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A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
 
 
A.1.1 HLAVNÉ CIELE A PROBLÉMY RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
 
 
A.1.1.1 DÔVODY OBSTARANIA ÚPD 
 
      Dôvodom vypracovania ÚPN-O bol zámer obstarávateľa - obce Komárany - vyhotoviť pre obec územno-
plánovaciu dokumentáciu, ktorá umožní zosúladiť a usporiadať záujmy v území vo vzťahu k súvisiacim 
územným celkom a nadradenej územno-správnej jednotke, zároveň určiť koncepciu rozvoja osídlenia obce 
s návrhom urbanistickej štruktúry v súlade s požiadavkami životného prostredia so stanovením regulatívov 
funkčného a priestorového usporiadania územia.  
     Ďalší dôvod bol ten, že obec nemá doteraz spracovanú žiadnu územno-plánovaciu dokumentáciu, ktorá by 
mohla koncepčne usmerniť pripravované investičné zámery a pozitívne ovplyvniť rozvoj obce vzhľadom na 
súčasné spoločenské, politické a sociálne pomery v Slovenskej republike.  
     Územný plán slúži ako podklad pre vydávanie rozhodnutí o využití území a stavebných povolení a na 
koordináciu verejných a súkromných investícií. Je zákonným podkladom pre:  
- vydávanie územných rozhodnutí o umiestnení stavieb alebo využívaní území; 
- vydávanie stavebných povolení pre stavby všetkých druhov; 
- stanovenie zastavovacích podmienok, limitov a regulatívov pre výstavbu; 
- vykupovanie a vyvlastňovanie pozemkov; 
- poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na investičnú výstavbu. 
      Návrhovým rokom územného plánu obce Komárany bude rok 2025.  
     
 
A.1.1.2 ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI 
 
     Obstarávateľom územného plánu obce Komárany je obec Komárany. Odborne spôsobilou osobou na 
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v procese vypracovania 
územného plánu obce Komárany je Ing. arch. Miroslav Roháľ, registrovaný pod č. 094.  
     Spracovateľom územného plánu obce je autorizovaný architekt Ing. arch. Jozef Los-Chovanec, registrovaný 
v SKA pod č. 0575 AA.  
     Obstarávateľ si objednal spracovanie územného plánu obce u spracovateľa po vyhodnotení užšej súťaže 
v januári 2005. Tento zámer bol následne potvrdený zmluvou o dielo č.17012006 na „Spracovanie územného 
plánu obce Komárany“.  
 
 
A.1.1.3 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 
 
     Obec Komárany má ako prímestská obec v blízkosti okresného mesta Vranov n.T. dobrú  mierne odklonenú 
okrajovú polohu vedľa urbanistickej osi Prešov – Vranov n.T. v koridore štátnej cesty 1/18, čo dáva 
predpoklady pre jej dlhodobý primeraný rozvoj ako primárne obytné sídlo s plochami bývania sústredenými 
prevažne v rodinných domoch. Z hľadiska demografickej štruktúry obyvateľstva a dlhodobých demografických 
trendov sa predpokladá v návrhovom období ÚPN-O stagnácia respektíve mierny nárast obyvateľstva vzhľadom 
na doterajší regresívny vývoj, typ staršej populácie a relatívne v rámci regiónu obmedzené podmienky pre 
zamestnanie a ekonomické aktivity obyvateľstva. Pozitívne môžu tento tento stav ovplyvniť uvedené rozvojové 
zámery v regióne. 
 
 Hlavné ciele rozvoja územia obce Komárany: 
 
V návrhovom období územného plánu obce: 
- Vymedzenie rozvojových území pre výstavbu rodinných domov. 
- Funkčno-prevádzková regulácia areálu pôvodného poľnohospodárskeho dvora v zastavnom území obce 
vzhľadom prebiehajúce zmeny funkčného využitia na výrobné prevádzky. Prehodnotenie týchto plôch pre 
funkcie nerušiacej výroby – malý priemyselný park. 
- Kvalitatívna prestavba resp. rekonštrukcia plôch a zariadení občianskej vybavenosti – OÚ, ZŠ, MŠ, kultúrno-
spoločenská sála. 



- Doplnenie a kvalitatívne zhodnotenie verejnej zelene centre obce. 
- Doplnenie ochrannej a izolačnej zelene pri hraniciach areálu výroby (pôvodný poľnohospodársky dvor).    
- Doplnenie sprievodnej a líniovej zelene pozdĺž komunikácií a hlavných odvodňovacích priekop. 
- Prístup k železničnej zastávke na železničnej trati Vranov n. T. – Prešov spevnenou komunikáciou. 
- Odstránenie resp. kvalitatívna úprava bodových a líniových dopravných závad. 
- Vybudovanie parkovacích miest pri objektoch občianskej vybavenosti pokiaľ to priestorové pomery umožňujú. 
- Dobudovať systém peších komunikácií a doplnenie jednostranného chodníka pri ceste III/018233 v centre 
obce. 
- Doriešiť a upraviť zastávky SAD. 
- Vybudovanie spoločného akumulačného vodojemu pre Komárany a okolité obce – v projektovej príprave.  
- Vybudovanie verejnej kanalizácie v obci - v projektovej príprave.  
- Koncepcia dopravného a technického vybavenia obce pre novonavrhované lokality výstavby. 
Vo výhľadovom období po roku 2025 (po dobe platnosti riešeného územného plánu obce):   
- Prehodnotiť ako výhľadový zámer využitie časti plochy na ľavom brehu rieky Topľa severne od železničného 
mosta pre účely malej letnej rekreačnej zóny pre obyvateĺov obce – kúpanie, táborenie, rybolov. 
- Výhľadový rozvoj plôch pre funkcie bývania v rodinných domoch po obvode zastavaného územia. 
 
Územný priemet rozvojových zámerov obce: 
 
Rozvoj IBV: 
A1 - Záhumienky - rozsiahle plochy súkromných záhrad vo východnej časti intravilánu;  
A2 - Záhumienok - zadné časti záhrad a plochy poľnohospodárskej pôdy po obvode v severnej časti intravilánu;   
A3 - Pri futbalovom ihrisku - zadné časti záhrad v severozápadnej časti intravilánu;  
A4 - Pri ceste III. triedy - plochy záhrad v severozápadnej časti intravilánu; 
A5 - Ornice - plochy záhrad po obvode južnej časti intravilánu; 
A6 - Záhradné - plochy záhrad juzápadne od zastavaného územia smerom k železničnej trati;  
A7 - Doplnenie voľných plôch existujúcej zástavby IBV;  
Rozvoj občianskej vybavenosti (mimo športu a cintorína): 
B1- Areál občianskej vybavenosti obce - pri areáli futbalového ihriska, vedľa kultúrno-sploločenskej sály 
a areálu MŠ;  
B2 - Doplnenie občianskej vybavenosti v centre obce;  
Rozvoj športu: 
C1 - Športový areál pri futbalovom ihrisku severným smerom (futbal, bazén, tenis, volejbal, nohejbal, stolný 
tenis, plážový volejbal);  
Rozvoj cintorína: 
D1 - Východným smerom po obvode súčasného pozemku cintorína; 
Rozvoj plôch dopravy: 
E1 - Prístupová komunikácia k železničnej zastávke s odstavnou a parkovacou plochou; 
E2 - Parkovacie plochy pred vstupmi do výrobných areálov;   
E3 - Parkovacie plochy pri športovom areáli;   
Rozvoj nerušiacej výroby - malý priemyselný park (drevovýroba, obrábanie kovov a pod.):  
F1 - Areál pôvodného poľnohospodárskeho dvora v juhovýchodnej časti obce - juh, pod cestou III. triedy;    
F2 - Areál pôvodného poľnohospodárskeho dvora v juhovýchodnej časti obce - sever, nad cestou III. triedy;    
Plochy pre riešenie protipovodňovej ochrany územia: 
G1 - Protipovodňové úpravy pri rieke Topľa a zaústení miestneho potoka;  
G2 - Protipovodňové úpravy v severnej časti zastavaného územia obce;  
G3 - Protipovodňový odvodňovací kanál vo východnej časti zastavaného územia v lokalite Záhumienky a 
súvisiaca úprava trasy jestvujúceho kanála mimo obytnej zástavby; 
Plochy pre riešenie technickej infraštruktúry: 
H1 - Územná rezerva pre možnosť alternatívnej výstavby vlastnej ČOV v prípade nerealizovania spoločnej 
kanalizácie zaústenej do ČOV Vranov n.T.; 
Plochy súvisiace s ochranou životného prostredia: 
I1 - Plocha pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obce – miestne kompostovisko do 10 ton - 
konáre, lístie, tráva a pod..  
 
     Rozsah spracovania Návrhu ÚPN-O Komárany bol určený v zmysle platných legislatívnych predpisov – 
zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s „Metodickým usmernením obstarania 
a spracovania územného plánu obce“, ktorý vydalo Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2001.  
 



A.1.2 VYHODNOTENIE  PREDCHÁDZAJÚCEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE  
 
 
     Obec Komárany nemala v predchádzajúcom období spracovaný územný plán ani územno-plánovacie 
podklady. Východiskovým podkladom pre riešenie Návrhu ÚPN-O sú Prieskumy a rozbory spracované 
vo februári 2006.  
 
 
 
A.1.3 ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM A SO STANOVISKOM Z PREROKOVANIA  
          ZADANIA, ÚDAJE O ÚPP SO ZHODNOTENÍM ICH VYUŽITIA V RIEŠENÍ     
 
 
A.1.3.1 ZHODNOTENIE SÚLADU RIEŠENIA SO ZADANÍM 
 
     Obec Komárany, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení, v súlade s § 20 ods.2 a ods. 3 tohto 
zákona v znení neskorších zmien a doplnení prerokovala návrh Zadania s dotknutými obcami, samosprávnym 
krajom, právnickými a fyzickými osobami, verejnosťou  a dohodla ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. 
    Zadanie bolo spracované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. z 25. januára 2001 o územno-
plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii. Prerokovanie Zadania zabezpečil obstarávateľ.  
     Opodstatnené pripomienky a požiadavky vyjadrené v procese prerokovania Zadania územného plánu obce 
Komárany boli v súlade s vyhodnotením odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD a stanoviskom 
vydaným Krajským stavebným úradom v Prešove zapracované do čistopisu Zadania.  
     Zadanie pre územný plán obce Komárany bolo schválené obcou Komárany uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 3/I./5 zo dňa 9.3.2007 na základe súhlasného stanoviska Krajského stavebného úradu v Prešove 
č. 2007-180/404-2. Uznesením obecného zastupiteľstva č.3/III./3 z toho istého dňa bolo určené zabezpečiť 
následné spracovanie Návrhu územného plánu obce Komárany. 
     Kópie vyjadrení a stanovísk z prerokovania Zadania a „Vyhodnotenie Zadania“ sú súčasťou tejto správy  
A.3 Doplňujúce údaje - Dokladová časť.       
 
 
A.1.3.2 SÚPIS POUŽITÝCH ÚPP, ÚPD A INÝCH PODKLADOV SO ZHODNOTENÍM ICH  
            VYUŽITIA PRI RIEŠENÍ 
 
Mapové podklady: 
 
- Základná mapa ČSFR M 1:25000, sekčné listy: 38-112 Hlinné, 38 -114 Čaklov; vydal Slovenský úrad 
geodézie a kartografie, vyšlo v roku 1991; 
- Štátna mapa - odvodená M 1:5000, sekčné listy: Hanušovce nad Topľou 3-8, vydal Slovenský úrad geodézie 
a kartografie, vyšlo v roku 1987 (stav k 12/1986) a Hanušovce nad Topľou 3-9, vydala Ústredná správa 
geodézie a kartografie, vyšlo v roku 1963; 
- Polohopis katastrálneho územia obce v digitálnej forme aktualizovaný podľa aktuálneho stavu KN, spracoval 
geodet Marián Urban v januári 2006;    
    Mapový podklad pre spracovanie hlavných výkresov bol spracovateľom doplnený o výškopis prevzatý 
z mapového podkladu v mierke M 1:5000. 
    Súčasný stav bol spracovateľom doplnený o údaje zistené na základe prieskumov v teréne v marci 2006. 
 
Ostatné podklady: 
 
- ÚPN VÚC Prešovského kraja, spracoval APS s.r.o. Duchnovičovo nám. 1, Prešov v októbri 1997, hlavný 
riešiteľ Ing. arch. Stanislav Komár. 
- Aktuálne zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja spracované a schválené Prešovským samosprávnym 
krajom v júni 2004, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č.4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č.6/2001 a č.216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť  územného plánu veľkého 
územného celku Prešovského kraja. 
- Vlastivedný slovník obci na Slovensku, pripravil encyklopedický ústav SAV, vydal v roku 1977 vydavateľstvo 
Veda SAV Bratislava.  
- Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 – údaje poskytnuté obecným úradom. 



- Atlas Slovenskej socialistickej republiky, vydala SAV a Slov. úrad geodézie a kartografie, vyšlo v decembri 
1980. 
- Súpis parciel a zoznam evidenčných listov v katastri obce Komárany. 
     
     Údaje obsiahnuté v uvedených podkladoch sú v rôznom rozsahu aktuálne pre použitie pri vypracovaní 
Návrhu územného plánu obce Komárany.  
 
 
 
 
A.2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
 
 
 
A.2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA, PRÍRODNÉ  
         PODMIENKY 
 
 
A.2.1.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA OBCE  
 
      Riešené územie zahŕňa plochy v rámci katastrálneho územia, ktorého hranica je súčasne aj hranicou 
riešeného územia územného plánu obce Komárany. Takto vymedzené územie bude plošne riešené v grafickej 
časti v mierke M 1:5000 (hlavné výkresy). Veľkosť riešeného katastrálneho územia obce Komárany je 
475,17 ha. 
     Ťažiskové záujmy obce sú koncentrované prevažne v priestore zastavaného územia (intravilán) obce a jeho 
blízkom okolí. Z tohto dôvodu je vo výkresovej časti dokumentácie spracovaný aj výkres „Komplexné 
priestorové usporiadanie a funkčné využitie ťažiskového územia obce“ v mierke 1:2000. 
 
 
A.2.1.2 VYMEDZENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA OBCE  
 
     Do záujmového územia, ktoré má vplyv na riešenie územného plánu vo väzbe na katastrálne územie obce 
Komárany (resp. v ktorom si obec uplatňuje svoje záujmy), patria katastrálne územia susedných obcí Nižný 
Kručov, Čičava, Merník, Jastrabie nad Topľou, Soľ, Čaklov a z hľadiska dochádzky občianskej vybavenosti (ZŠ 
5-9.roč., zdravotné stredisko, pošta, matrika) aj mesto Vranov nad Topľou.      
 
 
A.2.1.3 VYMEDZENIE ČASTÍ OBCE NA SPRACOVANIE ÚPN-Z   
 
     V KÚ obce Komárany nie sú vymedzené časti obce na spracovanie ÚPN-Z. 
 
 
A.2.1.4 PRÍRODNÉ PODMIENKY   
 
Geológia a hydrológia 
 
Geológia 
     Západná a južná časť KÚ okolo rieky Topľa a čiastočne aj juhovýchodná časť KÚ je tvorená v kvarteri 
v holocéne nivnými sedimentami a splachmi. Na geologickej výstavbe severnej a severovýchodnej časti KÚ sa 
podieľajú dva geologické útvary treťohôr. Jeden tvorí tortón-sarmat morský až brakický; prevažne íly, sliene 
a piesky, podradné štrky a vápence budované v neogéne miocéne. Druhý tvorí vrchný-spodný eocén; flyšové 
vývoje s premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne.        
 
Inžinierska geológia a hydrogeológia 
     Z hľadiska inžinierskogeologickej rajonizácie patrí leží KÚ na rozhraní regiónu tektonických depresií – 
oblasť vnútrokarpatských nížin (juhovýchodná časť KÚ) a regiónu karapatského flyša – oblasť flyšových 
vrchovín. V juhozápadnej a južnej časti KÚ sú zastúpené prevažne horniny triedy B – štrkovité zeminy – 
piesčité štrky zväčša s hlinitým pokryvom. Do severnej a severovýchodnej časti zasahujú horniny triedy A2 – 
poloskalné horniny a triedy A1+A2 – skalné a poloskalné horniny s ílovcami, slieňovcami a pieskovcami. 



     Z hľadiska hydrogeológie má juhozápadná a južná časť KÚ má vzhľadom na hydrogeologickú 
charakteristiku zvodnených vrstiev priepustnosť pórovú – veľmi dobrú až dobrú. Severná a severovýchodná 
časť KÚ má priepustnosť pórovú - dobrú až slabú s výskytom artézskych vôd. 
 
Hydrológia 
     Hydrologická sieť katastrálneho územia je tvorená riekou Topľa č. povodia 4-30-09 s priemerným ročným 
prietokom 8,30 m3/s pri meste Hanušovce n.T. (údaje z atlasu SR), miestnymi potokmi, otvorenými 
odvodňovacími rigolmi a početnými výmoľmi, ktoré odvádzajú prívalové vody v jarných mesiacoch v čase 
topenia snehu a pri prudkých resp. dlhotrvajúcich dažďoch v letných mesiacoch.   
     Z hľadiska podzemných vôd leží KÚ na rozhraní dvoch typov podzemnej vody dopĺňanej: v juhozápadnej 
časti KÚ 70 % z riek a ich prítokov – nivy a v severovýchodnej časti iba zo zrážok – pohoria. 
 
Geomorfólogia 
 
     Katastrálne územie obce Komárany leží pri ľavom brehu rieky Topľa v severnej časti Východoslovenskej 
pahorkatiny. Urbanizovaná južná a stredná časť neveľkého chotára leží na nivných terasách Tople, východnú 
časť katastra zaberajú mierne pahorky Vranovskej pahorkatiny, ktorá susedí v severnej časti s Merníckou 
pahorkatinou Beskydského predhoria. 
     Chotár obce sa dá charakterizovať dvoma polohami. Západná a južná časť okolo rieky Topľa  je rovinná s 
miernou sklonitosťou terénu. Severná a severovýchodná časť KÚ je pahorkovito členitá charakteristická rôznym 
sklonom mierneho svahu. Najnižšia nadmorská výška (mimo toku Tople) cca 130 m n.m. je pri brehu Tople 
v južnej časti KÚ, stred obce má výšku 135-140 m n.m., najvyššiu nadmorskú výšku 311 m n.m. má vrch 
Lipová v severnej časti KÚ. 
     V KÚ sú zastúpené tri typy erózno-denudačného reliéfu. Severnú a strednú časť tvorí reliéf pedimentových 
podvrchovín a pahorkatín, do juhovýchodnej časti zasahuje reliéf  nížinných pahorkatín a západnú a južnú časť 
KÚ pri rieke Topľa charakterizuje reliéf rovín a nív. 
     Z hľadiska potenciálne zosuvných území patrí katastrálne územie obce do oblasti prvého rádu, kde 
potenciálne nestabilné tvary zaberajú veľké, často súvislé plochy – konkrétne do oblasti mezozosunov a lokálne 
aj makrozosunov. 
 
Klimatológia 
 
     KÚ obce Komárany spadá podľa klimatickej klasifikácie do teplej, mierne vlhkej oblasti Východoslovenskej 
nížiny, charakterizovanej chladnou zimou, s počtom letných dní v roku nad 50 (s max. teplotou vzduchu 25°C 
a vyššou). Z hľadiska klimatickogeografických typov leží KÚ na severnom okraji nížinnej klímy s miernou 
inverziou teplôt, suchej až mierne suchej, subtyp prevažne teplej klímy.    
      Základné meteorologické údaje (podľa atlasu SR): 
- suma teplôt 10°C a viac: 2600 - 3000 
- teplota v januári: -1,5 až -4 °C  
- teplota v júli: 19,5 až 18,5°C 
- amplitúda: 21,5 až 24 °C 
- ročné zrážky: 650 až 700 mm    
- trvanie zrážkového obdobia (pravdepodobnosť výskytu raz za 10 rokov): 16 – 18 dní 
- trvanie suchého obdobia (pravdepodobnosť výskytu raz za 10 rokov): 46 – 48 dní 
- priemerná maximálna výška snehovej pokrývky: na hranici pásma 25 – 50 cm 
- trvanie obdobia so snehovou pokrývkou: na hranici pásma 90 – 100 dní 
- prevládajúce vetry: severné a severozápadné  
- začiatok vykurovacieho obdobia s priem. dennou teplotou vzduchu 12°C a nižšou: 30.IX. až 5.X.        
- trvanie vykurovacieho obdobia s priem. dennou teplotou vzduchu 12°C a nižšou: 210 – 220 dní. 
 
Krajinná ekológia 
 
     KÚ obce Komárany leží na rozhraní dvoch geoekologických (prírodne krajinných) typov intramontánnej 
nížinnej krajiny mierneho pásma. Juhozápadná a južná časť KÚ pri rieke Topľa patrí do rovinnej akumulačnej 
krajiny s pórovými podzemnými vodami, ktorú charakterizujú fluviálne roviny s hydromorfnými pôdami 
a vlhkomilnou až vodnou vegetáciou s typickými mladými agradačnými valmi a nivami s nivnými lužnými 
pôdami a mäkkým lužným lesom. Do severnej a severovýchodnej časť KÚ zasahuje pahorkatinová akumulačno-
erózna krajina s kapilárnymi podzemnými vodami, ktorú charakterizujú sprašové erózno-akumulačné 



pahorkatiny s radom pôd lesostepí až teplomilných lesov, s typickými sprašovými pahorkatinami 
s hnedozemami až illimerizovanými pôdami a teplomilnou dubinou. 
     Z hľadiska typu súčasnej krajiny tvorí juhozápadnú časť katastra typ poľnohospodárskej nížinnej rovinnej 
oráčinovej krajiny so sústredenými vidieckymi sídlami. Do severovýchodnej časti zasahuje typ pahorkatinovej 
oráčinovej krajiny. 
     KÚ obce Komárany leží na terasách rieky Topľa v severnom výbežku Východoslovenskej pahorkatiny. 
Západnú časť katastra tvorí rovinná údolná niva, ktorá prechádza smerom na severovýchode východ do 
miernych pahorkov. 
      Z hľadiska pôdnych typov charakterizujú západnú a južnú časť KÚ nivné pôdy, sprievodné nivné pôdy 
glejové; na nekarbonátových nivných sedimentoch. Vo východnej časti sú zastúpené illimerizované pôdy až 
illimerizované pôdy oglejené, sprievodné pseudogleje; na sprašových hlinách. Do severnej časti zasahujú hnedé 
pôdy nasýtené a hnedé pôdy nenasýtené, sprievodné hnedé pôdy oglejené, lokálne pseudogleje a gleje; na 
stredne ťažkých zvetralinách rôznych hornín.             
     Z hľadiska pôdnych druhov sú v KÚ zastúpené tri základné zrnitostné kategórie pôdy bez skeletu až slabo 
skeletnaté: v západnej časti pri rieke Topľa pôda hlinitá, v strednej časti pôda piesočnato-hlinitá (v lesných 
oblastiach miestami až hlinitá) a v severovýchodnej časti KÚ pôda ílovito-hlinitá.   
     Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tvoria v juhozápadnej časti KÚ pri rieke Topľa vŕbovo-topoľové lužné lesy 
a jaseňovo-brestovo-dubové a jelšové lužné lesy. V severozápadnej časti KÚ sú to dubovo-hrabové lesy. 
 
Krajinno-estetické hodnoty územia 
     Z hľadiska geoekologických typov životného prostredia patrí KÚ obce do životného prostredia nížin 
s prevahou optimálnych až veľmi dobrých ekologických podmienok pre život človeka. Juhozápadnú časť KÚ pri 
rieke Topľa charakterizuje teplá rovinatá krajina s poriečnymi a proluviálnymi rovinami s kultúrnou lesostepou. 
Do severozápadnej časti KÚ zasahuje teplá pahorkatinová krajina s kultúrnou stepou. 
     Väčšina KÚ patrí k socioekonomickému typu životného prostredia osídlenej krajiny III. kategórie 
socioekonomickej hodnoty - vidiecky typ so sústredenými sídlami s prevahou obyvateľstva 
v poľnohospodárstve, priemysle a službách. Je zaradené do oblasti nížin a otvorených kotlín s veľmi vysokým 
potenciálom reliéfu na hospodársku činnosť – subtyp pahorkatín s dobrými vlastnosťami reliéfu na hospodárske 
využitie; vysoká vhodnosť na výstavbu sídiel, priemyselno-technických objektov, komunikácií a na 
poľnohospodárstvo. Z hľadiska funkčnej delimitácie krajiny podľa potenciálu patrí väčšina KÚ obce k typu 
krajiny s veľmi vysokým potenciálom na hospodárske využitie (nížiny a otvorené kotliny); subtyp s vhodnosťou 
na polyfunkčné využitie.  
    Z hľadiska cestovného ruchu sa KÚ nachádza rozhraní rovín s nepatrne rozčleneným fluviálnym reliéfom bez 
atraktívnych prvkov vo výhľade do okolia a podvrchovín a pahorkatín s mierne rozčleneným erózno-
denudačným reliéfom s ojedinelým výskytom kontrastných foriem riečnej a svahovej modelácie s málo 
atraktívnymi prvkami vo výhľade do okolia.        
     Hlavnými prírodnými dominantami v KÚ sú rieka Topľa vymedzujúca západnú časť KÚ a zalesnené svahy 
Vranovskej pahorkatiny v severnej časti katastra. Základnou výtvarnou hodnotou civilizovaného prostredia je 
celkový urbanistický výraz sídla - vidiecke sídlo v prírodnom prostredí s prijateľnou mierkou objektov pri 
zachovaní solitérnych kompozičných prvkov (kostoly) v centrálnej časti obce.  
 
 
 
A.2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU   
          REGIÓNU  
 
 
A.2.2.1 ZÁVÄZNÉ ČASTI SCHVÁLENÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU VO VZŤAHU  
             K RIEŠENÉMU ÚZEMIU A SPÔSOB ICH ZAPRACOVANIA DO NÁVRHU ÚPN-O  
 
      Obec Komárany leží v južnej časti Prešovského kraja v okrese Vranov nad Topľou, ktorý bol komplexne 
riešený v rámci ÚPN veľkého územného celku. Aktuálne zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja boli 
spracované a schválené Prešovským samosprávnym krajom v júni 2004, ktorého záväzná časť bola vyhlásená 
VZN PSK č.4/2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.6/2001 a č.216/1998 Z.z.. 
      Záväzné časti Územného plánu VÚC Prešovský kraj pre obec Komárany. 
 
 
 
 



I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia:  
 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia: 

1.3 ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania územia 
    1.3.2 podporovať ako ťažiská osídlenia druhej úrovne (nadregionálneho až celoštátneho významu) 
             1.3.2.3 michalovsko-vranovsko-humenské ťažisko osídlenia, 
    1.3.7 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia, pri  
            využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území, 
1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň   
      sociálno-ekonomického rozvoja,  
1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok,  
     Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,    
1.8 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,  
      definovaný v záväznej časti územného plánu VÚC, 

   1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia a ukrývanie obyvateľstva   
          v prípade ohrozenia, 
  1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 
        1.14.2 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii  
                   funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických    
                   daností, 
        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, 
       1,14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji   
                  jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych vplyvov  
                  dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 
       1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru    
                  zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby  
                  a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,   
  1.15 v oblasti sociálnej štruktúry  
       1.15.1 v oblasti školstva 
               1.15.1.1 vytvoriť územnotechnické podmienky pre zabezpečovanie spolupráce školského systému   
                            a zamestnávateľov tak, aby rozsah a štruktúra vzdelávania zodpovedala vzdelanostným  
                            požiadavkám pracovných miest,  
               1.15.1.6 vytvárať územno-technické predpoklady pre umiestňovanie zariadení k realizácii  
                            rekvalifikačných programov na zabezpečenie prepojenia medzi požiadavkami trhu  
                            a kvalifikačnou štruktúrou evidovaných nezamestnaných a rekvalifikačné programy na  
                            uľahčenie začlenenia do pracovného života absoloventov škôl, mladistvých a dlhodobo  
                            nezamestnaných, 
       1.15.2 v oblasti zdravotníctva  
               1.15.2.1 vytvárať územno-technické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú efektívnu  
                            dostupnosť zariadení 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 
               1.15.3.1 vytvárať územno-technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej starostlivosti  
                             sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov   
                             s ťažkým zdravotným postihnutím, 
               1.15.3.3 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych  
                             potrieb, 
               1.15.3.4 vytvárať územno-technické predpoklady pre uskutočňovanie výstavby zariadení,  
                            umožňujúcich zamestnanie zdravotne postihnutých občanov,   
      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 kultúrno- 



                      historických 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), 
           1.16.2 vytvárať územno-technické podmienky pre podporu kultúrnych zariadení v regióne ako  
                     neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu, 
           1.16.3 vytvárať územno-technické podmienky pre podporu zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich  
                      tradičnú kultúru identickú pre subregióny, 
      1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva  
           1.17.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené   
                     pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma),  
                     pamätihodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok, 
           1.17.2 uplatniť a rešpektovať typovú uličnú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského  
                      charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a rešpektovať  
                      kultúrno-historické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu ako požaduje ochrana pamiatok, 
           1.17.3 zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok, vybraných typických remeselníckych  
                      a priemyselných objektov, 
           1.17.5 využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť pre ďalšie využívanie  
                     ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich  
                     zachovanie, 
           1.17.6 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfólogie a klímy v oblasti   
                      stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína, 
           1.17.8 stavebno-technicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych  
                      pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na  
                      taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote, 
           1.17.10 zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných oblastí,  
                      v pripravovaných chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe usmerňovať rozvoj  
                      sídelných štruktúr vo väzbe na zachovaný historický urbanizmus a s ohľadom na prostredie  
                      jednotlivých národných kultúrnych pamiatok, pri rekonštrukciách rešpektovať tradičnú  
                      architektúru a z hľadiska krajinotvorby limitovať štruktúru zástavby a výškové zónovanie hmôt,    
 
4. Ekostabilizačné opatrenia: 

4.1 postupne zabezpečovať ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia za osobitne  
      chránené územia ochrany prírody a krajiny v regióne,  
4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a usporiadaní   
     územia, 
    4.3.1 technologickými opatreniami v priemyselných podnikoch, 
    4.3.2 znižovať spotrebu technologických vôd a zvyšovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd a tým   
             zlepšovať stav vo vodných tokoch (BUKOCEL ...), 
   4.3.3 znižovať emisie do ovzdušia a tým zvyšovať jeho kvalitu, 
   4.3.4 znižovať energetickú náročnosť výroby a zlepšovať rekuperáciu odpadového tepla, 
   4.3.5 znižovať produkciu odpadov a zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu priestorov bývalých  
           a súčasných skládok odpadov a odkalísk priemyselných odpadov,    
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 revitalizácie krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability, s maximálnym  
      využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín, 
4.7 výstavbu líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry realizovať ekologickým prepájaním   
      nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier, 
4.9 v oblasti ochrany prírody a krajiny 
    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 podmienky stanovené pre   
           4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách  
                       podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávnaté porasty),  
           4.9.7.3 prispôsobovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak,  
                       aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť,   
           4.9.7.4 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému  



                       ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných  
                       tokov a pod.), 

 
5. V oblasti dopravy: 
5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia 
   5.1.8 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate, 
         5.1.8.3 Prešov – Vranov nad Topľou - Strážske (územie košického kraja) – Humenné – Medzilaborce –  
                     PR (do doby realizácie Pobaltského koridoru), 
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 zariadenie verejnej hromadnej dopravy,  
5.6 zabezpečiť územnú rezervu na modernizáciu železničných tratí: 
   5.6.6 pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou: 
         5.6.6.2 Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné, 
 
6. V oblasti vodného hospodárstva: 
6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody 
    6.1.1 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, 
    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, 
6.2 chrániť priestory pre líniové stavby, 
     6.2.1 vo Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina), 
           6.2.1.13 prívod Vranov – Prešov, odbočka do Čaklova, Zámutova, Juskovej Vole, prívod do Komáran  
                        s odbočkami do Čičavy, Merníka a Nižného Kručova, odbočky Soľ – Rudľov a do Jastrabia, do  
                        Hlinného Skrabského, Čierneho nad Topľou, Petkoviec a Bystrého, 
     6.2.3 v oblasti skupinových vodovodov na 
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  
             s vyhláškou č.491/2002 Z.z.., 
    6.3.3 zabezpečiť postupné znižovanie zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom verejných  
            vodovodov,   
    6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných kanalizačných  
            sústav a čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov pre pripojených  
            užívateľov, 
6.4 rezervovať priestory na výhľadové vybudovanie kanalizačných systémov (kanalizácia + ČOV),    
    6.4.1 realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí, 
    6.4.4 realizovať nové, respektíve intenzifikovať a modernizovať zariadenia na čistenie odpadových vôd pre    
             technologické prevádzky priemyslu a poľnohospodárstva, 
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 vodných tokoch vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity, 
    6.5.3 s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu čistiarní  
             odpadových vôd, 
    6.5.4 zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi  
             k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas povodní aj v období sucha, pri  



             úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky, 
    6.5.5 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané  
             protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaného územia miest a obcí a ochranu pred  
             veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre), 
    6.5.7 vykonávať protierózne opatrenia na priľahlej poľnohospodárskej pôde, 
    6.5.8 v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos, 
    6.5.9 vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu detailného  
             odvodnenia, 
    6.5.10 rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpacie stanice a rozvody závlahovej vody,  
    6.5.11 maloplošnými a veľkoplošnými závlahovými stavbami zvýšiť podiel zavlažovaných pozemkov, 
    6.5.15 podporovať rekonštrukcie obnoviteľných energetických zdrojov, resp. výstavbu malých vodných  
               elektrární, 
 
 7. V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie:    
7.3 v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov 
     7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje, 
7.4 v oblasti telekomunikácií a informačnej štruktúry 
     7.4.1 vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja  
              skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov,  
 
8. V oblasti hospodárstva: 
8.1 v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
     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, 
8.2 V oblasti priemyslu a stavebníctva 
     8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a enviromentálnej únosnosti  
             územia v súčinnosť s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického  
             stavebného fondu so zohľadnením špecifík jednotlivých subregiónov a využívať pritom predovšetkým  
             miestne suroviny,   
     8.2.3 chrániť územia pre zriaďovanie priemyselných parkov v potenciálne vhodných lokalitách podľa  
             územno-technických a územno-plánovacích podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v ÚPD, 
     8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu rekonštrukciu a sanáciu existujúcich priemyselných areálov  
              a areálov bývalých poľnohospodárskych dvorov pre účely priemyselných parkov na základe  
              zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov, 
     8.2.5 chrániť priestory ložísk vyhradených nerastov, určené dobývacie priestory a evidované chránené  
              ložiskové územia,  
     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, 
     8.3.4 rekonštruovať a intenzifikovať existujúce závlahové systémy a stavby, čerpacie stanice a rozvodné  
             siete,  
     8.3.5 neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať  
              pôvodné (domáce) druhy drevín,  
    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 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 v súlade so schváleným aktualizovaným Programom  
              odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov, 
      8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber  
              a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,  



      8.4.4 vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie, 
      8.4.6 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých  
               enviromentálnych záťaží,   
II. Verejnoprospešné stavby: 
 
1. V oblasti dopravy 
1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre  
    1.2.42 železničné trate a úseky III. kategórie s výhľadovou elektrifikáciou,   
              2. Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske,    
 
2. V oblasti vodného hospodárstva:  
2.3 v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy 
    2.3.13 z prívodu Vranov – Prešov odbočku do Čaklova – Zámutova a do Juskovej Vole, prívod do Komáran  
               s odbočkami do Čičavy, Merníka a Nižného Kručova, odbočku Soľ – Rudlov a do Jastrabia, do  
               Hliného, odbočku do Žipova, Skrabského a do Čierneho nad Topľou,    
2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach Prešovského kraja,  
 
5. Voblasti 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 ohrozenia  
    6.3.2 zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia, 
 
7. V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva  
7.1 stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky, pamiatky a ich  
     okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace s pamiatkovo  
     chránenými historickými parkami, ich údržbu realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu,   
7.3 stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologických lokalít,  
 
8. V oblasti poľnohospodárstva: 
8.1 stavby pre závlahové systémy, rozvodné siete a čerpacie stanice, 
 
9. V oblasti životného prostredia:    
9.1 stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, priehrázky poldre  
      a viacúčelové vodné nádrže, 
9.2 stavby na účely monitorovania stavu životného prostredia, 
 
10. V oblasti odpadového hospodárstva: 
10.3 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,   
 
11. v oblasti ekostabilizačných opatrení:  
11.1 prepojenia nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier 
 
     ÚPN-O Komárany rešpektuje záväzné časti Územného plánu VÚC Prešovský kraj vzťahujúce sa na 
riešené KÚ obce.   
 
