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1. Základné údaje

Okres Snina sa rozprestiera na rozlohe 805,05 km2, je situovaný
v severovýchodnejšej časti Slovenskej republiky, na hranici s Poľskou republikou
a Ukrajinou. Sídlom okresu je Snina, Do regiónu Snina okrem mesta Snina, patrí aj 33 obcí.
Na území okresu sa nachádza najvýchodnejšia obec Slovenskej republiky (22 0 34 ' 20 "
východnej zemepisnej dĺžky). V severozápadnej časti okresu bola vybudovaná Vodárenská
nádrž Stariny v roku 1987 pre zásobovanie pitnou vodou a z tohto dôvodu bolo 7 obcí
evakuovaných počas výstavby.

1.1. Identifikácia objednávate ľa a zhotovite ľa

Tab. 1. Identifikačné údaje

1 Názov územnoplánovacieho
podkladu

Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina

2 Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja,
územného plánu a životného prostredia, Námestie mieru
č. 2, 080 01 Prešov

3 Odborne spôsobilá osoba pre
obstarávanie ÚPP a ÚPD Ing. arch. Jozef Macko, reg. Č. 066

4 Hlavný riešiteľ Ing. arch. Ladislav Timura AA

5 Riešiteľský kolektív Ing. arch. Ladislav Timura AA, Marián Rajnič AA, Ing.
Svätoslav Husťák, Ing. Ján Stano

6 Spolupráca Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny, Stakčinska 141,
069 01 Snina

1.2. Hlavné ciele urbanistickej štúdie

Cieľom Urbanistickej štúdie Poloniny je :

• definovať reálny rozvojový potenciál územia Polonín v rozsahu okresu Snina pre
hospodárske aktivity so zreteľom na ich komparatívnu konkurencieschopnosť
s podobnými aktivitami na Slovensku a EÚ,

• optimalizovať funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia, so zreteľom na
susediace regióny a cezhraničné súvislosti s Poľskom a Ukrajinou

1.3. Špecifické ciele urbanistickej štúdie

Špecifickými cieľmi účelu použitia urbanistickej štúdie je :

• vyriešiť koncepciu hlavných uzlov rozvoja regiónu Poloniny so zameraním na cestovný
ruch a rozvoj hospodárskej  základne v kontexte s limitami (obmedzeniami) vyplývajúcich
zo záujmov ochrany prírody a tvorby krajiny, sieti dopravnej a technickej infraštruktúry,
historické a kultúrneho potenciálu a využitia ľudského potenciálu pre oživenie regiónu,

• účelom urbanistickej štúdie je spracovať účelovú dokumentáciu ako podklad pre územné
rozhodnutia v území v zmysle § 37 Stavebného zákona,

• rozpracovanie opatrení na realizáciu ÚPN VÚC Prešovského kraja v zmysle jej záväznej
časti,
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• vytvoriť predpoklady pre zapracovanie výstupov urbanistickej štúdie do
územnoplánovacej dokumentácie obcí s možnosťou získania finančných zdrojov pre ich
revitalizáciu a ďalší rozvoj,

• využitie urbanistickej štúdie pre preverenie vhodnosti riešeného územia na rozvoj
hospodárskych aktivít,

• použitie urbanistickej štúdie pre koordináciu činnosti s minimálnym dopadom na kvalitu
životného prostredia a na podmienky rozvoja vhodných hospodárskych aktivít,

• využitie urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho dokumentu pre spracovanie
územného plánu a plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja a obcí okresu Snina, Medzilaborce a Humenné.

