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OBSAH ELABORÁTU ZMIEN A DOPLNKOV č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU  

OBCE BREHOV – NÁVRH, ČISTOPIS 

 

A) GRAFICKÁ ČASŤ 

- Výkres č. 1 Komplexný výkres , návrh dopravy, Lokalita č. 1 (priesvitka)M 1 : 2 880 

- Výkres č. 2 Návrh technickej  infraštruktúry, vodné  hospodárstvo  

- Výkres č. 3 Návrh technickej  infraštruktúry, energetika,   

  Lokalita č. 1 (priesvitka)                                              M 1 : 2 880 

- Výkres č. 4  Vyhodnotenie záberu PP (priesvitka) M 1 : 2 880 

- Výkres č. 6 Širšie vzťahy, návrh záujmového územia (priesvitka) M 1 : 50 000 

 

Výkresy č.2 a č. 3 sú zlúčené do 1 výkresu pri zabezpečení prehľadnosti zobrazovaných 

javov. 

 

B) TEXTOVÁ ČASŤ 

- Sprievodná správa 

- Návrh regulatívov územného rozvoja obce (Záväzná časť ÚPN obce v úplnom znení)  

- Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných zámerov na PP 

 

Súčasťou záväznej časti ÚPN Brehov sú: 

- schéma záväzných častí riešenia  ( priesvitka)  M 1 : 5000 

- schéma verejnoprospešných stavieb a plôch na asanáciu ( priesvitka) M 1  6000 
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A) ÚVOD, ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré zmeny a doplnky riešia 1)

Obec Brehov má platný územný plán obce Brehov (ďalej len ÚPN obce) schválený 

uznesením Obecného zastupiteľstva obce Brehov č. 10/2014 zo dňa 15. 12. 2014. Záväzná 

časť ÚPN obce Brehov bola schválená VZN obce Brehov č. 2/2014 zo dňa 15. 12. 2014. 

Právnu účinnosť nadobudlo VZN dňa 30. 12. 2014. Jedná sa o prvé zmeny a doplnky 

platného ÚPN obce. 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov sú spracované na základe objednávky 

a zadávacieho listu obce Brehov. Spracovateľom zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Brehov je 

URBAN studio s. r. o., projektová kancelária, Košice. Osobou so odbornou spôsobilosťou pre 

obstarávanie ÚPP a ÚPD je Ing. Martin Hudec, Košice, reg. číslo 275.  

Hlavným cieľom riešenia Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Brehov je: 

- zmena funkčného využitia územia na k. ú. Brehov na lokalite č. 1 ,, Pri kaštieli“ 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov navrhujú zmenu funkčného využitia územia 

z PP (ornej pôdy) na obytné územie pre plochu verejnej občianskej vybavenosti. 

- doplnok dopravného a technického vybavenia územia 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov navrhujú novú miestnu obslužnú 

komunikáciu s príslušnou technickou infraštruktúrou (vodovod, STL plynovod). 

- zmena číslovania ciest III. triedy 

Zmena funkčného využitia územia je spracovaná na základe žiadosti fyzických osôb 

na nové využitie pozemkov pre sociálne zariadenie (DSS, ZSS) s príslušnou 

infraštruktúrou. 

 

 Vyhodnotenie územného plánu obce, východiskové podklady a údaje 2)

Obec Brehov má platný ÚPN obce Brehov spracovaný v rokoch 2006 - 2014. Jedná sa 

o prvé zmeny a doplnky platnej ÚPD obce na základe požiadavky  fyzických osôb. 