 
A.2.2.2 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV PREROKOVANIA ZADANIA A ICH UPLATNENIE  
             V NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 
 
     Prerokovanie Zadania a zhodnotenie z hľadiska vplyvu na riešenie je uvedené v časti „A.1.3.1 Zhodnotenie 
súladu riešenia so Zadaním“. 
     Kópie vyjadrení a stanovísk z prerokovania Zadania a „Vyhodnotenie Zadania“ s uvedením konkrétnych 
podmienok a požiadaviek vrátane rozsahu ich zapracovania do dokumentácie sú súčasťou tejto správy  
A3. Doplňujúce údaje - Dokladová časť.       
 



A.2.2.3 ZHODNOTENIE PRIESTOROVÝCH PRIEMETOV ODVETVOVÝCH KONCEPCIÍ,  
            STRATÉGIÍ A ZNÁMYCH ZÁMEROV NA ROZVOJ ÚZEMIA    
 
      V čase spracovania prieskumov a rozborov neboli známe nové odvetvové koncepcie, stratégie a zámery, 
ktoré by vytvárali zásadné zmeny vzhľadom na súčasný stav KÚ obce, jej zastavané územie a blízke okolie. 
Z tohto pohľadu je dôležitá pripravovaná realizácia spoločného akumulačného vodojemu v KÚ pre okolité obce 
a pripravovaná výstavba verejnej kanalizácie pre obce Komárany a Nižný Kručov.  
 
 
 
A.2.3 ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ  
          PREDPOKLADY OBCE  
 
 
A.2.3.1 DEMOGRAFIA 
 
      Z hľadiska tempa rastu obyvateľstva patrí obec Komárany v dlhodobom období k pomaly rastúcim sídlam. 
Obec zaznamenala od prvého oficiálneho sčítania v roku 1869 vývoj s miernymi výkyvmi v niektorých 
medziobdobiach s miernym nárastom v povojnovom období a stagnáciou v poslednom období: 
- rok 1869:  325 obyvateľov      
- rok 1880: 290 obyvateľov  
- rok 1900: 331 obyvateľov  
- rok 1910: 302 obyvateľov  
- rok 1940: cca 400 obyvateľov  
- rok 1970: 503 obyvateľov 
- rok 2001: 500 obyvateľov  
- rok 2006: 490 obyvateľov  
Index rastu 2006/1869 = 1,51 
 
Obyvateľstvo v roku 2001 podľa pohlavia: 500 
- muži: 245 
- ženy: 255 
Obyvateľstvo v roku 2001 podľa národností: 
- slovenská: 482 
- rómska: 17 
- ukrajinská: 1 
Obyvateľstvo v roku 2001 podľa náboženského vyznania: 
- rímskokatolícka cirkev: 240 
- gréckokatolícka cirkev: 129 
- evanjelická cirkev augsburského vyznania: 123 
- evanjelická cirkev metodistická: 1 
- bez vyznania: 6 
- nezistené: 1   
Obyvateľstvo v roku 2001 podľa veku: 
- predproduktívny vek - deti  = 87 = 17,2 % 
- produktívny vek = 307 = 61,4 % 
- poproduktívny vek =  106 = 21,2 % 
- nezistený vek = 0 = 0 % 
 
     Na základe uvedených údajov možno konštatovať, že vekové zloženie obyvateľstva je nepriaznivé. Index 
starnutia populácie (pre rok 2001) I = P(60+) : P(-15) x 100 = 121,8. Vypočítaný index nám udáva, že ide 
o regresívny typ mierne starnúcej populácie, kde poproduktívne obyvateľstvo má prevahu oproti 
predproduktívnemu obyvateľstvu.  
     Podľa údajov poskytnutých OÚ bol aktuálny stav vo februári 2006 v priebehu spracovania prieskumov 
a rozborov 490 obyvateľov, z toho 100 detí. Z celkového počtu evidovaných osôb bolo 12 rómskych občanov a 
13 rómskych detí. Priemerný vek bol 38 rokov. 
     Vzhľadom na zloženie obyvateľstva a regresívny typ populácie sa optimisticky predpokladá v návrhovom 
období územného plánu do roku 2025 mierny nárast počtu obyvateľov na navrhovaný stav 560 (+70 
obyvateľov). 
 



A.2.3.2 EKONOMICKÁ AKTIVITA 
 
      V roku 2001 bolo ekonomicky aktívnych 243 obyvateľov (z toho 114 žien a 129 mužov) čo bolo 48,6 % 
z trvalo bývajúceho obyvateľstva. Z toho bolo nezamestnaných 52 obyvateľov, čo predstavuje 21,4  % 
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 
    Z hľadiska štruktúry zamestnanosti bol stav: 101 pracujúcich v štátnych podnikoch, 86 v súkromných 
podnikoch, 17 v poľnohospodárskom družstve alebo v inej družst. organizácii, 1 u iných zamestnávateľov, 1 
člen produkčného družstva, 4 podnikatelia bez zamestnancov, 3 podnikatelia so zamestnancami, 0 
vypomáhajúcich v rodinnom podniku a 30 ostatných resp. nezistených. 
    Z hľadiska odvetví hospodárstva bol stav:  
- 15 v poľnohospodárstve, poľovníctve a súvisiacich službách,  
- 1 v lesníctve, ťažbe dreva a pridružených službách, 
- 71 v priemyselnej výrobe, 
- 1 vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody, 
- 7 v stavebníctve, 
- 22 vo veľkoobchode, maloobchode, oprave motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru, 
- 4 v hoteloch a reštauráciách, 
- 10 v doprave, skladovaní a spojoch, 
- 4 v peňažníctve a poisťovníctve, 
- 17 v nehnuteľnostiach, prenajímaní a obchodných službách, výskume a vývoji, 
- 21 vo verejnej správe a obrane a povinné sociálne zabezpečenie, 
- 16 v školstve, 
- 14 v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, 
- 8 v ostatných verejných, sociálnych a osobných službách, 
- 32 ekonomicky aktívnych bez udania odvetví. 
    Z hľadiska dochádzky do zamestnania dochádzalo za prácou 422 obyvateľov, čo predstavuje 52,88% 
z ekonomicky aktívneho obyvateľstva.   
     Ťažiskovým podnikom z hľadiska zamestnanosti širšieho regionálneho významu je drevospracujúci podnik 
Bukóza vo Vranove nad Topľou.  
     Zamestnanosť v obci vytvárajú predovšetkým prevádzky výroby, školstvo (ZŠ MŠ), verejná správa (OÚ), 
prevádzky obchodu a služieb, samostatne hospodáriaci roľníci a pod.  
     Ostatné pracovné príležitosti obyvatelia využívajú najmä v okresnom meste Vranov n.T. Vzhľadom na 
súčasné spoločensko-ekonomické trhové pomery je stav zamestnanosti v obci a jej širšom okolí regresívny a 
nestabilný.  
      V návrhovom období územného plánu môže zásadnejšie pozitívne ovplyvniť tento stav rozvoj väčších 
výrobných aktivít v urbanistických centrách regiónu a rozvoj malých výrobných prevádzok v obci a jej okolí. 
 
 
A.2.3.3 BYTOVÝ FOND 
 
Charakteristika existujúceho bytového fondu 
 
     Na základe údajov z výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bol stav následovný:  
Počet domov spolu = 130 
- z toho: rodinné domy = 130 
              bytové domy = 0 
              ostatné budovy = 0 
Počet trvale obývaných domov spolu = 124 
Počet neobývaných domov spolu = 6 
Podlažnosť domov: 
A. 1 až 2 nadzemné podlažia a nezistené spolu: 123 
B. 3 až 4 nadzemné podlažia = 1 
Priemerný vek domov spolu = 34 rokov 
Počet bytov spolu = 130 
- z toho: rodinné domy = 130 
Počet trvale obývaných bytov spolu = 124 
Počet neobývaných bytov spolu = 6 
- z toho: rodinné domy = 6 (z toho 1 určený na rekreáciu, 3 nespôsobilé, 2 neobývané z iných dôvodov)  
Členenie bytového fondu trvale obývaných BJ podľa použitia stavebných materiálov nosných múrov: 



A. kameň a tehly spolu: 116 BJ 
B. drevo: 0 BJ 
C. nepálené tehly spolu: 1 BJ 
D. ostatné a nezistené spolu: 7 BJ 
Členenie bytového fondu podľa veľkosti bytov: 
A. 1 obytná miestnosť spolu: 0 BJ 
B. 2 obytné miestnosti spolu: 5 BJ 
C. 3 obytné miestnosti spolu: 21 BJ 
D. 4 obytné miestnosti spolu: 32 BJ 
E. 5 a viac obytných miestností spolu: 66 BJ 
Členenie bytového fondu podľa kategórií bytov: 
A. I. kategória spolu: 99 BJ 
B. II. kategória spolu: 17 BJ 
C. III. kategória spolu: 1 BJ 
D. IV. kategória spolu: 7 BJ 
Členenie bytového fondu podľa doby výstavby: 
A. do 1899 a nezistené: 5 BJ 
B. 1900 – 1919: 0 BJ 
C. 1920 – 1945: 7 BJ 
D. 1946 – 1970: 62 BJ 
E. 1971 – 1980: 23 BJ 
F. 1981 – 1990: 20 BJ 
G. 1991 – 2001: 7 BJ 
Priemerné kapacitné plošné údaje BJ: 
A. m2 obytnej plochy na 1 byt =  84,7 
B. m2 celkovej plochy na 1 byt  =  128,0 
C. m2 obytnej plochy na 1 osobu  =  21,1 
D. počet obytných miestností na 1 byt  =  4,69 
Vybavenie trvale obývaných bytov: 
A. s plynom zo siete: 107 BJ 
B1. s vodovodom v byte: 114 
B2. bez vodovodu: 4 
B3. nezistené: 5 
C1. s kanalizáciou – pripojené na kanalizačnú sieť: 0 
C2. s kanalizáciou – septik (žumpa): 113 
D1. vybavené splachovacím záchodom: 110 
D2. vybavené kúpelňou alebo sprchovacím kútom: 116 
Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov: 
A. ústredné kúrenie diaľkové: 0 BJ 
B. ústredné kúrenie lokálne: 107 BJ 
- z toho na pevné palivo = 1 
             na plyn = 101 
             elektrické = 5 
C. etážové kúrenie: 2 BJ 
- z toho ostatné = 33 
D. kachle: 2 BJ 
- z toho na pevné palivo = 1 
             elektrické = 1 
E. iné: 13 BJ 
 
     Všetky byty sú sústredené v rodinných domoch. Súčasný stav bytového fondu v obci Komárany je prevažne 
vyhovujúci. 
 
    Priemerná obložnosť v sídle:  
     Pri počte 490 obyvateľov na 130 bytových jednotiek je potenciálna obložnosť 3,77 obyv./BJ. Vzhľadom 
celkové prognózy vývoja osídlenia v regióne sa predpokladá v návrhovom období územného plánu mierne 
zníženie obložnosti v obci na cca 3,50 obyv./BJ. 
      V štruktúre bytového fondu podľa materiálov nosných múrov prevládajú budovy murované z plných tehál 
príp. kombinované kameňom - cca 89 % BJ.  



Potreba bytov, návrh novej výstavby, rozvoj a modernizácia bytového fondu, sociálne bývanie  
 
      Vzhľadom na uvedenú demografiu sa predpokladá v návrhovom období mierny rozvoj bytového fondu 
v rozsahu do cca 30 BJ v rodinných domoch v lokalitách uvedených v časti tejto správy A.2.7 - Návrh riešenia 
bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie. Navrhovaný rozvoj bytových 
jednotiek sa uvažuje primárne vo funkcii samostatne stojacich rodinných domov.  
     Menší potenciál (cca 6 RD) predstavujú nevyužívané rodinné domy, ktoré sú po zásadnej prestavbe, 
rekonštrukcii, resp. modernizácii vhodné pre budúce využitie. 
 
      Na základe súčasného počtu obyvateľov, demografickej skladby a očakávaných trendov je možné 
predpokladaný vývoj bývania do roku 2025, ktorý je návrhovým rokom územného plánu, určiť následovne: 
Rok            Počet obyvateľov                                Priemerná obložnosť                     Počet bytov 
2006   490               3,77                                       130 
Predpokladaný maximálny nárast: 
2015                    cca 522               3,60                                                 130+15=145 
2025                            560                                                        3,50                                         145+15=160 
Celkom nárast:          +70                 0,00                  +30   
- Počet rodinných domov určených na demoláciu: 0 
- Počet nových bytov v rodinných domoch: 30 
 
 
 
A.2.4 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE  
          RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA 
 
 
A.2.4.1 POLOHA A VÝZNAM OBCE V RÁMCI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA, FUNKČNÉ  
            A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE ŠIRŠIEHO ÚZEMIA 
 
     Obec Komárany leží pri ľavom brehu rieky Topľa v severnej časti Východoslovenskej pahorkatiny. 
Urbanizovaná južná a stredná časť neveľkého chotára leží na nivných terasách Tople, východnú časť katastra 
zaberajú mierne pahorky Vranovskej pahorkatiny, ktorá susedí v severnej časti s Merníckou pahorkatinou 
Beskydského predhoria. 
 
Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre 
 
     Obec Komárany je sídlo prevažne obytné (funkcia bývania v rodinných domoch), čiastočne výrobné  
(pôvodný areál poľnohospodárskeho družstva – výrobné prevádzky) a v menšom rozsahu obslužné – (niektoré  
funkcie vybavenosti v obci). Z hľadiska umiestnenia má obec vhodnú polohu ako prímestské sídlo v blízkosti 
okresného mesta Vranov nad Topľou, čo dáva predpoklady pre jej dlhodobý rozvoj.  
    Z hľadiska polohy v urbanizačnom priestore má obec odklonenú polohu na sekundárnej regionálnej 
urbanistickej osi Vranov n. T. - Komárany –  Jastrabie – Soľ pri štátnej ceste II1/018233. V obci Soľ sa napája 
hlavnú regionálnu urbanistickú os Vranov n. T. – Hanušovce n.T. – Prešov pri ceste I/18. Od okresného mesta 
Vranov nad Topľou je obec vzdialená cca 3 km severozápadným smerom..  
    Obec Komárany je nestrediskovým sídlom miestneho významu. Spádovým sídlom obce Komárany pre 
zariadenia občianskej vybavenosti – ZŠ 5.-9. ročník, pošta, matrika, zdravotnícke zariadenia atď. – je mesto 
Vranov nad Topľou. Väčšina obyvateľstva pracuje v priemyselných a poľnohospodárskych podnikoch v regióne 
v dosahu dennej dochádzky. 
 
Vzájomná poloha obce a vymedzených špecifických území a ochranných pásiem určených špecifickými 
predpismi       
 
     Severnú časť KÚ zaberá CHLÚ ortuťovej mineralizácie (známe ako ložisko Merník). Areál 
poľnohospodárskeho družstva je umiestnený na južnom okraji zastavaného územia obce vedľa cesty III. triedy. 
Jeho ochranné pásmo zasahuje časť zastavaného územia. V KÚ sú vymedzené ochranné pásma dopravy 
(železnica, cesty III. triedy) a technickej infraštruktúry (vodovodný rozvod VVS Starina, elektrické vzdušné VN 
rozvody a všetky ďalšie siete technickej infraštruktúry) uvedené v časti tejto správy - A.2.9 Vymedzenie 
ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov. 
 



Jestvujúce a navrhované nadradené trasy a zariadenia dopravy, produktovodov, energetiky a spojov 
 
     Zastavané územie obce Komárany leží pri ceste III. triedy č.018233 Vranov n. T. - Komárany –  Jastrabie, 
ktorá sa v obci Jastrabie napája na cestu III/018220 pokračujúcu do obce Soľ  - spojnica na komunikáciu I/18 
Vranov n.T - Prešov. Cesta III. triedy tvorí hlavnú kompozičnú a funkčno-prevádzkovú os urbanistickej 
štruktúry obce. Na severovýchodnej strane KÚ prechádza vedľa hranice katastra cesta III. triedy č.018235 
Vranov n.T. - Michalok. Juhozápadnou časťou katastrálneho územia pri ľavom brehu Tople je trasovaná 
železničná trať Prešov – Vranov n. T. s malou železničnou zastávkou spoločnou pre obce Komárany, Nižný 
Hrušov a Čaklov, ktorá je vzdialená cca 550 m južným smerom od zastavaných častí obce. V západnej časti KÚ 
prechádza trať mostom cez rieku Topľa.   
     Západnou časťou KÚ obce súbežne s tokom Ondavy je vedľa železnice trasovaný vodovodný rad zo Stariny 
s pripojovacou šachtou pre vodovod Komárany umiestnenou v severozápadnej časti KÚ. V kontakte so 
západnou časťou zastavaného územia prechádza cez KÚ trasa elektrického VN vedenia. Rozvod STL plynu je 
trasovaný z obce Nižný Kručov  vedľa cesty III. triedy. V KÚ obce Komárany je vedľa cesty III. triedy 
trasovaný diaľkový kábel DK Prešov – Vranov n.T. –Michalovce -  Humenné. V realizácii je výstavba 
spoločného akumulačného vodojemu v severnej časti KÚ pre okolité obce a pripravuje sa odkanalizovanie obcí 
Komárany a Nižný Kručov. 
 
Priemet vzájomných vplyvov pozitívnych a negatívnych javov širšieho územia voči obci 
 
Pozitívne javy: 
- priaznivá poloha vo vzťahu k urbanistickým centrám regiónu – k okresnému mestu Vranov nad Topľou, 
- vyhovujúca dostupnosť z ťažísk regónu automobilovou a železničnou dopravou, 
- sekundárne dopravné využitie cesty III. triedy trasovanej cez obec vzhľadom k hlavným dopravným trasám 
regiónu z hľadiska vplyvu na urbanistickú štruktúru obce a obytnú zástavbu, 
- vyhovujúco trasovaná nadradená technická infraštruktúra (VVS Starina, elektrické VN rozvody, rozvody plynu 
STL). 
Negatívne javy: 
- nevybudovaná verejná kanalizácia (v projektovej príprave),  
- poloha drevospracujúceho podniku Bukóza – ovplyvnenie životného prostredia v širšom okolí (ovzdušie), 
potenciálne ohrozenie v prípade havárií z hľadiska úniku škodlivých látok,  
- možné obmedzenia vyplývajúce z CHLÚ ortuťovej mineralizácie. 
  
    Územie obce Komárany má potenciál pre hospodárske využitie, rozvoj osídlenia a rozvoj komunikačnej 
a technickej infraštruktúry. Pre jeho ďalší rozvoj je potrebné riešiť problémy ochrany životného prostredia 
a problémy občianskej a technickej vybavenosti obce.    
 
 
A.2.4.2 VÄZBY OBCE NA ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A FUNKCIE OBCE SATUROVANÉ  
             V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ 
  
     Do záujmového územia, ktoré má vplyv na riešenie územného plánu vo väzbe na katastrálne územie obce 
Komárany (resp. v ktorom si obec uplatňuje svoje záujmy), patria katastrálne územia susedných obcí Nižný 
Kručov, Čičava, Merník, Jastrabie nad Topľou, Soľ, Čaklov a z hľadiska základnej občianskej vybavenosti (ZŠ 
5-9. roč., zdravotné stredisko, pošta, matrika) a vyššej občianskej vybavenosti (stredné školy a učilištia, 
zdravotnícke zariadenia, úrady, administratíva, kultúrne zariadenia, obchody a služby) aj blízke okresné mesto 
Vranov nad Topľou.      
 
 
A.2.4.3 ÚZEMNÝ PRIEMET EKOLOGICKEJ STABILITY KRAJINY, ZÁSADY OCHRANY     
            A VYUŽÍVANIA OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY  
 
     Katastrálne územie obce Komárany má nízku ekologickú stabilitu s prevahou civilizovaných prvkov. 
Rozloženie plôch s vyšším koeficientom ekologickej stability je v KÚ nerovnomerné a je sústredené do severnej 
okrajovej častí KÚ.   
     Zo severnej strany zasahujú do KÚ plochy lesa rozložené na kopci Lipová. Jedná sa prevažne o listnatý 
(čiastočne chorý) les – dub, buk. Územie patrí do správy LZ Vranov n.T.. Hospodári tu súkromné spoločenstvo 
Lipová (cca 30 ha) a štátne lesy v správe LZ Vranov n.T.. 



     Podrobnejšie je táto časť riešená v kapitole tejto správy A.2.11 – Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny 
vrátane prvkov územného systému ekologickej stability.    
 
 
 
A.2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 
 
A.2.5.1 STANOVENIE ZÁKLADNEJ URBANISTICKEJ KONCEPCIE A KOMPOZÍCIE OBCE  
 
Priestorová charakteristika 
 
     Plochy zastavaného územia obce Komárany sú rovnomerne rozložené v celistvom urbanistickom priestore 
vymedzenom zo západnej a južnej strany nivou rieky Topľa a zo severnej a východnej strany nízkymi 
pahorkami Vranovskej pahorkatiny, ktoré sú v severnej časti zalesnené. V severovýchodnej časti je KÚ 
ohraničené údolím riečky Čičava.  
     V urbanistickej štruktúre obce sú dominantné dve kompozičné urbanistické osi. Hlavnú os urbanistickej 
štruktúry tvorí cesta III. triedy č.018233. Na ňu sa v centrálnej časti obce pripája priečna os s hlavným 
šošovkovite rozšíreným priestorom námestia – pôvodná staršia časť obce, v ktorom sú umiestnené významné 
kompozičné body obce – veže rímskokatolíckeho a evanjelického kostola. Dve ďalšie ulice s novšou výstavbou 
sú vyvetvené po obvode urbanistickej štruktúry v západnej a východnej časti obce. Areál pôvodného 
poľnohospodárskeho dvora je rozložený na rozsiahlej ploche v južnej časti zastavaného územia na obidvoch 
stranách cesty III. triedy. Objekty areálu nevhodne architektonicky ovplyvňujú celkový vzhľad obce v jej 
vstupnej časti od mesta Vranov nad Topľou. Z urbanistickej štruktúry je odčlenený jeden solitérny objekt 
rodinného domu severne od zastavaného územia obce a jeden rodinný dom v južnej časti KÚ pri obci Nižný 
Kručov. Priestory okolo objektov občianskej vybavenosti nie sú primerane komplexne urbanisticky usporiadané 
a dotvorené – základná škola s obecným úradom, futbalové ihrisko s materskou školou.   
    Celkový architektonicko-urbanistický výraz centrálneho priestoru obce zaujímavo identicky podporujú a 
dotvárajú objekty niekoľkých sypancov rodinných domov umiestnených v hornej časti námestia. 
 
Objektová skladba urbanistickej štruktúry 
 
     Objektovú skladbu urbanistickej štruktúry sídla tvoria prevažne samostatne stojace rodinné domy. Stavebná 
kultúra stojacich objektov odráža rôzne obdobia spoločenských pomerov. Pôvodná úzka pravidelná parcelizácia 
umožňovala stavby jednotraktových objektov so sedlovými strechami s dispozíciou za sebou radených 
priestorov izby, kuchyne a komory, najčastejšie s priradenými hosp. priestormi za obytnou časťou. Väčšina 
súčasných objektov rodinných domov bola postavená v krátkom období po 2. svetovej vojne a v poslednom 
období 60-tych až 90-tych rokov, kedy sa okrem vonkajšieho výzoru a stavebno-technických vlastností zmenili 
aj pôvodné tvary a dispozície domov. Postupne sa obdĺžnikové pôdorysy menili na tvar písmena „L“ 
s rozšírením v čele až k štvorcovému pôdorysu podľa toho ako to umožnili plochy stavebných parciel. 
Dispozície sa z jednotraktových pozdĺžnych zmenili na viactraktové (prevažne centrálne).  
     Objekty z povojnového obdobia sú prevažne jednopodlažné prízemné niektoré čiastočne podpivničené so 
sedlovou strechou zalomenou nad pôdorysom tvaru L na čelnej strane spádovanou do ulice. Stavebne sú 
zrealizované prevažne z tehál s drevenou konštrukciou stropu a krovu, pokryté väčšinou krytinou 
z azbestocementových  rovných tvaroviek, príp. plechom, alebo škridlou. Niektoré z nich sú v súčasnosti 
prestavované využívajúc pre obytné účely aj podkrovné priestory. Rodinné domy z posledného obdobia od 60-
tych rokov po súčasnosť sú postavené väčšinou na nových parcelách po obvode urbanistickej štruktúry sídla. Sú 
riešené prevažne nad štvorcovým až obdĺžnikovým pôdorysom, väčšinou 2 podlažné, podpivničené, niektoré 
využívajúc podkrovie, zastrešené plochou, stanovou štvorspádovou strechou, prípadne sedlovou dvojspádovou 
strechou orientovanou štítom do ulice. Niektoré z nich sú zastrešené plochou  plytkou pultovou strechou 
spádovanou do zadného dvora. Stavebne sú zrealizované väčšinou z pórobetónových prípadne tehlových 
tvaroviek so železobetónovými stropnými konštrukciami a drevenou konštrukciou krovu, pokryté rôznou 
krytinou - prevažne betónové škridly, azbestocementové tvarovky, plech a pod. Prevažná väčšina týchto 
objektov je v dobrom stavebno-technickom stave.  
     Objekty občianskej vybavenosti sú postavené prevažne do 2 nadzemných podlaží a sú v rôznom stavebno-
technickom stave. Dobré sú kostoly – 2 z nich postavené v nedávnom období (evanjelický a grécko-katolícky). 
Objekty ZŠ s Obecným úradom, MŠ, kultúrno-spoločenskej sály a futbalovej tribúny si vyžadujú zásadnú 
rekonštrukciu.  



     Objekty výroby sú zastúpené prevažne pôvodnými halovými stavbami poľnohospodárskeho dvora 
a niekoľkými administratívnymi budovami do dvoch nadzemných podlaží. Väčšina je v zlom stavebno-
technickom stave. Niektoré z nich sa prestavujú v súvislosti s prebiehajúcimi zmenami funkčného využitia na 
menšie výrobné prevádzky.     
 
Vyhodnotenie urbanistickej štruktúry obce 
 
     Medzi estetické závady patria neupravené priestory nástupnej časti obce v smere od mesta Vranov n.T. – 
plochy pôvodného areálu poľnohospodárskeho dvora. Komplexné úpravy si vyžadujú o objekty a plochy areálu 
ZŠ s Obecným úradom, plochy v centre obce, športový areál s viacúčelovou kultúrno-spoločenskou sálou a MŚ.  
     Rodinné domy sú vhodne rozložené v urbanistickej štruktúre obce, prevažne v dobrom a vyhovujúcom 
stavebno-technickom stave. Voľné plochy súkromných pozemkov pozdĺž miestnych komunikácií sú vhodné na 
dostavbu rodinnými domami. Intenzita využitia územia zástavbou rodinných domov je nižšia, vzhľadom na 
väčšie plochy sadov a záhrad, ktoré sú v niektorých častiach obce disponobilné plochy pre ďalší rozvoj funkcie 
bývania v rodinných domoch.     
 
Zásady riešenia základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce   
 
 - Základná koncepcia navrhovaného riešenia vychádza zo zásady využitia potenciálu súčasného 
zastavaného územia a územného rozvoja obytnej zástavby rodinných domov po obvode pôvodnej 
urbanistickej štruktúry zastavaného územia. Rozvoj funkčných plôch rodinných domov v rámci 
intravilánu  je zásadne navrhovaný  na disponobilných plochách súkromných záhrad vo východnej časti 
zastavaného územia. Rozvoj plôch občianskej vybavenosti je možný v severnej časti zastavaného územia 
pri areáli futbalového ihriska.      
- Z hľadiska celkovej priestrovej kompozície je potrebné zachovať charakteristický pôvodný prírodný 
kompozičný rámec prostredia tvorený kulisou Vranovskej pahorkatiny, ktorá susedí v severnej časti 
s Merníckou pahorkatinou Beskydského predhoria, zachovať dominantnosť hlavných krajinných prvkov v KÚ - 
rieky Topľa a zalesneného kopca Lipová. 
- Z hľadiska dominánt priestorovej kompozície ojektov je potrebné rešpektovať ako hlavný kompozičné body 
veže miestnych kostolov.   
- Z hľadiska priestorovej organizácie sa vyžaduje zachovať súčasnú hierarchizáciu s dominantným priestorom 
námestia v centre obce - identické historické urbanistické priestory so sypancami v priestore námestia a rodinné 
domy so zachovanými pôvodnými architektonickými znakmi ľudového domu. Vhodné je primerané doplnenie 
funkcií občianskej vybavenosti a verejnej zelene.  
- Novú výstavbu v centrálnej časti je potrebné riešiť tak, aby priestorovo nekonkurovala existujúcim objektom – 
výška do dvoch nadzemných podlaží a podkrovie. 
- Túto výškovú hladinu vzhľadom na prírodný charakter a mierku okolitého prostredia je vhodné rešpektovať 
v celom zastavanom území obce pri výstavbe rodinných domov, objektov občianskej vybavenosti, rekreácie 
a výroby.  
- V obci sa zachovali malom rozsahu plochy kde prevláda staršia zástavba. V týchto územiach je vhodné riešiť 
prestavbu, resp. rekonštrukciu domov tak, aby bola zachovaná pôvodná urbanistická parcelizácia a dodržaná 
mierka prostredia a objektov.  
- Rozvoj novej obytnej výstavby rodinných domov v novonarhovaných územiach je potrebné riešiť postupným 
zastavovaním smerom od súčasných zastavaných plôch.  
 