1.4. Vyhodnotenie doterajšej územnoplánovacej dokum entácie

1.4.1. História urbanizácie územia okresu Snina

Už v predhistorickej dobe pri osídľovaní bola exponovanejšia južná strana
Východných Karpát. Teritoriálna odľahlosť od hlavných rozvojových osí, nepriaznivé prírodné
a klimatické podmienky boli príčinou nezáujmu o trvalé osídlenie tohto územia. Až do 13.
storočia územie bolo málo zaľudnené a tvorilo vonkajšiu hranicu ranného uhorského štátu,
ktorá bola k Uhorsku pričlenená až po odchode Tatárov v roku 1242. Trvalé osídlenie územia
Polonín sa datuje ku koncu 14. a začiatku 15. storočia, keď pod vplyvom príchodu valachov
vznikali nové sídla a rozmáhalo sa salašníctvo a pastierstvo.

Stavebný a umelecký rozvoj nastal až v 18. storočí, čo sa prejavilo na sakrálnych
neskorobarokových stavbách dnes uchovaných v Zboji (nachádza sa v skanzene
v Bardejovských kúpeľoch), Novej Sedlici (nachádza sa v skanzene v Humennom), Kalnej
Roztoke, Hrabovej Roztoke, Topoli a Jalovej.

Osídľovanie Polonín v rozsahu okresu Snina sa realizovalo v dolinách riek Cirochy,
Uličky, Ubľanky, Pčolinky a Udavy. Prírodné a sociálno – ekonomické podmienky boli
určujúce faktory formovania štruktúry osídlenia, ktoré sa vyvíjalo na základe rozvoja
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Osídlenie je charakteristické malými sídelnými
útvarmi od 50 do 500 obyvateľov.

1.4.1.1. Rozvoj sídelných útvarov v 20. storo čí

Rozvoj sídelných útvarov nastal v období industrializácií  Horného Zemplína
vybudovaním železnice do Stakčína v roku 1912 a následne vybudovaním úzkokoľajných
lesných železníc. Industrializácia bola prerušená 1. svetovou vojnou, čo predstavovalo
nedobudovanie železnice do Ruského.

Vytvorenie samostatného Československa po 1. svetovej v roku 1818 znamenalo
uzavretie regiónu smerom na sever, keď administratívna hranica medzi Zemplínom a Haličou
sa stala štátnou hranicou medzi Československom a Poľskom. Súčasťou Československa
bola Podkarpatská Rus a rozvojové osi viedli smerom na Užhorod a Veľké Berezné. Hlavná
rozvojová os viedla pozdĺž plánovanej cestnej magistrály Cheb – Žilina – Poprad – Užhorod
– Chust – Veľky Bočkov (obr. 1).  Okres Snina bol pre tieto rozvojové osi periférnym
a uvažovalo sa s komunikáciou Ruské – Ruské sedlo – Poľsko, na ktorú sa pripája
komunikácia Ulič – Ruské – Ruské sedlo. Cestná magistrála mala vytvoriť z Československa
jednotný hospodársky celok. Vypuknutím 2. svetovej vojny sa Koncepcia jednotného
hospodárskeho celku Československa sa nerealizovala.
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Po ukončení 2. svetovej vojny došlo k uzavretiu regiónu smerom na východ, keď
administratívne hranice Slovenska a Zakarpatskej Rusi sa stali štátnymi hranicami medzi
Československom a Sovietskym zväzom. Okres Snina historickým vývojom sa stal otvorený
len na západ a boli prerušené komunikácie na susedné Poľsko a Ukrajinu.

Sídelné útvary sa začali rozvíjať až v období socialistickej industrializácií Východného
Slovenska po roku 1950. Na území okresu vznikli nové silné priemyselné centrá
celoštátneho významu v Snine, priemyselné centrum regionálneho významu v Uliči a Ubli.

Obr. 1. Návrh cestnej magistrály v ČSR (1920)

Nové priemyselné centrá alokovali nové pracovné miesta, ktoré určujúcim spôsobom
ovplyvnili sociálny a ekonomicky rozvoj regiónu a tým aj štruktúru osídlenia. Došlo k migrácii
obyvateľstva za prácou do nových priemyselných centier z iných regiónov, ale aj z obcí
okresu Snina. V tomto období sa zvyšuje kvalita života najmä zvyšovaním nárokov na
komplexnú vybavenosť sídiel a úroveň bývania. Migrácia obyvateľov z vidieka do centier
spôsobila zachovanie podhorských sídiel v ich originálnej štruktúre a zachovanie
nenarušeného krajinného obrazu, ktorý nebol znehodnotený novou architektúrou.

