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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:  
 
 
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. 
 
 
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. 

 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
 
 



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. 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
 
 



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.  
 
 
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 - 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.  
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
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 
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