 
A.2.5.2 URBANISTICKÁ KONCEPCIA BÝVANIA, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI, REKREÁCIE,   
             VÝROBY, DOPRAVY, ZELENE A OSTATNÝCH PLÔCH     
 
     Urbanistická koncepcia a potreby funkcií bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, 
zelene a ostatných plôch sú riešené v časti tejto správy A.2.7 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so 
sociálnou infraštruktúrou, rekreácie a výroby, v časti A.2.12 Návrh verejného dopravného a technického 
vybavenia a v ďalších častiach tejto správy. 
 
 
 
 
 
 



A.2.5.3 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH A PRÍRODNÝCH  
             HODNÔT     
 
Kultúrno-historická charakteristika  
 
Archeológia  
     Komárany patria medzi kľúčové lokality pravekej i včasnostredovekej sídliskovej štruktúry údolia Tople. 
Komárany sa stali archeologicky známou lokalitou v roku 1972, kedy tu Juraj Macák urobil prvý povrchový 
prieskum v polohe Luckovo, napravo od cesty Komárany – Jastrabie, južne od Lipovej. O výsledkoch 
prieskumu, ktorý opakoval v ďalších rokoch v polohe Vyšná Roveň, informoval univerzitného profesora 
Vojtecha Budinského-Kričku zakladateľa modernej slovenskej archeológie. Ten na základe nálezov keramiky a 
kamennej industrie datuje sídlisko v Komáranoch do viacerých období - mladšej doby kamennej (4. tisícročie 
pred Kristom), doby bronzovej (2. polovica 2. tisícročia pred Kristom) a veľkomoravského obdobia (9. 
storočie). O väčšom rozsahu osídlenia v mladšej dobe kamennej svedčí ďalší nález, kamenná ryodacitová 
sekerka lichobežníkovitého tvaru, nájdená v roku 1979 na návrší severovýchodne od obce. Prvý zisťovací 
výskum sa uskutočnil v Komáranoch v roku 1973, kedy v polohe Vyšňa Roveň Juraj Macák odkryl slovanský 
sídliskový objekt, ďalší hlbokou orbou narušený objekt bol preskúmaný v roku 1980. Obidva objekty mali 
oválny pôdorys, veľmi typické pre oblasť severovýchodného Slovenska (podobné sa našli napríklad vo Vranove 
- Čemernom, Lomnici) a predstavovali s najväčšou pravdepodobnosťou zahĺbené časti nadzemných domov. V 
zásypoch sídliskových objektov bola nájdená keramika, kamenné brúsiky a zvyšky zvieracích kostí. Na základe 
analýzy keramiky obidva odkryté objekty možno datovať do 2. polovice 9. storočia. Sídlisko z väčšej časti bolo 
narušené počas stavebných prác na vodovode Starina - Prešov. V polohe Luckovo počas zisťovacieho výskumu 
v roku 1984 bola zachytená časť pravdepodobne opevnenej osady z prelomu strednej a mladšej doby bronzovej 
s unikátnymi nálezmi keramiky, prenosnej hlinenej piecky a bronzových šperkov. Nálezy neboli zatiaľ 
publikované, lokalita si zaslúži systematický archeologický výskum, pretože rozsah doterajších terénnych prác 
bol veľmi malý. Komárany patria k obciam s najstaršou historickou tradíciou, viažúcou sa k počiatkom roľníctva 
v Karpatskej kotline v mladšej dobe kamennej. Zaujímavé zistenia môže priniesť výskum osady z doby 
bronzovej, ktorá predstavuje jeden z civilizačných vrcholov praveku nielen východného Slovenska. Lesk 
najstarších dejín dopĺňa sídlisko 
 z veľkomoravského obdobia, 9. storočia, ktoré začína "písať" národné dejiny.  
 
Historický vývin 
     Archeologické nálezy dokazujú osídľovanie komáranského chotára v slovanskom období. Prvá písomná 
zmienka o obci však pochádza z roku 1303. Tunajší kostol, pôvodne gotický, môže dokladovať existenciu obce 
pred 14. storočím. Archeológmi nájdené a zdokumentované slovanské sídlisko, názov obce a jej rozvinutosť 
začiatkom 14. storočia, vedú k predpokladom o jestvovaní obce už pred 11. storočím. Komárany tak patria k 
najstarším obciam v tunajšej oblasti. Už koncom 13. storočia vlastnila rodina Rozgonyiova územia a s nimi aj už 
vtedy existujúce obce. Určitú výnimku tvorili Komárany, ktoré boli zemianskym majetkom. V polovici 14. 
storočia patrili zemanom z Geče. Komárany boli sídlom zemianskej rodiny Papovcov a už v roku 1429 je jej 
zemepánom Ján Pap, ktorého potomkovia obec vlastnili asi do polovice 16. storočia. V roku 1548 sa ako 
majitelia obce spomínajú Demeter Oroszy a Ján Zomory. Po roku 1585 časť obce vlastnili czeglédski 
Byzonovci. Zo súpisu majetkov po roku 1585 vyplýva, že jej novým majiteľom sa stala rodina Báthoryovcov, 
ktorej patrilo panstvo Čičva, resp. Vranov. Následne potom sa majitelia striedali František Rácsay v 17. storočí, 
rodina Nádasdyovcov, Nyáryovcov, Esterházyovcov a Drugethovcov, ako majetková súčasť panstva Čičva. 
Komárany ako stredoveká obec mali slovenské obyvateľstvo v čele s richtárom. Už v 16. storočí, možno aj skôr, 
tu mali miestni zemania vybudovanú svoju kúriu. V roku 1600 sídlisko tvorilo okrem richtárovho domu ďalších 
20 obývaných poddanských domov, kúria, škola, fara a kostol, v tomto čase bez farára. Predpokladáme, že 
pôvodne rímskokatolícky kostol vtedy prevzali evanjelici. Komárany boli v tomto čase stredne veľkou dedinou s 
temer výlučne poddanským obyvateľstvom. Z daňových súpisov z rokov 1567, 1582, 1610 a 1635 sa 
dozvedáme, že miestne sedliacke domácnosti boli zdanené daňou kráľovi (okrem richtára) od 2,5; 2,75; 1 resp. 
0,25 porty. Sledujúc uvedené údaje môžeme konštatovať, že začiatkom 17. storočia nastalo zníženie počtu 
týchto domácností, alebo ich schudobnenie a tento vývoj pokračoval aj v prvej polovici 17. storočia. V prípade 
želiarskych domácností, ktorých bolo v roku 1567 šesť a v rokoch 1610 a 1635 ich zdanili od 0,5 do 0,12 porty, 
sa konštatuje tiež znižovanie ich počtu resp. ich schudobnenie. Nepriaznivý ekonomický a sociálny vývoj v 
prvej polovici 17. storočia znamenal úbytok obyvateľstva a domov. V 16. a 17. storočí tu boli poddanské a 
zemepánske vinice a symbol viniča sa neskôr preniesol aj do znaku obecného pečatidla. V prvej tretine 17. 
storočia bola jedným z majiteľov obce aj spomínaná rodina Rácsayových, ktorá ju mala v zálohe. V jednej 
výsadnej listine z 20. júna 1636 sa uvádza, že gróf Esterházy umožnil vtedy už šľachticovi Gergeľovi Mrazkovi, 
pôvodom z Čemerného, vykúpiť Komárany zo zálohy a povolil obec osídliť. Získal privilégiá, ktoré mu 



umožnili aj hmotný zisk. O Mrazkovi sa hovorí preto, lebo bol pôvodne poddaným a za doteraz nezistené služby 
bol potom oslobodený a povýšený do šľachtického stavu. Stal sa tak predstaviteľom tunajšej drobnej šľachty a 
zároveň na určitý čas aj majiteľom obce. V 17. storočí patrili obyvatelia Komáran k nezákupným poddaným, 
ktorí nad užívanou pôdou či usadlosťou nemali žiadnu dispozičnú moc, ale zväčša ju mohli dedične užívať. 
V podstate  celé 17. storočie život miestnych obyvateľov ako aj územia celého východného Slovenska narúšali 
vojny (v roku 1604, 1618, 1642, 1683) alebo rozličné pohromy (mor 1663). Ani začiatkom 18. storočia 
nemožno hovoriť o rozkvete tunajšej oblasti poznačenej protihabsurgskými vojnami. Podľa daňového súpisu z 
roku 1715 bolo v Komáranoch zaevidovaných až 10 opustených a iba 9 obývaných usadlostí, z toho bolo šesť 
sedliackych a tri želiarske. Nasledujúce desaťročia priniesli väčší pokoj. Po nástupe Márie Terézie na cisársky 
stolec sa práve táto panovníčka snažila uskutočniť rozsiahlejšie reformy. Jednou z nich bol urbársky patent. 
Urbárska regulácia sa v Komáranoch uskutočnila v roku 1774. Bol spísaný urbár, v ktorom je v obci 
evidovaných 37 domov, 22 sedliackych usadlostí, 1 domácnosť želiarska 2 podželiarske. Uvádzané usadlosti 
užívali oráčiny spolu na 217 meríc, lúk na 58 jutár. K miestnym zemepánom patrili rodiny Forgáchových a 
Barkóczyových, ktorí od svojich poddaných požadovali hlavne robotné povinnosti. Sedliakom pri ich plnení 
poskytovali na určité obdobie aj dobytok, neskôr im ho odobrali, ale pritom povinnosti zmiernili. Niektorí 
sedliaci v podobe zemepánskeho deviatku odovzdávali časť naturálnej renty z ozimín. V obci bol zavedený 
dvojpoľný systém hospodárenia.V 17. a 18. storočí patril k významným vlastníkom obce rod Bencsikovcov, 
ktorý mal svoj pôvod v Chorvátsku. V roku 1242 získali od kráľa Belu IV. majetky v Nitrianskej, Špišskej a 
Šarišskej stolici. Zakladateľom zemplínskej vetvy sa stal Ján, ktorý používal prídomok "Komoróci", 
pravdepodobne už v 17. storočí. Ako uvádza maďarský historik Béla Kempelen, ktorý spracovával rodokmeň 
Bencsikovcov, jeden z nich, Juraj Bencsik narodený v roku 1764, ženatý s Julianou Draveckou, bol po úmrtí v 
roku 1792 pochovaný v Komáranoch. Z tohoto rodu pochádzali aj významní župní funkcionári, napr. Štefan 
Bencsik, hlavný slúžny v Zemplínskej stolici v roku 1843. V snahe robiť ďalšie reformy sa v rokoch 1784-1787 
uskutočnilo v Uhorsku prvé sčítanie ľudu, ktoré narazilo na tvrdý odpor šľachty. Mala obavu, že po súpise 
majetkov sa získa celkový prehľad o ich veľkosti a to malo aj význam pri určovaní výšky daní. V Komáranoch 
sčítací komisári narátali 37 domov, 54 rodín a 297 obyvateľov (z toho 150 mužov - 63 ženatých a 87 
slobodnýcll a 147 žien). Začiatkom 19. storočia uskutočňovalo panstvo komasáciu pôdy. O pôdu sú oberaní na 
základe rôznych argumentov roľníci a želiari. Všetky opatrenia zhoršili sociálne postavenie poddaných. V prvej 
polovici 19. storočia patrili Komárany do Zemplínskej župy a okresu Vranov. V chotári ich obce bol v minulosti 
päťkolesový vodný mlyn. Miestne panstvo a obyvateľstvo sa venovalo poľnohospodárstvu, aj pestovaniu viniča. 
Na základe štatistických údajov z roku 1828 mala obec 396 obyvateľov a evidovali tu 53 domov. V lete 1831 
vypuklo na východe Slovenska aj veľké roľnícke povstanie. Rušné udalosti neobišli ani obyvateľov obce 
Komárany, ktorí sa dňa 6. augusta 1831 pridali k merníckym buričom. Dnes sa pod komáranským lesom 
nachádza pamätné miesto Na pahruni - prícestný kríž z kameňa. Tu zabili vzbúrenci merníckeho evanjelického 
kazateľa Jozefa Kacziána. Evanjelický kňaz bol svedkom veľkého prelievania krvi v merníckom kaštieli a chcel 
si útekom zachrániť svoj život. Za pomoci privolaného vojska bolo povstanie potlačené. V polovici 19. storočia 
bol v blízkosti obce bol aj kameňolom, odkial' sa získaval stavebný kameň. V obci boli už skôr postavené dve 
kúrie. Jedna kúria z nich patrila rodine Cziburovej. Nie je známy rok jej výstavby, ale stála v západnej časti obce 
za rímskokatolíckym kostolom. Pôvodný objekt je už značne prestavaný. Kedysi tu stála veľká ovčiareň a 
stodola. Druhú kúriu vlastnila rodina Dienesových a stála vo východnej časti obce vedľa rímskokatolíckeho 
kostola. Pred rokom 1896 vyhorela a pozostatky majetku boli rozpredané miestnym roľníkom. Koncom 19. 
storočia postihli Komárany viaceré pohromy. V roku 1893 veľká povodeň - vyliala sa rieka Topľa, ktorá 
zasiahla nižný koniec obce. Pred rokom 1896 vyhorela celá pravá strana obce. Jedným z dôsledkov zlého 
sociálneho postavenia a zbedačovania tunajšieho ľudu bolo vysťahovalectvo – hlavne do Ameriky, čo sa 
prejavilo na rozvoji obce a poklese obyvateľstva. Negatívne pôsobili na život obyvateľov a celkový vývoj obce 
aj svetové vojny v 1. polovici 20. storočia aj keď počas vojnových udalostí nebola obec veľmi zničená (najviac 
boľa poškodená škola a obchod). Začiatkom 40. rokov získali miestni obyvatelia nové pracovné príležitosti na 
stavbe železničnej trate Prešov-Vranov-Strážske. Chotár obce pretína železničná trať asi v dlžke 800 m aj s 
jedným železničným mostom prekleňujúcim rieku Topľa, postaveným ešle v roku 1942. Pre Komárany slúži 
spoločná železničná zastávka, umiestnená v chotári obce, určená aj pre Čaklov a Nižný Kručov. V druhej 
polovici 40. rokov nasledovala povojnová obnova obce. Jednou z dôležitých úloh bola elektrifikácia. Po 
februárovom prevrate v roku 1948 nastali v československej spoločnosti veľké spoločensko-politické zmeny, 
hlavne v štruktúre spoločnosti a majetkoprávnych vzťahoch. Začal sa budovať socializmus. Združstevňovanie 
dediny postihlo aj Komárany. Vzniklo tu síce poľnohospodárske družstvo, ale po dvoch rokoch stagnovania sa 
rozpadlo a znovu vzniklo až v roku 1959. Veľkým pozitívom nového spoločenského poriadku boli zmeny v 
živote ľudí, premeny malých dedín s drevenými domčekmi na modernejšie sídla. Najviac nových murovaných 
rodinných domov sa v obci vybudovalo počas rokov 1958-1965. V 60. rokoch sa pokračovalo v budovaní 
domov a spoločenských objektov. V priebehu rokov 1963-1964 bol pre verejnosť odovzdaný športový areál. V 
nasledujúcich dvoch desaťročiach pribudli nové stavby - v roku 1974 objekt materskej škôlky. V roku 1981 



odovzdali do užívania významný objekt pre miestnu kultúru - kultúrny dom. Najväčšou stavebnou akciou v obci 
v prvej polovici 90. rokov bola plynofikácia, uskutočnená v rokoch 1993-94. V rokoch 1999-2000 sa realizovala  
výstavba obecného vodovodu. 
 
Kultúrno-historické požiadavky  
 
     V KÚ obce Komárany sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF) v registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok evidované: 
1. Rímskokatolícky kostol sv. Michala (IČ-6) – č. ÚZPF 75/0 – pôvodne gotický, obnovený v 2. pol. 18. 
storočia, renovovaný začiatkom 20. storočia. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria. 
2. Archeologická lokalita (IČ-25) – č. ÚZPF 1979/0 – viackultúrne sídlisko v polohe Vyšná Roveň a Luckov.  
3. Pamätné miesto (IČ-26) – č. ÚZPF 4722/0 – pamätné miesto protifeudálneho povstania v roku 1831 na kopci 
Pahruň medzi obcami Čičava a Merník.  
4. Kríž (IČ-27) – č. ÚZPF 4755/0 – kamenný prícestný kríž v časti Komárany – Soľ.  
 
     Kultúrne pamiatky sú vyznačené grafickou značkou vo výkresovej časti dokumentácie. Pri akejkoľvek 
stavebnej činnosti na objektoch pamiatkového fondu je potrebné dodržať ustanovenia § 32 zákona č. 49/2002 
Z.z. O ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.    
 
     V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky sú v KÚ obce sú evidované 
nasledujúce archeologické lokality: 
1. Luckovo – polykultúrne sídlisko z neolitu, mladšej doby bronzovej a včasného stredoveku (9. storočie).  
2. Vyšná Roveň – lokalita súvisiaca s náleziskom v polohe Luckovo, osídlenie z neolitu, mladšej a neskorej 
doby bronzovej a včasného stredoveku (9. storočie).   
3. Od Žeľavského – nálezisko kamennej sekerky, pravdepodobne z neolitu. 
 
     S ohľadom na písomné správy o obci zo 14. storočia je nutné považovať historické jadro obce za územie 
s prepokladanými archeologickými nálezmi.    
     Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle § 41 pamiatkového zákona zabezpečuje podmienky ochrany 
evidovaných archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. 
     Nemožno však vylúčiť, že pri stavebnej činnosti mimo vyššie vymenovaných archeologických lokalít môže 
dôjsť k porušeniu ďalších dosiaľ neznámych archeologických objektov a nálezov. Z uvedeného dôvodu Krajský 
pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov v územných a stavebných 
konaniach u líniových stavieb a väčších investičných stavieb mimo vyššie vymedzených národných kultúrnych 
pamiatok a evidovaných archeologických lokalít. 
     Ďalšie objekty s architektonickými, historickými a kultúrnymi hodnotami, ktoré sa nachádzajú v obci 
Komárany sú označené vo výkresovej časti dokumentcie.Tieto objekty je potrebné zaradiť medzi 
pamätihodnosti obce. 
     Obec Komárany si môže v zmysle § 14 zákona č. 49/2002 O ochrane pamiatkového fondu zaviesť evidenciu 
pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností možno zaradiť hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované 
diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, katastrálne a zemepisné názvy viažúce sa k histórii 
a osobnostiam obce. K pamätihodnostiam je možné zaradiť aj staré stromy v katastri, božie muky, kríže a iné 
objekty. Krajský pamiatkový úrad Prešov na požiadanie poskytne obci v zmysle svojho vyjadrenia metodickú 
a odbornú pomoc pri evidovaní pamätihodností.           
 
Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt 
  
    Táto časť je riešená v kapitole tejto správy A.2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov 
územného systému ekologickej stability.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.2.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH  
          FUNKČNÝCH ÚZEMÍ 
 
 
A.2.6.1 FUNKČNÉ ČLENENIE A ORGANIZÁCIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH  
            FUNKCIÍ  
 
     Plochy katastra sú funkčne využívané v závislosti od prírodných podmienok (výškové členenie reliéfu 
krajiny, polohy rieky Topľa (vrátane je prítokov a  polohy nadradených komunikačných osí (železnica, cesty 
III.triedy). Územie v západnej časti KÚ (inudačné) pri rieke Topľa je proti záplavám chránené ochranným 
zemným valom. Pozdĺž severovýchodnej hranice KÚ tečie potok Čičava. 
     Z hľadiska funkčného využitia je väčšina plôch v KÚ využívaná na poľnohospodárske účely – plochy južnej, 
západnej, severozápadnej a východnej časti KÚ mimo intravilánu ako orná pôda, plochy v juhovýchodnej 
a severnej časti KÚ ako lúky a pasienky. Zo severnej strany zasahujú do KÚ plochy lesa rozložené na kopci 
Lipová. V severnej časti KÚ na hranici katastra obce Merník v lokalite „Potkanova debra“ je umiestnené 
chránené ložiskové územie ortuťovej mineralizácie (historicky známe ložisko Merník). V severnej časti KÚ 
v lokalite Široké a Urbársky les sa realizuje výstavba spoločného akumulačného vodojemu pre okolité obce 
o objeme 2x250m3. V severozápadnej časti KÚ je umiestnená pripojovacia (vzdušníková) šachta pre rozvod 
vodovodu z vodovodného radu Starina. V severnej časti KÚ na vrchole kopca Lipová je umiestnený stožiarový 
vykrývač mobilnej telefónnej siete.  
     Juhozápadnú časť KÚ pretína železničná jednokoľajová trať Prešov-Vranov n.T. s malou železničnou 
zastávkou spoločnou pre obce Komárany, Čaklov a Nižný Kručov umiestnenou na južnom okraji KÚ. 
V západnej časti KÚ prechádza železničná trať cez rieku Topľa na oceľovom moste. Cesta III/018233 Vranov 
n.T. – Jastrabie – Soľ je trasovaná cez KÚ v smere toku Tople. Prechádza cez centrum obce a vytvára tak hlavnú 
funkčno-prevádzkovú os sídla, na ktorú nadväzuje sieť miestnych obslužných komunikácií. Pri severozápadnej 
hranici KÚ vedľa potoka Čičava je trasovaná cesta III/018235 Vranov n.T. – Michalok.   
     Ťažiskové záujmy obce sú koncentrované prevažne v rozsahu zastavaného územia, ktoré je umiestnené 
v strednej a južnej časti KÚ. Hlavné funkčné plochy bývania v rodinných domoch a občianskej vybavenosti 
obce sú vzhľadom na svoje využitie vyhovujúco rovnomerne rozložené v zastavanom území. K zastavaným 
plochám bývania sú pričlenené rozsiahle plochy obytnej zelene – sady a záhrady pri rodinných domoch. 
V odklonenej polohe severne od zastavaného územia sú dva rodinné domy – jeden obývaný rómskymi občanmi 
je umiestnený severne od zastavaného územia, druhý je lokalizovaný vedľa cesty III. triedy pri katastrálnej 
hranici s obcou Nižný Kručov. Plochy občianskej vybavenosti nie sú komplexne sústredené v centrálnej časti 
obce. V centrálnej časti je umiestnená Základná škola na spoločnom pozemku s obecným úradom, kostoly 
a obchody. Spoločensko-kultúrna sála a športový areál futbalového ihriska sú umiestnené v odklonenej polohe 
na okraji severozápadnej časti zastavaného územia. Cintorín je umiestnený vo vhodnej okrajovej polohe 
vo východnej časti KÚ. 
     Areál pôvodného poľnohospodárskeho dvora je umiestnený na okraji južnej časti zastavaného územia vedľa 
cesty III. triedy. Situovanie dvora PD v kontakte s obytným územím obce je nevhodné vzhľadom na hygienické 
a estetické pôsobenie v urbanistickej štruktúre. Pôvodné poľnohospodárske využitie bolo zásadne znížené na 
minimálnu produkciu a časti plôch pôvodného areálu vrátane niektorých objektov sa vymedzujú pre iné funkcie 
výroby a služieb rôznych podnikateľských subjektov. Tento proces, ktorý podstatne ovplyvňujú 
majetkovoprávne vzťahy nie je ukončený si vyžaduje v návrhovom období funkčno-prevádzkovú a priestorovú 
reguláciu.  
 
Zásady pre návrh funkčného využitia územia 
 
- V návrhu územného plánu obce Komárany je riešené členenie katastrálneho územia obce na jednotlivé 
funkčné plochy, ktorých usporiadanie zohľadní doterajší vývoj obce a určenú rozvojovú koncepciu  - viď 
časť tejto správy A.2.5.1 Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce. Bude 
stanovený spôsob využitia plochy vymedzených funkcií za predpokladu dodržania určitých limitných 
ukazovateľov prevádzkovania určených činností.  
- Dominantnou funkciou sídla bude aj naďalej bývanie, formou samostatne stojacich rodinných domov. 
- Centrum obce je definované v súčasnej polohe s prehľadným vymedzením jednotlivých funkcií vybavenosti, 
dopravy (peší, vozidlá, parkovanie) a verejnej zelene, ktorá si vyžaduje dotvorenie a rekultiváciu. 
- Funkcie občianskej vybavenosti je potrebné primárne rozvíjať v rámci súčasného širšieho centrálneho priestoru 
obce a pri areáli futbalového ihriska,niektoré určené funkcie OV je možné umiestňovať polyfunkčne ako 
integrované v rodinných domoch v rozsahu celého sídla.  



- Kvalitatívna prestavba resp. rekonštrukcia plôch a zariadení občianskej vybavenosti – OÚ, ZŠ, MŠ, kultúrno-
spoločenská sála. 
- Vzhľadom na polohu dvora PD, pretrvávajúci pokles produktivity PD, ekonomické pomery a zlý stavebno-
technický stav budov je potrebné v návrhovom období územného plánu prehodnotiť súčasné poľnohospodárske 
funkčné využitie areálu poľnohospodárskeho dvora pre možné plochy nerušiacej podnikateľskej výroby 
a vrátane plôch pre farmárske využitie,  
- Plochy funkcií športu kvalitatívne zhodnotiť a doplniť v súčasnej polohe – areál futbalového ihriska, 
- Vybudovanie prístupovej spevnenej komunikácie k železničnej zastávke na železničnej trati Vranov n. T. – 
Prešov, 
- Voľné plochy (medzery) v zastavanej časti funkčne doplniť prevažne funkciou bývania v rodinných domoch 
tak, aby sa zabezpečila kontinuita urbanistickej štruktúry sídla, 
- Doplnenie a kvalitatívne zhodnotenie verejnej zelene centre obce, doplnenie ochrannej a izolačnej zelene pri 
hraniciach areálu výroby (pôvodný poľnohospodársky dvor), doplnenie sprievodnej a líniovej zelene pozdĺž 
komunikácií a hlavných zberných odvodňovacích priekop, 
- Dobudovanie technickej infraštruktúry a doplnenie všetkých inžinierskych sietí pre nové časti zástavby, 
- Verejné plochy a pozemky občianskej vybavenosti riešiť pre možný prístup osôb s obmedzenou schopnosťou 
pohybu,    
- Návrh zohľadní majetkoprávne vzťahy v sídle s vymedzenými hranicami parciel pokiaľ zásadne neobmedzujú 
navrhovanú urbanistickú koncepciu.                     
 
 
A.2.6.2 VYMEDZENIE ČASTÍ ÚZEMIA OBCE PRE RIEŠENIE VO VÄČŠEJ PODROBNOSTI –  
            - V ÚZEMNOM PLÁNE ZÓNY 
 
      Podľa zákona č. 237/2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v zmysle § 11 ods.6 územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán 
zóny. Podľa § 12 ods.1 písmeno „b“ toho istého zákona sa územný plán zóny spracúva pre časť obce, ak 
schválený územný plán obce ustanovuje vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.  
     V ÚPN-O Komárany nie sú vymedzené konkrétne územia (lokality), pre ktoré má byť spracovaný územný 
plán zóny.  
 
 
 
A.2.7 NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU  
         INFRAŠTRUKTÚROU, REKREÁCIE A VÝROBY 
 
 
A.2.7.1 BÝVANIE   
  
    Vzhľadom na demografickú štruktúru a potrebu bytov uvedenú v časti tejto správy A.2.3 - Základné 
demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce, sa predpokladá v návrhovom období rozvoj 
bytového fondu v rozsahu do cca 30 BJ v rodinných domoch. 
     V návrhovom období je možné rozvíjať výstavbu nových bytov v rodinných domoch (samostatne stojacich), 
ktoré sa môžu realizovať na voľných disponobilných plochách v rámci súčasného zastavaného územia obce – 
plochy súkromných záhrad. Menší potenciál pre prestavbu tvoria existujúce nevyužívané rodinné domy.  
 
     Územie pre rozvoj bývania v rodinných domoch sa navrhuje: 
V pôvodnom zastavanom území: 
A1 – Záhumienky - rozsiahle plochy súkromných záhrad vo východnej časti intravilánu,  
A2 – Záhumienok – zadné časti záhrad v severnej časti intravilánu,   
A3 – Pri futbalovom ihrisku – zadné časti záhrad v severenej časti intravilánu,   
A7 – Doplnenie voľných plôch existujúcej zástavby IBV,  
V pôvodnom zastavanom území a na kontaktových plochách po jeho obvode: 
A4 – Pri ceste III. triedy – menšie plochy záhrad v severozápadnej časti intravilánu, 
A5 – Ornice a Pri Superkanáli - plochy záhrad po obvode južnej časti intravilánu, 
Vedľa  pôvodného zastavaného územia na kontaktových plocách po jeho obvode: 
A6 –  Záhradné – plochy záhrad a sadov vedľa juhozápadnej časti intravilánu smerom k železničnej zastávke.  
 



    Výhľadové územie pre rozvoj bývania v rodinných domoch po návrhovom období územného plánu sa 
uvažuje po obvode urbanistickej štruktúry obaľovaním súčasného zastavaného územia obce.     
     Primárna funkcia pre plochy s obytnou zástavbou je bývanie, ale pripúšťa sa umiestnenie nerušiacich funkcií 
občianskej vybavenosti (obchod a služby), nerušiacej drobnej výroby ako sekundárne funkcie bez kolízie s 
dominantnou funkciou pri splnení požadovaných hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov, 
kritérií a noriem. 
     K bývaniu môžu byť priradené iba doplnkové plochy a objekty slúžiace ako hospodárske zázemie. 
Neprípustné je umiestnenie prevádzok vplývajúcich na okolie hlukom, prachom a zamorením každého druhu - 
napr. veľkochov úžitkových zvierat za účelom predaja, veľkokapacitné mechanizované pestovanie. 
 
 
A.2.7.2 OBČIANSKE VYBAVENIE A SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA   
 
A.2.7.2.1 Sociálna infraštruktúra 
 
Zdravotnícke zariadenia 
 
     Zdravotnícke zariadenia nie sú v obci zastúpené. Občania využívajú zariadenia v meste Vranov nad Topľou. 
 
Školské a výchovné zariadenia 
 
Materská škola (IČ-3) 
     Sa nachádza v okrajovej časti obce v susedstve športového areálu futbalového ihriska. V budove je 1 trieda s 
kapacitou 30 detí a kuchyňou pre prípravu stravy. V čase spracovania prieskumov a rozborov bol stav 14 detí. 
Sú tu zamestnané 2 osoby (1 učiteľka, 1 kuchárka). Objekt je jednopodlažný, stavebno-technický stav je účelovo 
vyhovujúci – vyžaduje si rekonštrukciu.  
     V návrhovom období je možné z ekonomických dôvodov aj z hľadiska excentrickej polohy (dochádzka)  
uvažovať s presunom a spojením školských funkcií do spoločného areálu. Uvoľnený objekt vrátane pozemku by 
mal vzhľadom na svoju polohu potenciál pre rôzne funkcie občianskej vybavenosti.  
 
Základná škola (IČ-1) 
     Základná škola pre 1. až 4. ročník je umiestnená v centrálnej časti obce na spoločnom pozemku a v spoločnej 
budove s funkciou obecného úradu, ktorý má oddelený vlastný vstup. Kapacita zariadenia je 4 triedy a 1 
počítačová učebňa. V čase spracovania prieskumov a rozborov sa využívala 1 trieda so 4 združenými ročníkmi 
pri stave 11 žiakov. Je tu zamestnaná 1 učiteľka a 1 vychovávateľka. Žiaci dochádzajú na obedy do materskej 
školy. Objekt má 2 nadzemné podlažia, stavebno-technický stav je účelovo vyhovujúci – vyžaduje si 
rekonštrukciu pri celkovom preorganizovaní funkcii v budove a na pozemku, čo je podmienené prognózou 
budúceho vývoja malotriednych školských zariadení, ktorú do značnej miery ovplyvňuje štát. 
     Vzhľadom na demogafickú štruktúru a blízku polohu mesta Vranov n.T. sa neuvažuje so zásadným 
kapacitným a plošným rozvojom školských zariadení v obci. V návrhovom období je možné z ekonomických 
dôvodov uvažovať s presunom a spojením školských funkcií do spoločného areálu. Uvoľnený objekt vrátane 
pozemku by mal vzhľadom na svoju polohu potenciál pre rôzne funkcie občianskej vybavenosti 
    V areáli ZŠ je v severnej časti pozemku umiestnený prízemný objekt, ktorý sa príležitostne využíva pre 
obecné klubové účely – dôchodcovia, poľovníci a pod.. Objekt je vhodný na prestavbu pre ďalšie funkcie 
občianskej vybavenosti obce – služby a pod..   
 
Zariadenia sociálnej starostlivosti 
 
     Zariadenia sociálnnej starostlivosti v obci nie sú zastúpené. V prípade potreby je možné ich riešiť 
v návrhovom období na plochách občianskej vybavenosti alebo bývania ako samostatné (monofukčné) alebo 
polyfunkčné priradené k hlavným funkciám. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.2.7.2.2 Obchod a služby 
 
Obchodná sieť, verejné stravovanie a ubytovacie zariadenia 
 
Obchodné prevádzky samostatné (monofukčné) 
 
COOP Jednota – predajňa potravín a zmiešaného tovaru (IČ-11) 
     Prízemný objekt je umiestnený v centre obce pri ceste III. triedy vedľa areálu základnej školy a obecného 
úradu. Plocha predajného priestoru je cca 30 m2. . Je tu zamestnaná 1 predavačka. Stavebno-technický stav je 
účelovo vyhovujúci – vyžaduje si architektonické zhodnotenie.  
 
Pohostinstvo COOP Jednota (IČ-12) 
     Prízemný objekt  je umiestnený v centrálnej polohe pri križovatke na ceste III. triedy v nástupnej časti 
hlavného priestoru námestia. Plocha hlavného priestoru je cca 40m2. Je tu zamestnaný 1 pracovník. 
Stavebno-technický stav je vyhovujúci stav je účelovo vyhovujúci – vyžaduje si architektonické zhodnotenie.  
 