Podstatný zásah do krajiny znamenala kolektivizácia poľnohospodárskej výroby
a prechod na priemyselnú formu poľnohospodárskej výroby. Priemyselná forma
poľnohospodárskej výroby sa prejavila v budovaní hospodárskych dvorov, ktoré boli necitlivo
umiestňované do krajiny, ale aj nevhodným spôsobom obrábania pôdy (rekultivácie), čo
malo za následok znehodnotenie estetických hodnôt krajiny.

Riedka sieť osídlenia v štruktúre malých sídelných útvarov a minimálne využívanie
územia na rozvoj priemyslu, cestovného ruchu a výdatnosť prameňa rieky Cirochy a jej
prítokov po profil Starina viedla k vybudovaniu rezervoáru pitnej vody. Na rozmedzí Nízkych
Beskýd a Bukovských vrchov na teritóriu obce Starina sa vybudovala vodárenská nádrž
Starina, ktorá sa stala zásobárňou vody pre región Východného Slovenska.

Vybudovanie vodárenskej nádrže Starina spôsobila ďalšiu významnú zmenu
v štruktúre osídlenia územia okresu Snina. V dôsledku umiestnenia vodárenskej nádrže
Starina v profile obce Starina došlo k zaniknutiu 7 obcí a prerušeniu štátnej cesty II. triedy č.
558 v úseku od rázcestia Jalová až po rázcestie obce Smolník. Prerušená bola aj štátna
cesta III. Triedy č. 55824 Starina – Dara a cesta II. triedy č. 55828 od vyústenia zo štátnej
cesty II / 558 po obec Ostružnica. Podľa vtedy platnej legislatívy v ochrannom pásme
vodárenskej nádrže sa nachádzali obce Dara, Veľká Poľana Smolník a Ostružnica. Obce
Zvala a Ruské neboli v ochrannom pásme a nebolo potrebné ich asanovať.
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Administratívnym zásahom krajských a okresných hygienických orgánov došlo k asanácii
(vysťahovaniu ) všetkých obcí v povodí rieky Cirochy nad priehradným profilom.

Nerealizovanie akcií vyvolaných investícií  viedlo k ďalšiemu uzatváraniu regiónu
Poloniny. Predovšetkým preložka cesty II 558 Snina – Ulič, ktorá viedla obcou Starina, sa
zrealizovala len I. etapou v úseku od cestného mosta cez rieku Cirochu po južných svahoch
potoka Berezovec a pripojenie na štátnu cestu III. triedy nad obcami Dara a Príslop (horský
prechod Karcaba). II. etapa, ktorá počítala s pokračovaním preložky cesty smerom k obcí
Veľká Poľana, kde vyúsťovala na pôvodnú štátnu cestu II / 558 sa nikdy nerealizovala. II
(obr. 2). etapa preložky počítala s otvorením hraničného prechodu do Poľska cez Ruské
sedlo. Dĺžka vybudovanej cesty v I. etape je 6,6 km, dĺžka cesty vybudovanej v druhej etape
mala byť 4,4 km.

Obr. 2. Návrh preložky štátnej cesty II / 558

Osídlenie sa formovalo na južných svahoch Nízkych Beskýd a Bukovských vrchov
v dolinách tokov a pozdĺž prístupových komunikácií do zástavby, ktorá je charakterizovaná
ako radová uličná zástavba.

