledovné zásady :
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

zabezpečiť realizáciu povrchových protieróznych priekop so zeleňou, zachytávajúcich
prívalové vody na svahoch nad obcou
zabezpečiť koryto vodných tokov proti zosuvom pôdy,
pri jednotlivých úpravách tokov zachovať prírodný charakter koryta a brehových porastov
zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov, opravy poškodených brehov a ošetrovanie
brehových porastov
rešpektovať prirodzené inundačné územia tokov v zmysle §20 zák.č. 7/2010 Z.z. o ochrane
pred povodňami a rešpektovať v nich obmedzenia výstavby. Keďže v k.ú. obce Mirkovce ani
v časti Niereše nebolo orgánom štátnej vodnej správy vyhlásené inundačné územie vodných
tokov, je potrebné výstavbu na lokalitách v blízkosti vodných tokov podmieniť vypracovaním
hladinového režimu a umiestnením stavieb nad hladinu Q100 ročnej vody a ich adekvátnou
protipovodňovou ochranou
zabezpečiť vybudovanie retenčných vodných nádrží severne od obce ako súčasť
protipovodňových opatrení, technické riešenie prerokovať s SVP, š.p. Košice
zabezpečiť protipovodňovú ochranu pred prietokom Q100-ročnej veľkej vody pre navrhovanú
ČOV
pre výkon správy vodných tokov ponechať pozdĺž brehov vodných tokov a odvodňovacieho
kanála voľný manipulačný pás v šírke 5m
v rámci odvádzania dažďových vôd v území realizovať opatrenia na zadržanie povrchového
odtoku v území tak, aby odtok nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.

6. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

rešpektovať koncepciu likvidácie domového a komunálneho odpadu v zmysle Programu
odpadového hospodárstva
nedopustiť vznik nových živelných skládok tuhého komunálneho odpadu a stavebného
odpadu a územie chrániť rekultiváciou.
vybudovať kompostovisko pre likvidáciu biologického odpadu v blízkosti hospodárskeho
dvora v obci ako aj v časti Niereše podľa výkresu č.3
zabezpečiť zber a zhodnocovanie separovaných komodít domového odpadu
prehodnotiť súčasný stav zelene v obci a skoncipovať prípadnú rekonštrukciu a výsadbu
rešpektovať zosuvné územia a neumiestňovať v týchto územiach žiadne stavby bez
predchádzajúceho geologického posúdenia a sanácie územia
rešpektovať limity prípustného znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, hranice hlučnosti
vyplývajúce z hygienických noriem
zrealizovať obnovu a výsadbu zelene v existujúcich a navrhovaných plochách, zabezpečiť jej
pravidelnú údržbu

7. ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY
A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY,
VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE
7.1. Zásady a regulatívy ochrany kultúrnych hodnôt
7.1.2.
7.1.3.

rešpektovať ochranu archeologických nálezísk v historickom jadre obce, v lokalite Baracky
a južne od obce
pri umiestňovaní stavieb zachovať charakteristické diaľkové pohľady a charakteristickú
panorámu obce
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7.1.5.