Obchodné prevádzky polyfunkčne priradené k funkcii bývania na pozemkoch rodinných domov: 
 
Súkromná predajňa potravín a pohostinstvo (IČ-13) 
      Prevádzka predajne potravín je zriadená v spoločnom objekte s pohostinstvom (pôvodne rodinný dom) pri 
križovatke vedľa cesty III. triedy v centrálnej časti obce oproti pohostinstvu COOP Jednota. Plocha odbytového 
priestoru pohostinstva na prízemí je cca 40 m2 pri kapacite cca 24 miest. Plocha odbytového priestoru potravín 
na poschodí je cca 20 m2. Stavebno-technický a prevádzkový stav objektu je vyhovujúci. Pracuje tu 1 
zamestnanec.      
 
Ubytovacie a stravovacie zariadenia     
  
     Samostatné ubytovacie a stravovacie zariadenia nie sú v obci zastúpené. Vzhľadom na polohu, veľkosť obce 
a prírodné podmienky z hľadiska rekreačného využitia územia sa v návrhovom období územného plánu 
nepredpokladá územný rozvoj týchto funkcií.  
     Stravovacie zariadenia primeraného rozsahu pre obyvateľov obce je možné riešiť na plochách občianskej 
vybavenosti resp. ako polyfunkčné priradené k hlavnej funkcii bývania ako sekundárna funkcia.   
 
Zhodnotenie a koncepcia umiestňovania  zariadní obchodnej siete, verejného stravovania      

 
     Celkove je súčasný stav týchto zariadení obchodnej siete vyhovujúci vzhľadom na veľkosť a charakter sídla pri 
zohľadnení súčasných kapacitných, kvalitatívnych kritérií a druhovej skladby ponúkaných tovarov a služieb. 
Prevádzky potrebujú zvýšiť svoj štandard vybavenia dispozičnými úpravami, zväčšením skladových plôch, 
úrovňou vnútorných zariadení a celkovými estetickými úpravami. Ďalšie nové zariadenia môžu byť vytvárané 
po splnení požadovaných hygienických, požiarnych, bezpečnostných a architektonických kritérií a nárokov. 
Rozvoj obchodnej vybavenosti a verejného stravovania je podmienený ekonomickou situáciou v obci a v 
okolitom regióne. Pre ďalšie novozriaďované prevádzky obchodnej siete a verejného stravovania platia 
následovné zásady: 
- vhodné je umiestňovanie prevádzok v miestnych centrách a pri hlavnej komunikácii, 
- nové prevádzky môžu zriaďované ako samostatné (monofukčné) na navrhovaných plochách občianskej 
vybavenosti, prípadne polyfunkčné priradené k funkcii bývania (v rodinných domoch) alebo k funkcii občianskej 
vybavenosti mimo školských zariadení. 
- prevádzky nesmú svojou činnosťou negatívne ovplyvňovať okolitú obytnú zástavbu. 
 
Verejnoprospešné služby 
 
     Nie sú v obci zastúpené. V prípade potreby je možné ich riešiť v návrhovom období na plochách občianskej 
vybavenosti, alebo bývania ako samostatné (monofukčné) alebo polyfunkčné priradené k hlavnej funkcii. 
 
Nevýrobné služby 
 
    Nevýrobné služby nie sú v obci zastúpené. V návrhovom období môžu tieto prevádzky existovať ako 
polyfunkčné s funkciou bývania alebo s funkciou občianskej vybavenosti ako sekundárna funkcia bez kolízie s 
hlavnou funkciou pri splnení legislatívne platných hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov, 
kritérií a noriem.   



Výrobné služby 
  
    Výrobné služby nie sú v obci zastúpené. V návrhovom období je možné vytvárať prevádzky výrobných 
služieb vo vymedzených plochách nerušiacej výroby – malý priemyselný park – v juhovýchodnej časti obce na 
plochách pôvodného poľnohospodárskeho dvora po doriešení majetkovoprávnych vzťahov a zabezpečení 
prístupovej komunikácie.  
      V obytnom území môžu tieto prevádzky existovať len ako sekundárna funkcia bez kolízie s dominantnou 
funkciou bývania pri splnení legislatívne platných hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov, 
kritérií a noriem.   
 
Pošta a peňažné ústavy 
 
    Pošta v obci nie je v obci zriadená. Občania využívajú poštové a finančné služby vo Vranove nad Topľou. 
 
A.2.7.2.3  Ostatná vybavenosť 
 
Verejná administratíva 
 
Obecný úrad (IČ-1)  
     Je zriadený na spoločnom pozemku v spoločnej budove so základnou školu pre 1.-4. ročník v centre obce. 
Funkčné plochy sú umiestnené na prízemí s vlastným vstupom z dvora. Úžitková plocha OÚ mimo pristavanej 
skladovej časti je cca 80 m2. Sú tu zamestnaní 2 pracovníci. Prevádzkový stav zariadenia  je vyhovujúci.  
     Areál OÚ a objekt si vyžadujú komplexnú funkčnú reorganizáciu a prestavbu, ktorá priamo súvisí 
s perspektívou školského zariadenia.  
Hasičská zbrojnica (IČ-2)  
     Je umiestnená v jednom z objektov pôvodných sypancov v centre obce. Sú v nej umiestené 2 požiarne 
striekačky. V návrhovom období je potrebné zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice.     
 
    V návrhovom období sa neuvažuje s rozvojom plôch pre funkcie verejnej administratívy. V prípade potreby je 
možné ich riešiť na vymedzených plochách občianskej vybavenosti. 
 
Kultúra 
 
Kultúrno-spoločenská sála (IČ-4) 
     Je zriadená v okrajovej polohe v severnej časti obce v areáli futbalového ihriska v spoločnej budove na 
prízemí vedľa prekrytej futbalovej tribúny. Kapacita priestorov viacúčelovej spoločenskej sály je cca 200 
stoličiek. V obci bol v čase spracovania prieskumov a rozborov pripravovaný zámer na jej rekonštrukciu. 
Celkovo je objekt v účelovo vyhovujúcom stavebno-technickom a prevádzkovom stave – vyžaduje však 
komplexné architektonické zhodnotenie vrátane celého areálu. 
 
    V návrhovom období sa neuvažuje s rozvojom plôch pre funkcie kultúry. V prípade potreby je možné ich 
riešiť na vymedzených plochách občianskej vybavenosti. 
 
Telovýchova a šport 
 
Športový areál - futbalové ihrisko (IČ-5) 
     Je umiestnený v okrajovej polohe v severnej časti obce na primerane veľkom pozemku. Areál je vybavený 
plochou ihriska pre futbalové zápasy. V priestore areálu je vedľa kultúrno-spoločenskej sály v spoločnom 
objekte umiestnená krytá tribúna s integrovanými priestormi hygienického športového zázemia na prízemí 
(šatne) (IČ-4). Úžitková plocha športovej časti je cca 400 m2. Objekt je vo vyhovujúcom stavebno-technickom 
stave. Poloha športového areálu v obci je vyhovujúca. Areál si vyžaduje celkové architektonické zhodnotenie.  
     V návrhovom období sa uvažuje s rozšírením športových plôch vedľa futbalového ihriska na voľnej časti 
pozemku severným smerom - lokalita C1 - pre možné športové funkcie: plavecký bazén, fitnes, volejbalové 
ihrisko (aj plážové), nohejbal, bowling, minigolf, sauna, stolný tenis, klzisko, a hygienické zariadenia. 
Podmienkou je vybudovanie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch úmerných kapacite športových 
zariadení.  
 
 
 



Zariadenia duchovnej sféry 
 
Rímsko-katolícky kostol (IČ-6) 
     Rímsko-katolícky kostol „sv. Michala“ sa nachádza v centre obce ako kompozično-priestorová dominanta 
námestia v dobrej dostupnej vzdialenosti pre obyvateľov. Pôvodne bol gotický - obnovený v 2. pol. 18. storočia, 
renovovaný začiatkom 20. storočia. Hlavný priestor je jednoloďový s polkruhovo uzavretým presbytériom. 
Celková kapacita zariadenia je cca 120 miest na sedenie (z toho cca 30 na chóre). Prevádzkový a stavebno-
technický stav objektu je vyhovujúci. Kostol patrí do farnosti, ktorá má sídlo v obci Soľ.   
 
Evanjelický kostol (IČ-7) 
     Sa nachádza na námestí v centre obce neďaleko rímskokatolíckeho kostola. Bol postavený ako novostavba 
v nedávnom období – súčasná centrálna jednoloďová stavba s chórom a vežou postavená na trojuholníkovom 
pôdoryse. Celková kapacita zariadenia je cca 70 miest na sedenie (vrátane chóru). Stavebno-technický stav 
objektu je dobrý. Fara je v obci Merník. 
 
 Grécko-katolícky kostol (IČ-8) 
     Grécko-katolícky kostol „sv. Anny“ sa nachádza v širšom centre južne od ťažiskovej časti obce vedľa 
pozemku ZŠ a obecného úradu. Bol postavený ako novostavba v nedávnom období  – vysvätený v júli 1997. 
Objekt tvorí súčasná oválna centrálna jednoloďová stavba s chórom. Celková kapacita zariadenia je cca 70 miest 
na sedenie (vrátane chóru). Stavebno-technický stav objektu je dobrý. Fara je v obci Čičava. 
 
Dom smútku (IČ-9)  
     Bol postavený ako novostavba v nedávnom období pri cintoríne v nástupnej časti. Objekt tvorí prízemná 
stavba na krížovom pôdoryse s hlavným priestorom štítovo orientovaným ku vstupnej časti.      
Kapacita je cca 65 miest na sedenie. Stavebno-technický stav objektu je dobrý. Dokončenie si vyžaduje okolie 
stavby – spevnené plochy a zeleň.  
 
Cintorín (IČ-10) 
     Zaberá plochy na okraji východnej časti zastavaného územia. Poloha cintorína sa javí výhľadovo ako 
vyhovujúca. Jeho naplnenosť bola v čase spracovania prieskumov a rozborov v rozsahu cca 75 %. Ochranné 
pásmo okolo cintorína bolo po konzultácii s hygienikom stanovené na 50 m po obvode od hranice parcely. 
     V navrhovanom riešení ÚPO je vymedzená rozvojová plocha pre rozšírenie cintorína východným smerom 
vedľa súčasného pozemku – lokalita D1.  
 
 
A.2.7.3 VÝROBNÉ ÚZEMIA   
            
A.2.7.3.1 Koncepcia rozvoja hospodárskej základne  
 
Poľnohospodárstvo 
 
     Väčšina KÚ obce spadá do obvodu poľnohospodárskeho družstva Vechec – rovinatá západná a južná časť 
KÚ a severovýchodná časť obce od Čičavy po Mernícku baňu. Kopcovitú východnú časť KÚ vedľa zastavaného 
územia a časť poľnohospodárskych plôch (orná pôda) v severnej časti KÚ samostatne obhospodarujú dvaja 
súkromní poľnohospodári.        
    Prevažná väčšina plôch v západnej, severozápadnej, južnej a východnej časti KÚ sa využíva na 
poľnohospodárske účely ako orná pôda, ktorá má aj vyššiu hodnotu BPEJ. Plochy v juhovýchodnej a severnej 
časti KÚ sú prevažne evidované a využívané ako lúky a pasienky.  
 
  Areál pôvodného dvora poľnohospodárskeho družstva (IČ-14) 
     V južnej časti obce na okraji zastavaného územia je rozložený areál poľnohospodárskeho družstva, ktoré 
bolo pôvodne zamerané na chov hovädzieho dobytka a na rastlinnú výrobu. Areál PD je nevhodne lokalizovaný 
z hľadiska polohy v nástupnej časti obce a možného pôsobenia na obytnú zástavbu.  
      Pôvodné poľnohospodárske využitie bolo zásadne znížené na minimálnu produkciu a časti plôch pôvodného 
areálu vrátane niektorých objektov sa vymedzujú pre iné funkcie výroby a služieb rôznych podnikateľských 
subjektov. Tento proces, ktorý podstatne ovplyvňujú majetkovoprávne vzťahy nie je ukončený si vyžaduje 
v návrhovom období funkčno-prevádzkovú a priestorovú reguláciu. Vzhľadom na polohu dvora PD, 
pretrvávajúci pokles produktivity PD, ekonomické pomery a zlý stavebno-technický stav budov sa v návrhovom 



období územného plánu navrhuje prehodnotiť poľnohospodárske funkčné využitie pre možné alternatívne 
plochy nerušiacej podnikateľskej výroby – priemyselný park – lokality F1 a F2.   
    V časti areálu v čase spracovania prieskumov a rozborov súkromne poľnohospodársky hospodáril podnikateľ, 
ktorý prevádzkoval menšiu farmu (IČ-15) – niekoľko kusov hovädzieho dobytka (kravy) a koní (spolu cca 10 
ks).  
 
     Funkcia poľnohospodárskej výroby s rastlinnou produkciou v zastavanom území je prípustná v rozsahu 
vlastnej spotreby. Na plochách obytných je neprípustná živočíšna veľkovýroba. Chov domácich zvierat je možné 
realizovať len v rozsahu vlastnej spotreby. 
   
Lesné hospodárstvo 
 
     Zo severnej strany zasahujú do KÚ plochy lesa rozložené na kopci Lipová. Jedná sa o listnatý (čiastočne 
chorý) les - buk, dub. Územie patrí do správy LZ Vranov n.T.. Hospodári tu súkromné spoločenstvo Lipová (cca 
30 ha) a štátne lesy – správa LZ Vranov n.T.. 
     Lokalita Lipová je v návhru VÚC Prešovský kraj vymedzená ako biocentrum regionálneho významu 
s navrhovanými chránenými stromami.  
     V návrhovom období územného plánu je potrebné na plochách lesa realizovať hospodárenie podľa 
spracovaného LHP s prihliadnutím na ochranu krajinného rázu.    
 
Priemyselná a remeselná výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo  
 
     V KÚ obce sa nenachádzajú väčšie areály priemyselnej výroby. Menšie výrobné prevádzky a objekty 
skladového hospodárstva sú umiestnené v areáli pôvodného poľnohospodárskeho dvora v juhovýchodnej časti 
obce.  V obci nie sú evidované prevádzky remeselnej výroby.  
 
Výrobné prevádzky umiestnené v areáli pôvodného PD: 
 
Lemork (IČ-16)  
    Je umiestnená v jednom z objektov, ktorý je osadený v dolnej časti poľnohospodárskeho areálu pri ceste III. 
triedy. Prevádzka je zameraná na finálnu výrobu dreveného nábytku - prevažne stoličky a stoly. Stavebno-
technický a prevádzkový stav zariadenia je vyhovujúci. Pracuje tu cca 10 zamestnancov.   
 
Alice Slovakia (IČ-17) 
    Prevádzka na výrobu dreveného uhlia (brikety na grilovanie) je umiestnená vo väčšom halovom objekte 
v hornej časti areálu nad cestou III. triedy. Stavebno-technický a prevádzkový stav zariadenia je účelovo 
vyhovujúci. Pri prevádzke je potrebné dodržať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy. Pracujú tu 
cca 1-2 zamestnanci.      
 
Sklad obilia a administratívna budova (IČ –18) 
     Prevádzka je umiestnená v 2 prízemných objektoch – sklad, administratíva, ktoré sú osadené v hornej časti 
areálu nad cestou III. triedy. Stavebno-technický a prevádzkový stav zariadenia je účelovo vyhovujúci. Pracujú 
tu 2-4 zamestnanci. 
 
Výrobné prevádzky  pripravované v areáli pôvodného PD: 
 
Metal alloy (IČ-19) 
    V čase spracovania prieskumov a rozborov bol evidovaný pripravovaný zámer pre zriadenie prevádzky na 
zlievarenskú činnosť v 2 objektoch v južnej časti areálu pôvodného PD pod cestou III. triedy. Pri vytvorení 
prevádzky je potrebné dodržať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.  
 
A.2.7.3.2 Potreba nových plôch a reštrukturalizácia jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej základne   
 
     V riešení ÚPN-O sú vymedzené plochy pre rozvoj malého podnikania  - nerušiacej výroby - mimo obytnej 
zástavby - malý priemyselný park v lokalite pôvodného poľnohospodárskeho dvora v juhovýchodnejčasti obce.  
     Z hľadiska reštrukturalizácie výrobných plôch je možné umiestniť výrobné prevádzky  a prevádzky 
výrobných služieb do navrhovaného územia nerušiacej výroby. Proces reštrukturálizácie areálu PD, ktorý 
podstatne ovplyvňujú majetkovoprávne vzťahy nie je ukončený a vyžaduje v návrhovom období funkčno-
prevádzkovú a priestorovú reguláciu. Pri vytváraní nových výrobných prevádzok na vvymedzených funkčných 



plochách výroby je potrebné realizovanie prístupovej spevnenej komunikácie ku každej samostatnej funkčnej 
ploche výroby a zabezpečenie pripojenia na inžinierske siete tak, aby sa umožnilo vzájomné spolupôsobenie 
a rôzne funkčné využitie výrobných prevádzok vo výrobnom areáli.     
 
A.2.7.3.3 Vymiestňovanie škodlivých prevádzok výroby a stanovenie ochranných pásiem   
 
     V návrhu nie sú určené významne škodlivé prevádzky na vymiestnenie. Ochranné pásmo pre navrhovanú 
funkciu nerušiacej výroby na plochách pôvodného PD v juhovýchodnej časti obce je 100 m od vymedzenej 
hranice funkčnej plochy po obvode výrobných budov a zariadení.  
 
A.2.7.3.4 Štruktúra hospodárskej základne po zohľadnení plánovaných a uvažovaných zámerov   
 
     Funkcia výroby má v obci Komárany vzhľadom a primárne obytný charakter prímestského sídla  celkovo 
podružný sekundárny a lokálny význam. 
     Výrobné územie v juhovýchodnej časti obce na plochách pôvodného poľnohospodárskeho dvora bude slúžiť 
pre funkcie výroby a skladového hospodárstva, ktoré svojím účelom nenarušia okolité životné prostredie.      
     Prípustné sú menšie prevádzky strojárskej výroby (obrábanie kovov a pod.), drevovýroby a stavebnej výroby 
malotonážneho charakteru, kompletizačnej dielenskej výroby, stolárskej výroby, remeselnej výroby 
a malovýroby, textilné a odevné prevádzky, zariadenia skladov priemyselného tovaru a podobne.     
     Neprípustné sú prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu súvisiace s ťažbou nerastných surovín, 
prevádzky chemického priemyslu ani žiadne iné, ktoré produkujú nebezpečné chemické odpady. 
     Na vymedzenej ploche navrhovanej výroby je prípustná polyfunkcia s výrobnými službami a v nástupnej 
časti areálu aj s funkciami občianskej vybavenosti súvisiacimi s výrobnou funkciou (napr. vzorková predajňa, 
obchod). Neprípustná  je polyfunkcia s bývaním a rekreáciou.  
 
 
A.2.7.4 REKREÁCIA, CESTOVNÝ RUCH A KÚPEĽNÍCTVO   
 
     Územie obce Kmárany vzhľadom na geografickú polohu, prírodné podmienky a sociálno-ekonomické 
aktivity nie je atraktívne pre rekreáciu a cestovný ruch. Ani v sídle samotnom sa nenachádzajú atraktivity 
cestovného ruchu. Historické objekty nie sú z hľadiska rekreačného využitia významné.  
     Rekreačné aktivity súvisiace s agroturistikou -  malokapacitný chov koní, jazda na koni, hypoterapia a pod. -  
a nadväzujúce oddychové rekreačné funkcie je vhodné je rozvíjať v nadväznosti na pôvodné poľnohospodárske 
funkcie areálu poľnohospodárskeho dvora po jeho funkčnej reorganizácii, ktorá zohľadní rozvoj existujúcich 
a uvažovaných výrobných zámerov.  
     Výhľadovo sa pre účely obyvateľov uvažuje s vytvorením malej rekreačnej zóny na ľavom brehu rieky 
Topľa pri železničnom moste v západnej časti KÚ. Predpokladá sa funkčné využitie na kúpanie, rybolov, 
príležitostné táborenie, malé plošne nenáročné športy – plážový volejbal, nohejbal, stolný tenis, objekt 
s občerstvením a hygienické zariadenie. Podmienkou je vytvorenie prístupovej dopravnej komunikácie 
a primeranej parkovacej plochy. Uvedené výhľadové aktivity musia byť riešené v súlade s podmienkami 
ochrany prírody a  ÚSES. 
 
 
 
A.2.8 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE   
 
 
A.2.8.1 SÚČASNÉ ZASTAVANÉ ÚZEMIE 
 
    Hranica zastavaného územia obce Komárany stanovená k 1.1.1990 je určená vo výkresovej časti dokumentácie. 
 
 
A.2.8.2  NAVRHOVANÉ ÚZEMIE NA ZÁSTAVBU 
 
     Navrhované riešenie zväčšuje súčasné zastavané územie na rozvojových plochách a upravuje hranicu 
zastavaného územia v lokalitách: 
Pre rozvoj plôch obytnej výstavby rodinných domov: 
A4 - Pri ceste III. triedy - menšie plochy záhrad po obvode západnej časti intravilánu, 
A5 - Ornice a Pri Superkanáli - plochy záhrad po obvode južnej časti intravilánu, 



A6 -  Záhradné - plochy záhrad a sadov vedľa juhozápadnej časti intravilánu smerom k železničnej zastávke,  
Rozvoj cintorína: 
D1 - Vedľa súčasného pozemku cintorína - plochy poľnohospodárskej pôdy východným smerom, 
Rozvoj dopravného vybavenia: 
- Prístupová komunikácia k navrhovanej zástavbe rodinných domov v lokalite A2 - plochy poľnohospodárskej 
pôdy po obvode v severnej časti intravilánu,   
- Časť prístupovej komunikácie k železničnej zastávke a zástavbe rodinných domov v lokalite A6 - plochy 
poľnohospodárskej pôdy pri juhozápadnej časti intravilánu,   
- Prepojenie jestvujúcich miestnych komunikácií vedľa Domu smútku - plochy poľnohospodárskej pôdy  
pri severovýchodnej časti intravilánu.  
     Hranica navrhovnej úpravy zastavaného územia je určená vo výkresovej časti dokumentácie. Bilancia plôch 
v navrhovanom zastavanom území je uvedená v časti tejto správy A.3.1 - Doplňujúce údaje. 
 
 
 
A.2.9 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
 
 
- PHO cintorína - 50 m od hranice pozemku; 
- PHO 2°vodojemu v KÚ Komárany – vymedzené oplotením pozemku vodojemu; 
- PHO poľnohospodárskeho družstva - 200 m od vymedzenej hranice plôch živočíšnej výroby v areáli 
pôvodného poľnohospodárskeho dvora; 
- OP lesa – 50 m od hranice lesných pozemkov; 
- OP navrhovanej nerušiacej výroby - malý priemyselný park v areáli pôvodného poľnohospodárskeho dvora – 
100 m od hranice vymedzenej funkčnej plochy;  
- OP cesty III. triedy - 20 m od osi cesty na obidve strany cesty mimo zastavané územie obce; 
- OP železnice - 60 m od osi krajnej koľaje, resp. 30 m od obvodu pozemku dráhy a 30 m od osi železničnej 
vlečky; 
- OP pásmo toku Topľa - 15 metrov od vzdušnej päty hrádze; 
- OP pre miestne potoky a kanály - 5 m od brehovej čiary;  
- OP elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča pri napätí od 1kV do 35 kV vrátane:  
         - pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
         - pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,   
         - pre zavesené kábelové vedenie 1 m;  
- OP podzemného elektrického vedenia VN do 110 kV je 1 m od krajného vodiča na každú stranu; 
- OP vodovodného radu VVS Starina DN 1000 – 10 m od okraja potrubia na obidve strany;  
- OP vodovodu a kanalizácie 2 m od vonkajšieho obrysu potrubia na obe strany; 
- OP pre káble spojového charakteru stanovuje príslušná STN v šírke minimálne 1 m od ostatných inžinierskych 
sietí uložených v zemi; 
- rozvody STL plynovodu musia byť podľa príslušnej STN uložené najmenej 4 m od najbližších budov. 
     V oblasti hospodárstva sa navrhuje chrániť priestory ložísk - lokalita ortuťovej mineralizácie – historicky 
známe ložisko Merník, ktoré zasahuje do severovýchodnej časti KÚ určené vrámci VÚC ako výhľadové 
chránené ložiskové územie. 
     V oblasti ekostabilizačných opatrení je potrebné dodržiavať opatrenia uvedené v časti tejto správy A.2.11.1 
Návrh ochrany prírody a tvorba krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability 
a ekostabilizaćných opatrení.  
 
 
 
A.2.10 NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY  
           A OCHRANY PRED POVODŇAMI   
 
 
     Možným zdrojom úniku nebezpečných látok (chlór) je drevospracujúci podnik Bukóza  a v prípade úniku 
čpavku Zimný štadión vo Vranove n.T.. Mimoriadnou situáciou ohrozenia širšieho okolia v okrese Vranov nad 
Topľou môže byť pretrhnutie hrádze vodnej nádrže Domaša. Zasiahnuté okolité obce musia postupovať v súlade 
so „Zámerom zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie v okrese Vranov nad Topľou v prípade vzniku 
mimoriadnej udalosti na VHD Domaša“.  



     Obec má v grafickej forme spracovaný „Zoznam protiradiačných úkrytov budovaných svojpomocou“, „Plán 
výdaja PIO“ a zabezpečuje „Inventarizáciu prostriedkov individuálnej ochrany (PIO)“ s výdajným miestom 
v budove obecného úradu (OÚ je v spoločnom objekte so ZŠ).  
     V návrhovom období územného plánu obce sa predpokladá rozvoj obce prevažne obytnou výstavbou 
v rodinných domoch. Pri novej výstavbe rodinných domov sa vymedzia konkrétne rodinné domy určené pre 
účely CO pre vytváranie úkrytov budovaných svojpomocne v závislosti od spádových vzdialenosti v súlade s 
„Plánom ukrytia obce Komárany“.     
     Priestory úmerné kapacite pre nové úkryty je potrebné vytvoriť v prípade rozvoja podnikateľských 
výrobných aktivít v nových resp. prestavovaných objektoch pôvodného areálu poľnohospodárskeho družstva.  
     Požiadavky na ochranné stavby budú riešené v súlade s vyhláškou MV SR 532/2006 Z.z. o podrobnostiach 
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 
  
     Podmienky požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami v obci musia byť v návrhovom období územného 
plánu zabezpečované v súlade s všeobecne platnými predpismi a normami. 
     Hasičská zbrojnica (IČ-2) je umiestnená v jednom z objektov pôvodných sypancov v centre obce. Sú v nej 
umiestené 2 hasičské striekačky. V návrhovom období je potrebné zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice. 
Zdrojom vody na hasenie požiarov je obecný vodovod, na ktorom sú vybudované hydranty. V navrhovaných 
lokalitách výstavby budú riešené nové rozvody obecného vodovodu. Zdroj vody na hasenie požiarov a hasiace 
zariadenia sa musia v návrhovom období udržiavať v použiteľnom stave v súlade s § 15 odst.1 písm. e) zákona 
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  
     Voľné nástupné plochy a príjazdové cesty je potrebné označovať a trvalo udržiavať v súlade s § 15 odst. 1 
písm. f) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.       
 
     Časť územia v západnej časti KÚ je v čase zvýšenej hladiny vodných tokov ohrozená rozvodnením rieky 
Tople. V návrhovom období je potrebné realizovať protipovodňové úporavy, ktoré by zabránili krízovým 
situáciam a ohrozeniu obyvateľstva.    
     Pred realizáciou prípadných úprav potoka je potrebné posúdiť prietočné profily výpočtom na základe 
hydrologických údajov, ktoré sa musia vyžiadať od HMÚ Bratislava, pobočka Košice 
     Z hľadiska ochrany zastavaného územia pred povodňami je potrebné vytvoriť komplexný systém odvádzania 
dažďových vôd, vybudovať nad obcou záchytné priekopy, vyregulovať koryto potoka, vykonať jednoduchú 
vegetačnú úpravu miestneho potoka a jeho prítokov. 
     V rámci celkovej protipovodňovej ochrany obce je potrebné protipovodňovo upraviť  ochrannú hrádzu pri 
ľavom brehu rieky Topľa – lokalita G1. V severnej, severozápadnej a severovýchodnej časti obce je potrebné 
riešiť ochranu zastavaného územia pred dažďovými prívalovými vodami – lokality G2 a G3 a vybudovať 
komplexný systém odvádzania dažďových vôd. V lokalite G3 je riešená úprava-presun trasy jestvujúceho 
odvodňovcieho kanála za navrhovanú zástavbu rodinných domov.  
    Z hľadiska zabezpečovania prevádzky, potreby opráv a údržby sa požaduje v zmysle § 49 ods. 2 zák. 
č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, ponechať pozdĺž potoka a odvodňovacích kanálov 
voľný ochranný pás šírky 5,0 m od brehovej čiary. 
     S cieľom nezvyšovať prietok v korytách miestnych potokov je potrebné vykonať opatrenia na zadržiavanie 
odpadových vôd z povrchového splachu.   
 
 
 
A.2.11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO  
            SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAĆNÝCH OPATRENÍ,  
            KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN   
 
 
A.2.11.1 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBA KRAJINY, VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO  
               SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAĆNÝCH OPATRENÍ  
 
     Územný systém ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je vyčlenený systém 
navzájom súvisiacich prírodných prvkov, biocentrá, biokoridory, interakčné prvky.      
     KÚ obce Komárany je súčasťou územia, ktoré rieši Regionálny územný systém ekologickej stability 
spracovaný ako súčasť VÚC Prešovský kraj.  
     V riešenom katastrálnom území sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie podľa zákona OpaK a nie 
je v dotyku so žiadnym územím siete NATURA 2000 – navrhované chránené územie európskeho významu ani 
chránené vtáčie územie. 



     Podľa R-ÚSES Vranov n.T. sa v severozápadnej časti obce navrhovaná prírodná rezervácia „Lipová“.      
     V riešenom katastrálnom území sa nachádzajú lúčne a lesné biotopy európskeho, respektíve národného 
výnamu. Realizácia zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop európskeho alebo národného významu 
podlieha z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny – 
obvodného úradu životného prostredia, podľa § 12 písm. g) zákona OpaK. V súhlase podľa tohto paragrafu 
uvedeného zákona je potrebné uložiť žiadateľovi vykonanie náhradných revitalizačných opatrení alebo 
uhradenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu.     
     Biocentrá sú vymedzené územia v krajine, ktoré na základe stavu ekologických podmienok umožňujú trvalú 
existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a majú charakter jadrových 
území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine. 
     Biokoridory umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a obyčajne spájajú 
biocentrá. 
     Interakčné prvky zabezpečujú priaznivé pôsobenie biokoridorov a biocentier na okolité časti krajiny, 
pozmenenej alebo narušenej človekom. 
 
ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 
 
Nadregionálne a regionálne prvky ÚSES 
 
     Do západnej časti KÚ zasahuje regionálne biocentrum č.27 - „Úsek Tople od Žipova po Soľ“ vymedzené 
v geomorfologickej jednotke Východoslovenská rovina, ktoré má centrum PP Žipovské mŕtve rameno. 
Charakterizujú ho vŕbovo-topoľové brehové porasty s výskytom chránenej ohrozenej fauny.      
     V severnej časti KÚ je lokalizované regionálne biocentrum č.18 - „Lipová“ vymedzené v geomorfologickej 
jednotke Východoslovenská pahorkatina. Jedná sa o lesné spoločenstvo dubín so vzácnymi druhmi na 
ryolitovom podklade. 
     Do južnej časti KÚ zasahuje regionálny biokoridor č.34 - „Topľa“ vymedzený v geomorfologickej jednotke 
Beskydské predhorie. Hlavné jadro je PP Žipovské mŕtve rameno.  Jedná sa o vŕbovo-topoľové a vŕbovo-jelšové 
brehové porasty, aluviálne lúky s výskytom chránenej a ohrozenej fauny a flóry. Tento biokoridor je prerušený, 
železničnou traťou s premostením a vzdušným elektrickým VN vedením.   
 
Miestne prvky územného systému ekologickej stability - MÚSES 
 
Miestne biokoridory (hydricko-terestrické):  
     V riešenom území obce Komárany boli vysledované miestne biokoridory:  
-„Potok Komarnianka“ (IČ-MK1) prechádza zo severnej časti KÚ cez zastavané územie centrom obce až na 
polia v západnej časti. Na úsekoch v zastavanom území bol  upravený reguláciou koryta. 
Biokoridor je prerušený premosteniami cesty III. triedy a niekoľkými premosteniami a prekrytím miestnej 
komunikácie v obci.          
-„Potok Čičava“ (IČ-MK2) – západná časť biokordoru (pravý breh) zasahuje do KÚ obce a ohraničuje ho 
v jeho severozápadnej časti. Biokoridor je v KÚ limitovaný súbežnou blízkou trasou cesty III. triedy Vranov 
n.T. – Michalok. 
-„Potôčik Potkania debra“ (IČ-MK3) –  prítok Čičavy je trasovaný v rokline ložiska ortuťovej mineralizácie 
v severnej časti KÚ. Biokoridor je prerušený premostením cesty III. triedy. 
-„Povrchový vodný rigol Dlhé-Rúbane“ (IČ-MK4) - s prítokmi zo stavaného územia obce je trasovaný 
prevažne poľnospodárskou pôdou v južnej časti KÚ. V zastavnom území je zanesený a limitovaný oploteniami 
pozemkov rodinných domov a mimo zastavaného územia obmedzený veľkorozmerovými blokmi ornej pôdy 
a areálom pôvodného poľnohospodárskeho dvora.  
 
CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA 
 
     V KÚ obce Komárany sa nenachádzajú osobitne chránené územia prírody a krajiny. Zalesnené pahorky  
v severozápadnej časti obce sú určené ako navrhovaná prírodná rezervácia „Lipová“.      
 
CHRÁNENÉ PARKY A CHRÁNENÉ STROMY 
 
     V KÚ obce Komárany nie sú evidované chránené parky. V dokumentácii VÚC Prešovský kraj sú vo 
vymedzenom biocentre Lipová navrhované chránené stromy. 
 
 



EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA  
 
     V návrhovom období ÚPN-O je v KÚ potrebné rešpektovať takto vymedzené biocentrá a biokoridory a 
zásadne nezasahovať do týchto priestorov novými funkčnými plochami. Pre zabezpečenie migrácie a výmeny 
informácií medzi živými organizmami a ich spoločenstvami je nutné v oblasti premostení umožniť voľný pohyb 
menších živočíchov. Pre zabezpečenie pohybu väčších živočíchov (zvierat) migrujúcich úrovňovo je nutné 
použiť dopravné značenie na ceste.  
     Pre zabezpečenie optimálneho fungovania uvedených miestnych biokoridorov je potrebné prijať ďalej 
tieto zásady: 
- prvky ÚSES je potrebné akceptovať ako záujmové územia ochrany prírody a krajiny – ako územia 
s ekostabilizačnou funkciou a nezasahovať do nich takými aktivitami, ktorými by bola narušená ich funkcia,  
- pozdĺž hydrických biokoridorov navrhnúť plochy pre výsadbu sprievodnej a brehovej komunikácie, 
- v KÚ obce, osobitne v intraviláne špecifikovať plochy pre realizáciu náhradnej výsadby za asanované dreviny, 
- všetky nové úpravy potokov vrátane ich brehov, ktoré sa budú realizovať z dôvodu ochrany pred prívalovými 
vodami, prípadne z dôvodu podmývania a následných zosuvov brehov je nutné prevádzať ekologicky 
prijateľným spôsobom tak aby sa v maximálnej miere zachoval prírodný charakter toku bez zmeny jeho 
prirodzenej trasy pri minimálnom použití umelých technických prostriedkov (betónové dlaždice apod.),  
- všetky existujúce objekty (rodinné domy, hospodárske budovy) a komunikácie, ktoré sú v priamom kontakte 
s tokmi a ich brehmi sa ďalej nesmú rozširovať (pristavovať) smerom k nim, 
- všetky nové objekty a zariadenia sa budú realizovať mimo priestorov tokov a ich brehov min. 6 m od brehovej 
čiary tak, aby nezasahovali do ochrannej a izolačnej zelene, 
- všetky existujúce premostenia a priepusty pod komunikáciami sa upravia tak, aby umožňovali potrebný prietok 
vody a zároveň migráciu živočíchov, 
- nové premostenia a priepusty sa ďalej budú realizovať len v nevyhnutnom prípade ak si to vyžadujú 
urbanistické pomery v sídle predovšetkým pri riešení nutných komunikačných prepojení a to tak, aby 
umožňovali potrebný prietok vody a zároveň migráciu živočíchov, 
- krajnice komunikácií, ktoré sú v kontakte s tokmi a ich brehmi je nutné upraviť obrubníkmi tak aby zachytávali 
priame nečistoty narúšajúce ekologický charakter,      
- všetky existujúce brody je nutné zrušiť,  
- všetky existujúce trativody vyústené do potokov odvádzajúce splaškové odpadové vody z dvorov rodinných 
domov a ostatných objektov je nutné zrušiť, odkanalizovanie obce bude riešené verejnou kanalizáciou, 
- organizáciu odpadového hospodárstva v obci je nutné riešiť tak, aby sa do potokov a ich okolia nedostávali 
odpadové látky akéhokoľvek druhu,   
- na území katastra pozdĺž hlavných poľných komunikácií vytvoriť vetrolamy ako líniovú stromovú výsadbu 
a to z dôvodu obmedzenia veternej erózie pôdy. 
 
 
A.2.11.2 KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN   
 
KRAJINNO-EKOLOGICKÁ ANALÝZA 
 
Prírodné podmienky 
 
     Geológia, geomorfológia, klimatológia a krajinná ekológia – viď časť tejto Sprievodnej správy A.2.1.4 
Prírodné podmienky.   
 
Súčasná krajinná štruktúra 
 
     Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania územia je hlavným znakom riešeného územia obce 
Komárany rozdielny charakter východnej, západnej a severnej časti KÚ. Východná časť je pahorkovitá 
s plochami pasienkov a ornej pôdy. Severná časť KÚ má vyšší podiel krajinných prvkov s výraznou 
ekostabilizačnou hodnotou – plochy lesa a pasinky. Západná, stredná a južná urbanizovaná časť KÚ má nízky 
podiel krajinných prvkov s výraznou ekostabilizačnou hodnotou.  
     Západnú časť KÚ vymedzuje koridor rieky Topľa, vedľa ktorej je trasovaná železničná trať Vranov n.T. –
Prešov. V severovýchodnej časti tečie súbežne s hranicou KÚ potok Čičava. Súčasná štruktúra krajiny je 
výsledkom dlhodobého antropického tlaku na krajinu, kde z pôvodne prírodne rozmanitého územia bola krajina 
fragmentovaná na časti urbanizované (sídla, plochy priemyslu a dopravy), poľnohospodársky využívané plochy 
(orná pôda, lúky, pasienky, ovocné sady), plochy lesa, plochy nelesnej drevinovej vegetácie, ostatné plochy a 



vodné plochy. Sumárne možno konštatovať, že sa v širšom okolí striedajú prvky poľnohospodárskej,sídelnej 
a lokálne v malom rozsahu aj priemyselnej krajiny.  
     Z hľadiska zastúpenia prírodných prvkov dôležitých pre zachovanie ekologickej stability územia majú 
najvýznamnejšie zastúpenie lesné pozemky, ktoré zaberajú 14,7 % z KÚ. Vysoké zastúpenie má orná pôda 
zaberajúca 48,76 % KÚ. Z hľadiska stupňa antropickej záťaže na prírodné prostredie je zastúpenie zastavaných 
plôch zaberajúcich 7,22 % KÚ primerané.  
 
Súčasná krajinná štruktúra a využívanie územia v KÚ v ha na základe údajov evidovaných OÚ:  

Obec/ Plochy Orná 
pôda 

Lúky a 
pasienky 

Záhrady 
a  ovoc. 
sady 

Lesy Vodné 
plochy 

Zastav. 
plochy 

Ostatné 
plochy 

Spolu 

Komárany 231,73 101,85 23,48 69,84 8,79 34,32 5,15 475,17 
% 48,76 21,43 4,94 14,70 1,85 7,22 1,08 100 
 
     Stupeň ekologickej stability riešeného územia charakterizujeme z hľadiska zastúpenia ekologicky stabilných 
plôch. Výpočet stupňa ekologickej stability (SES) bol získaný váhovým koeficientom podielu zastúpenia 
jednotlivých plôch za celé katastrálne územia podľa vzťahu: 
 
               POP . ESOP + PZA . ESZA + PTT . ESTT + PLE . ESLE + PVO.ESVO + PZP.ESZP + POSP.ESOSP
SES  =   .........................................................................................................................................         
                                                                            CPKÚ 
kde jednotlivé symboly predstavujú: 
POP  -  plocha ornej pôdy v katastrálnom území 
ESOP – ekologický stupeň ornej pôdy (priemerná hodnota 0,77) 
PZA -  plocha záhrad v katastrálnom území 
ESZA - ekologický stupeň záhrad (priemerná hodnota 3,0) 
PTT -  plocha trvalých trávnych porastov v katastrálnom území 
ESTT - ekologický stupeň trvalých trávnych porastov (priemerná hodnota 4,0) 
PLE -  plocha lesov v katastrálnom území  
ESLE - ekologický stupeň lesov (priemerná hodnota 5,0) 
PVO -  plocha vodných plôch v katastrálnom území 
ESVO - ekologický stupeň vodných plôch (priemerná hodnota 4,0) 
PZP -  plocha zastavaného územia v katastrálnom území 
ESZP - ekologický stupeň zastavaného územia (priemerná hodnota 1,0) 
POSP -  ostatná plocha v katastrálnom území 
ESOSP - ekologický stupeň ostatných plôch (priemerná hodnota 0,50) 
CPKÚ – celková plocha katastrálneho územia 
SES – stupeň ekologickej stability 
 
Stupeň ekologickej stability v KÚ je nasledovný: 

KATASTRÁLNE 
ÚZEMIE: 

STUPEŇ EKOLOGICKEJ 
STABILITY: 

SLOVNÁ CHARAKTERISTIKA STUPŇA 
EKOLOGICKEJ STABILITY: 

Komárany 2,27 katastrálne územie s prevahou civilizovaných prvkov a  
s nízkou  ekologickou stabilitou 

   
 
     Dotknuté katastrálne územie má nízku ekologickú stabilitu (SES=2,27) s prevahou civilizovaných prvkov. 
Rozloženie plôch s vyšším koeficientom ekologickej stability je v KÚ nerovnomerné a je sústredené do severnej 
okrajovej častí KÚ.   
     Zo severnej strany zasahujú do KÚ plochy lesa rozložené na kopci Lipová. Jedná sa prevažne o listnatý 
(čiastočne chorý) les – dub, buk. Územie patrí do správy LZ Vranov n.T.. Hospodári tu súkromné spoločenstvo 
Lipová (cca 30 ha) a štátne lesy – správa LZ Vranov n.T.. 
     Miera ekologickej stability KÚ obce Komárany bola pre potreby územného plánu konkrétne zhodnotená na 
základe stupňa ekologickej stability (SES). Tento ukazovateľ má len rámcový charakter a poskytuje základnú 
informáciu o stave a štruktúre územia, avšak nevypovedá o priestorovom rozložení ekologicky stabilných plôch 
a o ich vnútornej biologickej kvalite. Klasifikácia územia podľa SES má 5 základných stupňov: 1.stupeň - veľmi 
nízky (1,0-2,0), 2.stupeň – nízky (2,0-3,0), 3.stupeň – stredný (3,0-3,5), 4.stupeň – vysoký (3,5-4,5), 5.stupeň – 
veľmi vysoký (4,5-5,0).   
 



Ochrana prírody 
 
      Je opísaná v predchádzajúcej časti tejto správy - viď A.2.11.1 Návrh ochrany prírody a tvorba 
krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizaćných opatrení,  
 
Stresové javy a faktory 
 
Primárne – prírodné stresové javy 
A. Geodynamické javy 
- Z hľadiska potenciálne zosuvných území patrí KÚ do oblasti tretieho rádu, ktorý charakterizujú zväčša stabilné 
tvary nížinných  pahorkatín kde sa nestabilné tvary vyskytujú výnimočne. 
- Podľa maximálne pozorovanej intenzity (MCS) bolo KÚ zaradené do oblasti s intenzitou 6°.  
Sekundárne stresové javy 
Ako sekundárne stresové faktory sú v KÚ vytipované nasledovné faktory: 
- znečistenie ovzdušia stredné   
- zaťaženie prostredia prachom stredné 
- zaťaženie prostredia hlukom: 
   a. pozdĺž železničnej trate veľké (nad 60 dB)  
   b. pozdĺž ciest III. triedy stredné 
   c. v ostatných častiach zastavaného územia malé 
- kontaminácia pôdy stredná 
- znečistenie vodných tokov: 
   a. Topľa stredné 
   b. ostatné toky stredné 
- znečistenie podzemných vôd stredné 
- poškodenie vegetácie stredné   
Zdroje znečistenia v KÚ: 
- zdroje znečistenia ovzdušia malé a stredné 
- zdroje znečistenia vôd stredné (nedostatočná dažďová kanalizácia) 
- zdroje hluku stredné až veľké (železničná trať, cesty III triedy) 
    Do severnej časti KÚ zasahuje okrajovo svojou severnou časť vymedzené chránené ložiskové územie 
ortuťovej mineralizácie. 
    PHO a OP vymedzené v KÚ sú uvedené v tejto Sprievodnej správe – viď časť A.2.9 Vymedzenie ochranných 
pásiem a chránených území. 
 
KRAJINNOEKOLOGICKÁ SYNTÉZA 
 
Syntéza abiotického komplexu (ABK) 
 
     Z hľadiska abiotických komplexov leží západná a južná časť KÚ v ABK I. rovinového akumulačného reliéfu. 
Východná a severná časť posudzovaného územia tvorí ABK II. charakterizovaného akumulačno-eróznym 
reliéfom. 
 
Syntéza súčasnej krajiny (SKŠ) 
 
     Predpokladá územia s približne rovnakým zastúpením jednotlivých kultúr a rovnakým spôsobom 
obhospodarovania: 
I. Parcely intenzívne obhospodarovanej pôdy prevažne veľkorozmerné hony bez výraznej sprievodnej zelene, 
II. Obytné plochy skúmanej obce s nadrozmernými záhradami, 
III. Lesná krajina s prevahou lesných porastov.  
 
Typy krajinnoekologických komplexov (KEK) 
 
    V skúmanom území (KÚ) boli vytipované následovné homogénne areály KEK: 
I. rovinatá oráčinová krajina s nedostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov a nedostatočným podielom 
mimolesnej zelene, 
II. pahorkatinová oráčinová oblasť s nedostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov a malým podielom 
mimolesnej zelene,  



III. rovinatá sídelná vidiecka krajina s prevažujúcou poľnohospodárskou funkciou a s priemerným zastúpením 
produkčnej zelene, 
IV. pahorkatinová lesno-lúčna krajina s dostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov a mimolesnej zelene. 
 
KRAJINNOEKOLOGICKÁ INTERPRETÁCIA 
 
Estetické vnímanie krajiny     
 
     Estetické vnímanie krajiny je poznačené značnou subjektivitou a z uvedených ekologických komplexov sa 
predpokladá, že nastáva priamo úmerný vzťah medzi ekologickou a krajinárskou hodnotou územia. 
Z uvedeného vyplýva, že najvyššiu krajinársku hodnotu má KEK typu IV - pahorkatinová lesno-lúčna krajina 
ako aj KEK III. – rovinatá sídelná vidiecka krajina s prevažujúcou obytnou funkciou so záhradami a ostatnou 
produkčnou zeleňou. 
 
Environmentálne problémy      
 
- Poloha areálu poľnohospodárskeho družstva v zastavanom území – ohrozenie ŽP obce,  
- Problémy ohrozenia prvkov ÚSES – železnica, cesty III. triedy, miestne komunikácie. 
 
KRAJINNOEKOLOGICKÉ HODNOTENIE 
 
Navrhované činnosti a využívanie 
 
     V posudzovaných častiach krajiny sa predpokladá len minimálne rozširovanie zastavaného územia 
a neuvažuje sa s vytváraním nových činností a využívania krajiny. Súčasné využitie krajiny je pre užívateľov 
prevažne vyhovujúce, nie je však v úplne súlade s krajinnoekologickými ppodmienkami a optimálnym 
využívaním zdrojov. 
 
Abiotické limity 
 
     Abiotické prostredie nie je limitujúcim pre súčasné využitie krajiny, či jeho optimalizáciu. 
 
Limity súčasnej krajinnej štruktúry, technické bariéry 
  
     Súčasná krajinná štruktúra je do istej miery limitujúca, nakoľko krajina je najmä v západnej, severozápadnej 
a južnej časti KÚ málo členená, veľkobloková, intenzívne premenená, čo spôsobuje environmentálne problémy. 
Z tohto hľadiska je potrebné pamätať na dostatočnú tvorbu nových štruktúr.  
   Technické bariéry pre pohyb bioty predstavujú železnica, cesty III. triedy, miestne komunikácie, areál 
poľnohospodárskeho dvora, čiastočne aj elektrické vedenie a intravilán obce svojím oplotením. 
 
Limity vyplývajúce zo stresových javov  
 
     Tieto limity sú najviac určujúce pre jednotlivé typy činností v krajine, najmä intenzívne poľnohospodárske 
využitie, nakoľko všetky tieto činnosti a zámery len prehlbujú doterajšie stresové javy, zvyšujú ich rozsah 
a intenzitu. Ide najmä o znečistenie podzemných vôd a eróziu pôdy. 
 
KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN 
 
Alternatívny ekologický výber 
 
     Ako vyplýva z alternatívneho ekologického výberu, v severnej a strednej časti KÚ je doterajšie využitie 
krajiny v súlade s krajinnoekologickými podmienkami prostredia. Zvyšná časť KÚ nie je využívaná v súlade 
s krajinnoekologickými podmienkami, nakoľko veľkoblokové oráčiny nezabezpečujú dostatočnú ekologickú 
stabilitu a biologickú pestrosť ani pri uznaní vhodnosti tohto spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy.             
 
Riešenie krajinnoekologického plánu 
 
I.) Ekologické environmentálne problémy: 
E1 - vplyv areálu poľnohospodárskeho družstva na obytné plochy v zastavanom území – zápach, hlučnosť, 



E2 - regulácie potoka tečúceho cez centrum obce (Komarnianka) vzhľadom na ochranu obytnej zástavby pred 
povodňami, 
E3 – nevybudovaná verejná kanalizácia, odkanalizovanie zástavby do žúmp a septikov,  
II.) Urbanistické a dopravné problémy: 
U1 - prieťah cesty III. triedy centrom obce – hlučnosť, prašnosť, dopravná bezpečnosť, 
U2 - lokality obytnej zástavby v zaťaženom území z hľadiska stresových faktorov – v ochrannom pásme PD a  
cesty III. triedy, 
U3 - rozvojové lokality obytného územia po obvode urbanistickej štruktúry – predpokladaný záber PPF, 
U4 - poloha areálu poľnohospodárskeho dvora – vplyv na funkčno-prevádzkové vzťahy v urbanistickej 
štruktúre obce,   
U5 - trasovanie vzdušného elektrického VN vedenia západnou časťou zastavaného územia,    
III.) Kompromisné riešenia, návrh KEP: 
K1 - výsadba vysokej líniovej zelene vedľa ciest a vodných kanálov, 
K2 - rekonštrukcia zelene na námestí v centre obce, 
K3 - výsadba izolačnej a sprievodnej zelene pozdĺž hraníc areálu poľnohospodárskeho dvora, 
K4 - kompletizácia zelene na cintoríne, 
K5 - úprava menších parkových plôch pri objektoch a zariadeniach občianskej vybavenosti a ich začlenenie do 
systému zelene v obci, 
K6 - umiestňovanie nových domov v medzerách existujúcej zástavby pozdĺž cesty III. triedy za hranicu 
ochranného pásma, 
K7 - hlavné rozvojové územie obytnej zástavby po obvode súčasnej urbanistickej štruktúry - zachovanie 
kompaktnej formy obce, 
K8 - postupná zmena funkčného využitia areálu poľnohospodárskeho dvora na výrobné podnikateľské 
prevádzky s nezaťažujúce ŽP obce (hlučnosť, prašnosť, nákladná doprava, vibrácie) – priemyselný park 
a prehodnotenie ochranného pásma z hľadiska vplyvu na obytnú zástavbu. 
 
     Na zmiernenie jestvujúcich sídelných, technických a dopravných prvkov v krajine, na zlepšenie súčasnej 
krajinnej štruktúry, na zlepšenie životného prostredia obce je ďalej potrebné: 
- zvýšiť podiel plôch zelene a lesov v riešenom území, vysádzať plochy sprievodnej a izolačnej zelene pozdĺž 
dopravných komunikácií pokiaľ to priestorové podmienky umožňujú - pri výsadbe použiť domáce dreviny 
najmä javor poľný, jelšu lepkavú. Jelšu sivú, dub letný, agát, lipu a hrab,  
- jestvujúcu umelú líniovú nelesnú drevinovú vegetáciu (NDV) a stromoradia s topoľovou výsadbou postupne 
nahradiť novou výsadbou z domácich drevín, 
- sprievodnú líniovú NDV pozdĺž ciest III. triedy a miestnych komunikácií z ovocných stromov postupne 
nahradiť novou drevitou (stromovou) a krovitou zeleňou z domácich drevín, pásy sprievodnej zelene 
a stromoradia realizovať v šírke min. 3,0 m, 
- realizovať novú líniovú NDV a sprievodnú zeleň pozdĺž umelých vodných tokov a kanálov podľa návrhu KEP, 
- jestvujúce a navrhované biokoridory určené v ÚSES doplniť a dosadiť domácimi drevinami, realizovať výrub 
a postupnú náhradu porastov topoľa ešte pred dožitím, 
- pri rekonštrukcii a návrhu nových VN vonkajších elektrických vedení realizovať osadenie zábran proti 
dosadaniu vtáctva na stĺpy vedení, 
- vzhľadom na ochranu kvalitnej ornej pôdy okolo zastavaného územia obce (KEK I.) pre novú výstavbu 
využívať nadrozmerné záhrady,  
- v pahorkatinovej lesno–lúčnej krajine (KEK IV.) na plochách lesa realizovať hospodárenie podľa 
spracovaného LHP s prihliadnutím na ochranu krajinného rázu.    
 
 
 
A.2.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA  
 
 
A.2.12.1 DOPRAVA   
 
A.2.12.1.1 Napojenie obce na nadradenú dopravnú sieť  
 
     Nadradený skelet cestnej dopravnej infraštruktúry je zo západného smeru reprezentovaný cestou I/18 Vranov 
n.T. - Prešov, ktorá neprechádza riešeným územím. Zastavané územie obce Komárany leží  pri ceste III. triedy 
č.018233 Vranov n. T. - Komárany - Jastrabie n.T., ktorá sa v obci Jastrabie napája na cesty III/018220 
pokračujúcu do obce Soľ kde sa pripojí k št. ceste I/18. Ďalšie napojenie na túto nadregionálnu dopravnú trasu je 



možné južným smerom v meste Vranov nad Topľou.  Z hľadiska napojenia na nadradenú cestnú dopravnú sieť  
ÚPN-O Komárany neovplyvňuje dopravnú koncepciu cesty I/18 Vranov n.T. - Prešov. Na severovýchodnej 
strane KÚ prechádza vedľa hranice katastra cesta III. triedy č. 018235 Vranov n.T. – Michalok, ktorá nie je 
spojená so zastavaným územím obce Komárany.  
     Juhozápadnou časťou katastrálneho územia pri ľavom brehu Tople je trasovaná železničná trať Prešov – 
Vranov n. T. s malou železničnou zastávkou. V západnej časti KÚ prechádza trať mostom cez rieku Topľa.       
Z hľadiska napojenia na nadradenú železničnú dopravnú sieť riešenie ÚPN-O Komárany neovplyvňuje 
dopravnú koncepciu nadregionálnej dopravnej trasy Vranov n.T. - Prešov.     
  
A.2.12.1.2 Koncepcia dopravy v obci  
 
Letecká doprava  
 
     V KÚ nie sú vybudované zariadenia leteckej dopravy. V zmysle § 30 zákona č.143/1998 Z.z. o civilnom 
letectve (Letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je 
potrebný súhlas Leteckého úradu SR na stavby:   
- vysoké 100 m a viac nad terénom, 
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré 
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu, 
- 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, 
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie 
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje. 
 
Železničná doprava  
 
     Železničná doprava je tvorená jednokoľajovou železničnou traťou, na ktorej je situovaná malá železničná 
zastávka pre obce Nižný Kručov a Čaklov. Je vzdialená cca 550 m južným smerom od zastavaných častí obce 
Komárany. Poloha zastávky vzhľadom na pešiu dostupnosť z centrálnej časti obce nie je vhodná. V návrhu ÚP-
O je riešený prístup k železničnej zastávke spevnenou komunikáciou. Technický a prevádzkový stav trate je 
vyhovujúci. Najbližšia výkladková stanica je v meste Vranov n,T..        
     V návrhovom období je potrebné zabezpečiť v zmysle záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského kraja územnú 
rezervu na modernizáciu železničných tratí pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou na 
trase Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné. 
 
Cestná doprava  
 
     Cesta III. triedy tvorí hlavnú kompozičnú a funkčno-prevádzkovú os urbanistickej štruktúry obce 
Prejazdná rýchlosť do 60 km/h na ceste III. triedy si vyžaduje aj technické úpravy zastávok autobusovej dopravy 
s vyhradeným miestom a prechodmi pre chodcov. V centrálnej časti obce je vhodné znížiť dopravným značením 
maximálnu rýchlosť na 40 km/h vzhľadom na bezpečnosť dopravy a chodcov. Technický stav cesty III. triedy 
v KÚ je prevažne vyhovujúci. Úpravu z hľadiska polomerov a viditeľnosti si vyžadujú niektoré vyznačené 
križovatky pri napojení miestnych komunikácií na štátnu cestu.  
     Miestne obecné komunikácie tvoria sieť, ktorá sa napája na cestu III. triedy. Významovo je z nich nadradená 
komunikácia trasovaná centrom obce - námestím. Miestne komunikácie sú prevažne vhodne trasované v rámci 
urbanistickej štruktúry obce. Sú riešené vo funkčnej triede C3 ako komunikácie obslužné sprístupňujúce objekty 
a územia (niekedy ukončené aj slepo) v kategóriách MO7/40 a MO5/40  
Navrhované miestne komunikácie sú riešené vo funkčnej triede C3 v kategórii MO7/40. 
     Technický stav cestnej dopravnej siete je prevažne vyhovujúci. Úpravy si vyžadujú  lokálne bodové a líniové 
dopravné závady.  
     V Návrhu územného plánu obce Komárany je riešené prepojenie a zokruhovanie miestnych komunikácií vo 
východnej časti obce vedľa Domu smútku na ulicu „Slnečná-Zahumienok“ a následné prepojenie tejto 
komunikácie s novou cestou , ktorá tvorí os navrhovanej výstavby rodinných domov vo východnej časti obce. 
Nové miestne komunikáciejsú riešené v južnej časti obce vedľa „Superkanála“, kde spája územie s rodinnými 
domami s cestou III. triedy a v severnej časti obce pre výstavbu rodinných domov v zadnej časti záhrad.   
     V zmysle vyjadrenia Správy a údržby ciest PSK, oblasť Vranov n.T. je potrebné rešpektovať existujúcu trasu 
a šírkové usporiadanie cesty III. triedy, mimo katastrálneho územia rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie 
cesty III. triedy v súlade s STN 736101.   
 



Spevnenené plochy dopravy a parkoviská      
 
     Parkovacie plochy sú vybudované v malom rozsahu pri zariadeniach občianskej vybavenosti: pri obecnom 
úrade 4, pri kostoloch na námestí cca 12 (pozdĺžne bez vymedzenia), pri cintoríne 5 (v realizácii), pri športovom 
areáli a kultúrnej sále 6. V návrhovom období je potrebné v závislosti od konkrétnych územných a 
priestorových podmienok zvýšiť počet parkovacích miest pri objektoch občianskej vybavenosti. Pri výstavbe 
týchto zariadení sa musia pri každom vytvoriť parkoviská s kapacitou úmernou kapacite zariadenia.    
     Navrhuje sa doplnenie kapacity parkovania pri športovom areáli o cca 15 parkovacích miest – lokalita E3.  
Nové parkovacie miesta sa vytvoria vo vstupných častiach areálu výroby vymedzenej plochy pre malý 
priemyselný park v južnej časti obce – lokality E1, E2 - v kapacite cca 30 parkovacích miest.   
 
Cyklistické trasy  
 
     Samostatné cyklistické trasy nie sú v KÚ vybudované. V návrhu sa predpokladá pre pohyb cyklistov v KÚ 
riešenej obce využitie jestvujúcich a navrhovaných miestnych komunkácií. 
   
Pešie plochy a komunikácie  
 
     Pešie komunikácie v obci sú vybudované len v minimálnom rozsahu – jednostrannými chodníkmi na námestí  
v centre obce. V návrhovom období je potrebné vbudovať jednostranný peší chodník vedľa cesty III. triedy 
v zastavanom území (najmä v centre obce) na úsekoch, ktoré to priestorovo umožňujú a chodníky pri miestnych 
komunikáciách pri vhodných šírkach uličných koridorov. 
 
Hlavné úlohy riešené v návrhu územného plánu obce 
 
- Vytvorenie dopravného prístupu k železničnej zastávke spevnenou komunikáciou s odstavnou a parkovacou 
plochou, 
- Návrh koncepcie dopravy v rozvojových lokalitách výstavby, 
- Odstránenie resp. kvalitatívna úprava bodových a líniových dopravných závad, 
- Vybudovanie parkovacích miest pri objektoch občianskej vybavenosti pokiaľ to priestorové pomery umožňujú, 
- Úprava krytov na komunikáciách a spevnených plochách na úsekoch, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom 
stave, 
- Vybudovanie minimálne jednostranného chodníka pri ceste III/018233 v centre obce a dobudovnie systému 
peších chodníkov v obci vedľa miestnych komunikácií, pokiaľ to priestorové podmienky umžňujú. 
- Doriešenie a úprava zastávok SAD. 
 
A.2.12.1.3 Prepravné vzťahy a objemy jednotlivých druhov dopravy 
 
     Vzhľadom na odklonenú polohu železnice nemá frekvencia železničnej dopravy priamy vplyv na zastavané 
územie obce. 
     Z hľadiska zaťaženia obytnej zástavby obce vplyvom nákladnej automobilovej dopravy je stav vyhovujúci 
vzhľadom na jej nižšiu frekvenciu podmienenú odklonenou polohu obce od hlavnej dopravnej trasy - cesty I/18.     
 
A.2.12.1.4 Systém hromadnej dopravy 
 
Hromadná železničná doprava 
 
     Železničná doprava je zabezpečovaná osobnými vlakmi na 2 smery - Prešov a Vranov n.T.. 
Na smer Prešov premáva 9 spojov v pracovný deň, 8 v sobotu a 9 v nedeľu (+1 zrýchlený zo stanice Vranov nad 
Topľou) a na smer Vranov nad Topľou 10 spojov v pracovný deň (+1 zrýchlený v piatok zo stanice Vranov n. 
T.) a 9 spojov počas víkendových dní.  
     Malá spoločná železničná zastávka (IČ-24) si vyžaduje celkové architektonické zhodnotenie a zabezpečenie 
prístupu spevnenou automobilovou komunikáciou.        
  
Hromadná autobusová doprava 
 
     Autobusová doprava je riešená autobusmi SAD na 2 hlavné smery Jastrabie n.T. a Soľ (pokračovanie na 
Hanušovce n. T. a Prešov) a Vranov nad Topľou. V obci sa nachádzajú 2 jednosmerné autobusové zastávky.  



Miesta zástávok SAD je potrebné prehodnotiť a šírkovo upraviť tak, aby umožnili bezpečné zastavenie 
autobusov vedľa komunikácie. Potrebné je doplnenie prechodu pre chodcov na mieste zastávok.    
Konkrétna poloha zastávok je zrejmá z výkresovej časti dokumentácie.    
 
A.2.12.1.5 Ochranné a hlukové pásma dopravy 
 
Ochranné pásma 
 
Ochranné pásmo cesty III. triedy je 20 m od osi cesty na obidve strany cesty. 
Ochranné pásmo železnice je 60 m od osi krajnej koľaje, resp. 30 m od obvodu pozemku dráhy a 30 m od osi 
železničnej vlečky. 
 
Hlukové pomery  
 
     Odkolonená poloha železničnej trate od zastavaného priaznivo pôsobí na zaťaženie obytnej zástavby hlukom 
spúsobeným železničnou dopravou. 
     Hlučnosť na ceste III. triedy je nižšia vzhľadom na jej sekundárny význam z hľadiska frekvencie dopravy – 
odklonenie od hlavných dopravných automobilových trás v regióne (cesta I/18). 
 