1.4.1.2. Rozvoj sídelných útvarov v 80 rokoch 20 st oročia

Na usmernenie rozvoja osídlenia a optimalizáciu spôsobu výstavby bola spracovaná
koncepcia osídlenia, ktorá mala zabezpečiť rozvoj územia cieľavedomým, komplexne
riadeným spôsobom (projekt urbanizácia Slovenska). Súčasťou krajskej koncepcie osídlenia,
ktorá bola spracovaná pre územie Východoslovenského kraja, je kategorizácia podľa
funkcie. Koncepcia rozlišuje :

• sídla obvodného významu,
• strediskové sídla miestneho významu,
• nestrediskové sídla väčšieho významu,
• ostatné nestrediskové sídla.
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Každé sídlo obvodného a strediskového významu má vymedzené svoje spádové
územie. Sídla obvodného významu sú charakteristické najmä tým, že sú strediskom
pracovných príležitostí, vybavenosti a kultúry. Ich zázemia tvoria urbanizačné priestory. Do
týchto priestorov sa usmerňuje hospodárska činnosť, ale aj výstavba rodinných domov.

1.4.2. Koncepcia územného rozvoja Slovenska KURS 20 01

Koncepcia územného rozvoja Slovenska KURS 2001, schválená uznesením vlády č.
1033 z 31. 10. 2001, je dokument územného plánovania, ktorý definuje štrukturovanie cieľov
vo väzbe na polohu Slovenska v európskom regióne. Urbanistická štúdia sleduje politiku
územného rozvoja kodifikovanú členskými štátmi Európskej únie.

Územné usporiadanie Slovenska v zmysle KURS 2001 v interakcií na ciele riešené
územie nie je  prioritným rozvojový územím Európskej únie ani Slovenska.

1.4.3. Územnoplánovacia dokumentácia Prešovského sa mosprávneho kraja

Územnoplánovacia dokumentácia Prešovského samosprávneho kraja definuje
záväzne regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia Prešovského
samosprávneho kraja. Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina rieši územie
v súlade s ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja schválené uznesením č. 228 /
2004 zo dňa 22.6.2004. Záväzná časť Územného plánu ÚC Prešovského kraja bola
vyhlásená záväzným nariadením Prešovského kraja číslo 4 / 2004 s platnosťou od
30.7.2004.

1.4.4. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z ÚPN VÚC Prešovského kraja,
zmeny a doplnky 2004

Pri riadení využitia a usporiadania riešeného územia je potrebné zohľadniť záväzné

časti  Územného plánu VÚC Prešovského kraja, ktorého druhé Zmeny a doplnky 2004 boli

schválené Krajským zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 22.6.2004

uznesením číslo 228/2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Všeobecne záväzným

nariadením Prešovského kraja číslo 4/2004. Toto nadobudlo právoplatnosť dňa 30.7.2004.

I.             Záväzné regulatívy funk čného a priestorového usporiadania územia

1.             V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.1. v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí  a dobudovania multimodálnych koridorov,

1.1.2 vytvorením severojužného koridoru Poľská republika (PR) – Plaveč / Vyšný Komárnik / – Prešov – Košice  –

Maďarská republika (MR),

1.1.3 rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto koridorov v

smere sever – juh a západ – východ,

1.1.4 formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej siete ťažísk

osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej

štruktúry sledovať naviazanie na Slovenskú a celoeurópsku  polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru,

prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov,

1.1.5 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov – sietí miest a

aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti subregionálnych celkov,

1.1.6 formovať sídelnú štruktúru  prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, sídelných centier, rozvojových osí a vidieckych priestorov,

1.1.9       podporovať vytváranie nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a    ostatný
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 mi aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátoch s využitím väzieb jednotlivých sídiel

a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce, v súlade s dohodami

a zmluvami regionálneho charakteru vo väzbe na medzivládne dohody,

1.2   v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry

1.2.1  podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,

1.2.1.2          podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:

1.2.1.2.4      vihorlatskú rozvojovú os: Humenné – Snina – hranica s Ukrajinou.