Pri prácach na ZaD č. 1 ÚPN obce boli použité nasledovné východiskové podklady: 

- ÚPN obce Brehov, čistopis (2015), 

- Zadávací list obce Brehov (2020), 

- Žiadosť o zmenu ÚPN obce, V. Tirpák Brehov (2020) s kópiou k. m. s vyznačením 

riešenej lokality, 

- ÚPN VÚC Košického kraja včítane následných ZaD. 
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 Údaje o súlade riešenia územia obce so zadaním 3)

Zadanie pre spracovanie ÚPN obce Brehov bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Brehove č. 6/2008 zo dňa 07. 11. 2008. KSÚ Košice preskúmali zadanie 

podľa §20 odst. 6) Stavebného zákona a vydal súhlas podľa §22, odst. 7), písmeno c) na 

jeho schválenie listom č. 2008/00693 zo dňa 29. 04 2008. Spracované ZaD č. 1 ÚPN obce 

Brehov sú v súlade so zadaním. 

 

B) RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

 Vymedzenie riešeného územia a charakteristika jeho súčasného stavu 1)

 Vymedzenie riešeného územia 

Riešené územie ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov je objednávateľom vymedzené na k. ú. 

obce nasledovne: 

- Lokalita č. 1, Pri kaštieli 

 

 Charakteristika súčasného stavu 

U lokality č. 1 sa jedná o plochu v zastavanom území obce k 01. 01. 1990, jedná sa 

o PP (ornú pôdu). 

 

 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Košického kraja 2)

Nadradenou ÚPN pre spracovanie ÚPN obce Brehov včítane ZaD č. 1 je ÚPN VÚC 

Košického kraja schválený Uznesením vlády SR č. 281/98 zo dňa 12. 05. 1998. V roku 2004 

boli spracované ZaD ÚPN VÚC Košického kraja schválené VZN KSK č. 2/2004. V roku 2009 

boli spracované ZaD ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja 2009 , v roku 2014 boli 

spracované ZaD ÚPN VÚC Košického kraja 2014  V roku 2017 boli spracované ZaD ÚPN 

VÚC Košického kraja 2017 schválené VZN KSK č. 18/2017 zo dňa 10. 07. 2017. 

Spracované ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov sú v súlade s riešením a so záväznou časťou ÚPN 

VÚC Košického kraja včítane následných ZaD.  Z riešenia  a zo  záväzných  častí  ZaD  ÚPN 

VÚC  Košického kraja  2017  nevyplývajú  žiadne  nové  väzby  pre obec  Brehov. 

 

 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania. Návrh funkčného 5)

využitia územia obce. 

ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov navrhujú nasledovnú zmenu funkčného využitia územia 

obce: 
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- Lokalita č. 1, Pri kaštieli 

V zastavanom území obce sa navrhuje zmena PP (ornej pôdy) na obytné územie 

s plochou pre zástavbu verejnej občianskej vybavenosti. Navrhuje sa nová miestne 

obslužná komunikácia z Hlavnej ulice.  

V kapitole č. 5 sa dopĺňa nový text v rozsahu návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce na konci 

kapitoly. Žiaden text sa nevypúšťa a nemení.  

 

 Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie 6)

6.2) Návrh riešenia verejnej občianskej vybavenosti 

a) Sociálna infraštruktúra 

a.2) Sociálne zariadenia a služby 

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Brehov navrhujú: 

- Lokalita č. 1 Pri kaštieli, novú plochu pre sociálne zariadenie a služby (DSS a ZSS) 

o kapacite 40 miest a cca 30 pracovníkov personálu. Maximálna podlažnosť zástavby 

2 nadzemné podlažia a podkrovie (2P + P) 

V kapitole 6) časť 6.2) sa dopĺňa nový text v rozsahu návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov 

na konci kapitoly. Žiaden text sa nevypúšťa a nemení. 

 

 Návrh verejného dopravného vybavenia 11)

11.1) Cestná doprava 

a) Nadradená cestná doprava, základný komunikačný systém obce  

Navrhovaná verejná občianska vybavenosť na lokalite č. 1 Pri kaštieli bude na základnú 

komunikačnú kostru obce, cestu III/3663, Hlavnú ulicu napojená novou miestnou obslužnou 

komunikáciou vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,5/40. Na jestvujúcu cestu III/3663 bude 

nová občianska vybavenosť napojená úrovňovou križovatkou. 

ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov rešpektujú zmenu číslovania cesty III. triedy (staré číslo 552 

18) na 3663. 