 
A.2.12.2 VODNÉ HOSPODÁRSTVO  
 
A.2.12.2.1 Odtokové pomery a protipovodňová ochrana územia  
 
Vodné toky 
 
     Obec Komárany spadá z hydrogeologického hľadiska do povodia rieky Topľa č. 4-30-09 s priemerným 
ročným prietokom 8,30 m3/s pri meste Hanušovce n.T. (údaje z atlasu SR). 
     Cez zastavané územie obce preteká 1 miestny potok, na niekoľkých miestach v obci regulačne upravený. 
Pozdĺž severovýchodnej hranice KÚ preteká potok Čičava, ktorý tvorí v tejto časti hranicu katastrálneho 
územia. Doňho sa vlieva malý potôčik tečúci v rokline v severnej časti KÚ (Potkanova debra).  
Dažďové vody z intravilánu sú odvádzané otvorenými odvodňovacími priekopami a početnými výmoľmi, ktoré 
odvádzajú prívalové vody v jarných mesiacoch v čase topenia snehu a pri prudkých resp. dlhotrvajúcich 
dažďoch v letných mesiacoch. Sú zaústené do potoka, respektíve cez systém povrchových odvodňovacích 
rigolov do rieky Topľa. Priekopy sú na niektorých miestach zanesené. 
     Pred realizáciou prípadných úprav potoka je potrebné posúdiť prietočné profily výpočtom na základe 
hydrologických údajov, ktoré sa musia vyžiadať od HMÚ Bratislava, pobočka Košice.           
     V zmysle vyjadrenia štátneho podniku Hydromeliorácie k Oznámeniu o začatí obstarávania územného plánu 
obce Komárany sú v katastrálnom území obce evidované hydromelioračné stavby v správe tohto podniku: 
- odvodňovací kanál C4 (evid. Č. 5413 009 003) o celkovej dĺžke 0,316 km, 
- odvodňovací kanál C5 (evid. Č. 5413 009 004) o celkovej dĺžke 0,179 km, 
- odvodňovací kanál C5A (evid. Č. 5413 009 005) o celkovej dĺžke 0,300 km, 
- odvodňovací kanál C6 (evid. Č. 5413 009 006) o celkovej dĺžke 0,160 km, 
- odvodňovací kanál C6A (evid. Č. 5413 009 007) o celkovej dĺžke 0,240 km, 
vybudované v roku 1967 v rámci stavby „Odvodnenie pozemkov Komárany“. V Návrhu územného plánu obce 
Komárany je potrebné uvedené kanály rešpektovať vrátane 5 m ochranného pásma od brehovej čiary.    
 
     Ochrana riešeného územia pred povodňami je opísaná v časti tejto správy - viď A.2.10 Návrh na riešenie 
záujmov záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami   
 
A.2.12.2.2 Vodný potenciál územia a ochrana zdrojov  
 
     V KÚ obce Komárany neboli počas spracovania prieskumov a rozborov zistené významné vodné zdroje 
z hľadiska verejných záujmov a ich ochrany. Do KÚ nezasahujú ochranné pásma vodných zdrojov v širšom 
území okresu Vranov n.T.. 
     V KÚ obce ani v širšom záujmovom území sa termálne a minerálne pramene nenachádzajú. 
 
 
 



A.2.12.2.3 Zásobovanie pitnou a prevádzkovou vodou  
 
     Obec Komárany je zásobovaná vodou z vodovodu napojeného v severozápadnej časti KÚ na zdroj VVS 
Starina s miestom  napojenia vo vzdušníkovej šachte č. 41 v km 10,1073. 
Vodovod Komárany je súčasťou skupinového vodovodu Komárany-Nižný Kručov-Merník-Čičava, ktorý je vo 
výstavbe. V čase spracovania Návrhu ÚPO bolo v príprave aj napojenie obce Vyšný Kazimír na tento skupinový 
vodovod. Dodávka vody do obce je zabezpečená prívodným potrubím, ktoré je časťou prívodného potrubia do 
navrhovaného vodojemu skupinového vodovodu. Na prívodnom potrubí je jedna armatúrna šachta v bode 
napojenia. Rozvod vody v obci je zabezpečený rozvodnou sieťou. 
     Dodávka vody pre obec je zabezpečená cez redukčný ventil, umiestnený nad obcou Komárany.  
     V čase spracovania Návrhu ÚPO sa v severnej časti KÚ realizovala výstavba vodojemu Komárany 2x250 m3 

(IČ-20) a prístupovej cesty. Vodojem bude slúžiť pre všetky obce skupinového vodovodu. 
     V obci Komárany je vybudová rozvodná vodovodná sieť celoplošne. 
Vodovodná sieť je vybudovaná z materiálu PVC D 160, 110 a 90. Pokračovaním rozvodnej siete Komárany je 
rozvodná sieť Nižný Kručov. Zásobné potrubie pre obce Kladzany-Kučín je z materiálu LT DN 150. 
 
Potreba vody 
 
Potreba vody pre obec Komárany podľa Úpravy MP SR č. 477/99-810 z 29.2.2000: 
Pre navrhovaný počet obyvateľov : 560 
Špecifická potreba vody: 135,0 l.os-1.d-1

Občianska a technická vybavenosť: 25,0 l.os-1.d-1

Zníženie o 25 % 
Straty +15 % 
kd = 1,6 
kh = 1,8 
priemerná denná potreba: 
Qp = ((560x135,0x0,75) + (560x25,0)) x 1,15 = (56700+ 14000) x 1,15 = 81305 l.d-1 = 
     = 3387,71 l.h-1 = 0,94 l.s-1

 
maximálna denná potreba: 
Qd = Qp x kd = 0,94 x 1,6 = 1,50 l.s-1  
maximálna hodinová potreba: 
Qh = Qd x kh = 1,5 x 1,8 = 2,70 l.s-1  
potreba požiarnej vody: 
QPOŽ = 6,7 l/s1

 
Potreba vody pre obec Komárany je prevzatá z prevádzkového poriadku vodovodu Komárany:  
Potreba vody pre celý skupinový vodovod:  
Komárany: Qp = 0,96 l.s-1,  Qm = 1,39 l.s-1,  Qh = 2,50 l.s-1                                                                                                                  

Nižný Kručov: Qp = 0,71 l.s-1, Qm = 1,02 l.s-1, Qh = 1,84 l.s-1

Merník: Qp = 1,47 l.s-1, Qm = 2,14 l.s-1, Qh = 3,85 l.s-1

Čičava: Qp = 1,40 l.s-1, Qm = 2,03 l.s-1, Qh = 3,66 l.s-1

Vyšný Kazimír: Qp = 0,37 l.s-1, Qm = 0,74 l.s-1, Qh = 1,33 l.s-1

požiarna potreba = 3 x 6,7 l.s-1 
 
Akumulačný objem vodojemu 
 
     Vzhľadom na to, že zdroj vody a kapacita prívodného potrubia umožňujú dodávať do vodojemu množstvo 
vody Qh = 13,12 l.s-1, s objemom na vyrovnávanie nerovnomerného odberu vody z vodojemu počas dňa nie je 
potrebné podľa odbornej literatúry uvažovať. Je uvažované s výpadkom zdroja na dobu 12 hodín a s odberom 
pre požiarne účely pre 3 hydranty po dobu 3 hodín. 
     Na základe týchto východzích predpokladov bol stanovený objem vodojemu takto: 
Objem pre zabezpečenie akumulácie počas výpadku zdroja (porucha na VVS Starina): 
Vpor = Qm x 3,6 x 12 = 7,29 x 3,6 x 12 = 315 m3

Objem pre požiarne zabezpečenie: 
Vpoz =  6,7 x 3,6 x 3 x 3 = 217 m3

Celkový potrebný objem: 
Vcelk = Vpor + Vpoz  = 283 + 217 = 532 m3



     Keďže navrhovaný je vodojem o objeme 500 m3, ukazuje sa deficit 32 m3 zásobného objemu. Pri zachovaní 
požiarnej bezpečnosti 3 hydrantov po dobu 3 hodín sa skráti uvažovaná doba výpadku zdroja (porucha na VVS 
Starina) takto: 
Vpor = Vcelk – Vpoz  = 500 – 217 = 283 m3  
Vpor = Qm x 3,6 x t,  z toho vyplýva doba odstávky t = Vpor : (Qm x 3,6) = 283 : (7,29 x 3,6) = 10,78 hod., t.j., 
odstávka zdroja 10 hodín a 45 minút.  
     Skrátenie odstávky oproti pôvodnému stavu je o 1 hodinu a 15 minút aj to za predpokladu, že súčasne bude 
voda odoberaná počas požiaru cez 3 hydranty po dobu 3 hodín. Takáto situácia je podľa doterajších skúseností 
s početnosťou požiarov v dotknutých obciach málo pravdepodobná.  
     Zároveň je potrebné dodať, že zásobovanie obce Vyšný Kazimír bude cez prečerpávaciu stanicu a cez vlastný 
vodojem tak, že prečerpávanie bude v nočných hodinách po dobu osem hodín, čo predstavuje 19,9 % objemu 
denného maxima. Z toho vyplýva, že obec Vyšný Kazimír nebude odoberať vodu z vodojemu Komárany po 
dobu 16 hodín v priebehu dňa a odber vody bude v hodinách s najmenšou spotrebou.  
     Podľa STN 75 5302 je potrebný minimálny zásobný objem vodojemu v objeme 60 % denného maxima. To 
pri dotknutých piatich obciach predstavuje hodnotu 379 m3. 
Z toho vyplýva, že kapacita vodojemu vyhovuje. 
 
     Nad areálom poľnohospodárskeho dvora je umiestnený vodárenský objekt pôvodného poľnohospodárskeho 
družstva (IČ-21) – mimo prevádzky. 
 
A.2.12.2.4 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd  
 
Splaškové vody 
 
     V obci nie je vybudovaná kanalizácia. V čase spracovania P+R prebiehali prípravné projektové práce. 
Riešené je odkanalizovanie obce do centrálnej prečerpávacej stanice a s prečerpávaním do kanalizácie Nižný 
Kručov. To bude možné až po vybudovaní kanalizácie a čerpacej stanice Nižný Kručov. Následne budú vody 
prečerpávané do kanalizácie Vranov n.T. a čistené na ČOV Vranov n.T..  
     Vzhľadom na to, že v prípravovanej kapacite novej ČOV (zmysle vyjadrenia Východoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. Generálne riaditeľstvo Košice) nie zahrnutý výhľadový prítok splaškových 
odpadových z riešenej obce, je táto zaradená medzi samostatné aglomerácie a preto sa v návrhu ÚPN uvažuje 
s vymedzením územnej rezervy pre alternatívu vlastnej ČOV v lokalite H1 v južnej časti KÚ.     
 
Množstvo splaškových vôd je úmerné dennej potrebe pitnej vody: 
Maximálny hodinový prietok splaškových vôd: 
Qhmax = Qm x khmax = 1,39 x 3,0 = 4,17 l.s-1

Minimálny hodinový prietok splaškových vôd: 
Qhmin = Qm x khmin = 1,39 x 0,6 = 0,83 l.s-1

Produkcia znečistenia: 
BSK5 = 60 g.ob-1.d-1

CHSK = 120 g.ob-1.d-1

NL = 55 g.ob-1.d-1

 
Dažďové vody 
 
     Dažďové vody z intravilámu sú odvádzané priekopami, ktoré sú zaústené do potoka, prípadne zberného 
povrchového odvodňovacieho rigolu. Potok je v zastavnom území regulovaný. Priekopy sú miestami zanesené. 
V časti miestnych ulíc a vedľa št. ciest sú vybudované účelové záchytné dažďovo-kanalizačné úseky, ktoré sú 
zaústené do miestnych priekop prípadne do potoka.  
     V návrhu územného plánu je koncepčne riešené odvodnenie východnej časti zastavaného územia vrátane 
ulice „Slnečná-Záhumienok“ a úsek pri štátnej ceste III. triedy k „Superkanálu“ v južnej časti obce.   
 
 
A.2.12.3 ENERGETIKA 
 
A.2.12.3.1 Elektrická energia 
 
PÔVODNÝ STAV         
 
     Obec Komárany je zásobovaná elektrickou energiou z 2 samostatných transformačných staníc označených 



TR1, TR2. Stanice slúžia pre zásobovanie maloodberateľov pomocou distribučnej elektrickej siete NN, časť 
výkonu využívajú podnikateľské subjekty.             
     Spomínané trafostanice sú pripojené pomocou 22 kV  prípojkového vedenia VN  3x70/11 mm2 AlFe  na 
jestvujúcu VN linku  3x95 mm2 AlFe  od Vranova n/T smerom do Hanušoviec n/T. Súbežne s touto VN linkou 
je inštalovaná VN dvojlinka 22 kV  2 x / 3x70/11 mm2 AlFe /  a tiež ďalšia VN linka 22 kV 3x95 mm2 AlFe.   
VN vedenia prechádzajú  juhozápadnou časťou katastra obce           
     Parametre jestvujúcich transformačných staníc :        
TR1 - oceľová do 400 kV  s transformátorom 400 kVA,          
TR2 - betónová  2,5-stlpová,  typ C22-2b s transformátorom 630 kVA,         
     Celkový inštalovaný príkon transformačných staníc  pre maloodber je  1030 kVA.        
     Sekundárne elektrické rozvody NN sú realizované lanami AlFe v prevažnej miere prierezu 70/11 mm2.  Laná 
AlFe sú vedené na betónových podperných bodoch. Trasy NN rozvodov sú situované vedľa miestnych 
komunikácii, resp. cez predzahrádky rodinných domov.       
 
Energetická bilancia           
 
     Bilancia celkového energetického výkonu pre bytový fond je vypočítaná podľa metodiky "Pravidlá pre 
elektrizačnú sústavu č.2" vydanej SEP v roku 1983 podľa tabuľky č.2 a č.4.  Výpočet energetickej bilancie 
vychádza z jestvujúceho stavu bytového fondu v roku 2006 pre uvažovaný počet 490 obyvateľov bývajúcich v 
cca 160 rodinných domoch (mierne navýšenie výpočtového stavu bytov vzhľadom na možnú kapacitnú 
rezervu). Niekoľko rodinných domov (cca 6) nie je obývaných.             
 
Podľa bodu č. 4.2.1.1  zatriedime bytové jednotky do týchto kategórii :   
Kategória A - 142 rodinných domov  sa používa na osvetlenie a drobné domáce spotrebiče        
kde n = 142 b. j.         
Sb = 1,2 + 4,8/√142= 1,603 kVA / b. j.  
Smax.byt = 1,603 kVA x 142 b. j. = 227,6 kVA         
Kategória B2 - 18 rodinných domov  detto A + príprava pokrmov a ohrev TUV               
kde n = 47 b. j.         
Sb = 1,6 + 6,4/√18 = 3,108 kVA / b. j. 
Smax.byt = 3,108 kVA x 18 b. j. = 56,0 kVA         
Kategória C - 0,0  b. j.  detto B2 + elektrické vykurovanie zmiešané           
Smax.byt = 0,0 kVA 
 
Podielové zaťaženie od bytového fondu spolu :        
Smax.byt = 227,6 + 56,0 = 284,0 kVA          
Podielové zaťaženie za občiansku vybavenosť :        
Podielové zaťaženie                                                      Pi / kVA /         súčasnosť           Pd / kVA /              
Materská škola  / max. 30 detí /                                        10                      0,6                     6         
Základná škola  / 5 tried  /                                                  8                       0,6                    5         
COOP Jednota - Potraviny / 30 m2 /                                 13                      0,6                     8        
COOP Jednota - Pohostinstvo / 40 m2 /                            10                      0,6                     6      
Súkr. predajňa potravín a pohostinstvo / 60 m2 /               10                      0,6                     6      
Obecný úrad     / 80 m2 /                                                    8                       0,6                     5         
Hasičská zbrojnica   / 80 m2 /                                             0                                                 0         
Kultúrny dom   / 200 m2 /                                                 15                       0,6                     9         
Futbalové ihrisko - šatne    / 400 m2 /                                 7                        0,6                    4          
Rímskokatolícky kostol    / 130 m2 /                                   8                        0,6                    5     
Gréckokatolícky kostol    / 100 m2 /                                   8                        0,6                    5     
Evanjelický kostol    / 100 m2 /                                           8                       0,6                     5     
Dom smútku     / 80 m2 /                                                  10                        0,6                    6     
3 súkromné firmy v priestore bývalého PD spolu               50                        0,6                  30 
Fi. Lemork a susediaca neidentifikovaná firma spolu         65                       0,6                   39 
Verejné osvetlenie                                                               5                       1,0                     5          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Spolu :                                                                             235                                             144 
 
Výsledné podielové zaťaženie :        
Pos = Smax.byt + Svybav 
Pos = 284 + 144 = 428 kVA       
nDTS  = Pos 
          Srxfl xfr  
 
Počet transformačných staníc: 
Pos – súčasný výkon oblasti, ktorý je rovný súčtu súčasného minima bytovej vybavenosti a vybavenosti obce 



ST – maximálny použiteľný výkon transformátorov v normálnom prevádzkovom stave, ktorý je daný vzťahom: 
St = STH x Pt =  kx STH 
                  Zp 
STH – hospodárny menovitý výkon distribučnej trafostanice 
K – koeficient využitia inštalovaného výkonu 
K= Pt  
      Zp 
Pt = koeficient preťaženosti transformátora závislý od výrobných vlastností transformátora a od zaťažovacieho 
cyklu  ( asi 1,3) 
Zp = koeficient prídavného zaťaženia pri poruche ( asi 1,35 ) 
fl – koeficient súčasnosti medzi napájačmi vn (fl = 1) 
nDTS = Pos 
          S1xflxf 
fT = koeficient súčasnosti medzi transformátormi ( fT =  1 ) dosadením za ST = k STH 
nT =  Pos 
        kxSTHxflxf 
dosadením za  k = Pt                   nT=  PosxZP  
                            Zp                          PtxSTHxf1xf 
Pos = 359 kVA,    ZP = 1,35,      Pt = 1,3,      f1 = 0,9,    f = 0,9,         STH = 400,  resp. 630 kVA      
Pre trafostanicu s transformátorom 400 kVA  nT = 1,372         
Celkový potrebný počet transformačných staníc o výkone 400 kVA je 2. 
Pre trafostanicu s transformátorom 630 kVA  nT = 0,871         
Celkový potrebný počet transformačných staníc o výkone 630 kVA je 1.  
 
Potreba transformačných staníc pre pôvodný stav: 
TR č. Inštalovaný výkon TR v kVA  poznámka 
TR1  400    Ponechať  
TR2  630    Ponechať 
Celkový inštalovaný výkon trafostaníc je Pi = 1030 kVA 
 
VN vedenie a transformačné stanice 
 
     Na jestvujúcich konštrukciách transformačných staníc nie je možné v budúcnosti vymeniť jestvujúce 
transformátory za obdobné s vyšším inštalovaným príkonom. Pre ďalšie zvýšenie inštalovaného výkonu 
transformačných staníc bude potrebné navrhnúť novú konštrukciu trafostanice / v budúcnosti bude možné 
realizovať už len kioskové trafostanice so zemnou kabelovou prípojkou VN  22 kV /.      
 
Sekundárne rozvody  
 
    NN vzdušné vedenie je v dobrom stave. Prierezy vedení sú v prevážnej väčšine 70 mm2 , vedenie je 
realizované na betónových podperných bodoch nepoškodených.          
 
Verejné osvetlenie     
 
    V priebehu spracovania ÚPN-O sa realizovala v obci celková rekonštrukciu verejného osvetlenia podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie s použitím nových omnoho účinnejších svietidiel s úspornými 
svetelnými zdrojmi.  
 
NÁVRH RIEŠENIA         
 
ÚSEK A1 / IBV - ZÁHUMIENKY /:      
     Oblasť novej individuálnej bytovej výstavby v úseku A1  bude napojená z navrhovanej trafostanice TR3 s 
transformátorom 250 kVA  inštalovanej v mieste križovania jestvujúcej VN prípojky s navrhovanou 
komunikáciou. Na novej IBV  sieť NN realizovať kábelom NAYY 4B - 3x150+70 mm2 v zemi popri 
komunikácii s istiacimi rozpojovacími skriňami na hranici pozemkov.         
     V úseku A1 sa v návrhovom období uvažuje s cca 13 novými bytovými jednotkami so súčasným príkonom 
5,5 kVA na bytovú jednotku, čo predstavuje zvýšenie odberu zo siete o  13x5,5 = 71,5 kVA.          
 
ÚSEK A2 / IBV - ZÁHUNIENOK /,   A3 / IBV PRI IHRISKU / :         
     Uvažované oblasti A3, A2 pre novú individuálnú bytovú výstavbu budú napojené z priľahlej jestvujúcej 
vzdušnej siete NN 4x50 mm2 AlFe na betónových podperných bodoch.  Na nových IBV sieť NN realizovať 
kábelom NAYY 4B - 3x150+70 mm2 v zemi popri komunikácii s istiacimi rozpojovacími skriňami na hranici 
pozemkov, resp. podľa požiadaviek správcu siete.        
     Pre tieto úseky sa uvažuje s cca 4 novými bytovými jednotkami so súčasným príkonom 5,5 kVA na bytovú 
jednotku, čo predstavuje zvýšenie odberu zo siete o  4x5,5 = 22 kVA.         
 



ÚSEK A4 / PRI CESTE III. TRIEDY - ZÁPAD / :       
     Táto oblasť bude napojená z priľahlej vzdušnej siete NN tým  istým spôsobom ako úseky A2 + A3.  V úseku 
A4 pri hlavnej ceste NN vedenie realizovať kábelom NAYY 4B - 3x150+70 mm2 v zemi popri komunikácii s 
istiacimi rozpojovacími skriňami na hranici pozemkov, resp. podľa požiadaviek správcu siete.        
     V tejto oblasti sa uvažuje s cca 2 novými bytovými jednotkami so súčasným príkonom 5,5 kVA na bytovú 
jednotku, čo predstavuje zvýšenie odberu zo siete o  2x5,5 = 11,5 kVA.         
 
ÚSEKY A5 / IBV - ORNICE / a A6 / IBV – ZÁHRADNÉ /:       
     Úseky A5 a A6 napojiť z trafostanice TR2  novým zemným kábelom NAYY 4B - 3x150+70 mm2 v zemi 
popri komunikácii s istiacimi rozpojovacími skriňami na hranici pozemkov, resp. podľa požiadaviek správcu 
siete.   
     V tejto oblasti sa uvažuje s cca 6 novými bytovými jednotkami so súčasným príkonom 5,5 kVA na bytovú 
jednotku, čo predstavuje zvýšenie odberu zo siete o 6x5,5 = 33 kVA.         
 
ÚSEKY A7 / DOPLNENIE EXISTUJÚCEJ ZÁSTAVBY IBV / :       
     Nové objekty v úsekoch A7 napojiť z jestvujúceho vzdušného vedenia NN priamo z vodičov AlFe.  Vedenie 
4x42/7 mm2 AlFe odpojiť od vedenia pri hlavnej ceste Vranov n/T - Jastrabie a napojiť ho na navrhovanú 
trafostanicu TR3 popísanú a odstavci č. 1 pomocou navrhovaného zemného kábelu   NAYY 4B - 3x150+70 
mm2 v zemi popri komunikácii od TR3.          
     V tejto oblasti sa uvažuje s cca 4 novými bytovými jednotkami so súčasným príkonom 5,5 kVA na bytovú 
jednotku, čo predstavuje zvýšenie odberu el. energie zo siete o 4x5,5 = 22 kVA.         
 
Návrh transformačných staníc:      
 
TR č. Inštalovaný výkon TR v kVA  poznámka                Inštalovaný výkon TR v kVA       
            Jestvujúci stav                                                                                     Navrhovaný stav 
TR1  400    Ponechať                                   400      
TR2  630    Ponechať                                   630       
TR3    -    Nová                                         250                           .       
Spolu                1030 kVA                                                                                        1280 kVA          
        Celkový inštalovaný príkon trafostaníc jestvujúcich  je Pi = 1030 kVA a po realizácii navrhovanej     
trafostaníce TR3  Pi = 1280 kVA. Oproti súčasnému stavu by teda došlo k zvýšeniu inštalovaného príkonu o  
1280 - 1030 = 250 kVA.  
     Po realizácii trafostanice TR3  je vhodné zokruhovať niektoré časti elektrickej siete NN  za účelom 
dosiahnutia lepších napäťových pomerov a zníženia úbytkov siete NN.  Za týmto účelom bude do projektovej 
dokumentácie doložený výpočet parametrov elektrickej siete NN v celej obci.         
 
VN vedenie 
  
     V časti navrhovaného úseku A1  prechádza cez navrhovanú zástavbu IBV pôvodná elektrická prípojka VN  
22000 V,  ktorá má ochranné pásmo 10 m od krajného vodiča siete VN. Preto je navrhovaná preložka 
jestvujúcej elektrickej prípojky VN 3x70/11 mm2 AlFe do zemného VN kábelu - vysokonapäťový kábel typ 
podľa štandardizácie majiteľa el. siete VSE  uložený v zemi v zelenom páse pri ceste III. triedy..  
 
Ochranné pásma zariadení elektrickej energie   
 
OP elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného vodiča při napatí od 1kV do 35kV vrátane: 
- pre vodiče bez izolácie 10m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
- pre vodiče so základnou izolácioun 4m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
- pre zavesené kábelové vedenie 1m; 
OP elektrických vední je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného vodiča pri napatí od 35 kV do 110 kV vrátane: - 15m; 
OP elektrických vední je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
od krajného vodiča pri napatí od 110 kV do 220 kV vrátane: - 20m; 
OP podzemného elektrického vednia VN do 110kV je 1m od krajného vodiča na každú stranu; 
     V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané: 
- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča 
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou 
- uskladňovať ľahko horľavé látky alebo výbušné látky 
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prenosovej sústavy 
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného 
vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť 
vodiče vzdušného vedenia. 



     Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov- bezlesie- v šírke 4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany 
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 
     OP vonkajšieho podzemného elektrického vedenia  je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
zvislých káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto 
vzdialenosť je 1 m pri napatí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky. 
V ochrannom pásme  vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané: 
- zriaďovať stavby a konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,  
- vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, 
ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup 
k elektrickému vedeniu. 
 
A.2.12.3.2 Plyn 
      
     Obec je plynofikovaná - zemný plyn sa využíva pre účely kúrenia, varenia a prípravy teplej vody na plochách 
obytnej zástavby (rodinné domy), občianskej vybavenosti a výroby. 
      Ako zdroj plynu pre obec slúži veľmi stredotlakový plynovod trasovaný od obce Nižný Kručov. Odberatelia 
sú zásobovaní po regulácii plynu v regulačných staniciach RS zo strednotlakových rozvodov plynu, ktoré sú 
vybudované z oceľových rúr tlakovej hladiny 0,3 MPa. Zásobovanie z miestnej STL siete je riešené priamo cez 
STL prípojky alebo cez STL prípojky a regulátor tlaku STL/NTL.       
   Výpočet  potreby plynu zohľadňuje jednotlivé kategórie odberateľov podľa bytového fondu: 
Priemerné špecifické potreby: 
- varenie stravy                                0,18 m3/hod.                                180 m3/rok 
- príprava TÚV                                0,30 m3/hod.                                400 m3/rok 
- vykurovanie bytov v RD                1,50 m3/hod.                              3600 m3/rok  
- potreba pre b.j. v RD spolu            1,98 m3/hod.                              4180 m3/rok 
Uvedené hodnoty odporúča „Smernica č. 7/89 SPP š.p. Bratislava. 
- Spotreba plynu pre obyvateľov v tis. m3/rok 
Rok                     počet b.j.(RD                           pre b.j. v RD  
2006                            130                                   543,40                                                 
- Pre občiansku vybavenosť sa uvažuje s 30% spotreby plynu od obyv. čo predstavuje:  
163,02 tis. m3/rok v roku 2006 
Rekapitulácia potreby plynu pre obec Komárany v tis. m3/rok: 
                                                            Rok 2006 
obyvateľstvo                                           543,40 
vybavenosť                                              163,02   
spolu                                                       706,60  
 
     V návrhovom období sa predpokladá výpočtový nárast o cca 30 b.j. v RD:  
- Spotreba plynu pre obyvateľov v tis. m3/rok 
Rok                     počet b.j.(RD)                   pre b.j. v RD  
2025                             160                            668,8                                                 
- Pre občiansku vybavenosť sa uvažuje s 30% spotreby plynu od obyvateľov, čo predstavuje: 200,6 tis. m3/rok 
v roku 2025 
Rekapitulácia potreby plynu pre obec Komárany v tis. m3/rok: 
Rok                                                             2025 
obyvateľstvo                                               668,8 
vybavenosť                                                 200,6   
spolu                                                           869,4  
 
    Plynofikáciu novonavrhovaných lokalít (IBV) je potrebné riešiť výstavbou STL plynovodov s napojením na 
existujúce prevádzkované plynovody o prevádzkovom tlaku do 100 kPa a jednotlivé objekty výstavbou 
samostatných STL plynových prípojok s vhodnými regulátormi tlaku plynu. 
     Plynofikáciiu rodinných domov na voľných pozemkoch v zastavanom území obce, v lokalitách jednostranne 
zastavaných komunikáciami, zariadení občianskej vybavenosti a podnikateľských objektov je potrebné riešiť  
napojením na existujúce prevádzkované STL plynovody o prevádzkovom tlaku do 100 kPa, výstavbou 
samostatných STL plynových prípojok s vhodnými typmi regulátorov plynu resp. napojením na existujúce NTL 
plynovody o prevádzkovom tlaku do 2,1 kPa výstavbou samostatných NTL plynových prípojok.  



     Plynofikáciu rodinných domov novonavrhovaných lokalít IBV je potrebné v návrhovom období riešiť 
výstavbou samostatných STL plynových prípojok s vlastnou reguláciou plynu s napojením na novozrealizované 
rozvody. 
     Plynofikáciu novonavrhovaných lokalít, ako aj rozptýlených rodinných domov a ostatných objektov na 
voľných pozemkoch v zastavanom území obce doporučujeme konzultovať pred spracovaním projektovej 
dokumentácie plynofikácie s SPP a.s. RC Košice, LC Michalovce, s prevádzkováteľom plynárenských zariadení 
a s oddelením prípravy investícií.      
 
Ochranné pásma plynárenských zariadení 
 
- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm, 
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 
Mpa, 
- 8 m pre technologické objekty. 
 
Bezpečnostné pásma 
 
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 Mpa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a nezastavanom 
území, 
- 20 m pri plynovodoch s tlakom nižším od 0,4 do 4 Mpa a s menovitou svetlosťou do 350 mm, 
- 50 m pro plynovodoch s tlakom nad 0,4 Mpa do 4,0 Mpa s menovitou svetlosťou do 150 mm, 
- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 0,4 Mpa s menovitou svetlosťou do 300 mm, 
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach a armatúrnych uzloch.  
 
A.2.12.3.3  Teplo 
 
     Prevažná väčšina objektov v obci je zásobovaná teplom z vlastných kotolní na plyn. Bytové jednotky 
v rodinných domoch majú prevažne ústredné lokálne vykurovanie. Jeden rodinný dom využíva na vykurovanie 
tuhé palivo. Niekoľko objektov (5BJ) má elektrické vykurovanie.    
     V zastavanom území obce nie sú vybudované samostatné veľkokapacitné zdroje tepla.     
 
A.2.12.3.4 Netradičné druhy energie 
 
     V KÚ obce nie sú evidované netradičné druhy využitia energie.    
 
 
A.2.12.4 TELEKOMUNIKÁCIE 
 
A.2.12.4.1 Telekomunikačné zariadenia 
 
Diaľkové káble 
 
      V KÚ obce Komárany je vedľa cesty III. triedy trasovaný diaľkový kábel DK Prešov – Vranov n.T. –
Michalovce -  Humenné. Jeho trasovanie je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. 
 
Miestna telefónna sieť 
 
     Obec Komárany patrí pod CSI Humenné RTC Košice. Telefónna ústredňa ATÚ je situovaná v širšej 
centrálnej časti obce v budove pohostinstva CCOP Jednota. Kábelový telekomunikačný rozvod MTS je 
trasovaný vedľa cesty III. triedy. Jeho poloha je zrejmá z výkresovej časti dokumentácie.      
 
Ochranné pásma pre spoje 
 
     Podľa STN 73 6005 káble spojového charakteru majú ochranné pásmo v šírke 1 m od ostatných sietí 
uložených v zemi. Ochranné pásmo od uložených káblov je 1 m od plášťa krajného kábla. Pre súbeh a 
križovanie podzemných inžinierskych vedení platí STN 736005. 
 
 



A.2.12.4.2 Stav a nároky na telefonizáciu 
 
     Pre ďalší rozvoj telefónnej siete sa predpokladá stupeň telefonizácie 1,0 – 1,5. Pre občiansku vybavenosť 
predpokladáme potrebu 10 -15 liniek.  
     Vzhľadom na to, že telefónna sieť v obci je riešená kombinovane, t.j. úložnými i vzdušnými vedeniami, pri 
riešení projektových dokumentácií nových a upravovaných miestnych komunikácií, plánovaných lokalít pre 
novú IBV, resp. lokalít pre podnikateľskú činnosť a pod., je potrebné vymedziť koridor – trasu pre následné 
uloženie tf. káblov, pričom pri návrhu umiestnenia trasy tf. káblov je potrebné postupovať so zohľadnením 
ostatných existujúcich, resp. novobudovaných inžinierskych sietí v rámci platných priestorových noriem. Nové 
trasy tf. káblov budú vedené prevažne pozdĺž komunikácií v koridore s ostatnými inžinierskymi sieťami pokiaľ 
to priestorové podmienky vzhľadom na požadované odstupové vzdialenosti umožňujú. 
     Napojovacie body pre tf. stanice novej IBV ako aj občianskej vybavenosti budú konkrétne riešené ako súčasť 
územno-právneho konania výstavby konkrétnej novej lokality.      
 
A.2.12.4.3 Zariadenia siete mobilných telefónov 
 
     V severnej časti KÚ obce na vrchole zalesneného kopca Lipová  je vybudovaný stožiarový výkrývač 
mobilnej telefónnej siete „T-mobile“ (IČ-22).  
 
A.2.12.4.4 Miestny rozhlas 
 
     Miestny rozhlas je ovládaný z rozhlasovej ústredne situovanej v budove Obecného úradu. Odtiaľ je vyvedený 
vzdušný vývod vedený na samostatných oceľových podperách, na ktorých sú osadené reproduktory. 
 