1.2.1.3         podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:

1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu

sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok

ostatného územia Slovenskej republiky,

1.3  ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia

1.3.3 podporovať ako ťažiská osídlenia tretej úrovne prvej skupiny /regionálneho významu/

1.3.4 podporovať ako ťažiská osídlenia, tretej úrovne druhej skupiny /miestneho významu/:

1.3.4.2         sninské ťažisko osídlenia,

1.3.5  formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať vnútroregionálne

sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,

1.3.6 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so

zohľadnením ich regionálnych súvislostí,

1.3.7 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia, pri využívaní

špecifických daností a podmienok jednotlivých území,

1.3.8 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá

hospodárskych, obslužných a  sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a

to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier:

1.3.8.5  tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Levoča, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník,

1.4  vytvárať možnosti pre vznik suburbanných zón okolo ťažísk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno-

ekonomického rozvoja,

1.5 podporovať rozvoj priestorov - mikroregiónov mimo ťažísk osídlenia, charakterizovaných ekonomickou a

demografickou depresiou a tento princíp aplikovať aj pri tvorbe subregiónov,

1.6 vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre

stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho významu,

1.7  rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča,

Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,

1.8 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,

1.9 v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území národných parkov, v ich

ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000,

posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

1.11 rezervovať plochy pre zariadenia na potreby útvaru OHK PZ,

1.12  územnotechnicky zabezpečiť výstavbu technickej a fyzickej ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou,

1.13 v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervovať plochy pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade

ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom,

1.14.1 zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v nadväznosti na definované

centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja,

1.14.2 podporovať vzťah urbanných 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
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vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbanným 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 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 obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká

jednotlivých regiónov,

1.15  v oblasti sociálnej infraštruktúry

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,

1.15.1.2       vytvárať územnotechnické predpoklady pre rovnocennú dostupnosť siete stredných a vysokých škôl a ich zariadení

na území kraja, s osobitným zreteľom na územie vzdialené od ťažísk osídlenia,

1.15.1.3       pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry

územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl,

1.15.1.4 vytvárať územnotechnické predpoklady na vznik a posilnenie detašovaných pracovísk univerzít  a vysokých škôl

v ťažiskách osídlenia nadregionálneho a regionálneho významu,

1.15.1.5 vytvoriť územnotechnické predpoklady pre lokalizáciu inštitúcií celoživotného vzdelávania v nadväznosti na už

existujúce a fungujúce školy a špecializované vzdelávacie zariadenia a podporovať vznik nových inštitúcií, napr.

ľudových univerzít, centier dištančného a virtuálneho vzdelávania a pod. i formou prehĺbenia spolupráce firiem,

podnikov a živnostníkov s inštitúciami celoživotného vzdelávania,

1.15.1.6 vytvárať územnotechnické predpoklady pri umiestňovaní 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 absolventov škôl, mladistvých a dlhodobo

nezamestnaných,

1.15.2 v oblasti zdravotníctva

1.15.2.1 vytvárať územnotechnické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú efektívnu dostupnosť zariadeniami

ambulantnej a ústavnej starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu závažných

ochorení,

1.15.2.2 vytvárať územnotechnické predpoklady na dobudovanie liečebných zariadení v kúpeľných miestach,

1.15.2.3 vytvárať územnotechnické predpoklady na budovanie hospicov, zariadení paliatívnej starostlivosti a zariadení

starostlivosti o dlhodobo chorých,

1.15.2.4       vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území,

1.15.2.5 vytvárať územnotechnické 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 územnotechnické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej starostlivosti sociálnych služieb

paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

1.15.3.2 v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vytvárať územnotechnické

predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov v dôchodkovom veku s preferovaním zariadení

rodinného a penziónového typu,

1.15.3.3 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb,

1.15.3.4 vytvárať územno-technické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení, umožňujúcich zamestnanie

zdravotne postihnutých občanov,

1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočňovanie výstavby zariadení na vzdelávanie Rómov a rozvoj

rómskej kultúry,

1.15.3.6 vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu technickej infraštrúry

marginalizovaných skupín obyvateľstva,
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1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity

rómskeho etnika,

1.16   v oblasti kultúry a umenia,

1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, hospodársko-sociálne

a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov,

ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské

tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky  pre podporou kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti

existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu,

1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru

identickú pre subregióny,

1.17  v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické 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 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,