pri činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických
nálezov, je nevyhnutné vykonať záchranný výskum, o nevyhnutnosti vykonať záchranný
výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad.
7.1.6. do zoznamu pamätihodností obce zapísať býv. kaplnku J. Nepomuckého, božie muky a kríže
v katastri, ktoré indikujú pamätné miesta religiózneho charakteru
7.1.7. zachovať a udržiavať uličné stromoradia v krajine a počítať s ich obnovou vo väzbe na funkčné
využitie a priestorové danosti územia
7.2. Zásady a regulatívy ochrany prírodných hodnôt
7.2.1. rešpektovať územie NATURA 2000 – CHVÚ Slanské vrchy, ktoré sa nachádza v katastrálnom
území obce
7.2.2. rešpektovať biotopy európskeho významu – Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, Ls 3.2.
Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku, Ls 4. – Lipovo – javorové sutinové lesy, Ls 5 –
Bukové a bukovo – jedľové kvetnaté lesy a genofondovú lokalitu „Zobraná“
7.2.3. rešpektovať v zmysle Regionálneho územného systému ekologickej stability biocentrá
regionálneho významu „Gýmešský jarok“ a „Zobraná“, biokoridor regionálneho významu
„Gýmešský jarok – Zobraná – Kokošovská dubina“
7.2.4. rešpektovať prvky miestneho systému ekologickej stability – miestne biokoridory
zdokumentované vo výkrese č. 6
7.2.5. rešpektovať a chrániť jaskyne v Malej Zobranej Úpätná jaskyňa a Veterná diera
7.2.6. zamedzovať neopodstatneným výrubom drevín v miestnych biokoridoroch, predovšetkým
v sprievodnej vegetácii tokov. Tie je možné realizovať len v súvislosti so správou toku
v prípadoch ohrozujúcich bezpečnú prevádzku toku.
7.2.7. doplniť brehovú vegetáciu vodných tokov výsadbou drevín autochtónnej proveniencie (vŕby,
jelše) a tak zlepšiť funkciu biokoridoru a čistotu vôd, pozdĺž vodných tokov, ktoré sú navrhnuté
ako biokoridory, ponechať pás plochy o š. 15 – 20m pre zachovanie aluviálnych rastlinných
spoločenstiev a pre prípadný rozvoj brehovej a sprievodnej vegetácie toku
7.2.8. nutné opravy a úpravy vodných tokov z dôvodov ochrany napr. pred prívalovými povodňovými
vodami, prípadne z dôvodov podmývania a zosuvov realizovať ekologicky prijateľným
spôsobom tak, aby sa v maximálnej miere zachoval prírodný charakter toku a bez zmeny trasy
toku.
7.2.9. nevnášať do prírodného prostredia voľnej krajiny a do intravilánu obce nepôvodné a zároveň
invázne druhy rastlín
7.2.10. lúčno-pasienkové lokality kosiť (spásať) a nelesnú drevinovú vegetáciu chovajúcu sa
sukcesne s agresívnym zarastaním v dôsledku absencie kosenia (pasenia) udržiavať
v únosnej miere
7.2.11. minimalizovať zásahy do plôch biotopov, podmienkou pre realizáciu stavieb na ploche biotopu
je súhlas orgánu ochrany prírody
7.2.12. pre náhradnú výsadbu zelene využívať plochy cintorína, plochy verejnej zelene a doplnenie
brehových porastov vodných tokov. Vysádzať je potrebné najmä miestne druhy drevín
7.2.13. zvýšenú pozornosť venovať identifikácii a odstraňovaniu inváznych rastlín
7.2.14. rekonštrukciu alebo návrh nových 22 kV elektrických vedení riešiť kabelážou v zemi
8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Územný plán navrhuje rozšíriť hranicu súčasne zastavaného územia v obci Mirkovce v severnej,
západnej, juhozápadnej a južnej časti obce o navrhované plochy pre výstavbu rodinných a bytových
domov a občiansku vybavenosť. V časti Niereše sa navrhuje rozšíriť hranicu v severnej časti
o navrhovanú plochu pre výstavbu rodinných domov a občiansku vybavenosť.
Hranica navrhovaného zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti dokumentácie vo
výkresoch č. 2 a 3.
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9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
9.1. Ochranné pásma pohrebísk
Ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) je v zmysle platných legislatívnych predpisov 50m.
9.2. Ochranné pásmo ČOV
Ochranné pásmo čistiarne odpadových vôd (ČOV) od obvodu areálu je stanovené na 100 m v časti
Dravce a 50m v časti Bukovinka
9.3. Ochranné pásma dopravných stavieb
Ochranné pásma cestných komunikácií sú stanovené nasledovne :
9.3.1. pre diaľnice 100m od osi krajnej vozovky
9.3.2. pre cesty II. tr. 50m od osi krajnej vozovky
9.3.3. pre cesty III. triedy 20 m na každú stranu mimo zastavané územie obce
9.3.4. v zastavanom území platí pre všetky miestne komunikácie ochranné pásmo 6 m od okraja
vozovky
9.3.5. ochranné pásma Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Mirkovce:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je
stanovené:
 ochranným pásmom vzletovej roviny (sklon 2% - 1:50) s výškovým obmedzením 323,90
– 343,90 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom približovacej roviny (sklon 5% - 1:20) s výškovým obmedzením
331,16 – 356,16 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom prechodových plôch (sklon 14,3% - 1:7) výškovým obmedzením
323,90 – 356,16 m n.m. Bpv,
 ochranným pásmom vodorovnej roviny výškovým obmedzením 357,50 m n.m. Bpv,
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
 ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie
musí byť vedené podzemným káblom.
9.3.6. v zmysle §28 ods. 3 a §30 zákona č. 143/1998 Z.Z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Letecký úrad SR
dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb a zariadení nestavebnej
povahy ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na
základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách a zariadeniach:
- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli
narušiť vyššie popísané ochranné pásma
- stavby a zariadenia vysoké, 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a
viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30
ods. 1, písmeno d)
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9.4. Ochranné pásma technickej infraštruktúry
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.
9.4.5.
9.4.6.
9.4.7.
9.4.8.
9.4.9.
9.4.10.
9.4.11.