A.2.12.4.5 Príjem TV signálu 
 
     Príjem televízneho signálu je zabezpečený pomocou televíznych antén osadených na strechách domov. KÚ je 
pokryté televíznym signálom z vysielača Dubník. 
 
A.2.12.4.6 Kábelová televízia miestna 
 
    Obec nemá vybudovanú miestnu kábelovú televíziu pre príjem vysielania prostredníctvom satelitov.    
 
 
 
A.2.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
 
A.2.13.1 VYUŽITIE ÚZEMIA VO VZŤAHU K EKOLOGICKEJ ÚNOSNOSTI ÚZEMIA  
 
     Problematika a ekologickej únosnosti územia je uvedená v časti tejto správy - A.2.11 Návrh ochrany prírody 
a tvorba krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizaćných opatrení, 
krajinnoekologický plán   
 
 
A.2.13.2 ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Voda 
 
     Hlavným tokom v KÚ obce Komárany je rieka Topľa, ktorá tvorí západnú a juhozápadnú hranicu KÚ obce.  
Cez obec preteká miestny potok Komarnianka, ktorý pod obcou v západnej časti KÚ vteká do Tople. Na ľavom 
brehu rieky Topľa medzi zaústením potoka a železničným mostom je vybudovaný zemný val na ochranu pred 
povodňami. Potok Komarnianka je na väčšine svojej dĺžky v zastavanom území regulovaný. V južnej časti 
zastavaného územia je trasovaný zberný povrchový odvodňovací kanál, ktorý pokračuje za areálom 
poľnohospodárskeho družstva južným smerom k obci Nižný Kručov. Toky si vyžadujú úpravy a čistenie v 
súlade s protipovodňovými úpravami. 
     V obci nie je vybudovaná kanalizácia, ale je spracovaný projektový zámer na odkanalizovanie obcí 
Komárany a Nižný Kručov do ČOV vo Vranove n.T.. V Návrhu ÚPO je vymedzená územná rezerva pre 
výstavbu vlastnej ČOV v južnej časti obe pre prípad nerealizovania uvedenej koncepcie.   



Ovzdušie 
 
     Z hľadiska ochrany ovzdušia má KÚ obce relatívne vyhovujúci stav. Najbližšie zdroje znečistenia väčšieho 
významu sú umiestnené za mestom Vranov n.T. juhovýchodným smerom  - drevospracujúci podnik Bukóza 
(Bukocel a.s.), a vo väčšej vzdialenosti chemický podnik Chemko Strážske a podnik Zeocem Bystré. Obec je 
plynofikovaná, čo má pozitívny vplyv z hľadiska miestnych (malých) zdrojov znečistenia. V kontakte so 
zastavaným územím je areál pôvodného poľnohospodárskeho dvora, ktorý negatívne ovplyvňoval životné 
prostredie obce počas svojej prevádzky (živočíšna výroba). V súčasnosti prebieha majetkoprávna a funkčná 
reorganizácia areálu – vznikajú v ňom nové menšie výrobne prevádzky. Ich vznik je potrebné limitovať 
splnením hygienických predpisov z hľadiska ochrany ovzdušia a možného vplyvu na obytnú zástavbu obce.        
 
Pôda  
 
     Súvislé plochy poľnohospodárskej pôdy v KÚ obce komárany mimo zastavaného územia obce sú prevažne 
využívané na pestovateľské účely väčšieho rozsahu (hlavné plodiny: obilniny, cukrová repa a čiastočne aj repka 
olejná). Na časti plôch ornej pôdy (juhozápadná časť KÚ) sú vybudované zariadenia pre odvodňovanie a 
závlahy ornej pôdy (meliorácie).   
     V katastrálnom území obce Komárany sa nachádzajú poľnohospodárske pozemky ornej pôdy a pasienkov, na 
ktorých hospodári PD Vechec – západná, južná a východná časť KÚ a 2 súkromne hospodáriace osoby – časť 
pahorkov (pasienky) východne od zastavaného územia a časť ornej pôdy v severozápadnej časti KÚ.  
     Poľnohospodárska výroba v intraviláne a na priľahlých plochách má malovýrobný charakter pre osobnú 
spotrebu. 
     Využívanie pôdy BPEJ sú riešené v časti tejto správy -  A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia 
poĺnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely.  
     Pôdne typy a druhy sú uvedené v časti tejto správy - A.2.1.4 Prírodné podmienky   
 
Plochy zelene  
 
     Predkladaná charakteristika rekonštruovanej prirodzenej vegetácie je opísaná v časti tejto správy - A.2.1.4 
Prírodné podmienky - Krajinná ekológia. 
     Do severnej časti KÚ zasahujú plochy prevažne listnatého lesa (dub, buk) na pahorkoch Merníckej 
pahorkatiny.  
     Zeleň v zastavanom území je zastúpená prevažne plochami súkromných záhrad a sadov a plochami verejnej 
zelene v centre obce na námestí a v areáloch občianskej vybavenosti – ZŚ a OÚ, futbalové ihrisko, cintorín  
 
Zeleň v zastavanom území:  
Parková zeleň: 
     Parková zeleň v obci nie je zastúpená.  
Menšie parkovo upravené plochy:  
     Menšie parkovo upravené plochy bez významnejšej sadovníckej hodnoty sa nachádzajú v centre obce na 
námestí – hlavne v okolí rímskokatolíckeho kostola. Sú to zatrávnené plochy s dekoratívnym charakterom 
doplnené okrasnými stromami (ihličnany – smrek,tuja a pod.). Maloplošné účelové úpravy sú aj v okolí ďalších 
solitérnych objektov občianskej vybavenosti (ZŠ, MŠ)  
Zeleň školských a výchovných zariadení: 
     Je umiestnená v školských areáloch. Je riešená nekoordinovane a je neudržiavaná. Tvoria ju zatrávnené 
plochy resp. skupiny vzrastlých ihličnatých drevín (smrek, borovica). Vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. 
Zeleň pri športových zariadeniach: 
     Sa nachádza v južnej časti obce pri športovom areáli (futbalové ihrisko). Tvoria ju zatrávnené plochy zväčša 
bez drevinnej zelene. Vyžaduje si celkové preriešenie v súlade s uvažovaným rozvojovom športových aktivít.  
Zeleň kultových zariadení: 
      Zeleň pri kostoloch v centre obce má okrasný lokálny charakter. Zeleň na cintoríne pri Dome smútku a 
lokálne na časti plôch cintorína je tvorená skupinami vzrastlých ihličnanov bez kompozičného priestorového 
usporiadania.  Celkovo je potrebné zeleň kultovných zariadení sadovnícky rekultivovať a doplniť vhodnými 
okrasnými drevinami.  
Zeleň pri individuálnej bytovej výstavbe: 
     Zeleň pri rodinných domoch je v súkromnom užívaní a pozostáva z ovocných sadov, zeleninárskych plôch 
a predzáhradok, ktoré nie vždy plnia okrasnú funkciu. Z ovocných stromov sa v zastavanom území vyskytujú 
jablone, hrušky, slivky a orech vlašský.         



 
Zásady návrhu zelene: 
- Doplnenie a kvalitatívne zhodnotenie menších parkovo upravených plôch v centre obce. 
- Doplnenie a kvalitatívne zhodnotenie zelene občianskej vybavenosti. 
- Skultúrnenie rumovištných plôch. 
- Doplnenie líniovej zelene pozdĺž komunikácií a zberných odvodňovacích priekop v KÚ.  
- Oddelenie plôch výrobného areálu poľnohospodárskeho družstva a podnikateľskej  výroby v obci od obytných 
častí sídla sprievodnou, ochrannou a izolačnou zeleňou (založiť ochrannú a izolačnú zeleň vo 
výrobných areáloch).  
      Podľa § 48 ods.3 zákona 543/2002 O ochrane prírody sú obce povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných 
na náhradnú výsadbu a sú povinné zabezpečovať výsadbu drevín na vhodných obecných pozemkoch. Z tohoto 
dôvodu sú v návrhu ÚPO pre tento účel navrhnuté plochy verejnej zelene v konkrétnych lokalitách: 
- pri futbalovom ihrisku, 
- na plochách zadnej časti areálu OÚ a ZŠ, 
- navrhované plochy verejnej zelene pri cintoríne, 
- navrhované plochy sprievodnej, ochrannej a izolačnej zelene medzi plochami výroby a cestou III. triedy 
v južnej časti obce.    
 
Odpady  
 
      Vývoz odpadu v obci realizuje špecializovaná firma. Vyvážaný je zmesový komunálny odpad, objemový 
odpad, batérie a akumulátory, vyradené elektronické zariadenia, sklo, papier. Celkový objem vyvezeného 
zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemového odpadu (200307) v roku 2005 bol v rozsahu cca 51 
ton. KUKA nádoby sú  umiestnené pri jednotlivých rodinných domoch. V obci sú umiestnené 3 veľkoobjemové 
kontajnery (7 tis.l)– 2 pri solitérnom RD s rómskymi obyvateľmi a 1 pri cintoríne. 
     V návrhu ÚPO je vymedzená plocha pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obce – 
miestne kompostovisko do 10 ton - konáre, lístie, tráva a pod. – lokalita I1.  
     V návrhovom období územného plánu sa bude nakladanie s odpadmi riadiť „Programom odpadového 
hospodárstva obce“ schváleným príslušným orgánom štátnej správy tak, aby boli splnené záväzné limity 
Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky. Predpokladá sa vývoz na vzdialenostne dostupné 
skládky v súlade s ich kapacitami. 
 
     Predpokladané maximálne množstvo TKO pre navrhovaný počet obyvateľov v na konci návrhového obdobia 
územného plánu (560 obyvateľov): 
Verejné odpady: 560 ob. x 10 kg/ob. = 5600 kg 
Domové odpady: 560 ob. x 350 kg/ob. = 196000 kg 
Spolu: 201600 kg. 
 
 
A.2.13.3 FAKTORY NEGATÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
- Poloha areálu pôvodného poľnohospodárskeho dvora v kontakte so zastavaným územím obce.   
- Trasovanie cesty III. triedy centrom obce.  
- Nevybudovaná verejná kanalizácia obce – odkanalizovnie do žúmp a septikov. 
- Možné obmedzenia vyplývajúce z CHLÚ ortuťovej mineralizácie.  
- Problémy ohrozenia prvkov ÚSES - komunikácie, kontakt s obytnou zástavbou (odpadové vody). 
 
 
A.2.13.4 FAKTORY POZITÍVNE OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
- Odklonená poloha obce od hlavných dopravných trás v sídelnej urbanistickej štruktúre regiónu (cesta I/18). 
- Odklonená trasa železničnej trate od obytnej časti obce. 
- Odklonená poloha obce od veľokokapacitných  výrobných zariadení v regióne. 
- Vybudovaná plynofikácia obce. 
- Vysoké zastúpenie obytnej zelene v zastavanom území.    
- Primerané zastúpenie plôch lesnej zelene a trvalých trávnatých porastov v KÚ.  
 
 
 



A.2.14 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH  
            LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV  
 
 
Ložiská nerastných surovín 
 
    Do KÚ obce Komárany zasahuje lokalita ortuťovej mineralizácie – historicky známe ložisko Merník  
 (IČ-23). Ložiskové územie je tvorené sedimentárnymi horninami vnútrokarpatského paleogénu, ktoré sú 
prerážané telesami ryodacitu. Ortuťová mineralizácia má rozptýlený žilníkovo impregnačný charakter, hlavným 
rudným materiálom je rumelka. Ložisko je vo VÚC Prešovského kraja vymedzené ako v súčasnosti neťažené, 
určené CHLÚ.  
     Lokalita je umiestnená medzi Komáranami a Merníkom, v priľahlom údolí zvanom Potkanova debra 
ústiacom do údolia potoka Čičavka, ale aj na iných miestach v okolí kde sú zaznamenané stopy po dávnej 
banskej činnosti. Bola spojená s exploatáciou suroviny na výrobu ortuti. Banská činnosť v danej lokalite je 
spomínaná v literatúre viac vo vzťahu k obci Merník než ku Komáranom. Obe obce však s prezentovanou témou 
veľmi súvisia. Uvádzaná Potkanova debra tvorí akýsi prirodzený predel - hranicu chotárov oboch obcí. O 
počiatkoch banskej činnosti v tejto oblasti neexistujú žiadne písomné doklady. Našli sa iba zvyšky stôp po 
spracovávaní miestnej rudy asi zo 17. storočia. Až po roku 1830 na základe iniciatívy grótky Márie Forgáchovej 
sa začalo kutanie a systematickejšia ťažba rudy juhozápadne od Merníka, v okolí údolia Lasch v komáranskom a 
merníckom chotári. Táto prevádzka dočasne skončila začiatkom 50. rokov 19. storočia. Niektorí autori 
zaoberajúci sa históriou banskej činnosti u nás spomínajú koncom prvej polovice19. storočia existenciu baní v 
Merníku a v Komáranoch (mala názov "Peter a Pavol"). Z hospodárskeho hľadiska mali však malý význam a 
neboli vedené v uhorských štatistikách. V banskej knihe "U sedrie v Levoči", ktorá je dnes uložená v miestnom 
archíve, nachádzame zápis zo dňa 11. decembra 1878 o vzniku firmy Banská spoločnosť Komaróczmerniki 
Mária, ktorá získala banské oprávnenie na ťažbu rumelky. Toto rozhodnutie banského kapitanátu v Spišskej 
Novej Vsi sa týkalo územia obce Komárany v lokalite Potkanova debra a Čengerovka. Zároveň spomínaná 
banská spoločnosť mala pridelených 94 výhradných kutísk v katastrálnych obciach Komárany, Jastrabie, 
Merník, Čičava, Vranov, Sedliská, Majerovce, Hencovce, Kladzany, Nižný Hrušov, Vranovské Dlhé a Vyšný 
Kazimír. Spomínaná spoločnosť zanikla po roku 1880, keď do banských stavieb prenikli veľké množstvá 
povrchových vôd a tvorili prekážku v banskej činnosti. Majetnejšie osoby z okolia Vranova a priľahlých obcí sa 
pokúsili vytvoriť novú spoločnosť. 
Tunajšie bane poskytovali miestnym obyvateľom pracovné príležitosti. V 20. storočí bola banská činnosť 
spojená skôr s Merníkom, avšak podpovrchová ťažba siahala aj pod komáranský chotár. Najväčší rozmach 
dosiahla počas vlastníctva miestnych baní francúzskou spoločnosťou Société Miniera Le Cinabre Société 
Anonym so sídlom v Paríži v rokoch 1923 - 1939. Po roku 1942 nasledoval zánik baní. Za prvej 
Československej republiky zamestnávali v bani viacerých miestnych obyvateľov, ale aj cudzincov.  
     Ochranné pásmo zasahuje severnú časť KÚ obce mimo zastavaného územia. Navrhované riešenie ÚPO 
rozvojovo nezasuje do vymedzeného ochranného pásma CHLÚ.  
 
 
 
A.2.15 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU  
 
  
    V KÚ obce nie sú vymedzené plochy vyžadujúce zvýšenú špecifickú ochranu. V predchádzajúcich kapitolách 
textovej časti je riešené funkčné využitie plôch v KÚ a sú vymedzené ochranné pásma pre konkrétne funkcie / 
výroba, cintorín,vodojem, CHLÚ atď./, ktoré si vyžadujú dodržiavanie určených podmienok.  
 
 
 
A.2.16 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĹNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO  
            FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY  
 
 
     V katastrálnom území obce Komárany sa nachádzajú poľnohospodárske pozemky ornej pôdy a pasienkov, na 
ktorých hospodári PD Vechec – západná, južná a východná časť KÚ a 2 súkromne hospodáriace osoby – časť 
pahorkov (pasienky) východne od zastavaného územia a časť ornej pôdy v severozápadnej časti KÚ.  
     Súvislé plochy poľnohospodárskej pôdy v KÚ mimo zastavaného územia obce sú prevažne využívané na 
pestovateľské účely väčšieho rozsahu (hlavné plodiny: obilniny, cukrová repa a čiastočne aj repka olejná). Na 



časti plôch ornej pôdy (juhozápadná časť KÚ) sú vybudované zariadenia pre odvodňovanie a závlahy ornej 
pôdy (meliorácie).   
     Poľnohospodárska výroba v intraviláne a na priľahlých plochách má malovýrobný charakter pre osobnú 
spotrebu. 
     Celkovo na základe údajov poskytnutých geodetom, zahrnutých vo výpise z evidencie nehnuteľností a z 
prieskumu v teréne: 
Pôvodný stav: 
- katastrálna výmera = 475,1691 ha 
          - z toho: - zastavané plochy = 34,3192 ha  
                        - vodné plochy 8,7933 ha 
                        - plochy lesa 69,8416 ha (mimo intravilánu) 
                        - ostatné plochy = 5,1467 ha  
                        - poľnohospodárska pôda = 357,0683 ha 
                                   - z toho: - orná pôda = 231,7327 ha 
                                                  - trvalo trávnaté porasty = 101,8510 ha  
                                                  - záhrady = 23,1716 ha 
                                                  - ovocné sady = 0,3130 ha 
Navrhovaný stav: 
- katastrálna výmera = 475,1691 ha 
                        - vodné plochy 8,7933 ha 
                        - plochy lesa 69,8416 ha (mimo intravilánu) 
                        - ostatné plochy = 5,1467 ha  
                        - poľnohospodárska pôda = 345,5978 ha 
                                   - z toho: - orná pôda = 227,173 ha 
                                                  - trvalo trávnaté porasty = 101,0315 ha  
                                                  - záhrady a ovocné sady = 17,3933 ha 
     Vyššiu hodnotu poľnohospodárskej pôdy podľa BPEJ majú plochy v západnej a južnej časti KÚ medzi 
zastavaným územím a riekou Topľa, ktoré sú zaradené do 5. skupiny (30601 a 31101). Pôdy susediace 
s východnou a juhovýchodnou časťou zastavaného územia patria do 6. skupiny BPEJ (65701) a 7 skupiny 
(65702). Plochy severne od zastavaného územia do 8. skupiny (67901) a 9.skupiny (68201). Členenie plôch 
poľnohospodárskej pôdy podľa BPEJ je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. 
     V návrhovom období ÚPN-O je potrebné rozvíjať ďalšiu zástavbu mimo súčasného zastavaného územia len 
v nevyhnutnom rozsahu v súlade s už pripravenými a realizovaným zámermi a ďalej na pôde obce zahrnutej do 
intravilánu, ktorého hranice boli stanovené k 1.1.1990. Každá nová výstavba na celom území obce je 
podmienená odhrnutím vrchnej časti pôdy do hĺbky cca 25 cm. Táto pôda sa využije pri rekultivácii neplodných 
plôch alebo okolia iných stavieb. 
     Pôdne typy a druhy sú uvedené v časti tejto správy - A.2.1.4 Prírodné podmienky.   
 
 
 
A.2.17 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA   
 
 
     Do času spracovania tejto dokumentácie nemala obec spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu ani 
územnoplánovacie podklady. 
 
Vplyv na na širšie vzťahy 
 
- Z hľadiska širších vzťahov má obec Komárany dobrú odklonenú kľudnú polohu vedľa urbanistickej osi 
Vranov n.T – Prešov v koridore štátnej cesty 1/18 ako prímestské sídlo v blízkosti okresného mesta Vranov nad 
Topľou na podružnej urbanistickej osi Vranov n. T. - Komárany – Jastrabie n.T. – Soľ, čo dáva predpoklady pre 
jej dlhodobý rozvoj. Obec má dobré dopravné napojenie cestnou komunikáciou III. triedy č.018233 
a železničnou traťou Vranov nad Topľou - Prešov.  
- Do severnej časti KÚ zasahuje CHLÚ ortuťovej mineralizácie, ktoré nie je navrhovaným riešením dotknuté.  
- Nie sú známe nové odvetvové koncepcie, stratégie a zámery, ktoré by vytvárali zásadné zmeny vzhľadom na 
súčasný stav KÚ obce, hlavne na jej zastavané územie a blízke okolie. 
- Navrhované riešenie zásadne neovplyvňuje nadradené trasy dopravnej a technickej nfraštruktúry.  
- V návrhovom období sa vybuduje spoločný vodojem pre okolité obce umiestnený v KÚ Komárany a vyrieši sa 
koncepcia odkanalizovania obce.  



 
Vplyv na krajinno-ekologické pomery  
 
- Riešenie ÚPN-O zohľadňuje celkovo nižší krajinno-ekologický potenciál KÚ obce vhodný na primeraný 
rozvoj aktivít prevažne v zastavanom území a menej vhodný pre intenzívny plošný rozvoj a rozsiahle 
zväčšovanie zastavaného územia. 
-  Poloha obce v rámci krajinnej štruktúry je historicky a vývojovo podmienená. Plochy obce sú prirodzene 
rozložené v krajine medzi nivou Tople a nízkymi pahorkami Merníckej pahorkatiny.  
- Hlavným obmedzením z hľadiska krajinno-estetického a ekologického je poloha areálu pôvodného 
poľnohospodárskeho dvora, ktorý sa postupne funkčne prehodnocuje na prevádzky podnikateľskej výroby. 
Líniové dopravné stavby: železnica, cesty III. triedy sa rešpektujú v pôvodných trasách.  
- Pôdy západným a južným smerom od zastavaného územia majú vyššiu kvalitu BPEJ. 
- Z hľadiska systémov ekologickej stability je potrebné rešpektovať navrhované opatrenia pre vymedzený 
regionálny biokoridor Topľa, regionálne biocentrum na tejto rieke, regionálne lesné biocentrum Lipová, miestne 
biocentrá a biokoridory.  
 
Vplyv na kultúrno-historické pomery 
 
- Hlavnými hodnotami z hľadiska kultúrno-historických hodnôt sú: priestor námestia v centre obce, objekty 
evidované v ÚZPF - kostol, archeologické lokality a pamätné miesta v katastri, objekty na námestí – sypance a 
domy so zachovanými historickými prvkami. 
 
Vplyvy sídelného rozvoja 
 
- Z hľadiska demografickej štruktúry obyvateľstva a dlhodobých demografických trendov sa predpokladá 
v návrhovom období ÚPO stabilizovnie resp. nízky nárast obyvateľstva vzhľadom na doterajší regresívny vývoj, 
typ staršej populácie kde prevažuje staršie obyvateľstvo (nad 60 rokov) nad mladým (do 15 rokov) a relatívne 
v rámci regiónu vyhovujúce podmienky pre zamestnanie a ekonomické aktivity obyvateľstva.  
- Bytový fond v obci je prevažne vyhovujúci. Bytové jednotky sú umiestnené v rodinných domoch. 
V návrhovom období je vhodné rozvíjať výstavbu nových bytov v rodinných domoch (samostatne stojacich), 
ktoré sa môžu realizovať na voľných disponobilných plochách v rámci súčasného zastavaného územia obce –  
plochy súkromných záhrad po obvode urabnistickej štruktúry obce.  
- Z hľadiska známych hospodárskych zámerov a rozvoja pracovných príležitostí je zásadná ďalšia rozvojová 
koncepcia blízkych výrobných podnikov v okresnom meste Vranov n. T. a jeho okolí. Ďalšie pracovné 
príležitosti je možné vytvárať v KÚ obce v rámci menších výrobných prevádzok, ktoré sa doporučujú 
umiestňovať v priestoroch pôvodného areálu poľnohospodárskeho družstva po jeho funkčnej reorganizácii pre 
funkcie nerušiacej podnikateľskej výroby – malý priemyselný park. 
- Občianska vybavenosť v obci je z hľadiska kapacít, stavebno-technického stavu a prevádzkového stavu na 
vyhovujúcej úrovni. Rekonštrukciu si vyžadujú školské objekty (ZŠ a MŠ) a kultúrno-spoločenská sála. 
Prehodnotenie polohy je vhodné pri funkcii požiarnej zbrojnice, prípadne aj MŠ respektíve ZŠ (možmosť 
spojenia do spoločného areálu). Vhodné je doplnenie verejnej vybavenosti a komerčnej občianskej vybavenosti 
v oblasti obchodnej siete – hlavne v centrálnej časti obce. Nové plochy pre funkcie občianskej vybavenosti sú 
vymedzené pri športovom areáli. 
-  Obec má vzhľadom na svoju polohu obmedzené podmienky pre rozvoj rekreačných funkcií. Určitý potenciál 
z hľadiska zaznameného súčasného využitia (táborenie, kúpanie, rybárske aktivity) predstavuje rieka Topľa – 
úsek na ľavom brehu medzi zaústením potoka Komarnianka a železničým mostom. 
- Z hľadiska dopravy má obec pomerne dobrú polohu vzhľadom na trasovanie železnice a napojenie št. cestou 
III/018233. Líniové dopravné stavby železnica a cesty III. triedy sa rešpektujú v pôvodných trasách. Odklonená 
poloha železnične zastávky bude dopravne sprístupnená spevnenou komunikáciou. V záväznej časti ÚPN VÚC 
Prešovského kraja sa uvažuje s výhľadovou elektrifikáciou na trase Prešov – Vranov n. T. – Strážske – 
Humenné. Menej vyhovujúce je trasovanie cesty III/018233 cez centrum obce. V rámci cestnej dopravnej siete 
je potrebné: odstránenie resp. kvalitívne vylepšenie bodových a líniových dopravných závad, doplnenie 
miestnych komunikácií v navrhovaných rozvojových lokalitách obce v súlade s návrhom ÚPO, úprava krytov na 
komunikáciách a spevnených plochách na úsekoch, dobudovať systém peších komunikácií, doriešiť a upraviť 
zastávky SAD. 
- Technická infraštruktúra je v obci čiastočne vybudovaná.  
     Z hľadiska vodného hospodárstva je obec zásobovaná vodou vodovodným radom z potrubia VVS Starina s 
napojením v šachte umiestnenej v západnej časti KÚ. V čase spracovania Návrhu ÚPO sa v severnej časti KÚ 
realizovala výstavba vodojemu Komárany 2x250 m3(IČ-20), ktorý bude slúžiť pre okolité obce skupinového 



vodovodu. V obci nie je vybudovaná kanalizácia, ale je spracovaný projektový zámer na odkanalizovanie obcí 
Komárany a Nižný Kručov do ČOV vo Vranove n.T.. V Návrhu ÚPO je vymedzená územná rezerva pre 
výstavbu vlastnej ČOV v južnej časti obe pre prípad nerealizovania uvedenej koncepcie. Potrebné je 
vybudovanie dažďovej kanalizácie a vybudovanie záchytných dažďových priekop v rámci protipovodňových 
zariadení.     
     Z hľadiska energetiky a spojov je stav vyhovujúci. V návrhovom období je riešené doplnenie kapacity 
elektrických zariadení o novú trafostanicu TR3 vo východnej časti. Zásobovanie plynom je obci zabezpečené 
STL rozvodmi, ktoré sú napojené na STL rozvod v KÚ obce Nižný Kručov. Nové rozvody sa vybudujú 
v navrhovaných lokalitách zástavby. V KÚ obce Komárany je vedľa cesty III. triedy trasovaný diaľkový kábel 
DK Prešov – Vranov n.T. – Michalovce -  Humenné. Pre ďalší rozvoj telefónnej siete sa predpokladá stupeň 
telefonizácie 1,0 - 1,5.  
 
 
 
A.2.18 NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI   
 
 
     Riešenie územného plánu obce Komárany vychádza z faktu, že obec bude rozvojovým sídlom v štruktúre 
osídlenia v blízkosti okresného mesta Vranov n.T. s dobrým napojením na dopravnú a technickú infraštruktúru.    
V návrhovm období sa bude rozvoj obce usmerňovať podľa nasledujúcich limitov a regulatívov:  
 
 
 
 
A.2.18.1  ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA  
               A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA PRE FUNKČNÉ A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE     
               JEDNOTKY   
 
     Ťažiskové plochy obce budú sústredené v rozsahu zastavaného územia, ktoré tvorí základnú priestorovú 
funkčnú homogénnu časť. 

Celkovo bude územie obce Komárany polyfunkčné územie so sústredenými monofunkčnými aj 
polyfunkčnými plochami. Dominantnou funkciou bude aj naďalej bývanie v rodinných domoch. 

V rôznej miere integrácie sa k bývaniu vhodne priradia funkcie občianskeho vybavenia, nerušiacej 
priemyselnej výroby, remeselnej výroby, drobnej pôdohospodárskej výroby, zelene, dopravných zariadení a 
technickej infraštruktúry. 

 Rozvoj plôch pre funkciu bývania v rodinných domoch je riešený po obvode urbanistickej štruktúry obce, 
s najväčšou rozvojovou plochou v juhovýchodnej časti zastavaného územia obce na plochách sadov a záhrad 
rodinných domov. 

Funkcie občianskej vybavenosti budú aj naďalej sústredené prevažne v centrálnej časti obce a v severnej 
časti obce v okolí športového areálu.  
     Plochy výroby budú sústredené v južnej časti obce na okraji zastavaného územia na plochách pôvodného 
poľnohospodárskeho dvora, kde sú územné predpoklady pre rozvoj tejto funkcie vo vzťahu k funkcii bývania. 
 
 
A.2.18.2  URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK    
                PRE VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, URČENIE   
                REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH  PLÔCH  
  
1. Rešpektovať navrhované funkčné využitie všetkých funkčných plôch v katastrálnom území obce podľa 
návrhu ÚP obce Komárany. Prevládajúcimi funkčnými plochami v zastavanom území budú plochy pre bývanie. 
Ostatné plochy sú určené pre občiansku vybavenosť, nerušiacu výrobu, dopravnú a technckú infraštruktúru 
a verejnú zeleň. Vymedzenie rozsahu a hraníc je súčasťou výkresu  č.2: „Komplexné priestorové usporiadanie 
a funkčné využitie územia“.   
2. Zohľadniť možný rozsah polyfunkcie pri navrhovaných funkčných plochách v nasledujúcom rozsahu: 
Plochy bývania: 
- prípustná a vhodná polyfunkcia s občianskym vybavením, 
- prípustná polyfunkcia s nerušiacou drobnou (remeselnou) výrobou výlučne malotonážneho charakteru pri 
dodržaní legislatívnych a normatívnych kritérií - hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy, 



- neprípustnosť polyfunkcie s inými funkčnými plochami obce, 
 Plochy občianskeho vybavenia: 
- prípustná polyfunkcia s plochami bývania, plochami verejnej zelene a nerušiacej malotonážnej výroby, 
 Plochy výroby: 
- prípustná polyfunkcia s plochami občianskeho vybavenia, najmä výrobnými službami, 
- neprípustný výskyt objektov pre trvalé bývanie. 
3.  Na celom katastrálnom území obce sú neprípustné funkcie priemyselnej veľkovýroby a hospodárske funkcie, 
ktoré podstatne menia funkčnú náplň obce v rámci sústavy osídlenia. 
4. Nová obytná výstavba v obci sa môže realizovať iba na jestvujúcich a novonavrhovaných plochách 
stavebných pozemkov. 
5. Začatie výstavby nových objektov je podmienené zrealizovaním prístupovej cesty k pozemku. 
6. V priestorovej hierarchii zástavby obce zachovanie miestnych dominánt v každej lokalite - v prvom rade 

kostolných veží. 
7. Rešpektovať prípustnosť navrhovanej výškovej hladiny objektov na území obce v rozsahu dvoch 

nadzemných podlaží a podkrovia. 
8. V obci sa nenavrhuje vyhlásenie stavebnej uzávery. 
9. V obci sa nenavrhujú asanácie. 
10. Za verejnoprospešné stavby budú považované aj všetky komunikácie, odvodňovacie kanály a líniové stavby 

 týkajúce sa navrhovaných rozvodov technickej infraštruktúry všetkého druhu (ako vzdušných, tak aj 
 podzemných) a aj upresnenia ich trás v následnej projektovej dokumentácii. 

 
 
A.2.18.3  ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKCIE BÝVANIA    
 
- Bývanie v rodinných domoch bude aj naďalej hlavnou funkciou na území obce. 
- Každá samostatná plocha bývania musí mať zaistený prístup z verejných komunikácii. 
- Maximálny počet nadzemných podlaží je stanovený na dve nadzemné podlažia a podkrovie. 
- Na plochách bývania sa môžu súčasne umiestniť funkcie občianskeho vybavenia, rekreácie, prevádzky nerušiacej 
drobnej výroby ako sekundárna funkcia bez kolízie s dominantnou funkciou pri splnení požadovaných 
hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov, kritérií a noriem. 
- Objekty pre bývanie môžu byť rodinné domy a malopodlažné bytové domy. Na parcelách rodinných domov je 
možné použiť spôsob zástavby: 

 

- izolovanými rodinnými domami, 
- zlúčenými rodinnými domami spojenými na spoločnej hranici pri užších šírkových pomeroch 

susediacich parciel, 
- radovými domami výnimočne pri požiadavke hustej zástavby na šírkovo obmedzených pozemkoch. 

- Spôsob zástavby sa prispôsobí okolitej zástavbe pri rešpektovaní navrhovanej stavebnej čiary, ktorá je tvorená 
pôdorysnou spojnicou hrán domov čelných uličných fasád. 
- Bytové budovy musia vyhovovať podmienkam § 43b stavebného zákona - konkrétne pre rodinné domy platí 
odst. 3, ktorý definuje rodinný dom ako budovu určenú na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej 
komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.   
 - Nové rodinné domy na vymedzených plochách susediacich s cestou III. triedy je možné realizovať pri 
dodržaní odstupovej vzdialenosti 20 m od osi tejto komunikácie. 
 