1.17.4 vytvárať podmienky na ochranu a obnovu historických objektov vo voľnej krajine ( hrady, zámky, zrúcaniny, areály

kalvárií a pod.) ako historických dokumentov a výrazných kompozičných prvkov v krajinnom obraze,

1.17.5 využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť 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, morfológie a klímy v oblasti stredného a horného

Spiša, Šariša a horného Zemplína,

1.17.8 stavebnotechnicky 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,

1.17.9 venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj  predpokladaných archeologických nálezísk,

pričom orgánom ochrany archeologických nálezísk je Pamiatkový úrad SR,

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.

2              V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky,

2.1  považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busov, Čergov,

Domašu, Dukla, Kozie chrbty, Levočské vrchy, Ľubické  predhorie, Ľubovniansku vrchovina, Nízke Beskydy,

Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty a Vysoké Tatry,

2.2  považovať za priestory spoločného záujmu pri zabezpečovaní ich rozvoja rekreačné priestory v prihraničnej oblasti

s Poľskou republikou a Ukrajinou,

2.3 v obciach nachádzajúcich sa na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného

parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj a Pieninského národného parku sa môžu umiestňovať stavby:

2.3.1 len v hraniciach zastavaného územia vymedzeného v zmysle schváleného územného plánu obce,

2.3.2 do doby schválenia ÚPN obce sa môžu umiestňovať stavby len v hraniciach zastavaného územia ktoré boli

premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp,

2.4 vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s fakultatívnym využitím potenciálu atraktívnych

priestorov, pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a krajiny,
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2.5 zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského  národného parku, Národného

parku Nízkych Tatier, Národného  parku Poloniny, Národného parku  Slovenský raj, Pieninského národného parku

a ich ochranných pásiem a na území chránených  krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty:

2.5.1 zariadenia a služby prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. Do

voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie rekreačných činností

závislých od prírodných  daností,

2.5.2 návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí zosúlaďovať s požiadavkami ochrany prírody,

2.6 podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie

predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno –

poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus, ekoturizmu a agroturizmus),

2.8 uprednostňovať  budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na rozvoj turistiky a

rekreácie,

2.10 usmerňovať rozvoj funkčno-priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou územného

rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho a

sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,

2.11 vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných zón

sídel a zamerať sa na podporu budovania vybavenosti pre prímestskú rekreáciu v ich záujmových územiach,

2.12 vytvárať územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby rozvoja cestovného

ruchu,

2.13 vytvoriť podmienky pre zapojenie významných prvkov kultúrneho a historického dedičstva najmä (UNESCO –

Spišský hrad a okolie, drevené kostolíky, historické mestá Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Prešov  a Bardejov)

do kultúrno – poznávacieho turizmu,

2.15 vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav / s prevládajúcou

rekreačnou  funkciou a príslušnou športovorekreáčnou vybavenosťou ( vodné sústavy: Brezina, Uzovský Šalgov...,

nádrž Fričovce ... ),

2.16 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest,

2.16.1 na úrovni medzinárodných súvislostí ,

2.16.1.1 cestné severojužné prepojenie prešovským regiónom od severských a pobaltských  štátov smerom na Balkán :

2.16.1.4 medzinárodné cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce významné turistické  centrá v Európe

prechádzajúce Prešovským samosprávnym krajom,

2.16.2           na nadregionálnej úrovni,

2.16.2.1       cestné koridory:

                   -  Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné - Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

2.16.2.2 nadregionálne cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce Prešovský región s významnými

turistickými centrami na Slovensku,

2.16.3          na regionálnej úrovni,

2.16.3.2       železničné trate:

                    -  Humenné – Stakčín,

                    -  lanové dráhy,

2.16.3.3       regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá regiónu:

                    d)  016 Východokarpatská cyklomagistrála

3              V oblasti  kúpeľníctva

3.2 vytvárať podmienky pre využívanie zariadení kúpeľnej starostlivosti aj pre voľný cestovný ruch.