400 kV vzdušné vedenie - 25 m od krajného vodiča na každú stranu
220 kV vzdušné vedenie - 20 m od krajného vodiča na každú stranu
110 kV vzdušné vedenie - 15 m od krajného vodiča na každú stranu
22 kV vzdušné vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu
22 kV vzdušné káblové vedenie – 2 m od krajného vodiča na každú stranu
22 kV podzemné káblové vedenie – 1m od krajného vodiča na každú stranu
8 m pre plynovody a prípojky o DN do 500 mm
4 m pre plynovody a prípojky o DN do 200 mm
1 m pre NTL a STL plynovody a prípojky v zastavanom území obce
10 m pri STL plynovodoch a prípojkách vo voľnom priestranstve a nezastavanom území obce
20 m pri VTL plynovodoch a prípojkách o DN do 350 mm

9.5. Ochranné pásma lesa
Ochranné pásmo lesa je stanovené vo vzdialenosti 50 m od okraja lesa.
9.6. Ochranné pásmo vodných tokov a odvodňovacích kanálov
Ochranné pásmo vodných tokov je stanovené na 5 m od brehovej čiary na obidve strany.
9.7. Ochranné pásmo poľnohospodárskeho dvora
Ochranné pásmo poľnohospodárskeho dvora je stanovené na 50m od chovných objektov
10. PLOCHY NA ASANÁCIU
V ÚPN-O nie sú navrhované plochy na asanáciu.
11. ČASTI OBCE, NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ PODROBNEJŠIE
RIEŠENIE (ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY, URBANISTICKÁ ŠTÚDIA)
Podrobnejšie riešenie bude potrebné pre nové obytné lokality v severnej, západnej a južnej časti
obce Mirkovce a v severnej časti v Nierešoch a pre novonavrhovaný športový areál v južnej časti obce
(časť býv. hospodárskeho dvora). Hlavnými dôvodmi pre obstaranie podrobnejšej dokumentácie sú:
priemet navrhovanej koncepcie, formovanie priestorového usporiadania vo vzťahu k ekológii a
zaťažiteľnosti územia, podrobné riešenie verejnej technickej a dopravnej infraštruktúry.
12. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
stavby občianskeho vybavenia (výkr. č. 2, 3):
1. dom smútku Niereše
2. viacúčelová sála a služby Niereše
3. materská škola Niereše a Mirkovce
4. komunitné centrum Mirkovce
5. dom seniorov Mirkovce
6. športový areál Mirkovce
7. multifunkčné ihriská Niereše a Mirkovce
8. rekonštrukcia a dostavba základnej školy
9. rekonštrukcia verejnej zelene
10. výsadba protieróznej zelene, zasakovacie pásy
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verejné dopravné stavby (výkr.č. 2, 3)
11. rozšírenie siete obslužných a prístupových komunikácií
12. parkoviská
13. rozšírenie siete peších chodníkov a pešie priestranstvá
14. rozšírenie cykloturistických trás
stavby verejnej technickej infraštruktúry (výkr.č.2, 4)
15. výstavba vodovodnej siete Niereše
16. rozšírenie vodovodnej siete Mirkovce
17. rozšírenie vodojemu
18. výstavba kanalizačnej siete
19. výstavba ČOV Niereše
20. výstavba ČOV Mirkovce
21. rozšírenie siete STL a NTL rozvodov plynu
22. rozšírenie rozvodov el. energie
23. výstavba trafostaníc a VN prípojky Niereše
24. rekonštrukcia a výstavba trafostaníc a VN prípojky Mirkovce
25. rozšírenie siete verejného osvetlenia
26. protipovodňové opatrenia na vodných tokoch
27. realizácia retenčných vodných nádrží
28. realizácia kompostoviska
29. realizácia zberného dvora
stavby vyplývajúce z ÚPN VÚC Prešovského kraja, ZaD 2009 (výkr. č.2,3)
30. dostavba a vybavenie letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Mirkovce
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
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