 
A.2.18.4  ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA    
 
- Sústreďovať plochy a zariadenia občianskeho vybavenia vedľa seba v ťažiskových častiach obce, v ostatných 
lokalitách v miestach kríženia hlavných komunikačných osí a v miestach s výhodnou polohou vzhľadom na 
dostupnosť.  
- Každá samostatná plocha občianskej vybavenosti musí mať zaistený prístup z verejných komunikácii. 
- S funkciou občianskej vybavenosti môžu byť kombinované aj funkcie bývania, rekreácie a výroby. 
- Spôsob zástavby sa prispôsobí okolitej zástavbe pri rešpektovaní uličnej stavebnej čiary. 
- Maximálny počet nadzemných podlaží je stanovený na dve nadzemné podlažia a podkrovie. 
 
Stavby súvisiace s občianskym vybavením obce: 
- Rekonštrukcia a funkčná reorganizácia areálu ZŠ a OÚ, 
- Rekonštrukcia a funkčná reorganizácia areálu MŠ, 
- Rekonštrukcia viacúčelovej kultúrno-spoločenskej sály v športovom areáli, 
- Navrhované doplnenie zariadení občianskej vybavenosti pri športovom areáli a kultúrno-spoločenskej sále,  



- Navrhované rozšírenie športového areálu pri futbalovom ihrisku - bazén, tenis, volejbal, nohejbal, stolný tenis, 
plážový volejbal a ďalšie športové plochy a zariadenia, 
- Navrhované rozšírenie cintorína východným smerom. 
 
 
A.2.18.5  ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA REKREÁCIE    
 
- V návrhovom období ÚPN-O nie sú v KÚ riešenej obce vymedzené plochy pre rozvoj funkcií rekreácie 
a cestovného ruchu.  
 
 
A.2.18.6  ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A  
                TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA   
 
- Zariadenia musia vyhovovať funkčným a kvalitatívnym požiadavkám s dôrazom na bezpečnosť a efektívnosť. 
- Sieť miestnych komunikácii a rozvodov technickej infraštruktúry musí sledovať vytvorené komunikačné trasy 
v súlade s okolitou zástavbou. 
- Svojimi technickými parametrami a kvalitou povrchu musia dopravné komunikácie umožniť rýchly prístup 
hasičských a zdravotníckych vozidiel. 
 

- Plochy cestnej dopravy využiť pre ostatné druhy technickej infraštruktúry - vodovod, kanalizáciu, 
plynovod, elektrický rozvod a telekomunikačný rozvod. Rozvody technickej infraštruktúry u ktorých je to účelné 
uložiť vedľa cestného telesa v pridruženom páse, prípadne pod cestným telesom v dostatočnej hlbke pod 
povrchom. 
- Plochy dopravy a technickej infraštruktúry doplniť sprievodnou zeleňou. 

 

- Pri krížení trás rôznych druhov infraštruktúry rešpektovať platné normy a technické predpisy. 
- Estetické pôsobenie objektov infraštruktúry a ciest, najmä detailov musí zodpovedať požiadavkám 
primeraným pre tieto zariadenia. 
 
Stavby cestnej siete III. triedy, stavby súvisiace s výstavbou nových miestnych komunikácií a úpravou 
existujúcich komunikácií, stavby statickej dopravy, pešie plochy a komunikácie: 
- Všetky potrebné úpravy súvisiace so zlepšením technických parametrov cesty III. triedy č.018233 Vranov n. T. - 
Komárany –  Jastrabie n.T a cesty III. triedy č. 018235 Vranov n.T. – Michalok podľa následných dokumentácií. 
- Všetky potrebné úpravy miestnych existujúcich komunikácií pokiaľ si to vyžadujú dopravno-technické a 
priestorové pomery v území podľa následných dokumentácií. 
- Vybudovanie novej miestnej komunikácie k železničnej zastávke s odstavnou a parkovacou plochu. 
- Vybudovanie nových pripájacích miestnych komunikácií na cestu III. triedy. 
- Vybudovanie všetkých nových miestnych komunikácií v navrhovaných lokalitách zástavby. 
- Odstránenie bodových a líniových dopravných závad. 
- Doplnenie a úprava krytov na komunikáciách a spevnených plochách na úsekoch, ktoré sú v nevyhovujúcom 
technickom stave. 
- Vybudovanie minimálne jednostranného chodníka pri ceste III. triedy v zastavanom území obce.  
- Vybudovanie systému peších komunikácií v zastavanom území. 
- Vybudovanie parkovacích plôch v lokalite pri športovom areáli, pri plochách výroby a ďalej pri existujúcich 
zariadeniach občianskej vybavenosti pokiaľ to územno-priestorové pomery umožňujú. 
- Doriešenie a úprava zastávok SAD. 
 
Stavby v oblasti železničnej dopravy: 
- Stavby nadradenej cestnej siete pre železničné trate a úseky III. kategórie s výhľadovou elektrifikáciou  na 
trase Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske, v zmysle záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského kraja 
zabezpečenie územnej rezervy na modernizáciu železničných tratí nadregionálneho významu.  
– Rekonštrukcia objektu železničnej zastávky v KÚ Komárany na železničnej trati Prešov – Vranov nad Topľou 
– Strážske – Humenné. 
 
Stavby súvisiace s realizáciou technickej infraštruktúry: 
- Výstavba navrhovanej trafostanice TR3 – 250 kVA, betónová typ C22-2b, do 630 kVA – vo východnej časti 
zastavaného územia v lokalite Záhumienky a Na  Viničkách, vrátane pripojovacieho VN vedenia. 
- Preložka VN vedenia k trafostanici TR2 - vysokonapäťový kábel typ podľa štandardizácie majiteľa el. siete 
VSE uložený v zemi v zelenom páse pri ceste III. triedy. 
- Výstavba nových elektrických NN rozvodov v navrhovaných rozvojových lokalitách obce. 



- Výstavba nových rozvodov plynu STL a NTL v navrhovaných rozvojových lokalitách obce. 
- Výstavba spoločného vodojemu pre obec Komárany a okolité obce umiestneného v KÚ obce Komárany. 
- Výstavba vodovodných rozvodov pre napojenie navrhovaných rozvojových lokalít obce. 
- Výstavba kanalizácie a jej napojenie na kanalizáciu v obci Nižný Kručov, následne na kanalizačnú sieť v meste 
Vranov n.T. so zaústením do ČOV Vranov n. T. v zmysle pripravovanej projektovej dokumentácie. 
- Výstavba kanalizačných rozvodov pre napojenie navrhovaných rozvojových lokalít obce. 
- Vymedzenie plochy pre územnú rezervu na výstavbu ČOV v KÚ obce Komárany v prípade nerealizovania 
koncepcie odkanalizovania do ČOV Vranov n.T.. 
- Vymedzenie koridoru - trasy pre následné uloženie telefónnych káblov pri riešení PD nových a upravovaných 
miestnych komunikácií, plánovaných lokalít pre novú bytovú výstavbu, rekreáciu, resp. lokalít pre 
podnikateľskú činnosť pri zohľadnení ostatných existujúcich, resp. novobudovaných inžinierskych sietí v rámci 
platných noriem. Nové trasy tf. káblov je potrebné viesť prevažne pozdĺž komunikácií v koridore s ostatnými 
inžinierskymi sieťami pokiaľ to priestorové podmienky vzhľadom na požadované odstupové vzdialenosti 
umožňujú. 
 
 
A.2.18.7  ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA FUNKCIE VÝROBY 
 
- Plochy nerušiacej podnikateľskej výroby – malý priemyselný park - budú umiestnené na vymedzenom území 
v južnej časti obce na pozemkoch areálu pôvodného poľnohospodárskeho dvora.  
- Každá samostatná plocha výroby musí mať zaistený prístup z verejných komunikácii. 
- Spoločne s výrobou môžu existovať funkcie občianskej vybavenosti, dopravy, technickej infraštruktúry a 
zelene. 
- Na plochách výroby je neprípustné umiestňovať funkciu bývania. 
- Nerušiaca výroba výlučne malotonážneho charakteru sa môže prevádzkovať na iných ako vymedzených 
funkčných plochách výroby v obci len ako sekundárna funkcia bez kolízie s dominantnou funkciou pri splnení 
požadovaných hygienických, protipožiarnych a bezpečnostných predpisov, kritérií a noriem.  
- Funkcia pôdohospodárskej výroby s rastlinnou produkciou v zastavanom území je prípustná v rozsahu 
vlastnej spotreby. 
- Na plochách obytných je neprípustná živočíšna veľkovýroba, chov domácich zvierat je možné realizovať len 
v rozsahu vlastnej spotreby. 
- Pre výšku zástavby sú prípustné maximálne dve nadzemné podlažia, celková výška maximálne 10 metrov, 
technické zariadenia výroby môžu byť vyššie len v odôvodnených prípadoch – do 15 m. 
 
 
A.2.18.8  ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT,  
                OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY KRAJINY    
               A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 
 
Stavby súvisiace so zachovaním kultúrno-historických hodnôt: 
- V KÚ obce Komárany sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF) v registri nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok evidované: 
1. Rímskokatolícky kostol sv. Michala – č. ÚZPF 75/0 – pôvodne gotický, obnovený v 2. pol. 18. storočia, 
renovovaný začiatkom 20. storočia. Jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria. 
2. Archeologická lokalita – č. ÚZPF 1979/0 – viackultúrne sídlisko v polohe Vyšná Roveň a Luckov.  
3. Pamätné miesto – č. ÚZPF 4722/0 – pamätné miesto protifeudálneho povstania v roku 1831 na kopci Pahruň 
medzi obcami Čičava a Merník.  
4. Kríž – č. ÚZPF 4755/0 – kamenný prícestný kríž v časti Komárany – Soľ.  
- Pri akejkoľvek stavebnej činnosti na objektoch pamiatkového fondu je potrebné dodržať ustanovenia § 32 
zákona č. 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.    
- V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky sú v KÚ obce sú evidované nasledujúce 
archeologické lokality: 
1. Luckovo – polykultúrne sídlisko z neolitu, mladšej doby bronzovej a včasného stredoveku (9. storočie).  
2. Vyšná Roveň – lokalita súvisiaca s náleziskom v polohe Luckovo, osídlenie z neolitu, mladšej a neskorej 
doby bronzovej a včasného stredoveku (9. storočie).   
3. Od Žeľavského – nálezisko kamennej sekerky, pravdepodobne z neolitu. 
- Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle § 41 pamiatkového zákona zabezpečuje podmienky ochrany 
evidovaných archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní. 
- S ohľadom na písomné správy o obci zo 14. storočia je nutné považovať historické jadro obce za územie 
s prepokladanými archeologickými nálezmi.    



- Pri stavebnej činnosti môže dôjsť k porušeniu dosiaľ neznámych archeologických objektov a nálezov. 
Z uvedeného dôvodu Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany archeologických 
nálezov v územných a stavebných konaniach u líniových stavieb a väčších investičných stavieb mimo 
vymedzených národných kultúrnych pamiatok a evidovaných archeologických lokalít. 
- Objekty s architektonickými, historickými a kultúrnymi hodnotami, ktoré sa nachádzajú v obci Komárany  
označené vo výkresovej časti dokumentcie je potrebné zaradiť medzi pamätihodnosti obce. Tieto objekty je 
vhodné rekonštruovať so zachovaním pôvodných architektonických prvkov. 
- Obec Komárany si môže v zmysle § 14 zákona č. 49/2002 O ochrane pamiatkového fondu zaviesť evidenciu 
pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností možno zaradiť hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované 
diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, katastrálne a zemepisné názvy viažúce sa k histórii 
a osobnostiam obce. K pamätihodnostiam je možné zaradiť aj staré stromy v katastri, božie muky, kríže a iné 
objekty. Krajský pamiatkový úrad Prešov na požiadanie poskytne obci v zmysle svojho vyjadrenia metodickú 
a odbornú pomoc pri evidovaní pamätihodností.           
 
Zásady a regulatívy ochrany krajiny a udržiavania ekologickej stability: 
- V riešenom katastrálnom území sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie podľa zákona OpaK a nie je 
v dotyku so žiadnym územím siete NATURA 2000 – navrhované chránené územie európskeho významu ani 
chránené vtáčie územie. 
- V riešenom katastrálnom území sa nachádzajú lúčne a lesné biotopy európskeho, respektíve národného 
výnamu. Realizácia zásahov, ktoré môžu poškodiť alebo zničiť biotop európskeho alebo národného významu 
podlieha z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny vydaniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny – 
obvodného úradu životného prostredia, podľa § 12 písm. g) zákona OpaK. V súhlase podľa tohto paragrafu 
uvedeného zákona je potrebné uložiť žiadateľovi vykonanie náhradných revitalizačných opatrení alebo 
uhradenie finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu.     
V návrhovom období ÚPN-O je v KÚ potrebné rešpektovať vymedzené biocentrá a biokoridory: 
Nadregionálne a regionálne prvky ÚSES: 
- Regionálne biocentrum č.27 - „Úsek Tople od Žipova po Soľ“ vymedzené v geomorfologickej jednotke 
Východoslovenská rovina, ktoré má centrum PP Žipovské mŕtve rameno. 
- Regionálne biocentrum č.18 - „Lipová“ vymedzené v geomorfologickej jednotke Východoslovenská 
pahorkatina. Jedná sa o lesné spoločenstvo dubín so vzácnymi druhmi na ryolitovom podklade. 
-  Regionálny biokoridor č.34 - „Topľa“ vymedzený v geomorfologickej jednotke Beskydské predhorie. Hlavné 
jadro je PP Žipovské mŕtve rameno.   
Miestne prvky územného systému ekologickej stability – MÚSES: 
- Miestny biokoridor „Potok Komarnianka“ (IČ-MK1) prechádza zo severnej časti KÚ cez zastavané územie 
centrom obce až na polia v západnej časti.  
- Miestny biokoridor „Potok Čičava“ (IČ-MK2) – západná časť biokordoru (pravý breh) zasahuje do KÚ obce 
a ohraničuje ho v jeho severozápadnej časti.  
- Miestny biokoridor „Potôčik Potkania debra“ (IČ-MK3) –  prítok Čičavy je trasovaný v rokline ložiska 
ortuťovej mineralizácie v severnej časti KÚ.  
- Miestny biokoridor „Povrchový vodný rigol Dlhé-Rúbane“ (IČ-MK4) - s prítokmi zo zastavaného územia 
obce je trasovaný prevažne poľnospodárskou pôdou v južnej časti KÚ.  
V návrhovom období ÚPO je v KÚ potrebné z hľadiska ochrany prírody a krajiny rešpektovať: 
- Územie určené vo VÚC Prešovský kraj ako navrhovaná prírodná rezervácia „Lipová“  - zalesnené pahorky  
v severozápadnej časti obce.      
- Chránené stromy vo vymedzenom biocentre Lipová. 
Ekostabilizačné opatrenia: 
- Rešpektovať vymedzené biocentrá a biokoridory a zásadne nezasahovať do týchto priestorov novými 
funkčnými plochami.  
- Pre zabezpečenie migrácie a výmeny informácií medzi živými organizmami a ich spoločenstvami je nutné 
v oblasti premostení umožniť voľný pohyb menších živočíchov,  
- Pre zabezpečenie pohybu väčších živočíchov (zvierat) migrujúcich úrovňovo je nutné použiť dopravné 
značenie na ceste.  
-  Prvky ÚSES je potrebné akceptovať ako územia s ekostabilizačnou funkciou a zabezpečiť, aby novými 
aktivitami nebola narušená ich ekostabilizačná funkcia a predmet ich ochrany,  
- Pozdĺž hydrických biokoridorov navrhnúť plochy pre výsadbu sprievodnej a brehovej komunikácie, 
- V KÚ obce, osobitne v intraviláne špecifikovať plochy pre realizáciu náhradnej výsadby za asanované dreviny, 
- Všetky nové úpravy potokov vrátane ich brehov, ktoré sa budú realizovať z dôvodu ochrany pred prívalovými 
vodami, prípadne z dôvodu podmývania a následných zosuvov brehov je nutné prevádzať ekologicky 



prijateľným spôsobom tak aby sa v maximálnej miere zachoval prírodný charakter toku bez zmeny jeho 
prirodzenej trasy pri minimálnom použití umelých technických prostriedkov (betónové dlaždice apod.),  
- Všetky existujúce objekty (rodinné domy, hospodárske budovy) a komunikácie, ktoré sú v priamom kontakte 
s tokmi a ich brehmi sa ďalej nesmú rozširovať (pristavovať) smerom k nim, 
- Všetky nové objekty a zariadenia sa budú realizovať mimo priestorov tokov a ich brehov min. 6 m od brehovej 
čiary tak, aby nezasahovali do ochrannej a izolačnej zelene, 
- Všetky existujúce premostenia a priepusty pod komunikáciami sa upravia tak, aby umožňovali potrebný 
prietok vody a zároveň migráciu živočíchov, 
- Nové premostenia a priepusty sa ďalej budú realizovať len v nevyhnutnom prípade ak si to vyžadujú 
urbanistické podmienky v sídle predovšetkým pri riešení nutných komunikačných prepojení a to tak, aby 
umožňovali potrebný prietok vody a zároveň migráciu živočíchov, 
- Krajnice komunikácií, ktoré sú v kontakte s tokmi a ich brehmi je nutné upraviť obrubníkmi tak aby 
zachytávali priame nečistoty narúšajúce ekologický charakter,      
- Všetky existujúce brody je nutné zrušiť,  
- Všetky existujúce trativody vyústené do potokov odvádzajúce splaškové odpadové vody z dvorov rodinných 
domov a ostatných objektov je nutné zrušiť, odkanalizovanie obce bude riešené verejnou kanalizáciou, 
- Organizáciu odpadového hospodárstva v obci je nutné riešiť tak, aby sa do potokov a ich okolia nedostávali 
odpadové látky akéhokoľvek druhu,   
- Na území katastra pozdĺž hlavných poľných komunikácií vytvoriť vetrolamy ako líniovú stromovú výsadbu 
a to z dôvodu obmedzenia veternej erózie pôdy. 
 
Stavby súvisiace s ochranou krajiny a udržiavaním ekologickej stability: 
- Navrhované úpravy súvisiace s vytváraním ekostabilizačných opatrení. 
Opatrenia v oblasti hospodárstva: 
- Rešpektovanie CHLÚ ložiska Merník - lokalita ortuťovej mineralizácie.  
 
 
A.2.18.9  ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
 
-  Novú výstavby rozvíjať primárne v zastavanom území, ktorého hranice boli vymedzené k 1.1.1990 pokiaľ to 
územné podmienky podmienky umožňujú a ďalej na nových plochách mimo tohto zastavaného územia pokiaľ si 
to navrhované funkcie vyžadujú. 
- Odvádzanie splaškových a povrchových odpadových vôd vo výrobných areáloch riešiť tak, aby nedochádzalo 
bez ich prečistenia k prieniku do prírodných recipientov.  
- Vývoz odpadov sa bude riadiť Programom odpadového hospodárstva obce. 
 
Úpravy súvisiace so zeleňou v obci: 
- Doplnenie a kvalitatívne zhodnotenie menších parkovo upravených plôch v centre obce. 
- Doplnenie a kvalitatívne zhodnotenie zelene občianskej vybavenosti. 
- Rekultivácia rumovištných plôch. 
- Doplnenie líniovej zelene pozdĺž komunikácií a zberných odvodňovacích priekop v KÚ.  
- Oddelenie plôch výrobných areálov poľnohospodárskeho družstva a podnikateľskej  výroby od obytných častí  
   obce sprievodnou, ochrannou a izolačnou zeleňou (založiť ochrannú zeleň vo výrobných areáloch).  
      Podľa § 48 ods.3 zákona 543/2002 O ochrane prírody sú obce povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných 
na náhradnú výsadbu a sú povinné zabezpečovať výsadbu drevín na vhodných obecných pozemkoch. Z tohoto 
dôvodu sú v návrhu ÚPN-O pre tento účel navrhnuté plochy verejnej zelene v konkrétnych lokalitách: 
- pri futbalovom ihrisku, 
- na plochách zadnej časti areálu OÚ a ZŠ, 
- navrhované plochy verejnej zelene pri cintoríne, 
- navrhované plochy sprievodnej, ochrannej a izolačnej zelene medzi plochami výroby a cestou III. triedy 
v južnej časti obce.  
 
Stavby súvisiace s úpravami na vodných tokoch: 
- Úpravy súvisiace s reguláciou potoka. 
- Protipovodňové úpravy pri rieke Topľa a pri zaústení miestneho potoka, úpravy a doplnenia ochranných 
hrádzí, protipovodňové úpravy v severnej časti zastavaného územia obce, protipovodňový odvodňovací kanál 
vo východnej časti zastavaného územia v lokalite Záhumienky a súvisiaca úprava trasy jestvujúceho kanála 
mimo obytnej zástavby. 



- Všetky úpravy súvisiace s ochranou zastavaného územia pred povodňami - vybudovanie komplexného 
systému odvádzania dažďových vôd - záchytné priekopy nad obcou, regulácia potokov na ohrozených 
miestach, jednoduché vegetačné úpravy brehov miestnych potokov. 
- Úpravy existujúcich premostení a všetky nové premostenia. 
 
Stavby súvisiace s riešením odpadového hospodárstva:  
- Plocha pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obce – miestne kompostovisko do 10 ton - 
konáre, lístie, tráva a pod..  
 
Požiadavky z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy: 
- Pri budúcom navrhovanom použití pôdy na stavebné zámery postupovať s dodržaním podmienok určených 
v rozhodnutí Krajského pozemkového úradu v Prešove. 
 
 
A.2.18.10  VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE   
 
- Hranica zastavaného územia obce stanovenú k 1.1.1990 je vyznačená vo výkresovej časti návrhu ÚPN-O. 
- Rozvoj plôch mimo takto vymedzeného zastavaného územia je navrhovaný v súlade s pripravovanými 
rozvojovými zámermi obce.  
- Hranica navrhovnej úpravy zastavaného územia je určená vo výkresovej časti návrhu ÚPN-O.  
 
Navrhované úpravy hranice zastavaného územia – zväčšenie: 
Pre rozvoj plôch obytnej výstavby rodinných domov: 
A4 - Pri ceste III. triedy - plochy záhrad po obvode západnej časti intravilánu, 
A5 - Ornice a Pri Superkanáli - plochy záhrad po obvode južnej časti intravilánu, 
A6 -  Záhradné - plochy záhrad a sadov vedľa juhozápadnej časti intravilánu smerom k železničnej zastávke. 
Pre rozvoj cintorína: 
D1 - Vedľa súčasného pozemku cintorína - plochy poľnohospodárskej pôdy východným smerom. 
Pre rozvoj dopravného vybavenia: 
- Prístupová komunikácia k navrhovanej zástavbe rodinných domov v lokalite A2 - plochy poľnohospodárskej 
pôdy po obvode v severnej časti intravilánu.   
- Časť prístupovej komunikácie k železničnej zastávke a zástavbe rodinných domov v lokalite A6 - plochy 
poľnohospodárskej pôdy pri juhozápadnej časti intravilánu.  
- Prepojenie jestvujúcich miestnych komunikácií vedľa Domu smútku - plochy poľnohospodárskej pôdy  
pri severovýchodnej časti intravilánu.  
 
 
A.2.18.11  VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ    
 
- PHO cintorína - 50 m od hranice pozemku; 
- PHO 2°vodojemu v KÚ Komárany – vymedzené oplotením pozemku vodojemu; 
- PHO poľnohospodárskeho družstva - 200 m od vymedzenej hranice plôch živočíšnej výroby v areáli 
pôvodného poľnohospodárskeho dvora; 
- OP lesa – 50 m od hranice lesných pozemkov; 
- OP navrhovanej nerušiacej výroby - malý priemyselný park v areáli pôvodného poľnohospodárskeho dvora – 
100 m od hranice vymedzenej funkčnej plochy;  
- OP cesty III. triedy - 20 m od osi cesty na obidve strany cesty mimo zastavané územie obce; 
- OP železnice - 60 m od osi krajnej koľaje, resp. 30 m od obvodu pozemku dráhy a 30 m od osi železničnej 
vlečky; 
- OP pásmo toku Topľa - 15 metrov od vzdušnej päty hrádze; 
- OP pre miestne potoky a kanály - 5 m od brehovej čiary;  
- OP elektrických vedení je vymedzené zvislými rovinami vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča pri napätí od 1kV do 35 kV vrátane:  
         - pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
         - pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m,   
         - pre zavesené kábelové vedenie 1 m;  
- OP podzemného elektrického vedenia VN do 110 kV je 1 m od krajného vodiča na každú stranu; 
- OP vodovodného radu VVS Starina DN 1000 – 10 m od okraja potrubia na obidve strany;  
- OP vodovodu a kanalizácie 2 m od vonkajšieho obrysu potrubia na obe strany; 



- OP pre káble spojového charakteru stanovuje príslušná STN v šírke minimálne 1 m od ostatných inžinierskych 
sietí uložených v zemi; 
- Rozvody STL plynovodu musia byť podľa príslušnej STN uložené najmenej 4 m od najbližších budov; 
- V oblasti hospodárstva sa navrhuje chrániť priestory ložísk - lokalita ortuťovej mineralizácie  historicky známe 
ložisko Merník, ktoré zasahuje do severovýchodnej časti KÚ určené vrámci VÚC ako výhľadové chránené 
ložiskové územie; 
- Rešpektovať územia ochrany prírody a krajiny a prvky ÚSES v zmysle uvedených ekostabilizačných opatrení.  
 
 
A.2.18.12 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A   
                 SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY    
 
Plochy pre verejnoprospešné stavby 
- Realizácia verejnoprospešných stavieb je nevyhnutná na zabezpečenie základných hygienických a technických 
podmienok osídlenia. 
-  Prvoradým kritériom je pre ich určenie schopnosť plniť požiadavky svojho účelu pre širokú verejnosť 
a inštitúcie v obci – teda jestvuje zdôvodniteľný verejný záujem. 
-  Zrealizovanie verejnoprospešných stavieb je uskutočniteľné aj na pozemkoch so zložitými majetkovými 
pomermi alebo pri nesúhlase vlastníkov, kde je možné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov pristúpiť k prechodu vlastníckych práv na navrhovateľa. 
- Pre obec Komárany sa vymedzujú verejnoprospešné stavby miestneho významu v oblastiach: občianske 
vybavenie, doprava, technická infraštruktúra, životné prostredie, ekostabilizačné opatrenia.    
 
Plochy pre navrhovaný rozsah asanácie: 
- V návrhu územného plánu obce nie sú riešené asanácie.  
 
 
A.2.18.13 URČENIE ČASTÍ OBCE, PRE KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ ÚZEMNÝ PLÁN 
ZÓNY    
 
- Podľa zákona č. 237/2000, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 
11 ods.6 územný plán obce ustanovuje, pre ktoré časti obce treba obstarať a schváliť územný plán zóny. 
- Podľa § 12 ods.1 písmeno „b“ toho istého zákona sa územný plán zóny spracúva pre časť obce, ak schválený 
územný plán obce ustanovuje vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely. 
- V navrhovanom územnom pláne obce Komárany sa nepožadujú vymedziť konkrétne územia (lokality), pre 
ktoré má byť spracovaný územný plán zóny. 
 
 
A.2.18.14 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB    
 
     Označenie lokalít pre verejnoprospešné stavby je určené vo výkrese č. 2: „Komplexné priestorové 
usporiadanie a funkčné využitie územia“ v mierke 1:5000. 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti občianskej vybavenosti: 
- V1 - Rekonštrukcia a funkčná reorganizácia areálu ZŠ a OÚ. 
- V2 - Rekonštrukcia a funkčná reorganizácia areálu MŠ. 
- V3 - Navrhované rozšírenie cintorína východným smerom. 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti cestnej dopravy: 
- V4 - Všetky potrebné úpravy súvisiace so zlepšením technických parametrov cesty III. triedy č.018233 Vranov 
n.T. - Komárany –  Jastrabie n.T. podľa následných dokumentácií. 
- V5 - Navrhovaná miestna komunikácia k železničnej zastávke s odstavnou a parkovacou plochu. 
- V6 - Vybudovanie minimálne jednostranného chodníka pri ceste III. triedy v zastavanom území obce. 
- Doriešenie a úprava zastávok SAD na ceste III.triedy. 
- Navrhované pripájacie miestne komunikácie na cestu III.triedy. 
- Navrhované miestne komunikácie v rozvojových lokalitách zástavby. 
- Úpravy miestnych existujúcich komunikácií súvisiace so zlepšením ich technických parametrov podľa 
následných projektových dokumentácií pokiaľ si to vyžadujú technické a priestorové pomery v území. 



- Odstránenie bodových a líniových dopravných závad. 
- Doplnenie a úprava krytov na komunikáciách a spevnených plochách na úsekoch, ktoré sú v nevyhovujúcom 
technickom stave. 
- Vybudovanie peších komunikácií v zastavanom území obce, pokiaľ to územno-priestorové podmienky 
umožňujú. 
- V7 - Navrhované parkovacie plochy pri výrobnom areáli – severná časť areálu nad cestou III. triedy. 
- V8 -  Navrhované parkovacie plochy pri výrobnom areáli – južná časť areálu pod cestou III. triedy. 
- V9 -  Navrhované parkovacie plochy športovom areáli 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti železničnej dopravy: 
- V17 - stavby nadradenej cestnej siete pre železničné trate a úseky III. kategórie s výhľadovou elektrifikáciou  
na trase Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske, zabezpečiť v zmysle záväznej časti ÚPN VÚC Prešovského 
kraja územnú rezervu na modernizáciu železničných tratí nadregionálneho významu.  
- V18 – rekonštrukcia objektu železničnej zastávky v KÚ Komárany na železničnej trati Prešov – Vranov nad 
Topľou – Strážske – Humenné. 
 
Verejnoprospešné stavby v oblasti technickej infraštruktúry: 
- V10 - Výstavba spoločného vodojemu pre obec Komárany a okolité obce umiestneného v KÚ obce Komárany.  
- Navrhované vodovodné rozvody pre napojenie rozvojových lokalít obce. 
- Navrhovaná kanalizácia a jej zaústenie do kanalizácie Nižný Kručov s ČOV v meste Vranov n.T. v zmysle 
schválenej projektovej dokumentácie. V prípade nerealizovania tejto koncepcie rešpektovať vymedzenú územnú 
rezervu pre ČOV v KÚ obce Komárany. 
- Navrhované kanalizačné rozvody pre napojenie rozvojových lokalít obce. 
- V11 - výstavba navrhovanej trafostanice TR3 –250 kVA, betónová typ C22-2b, do 630 kVA – vo východnej 
časti zastavaného územia v lokalite Záhumienky a Na  Viničkách, vrátane pripojovacieho VN vedenia. 
- preložka VN vedenia k trafostanici TR2 - vysokonapäťový kábel typ podľa štandardizácie majiteľa el. siete 
VSE uložený v zemi v zelenom páse pri ceste III. triedy. 
- Navrhované rozvody NN elektro v rozvojových lokalitách obce. 
- Navrhované rozvody plynu STL a NTL v rozvojových lokalitách obce. 
- Vymedzenie koridoru - trasy pre následné uloženie telefónnych káblov pri riešení PD nových a upravovaných 
miestnych komunikácií, plánovaných lokalít pre novú bytovú výstavbu, rekreáciu, resp. lokalít pre 
podnikateľskú činnosť. 
 
Verejnoprospešné stavby súvisiace s úpravami životného prostredia ochranou krajiny a udržiavaním 
ekologickej stability: 
- V12 - Úpravy súvisiace s reguláciou potoka.  
- V13 - Protipovodňové úpravy pri rieke Topľa a pri zaústení miestneho potoka, úpravy a doplnenia ochranných 
hrádzí.  
- V14 - Protipovodňové úpravy v severnej časti zastavaného územia obce.  
- V15 - Protipovodňový odvodňovací kanál vo východnej časti zastavaného územia v lokalite Záhumienky a 
súvisiaca úprava trasy jestvujúceho kanála mimo obytnej zástavby. 
- Všetky úpravy súvisiace s ochranou zastavaného územia pred povodňami - vybudovanie komplexného 
systému odvádzania dažďových vôd - záchytné priekopy nad obcou, regulácia potokov na ohrozených 
miestach, jednoduché vegetačné úpravy brehov miestnych potokov. 
- V16 - Plocha pre zhromažďovanie biologicky rozložiteľného odpadu z obce – miestne kompostovisko do 10 
ton - konáre, lístie, tráva a pod..  
- Úpravy existujúcich premostení a všetky nové premostenia. 
- Navrhované úpravy súvisiace s vytváraním ekostabilizačných opatrení. 
 
 
A.2.18.15 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB    
 
     Záväzné časti územného plánu obce Komárany vrátane verejnoprospešných stavieb sú uvedené 
v predchádzajúcej textovej časti tejto dokumentácie v nádväznosti na grafickú časť územného plánu. Schéma 
záväzných častí riešenia je následujúcou prílohou.   
 
 
 
Vo Vranove n. T., jún 2007                                                                      Ing. arch. Jozef Los-Chovanec 



A.3.1 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE –TABUĽKOVÁ ČASŤ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.3.2 DOPLŇUJÚCE ÚDAJE –DOKLADOVÁ ČASŤ  
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