V kapitole č. 11.1) časť a) sa nový text v rozsahu návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce dopĺňa do 

kapitoly pred posledným odstavcom po poslednom odrazníku. Žiaden text sa nevypúšťa 

a nemení. 
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 Návrh technického vybavenia územia 12)

12.1) Vodné hospodárstvo 

b) Zásobovanie pitnou vodou 

 Charakteristika súčasného stavu a návrh riešenia 

Navrhovanú verejnú občiansku vybavenosť (sociálne zariadenia a služby, DSS a ZSS) 

zásobovať vodou navrhovaným vodovodom DN 100 s napojením sa na jestvujúci verejný 

vodovod DN 100 na Hlavnej ulici v rozsahu návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce. 

 

c) Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd 

 Charakteristika súčasného stavu a návrh riešenia 

Navrhovanú verejnú občiansku vybavenosť (sociálne zariadenie a služby, DSS a ZSS) 

odkanalizovať do samostatnej malej ČOV.  

Kvalita vypúšťaných splaškových odpadových vôd zo stavieb verejnej občianskej 

vybavenosti na lokalite č. 1 musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. a verejných 

vodovodoch a kanalizácii, NV SR 269/2012 Z. z.  

ZaD č. 1 ÚPN obce navrhujú zabezpečiť odvádzanie vôd z  povrchového odtoku 

odtekajúceho z navrhovaného zastavaného územia verejnej občianskej vybavenosti, 

miestnych komunikácií pre motorové vozidlá, z verejných parkovísk, z odstavných plôch pri 

ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu 

povrchovej podzemnej vody. Menované vody možno vypúšťať do recipientu (rigolu 

dažďových vôd) len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. 

Realizovať na kritických miestach cestnej dopravy a odstavných (spevnených) plochách 

občianskej vybavenosti lapače mechanických splavenín a lapače olejov na zachytávanie 

splachov ropných látok. V rámci odvádzania dažďových vôd z navrhovaných stavieb 

realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území (akumulačnú nádrž) tak, aby 

odtok do recipientu (otvorené rigoly na Hornej ulici) z riešenej lokality nebol zvýšený voči 

stavu pred realizáciou navrhovaného  sociálneho  zariadenia. 

V jednotlivých kapitolách vodného hospodárstva 12.1) časť b) Zásobovanie pitnou 

vodou, časť c) Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd sa nový text v rozsahu návrhu 

ZaD č. 1 ÚPN obce dopĺňa na konci kapitoly pred výpočet potreby vody a výpočet množstva 

odpadových vôd. Žiaden text sa nevypúšťa a nemení. 
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12.2) Energetika 

a) Zásobovanie elektrickou energiou 

 Návrh riešenia 

- Návrh koncepcie zásobovania elektrickou energiou 

ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov navrhujú novú verejnú občiansku vybavenosť, sociálne 

zariadenie a služby (DSS, ZSS) na lokalite č. 1 zásobovať elektrickou energiou z  jestvujúcej 

trafostanice TS2 (ulica Pod brehom) o výkone 250 kVA. 

V horemenovanej kapitole sa po poslednom odrazníku dopĺňa nový text v rozsahu 

návrhu ZaD č. 1 ÚPN obce. Žiaden text sa nevypúšťa a nemení. 

 

b) Zásobovanie zemným plynom 

 Návrh riešenia 

ZaD č. 1 ÚPN obce Brehov navrhujú novú občiansku vybavenosť, sociálne zariadenie 

a služby (DSS, ZSS) na lokalite č. 1 zásobovať zemným plynom navrhovaným STL 

rozvodom zemného plynu z jestvujúceho STL plynovodu na Hlavnej ulici.  

V horemenovanej kapitole sa na konci kapitoly dopĺňa nový text v rozsahu návrhu ZaD č. 

1 ÚPN obce. Žiaden text sa nevypúšťa a nemení. 

 

C) PÍSOMNOSTI, DOKLADOVÁ ČASŤ 

 