3.3 striktne zachovať súčasnú funkciu jestvujúcich zariadení v zdravotníckych zariadeniach   kúpeľnej starostlivosti a

v odborných liečebných ústavoch s možnosťou zvýšenia lôžkových kapacít,

3.4 vytvárať podmienky pre oživenie  pôvodných – bývalých kúpeľov a areálov / Cigeľka, Šarišský Štiavnik..../,

4              Ekostabilizačné opatrenia,

4.1 postupne zabezpečovať ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia za osobitne

chránené územia ochrany prírody a krajiny v regióne,

4.2   postupne odstraňovať environmentálne zaťaženia najmä regiónov,
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4.2.1 Strážske – Humenné, Vranov nad Topľou,

4.2.4 ťažby nerastných surovín v blízkosti chránených území,

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 sprašných skládok

odpadov a odkalísk priemyselných odpadov,

4.4  pri spracovávaní lesných hospodárskych plánov v oblastiach navrhovaných ako osobitne chránené územia ochrany

prírody a krajiny menšieho plošného rozsahu rešpektovať také formy obhospodarovania lesa, ktoré zabezpečia

funkčnosť zachovania a skvalitnenia   hodnotných ekosystémov,

4.5 pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v poľnohospodárskom a

lesnom extravilane podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny

v prvkoch územného systému ekologickej stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,

4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania  poľnohospodárskeho pôdneho fondu

ohrozeného vodnou eróziou,

4.7 výstavbu líniových stavieb dopravy a trás technickej infraštruktúry realizovať ekologickým prepájaním

nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier,

4.8 postupne utlmiť a ukončiť povrchovú ťažbu nerastných surovín v osobitne chránených územiach ochrany prírody a

krajiny a v územiach navrhovaných do území sústavy NATURA 2000 a revitalizovať dobývacie priestory. Plány

otvárky a dobývania v jestvujúcich kameňolomoch schvaľovať len s vypracovanou  projektovou dokumentáciou

revitalizácie a krajinného zakomponovania dotknutého územia po ukončení jeho exploatácie,

4.9  v oblasti ochrany prírody a krajiny,

4.9.1 zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované osobitne chránené územia a územia sústavy NATURA 2000 (t.j.

chránené vtáčie územia a územia európskeho významu),

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,

4.9.3 rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s nulovým drevoprodukčným významom

nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných osobitne chránených územiach s piatym stupňom ochrany,

4.9.4 vo všetkých vyhlásených a navrhovaných osobitne chránených územiach s tretím a štvrtým stupňom ochrany

prírody a krajiny a v územiach vymedzených biocentier, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného

určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia   rešpektovať ako jednu z hlavných

funkcií ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom,

4.9.5 rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným významom, ktoré sú súčasťou

vyhlásených a navrhovaných chránených území s druhým stupňom ochrany,

4.9.6 rešpektovať v rámci ekologickej siete Slovenskej republiky začlenenie území,

4.9.6.1 medzi ťažiskové územia európskeho významu – územie NP Slovenský raj, územie CHKO Vihorlat, územie

Kráľovohoľských Nízkych Tatier, územie Tatranského národného parku zahŕňajúce Západné Tatry, Vysoké Tatry,

Belianske Tatry, územie NP Pieniny, územie NP Poloniny,

4.9.6.2 medzi ťažiskové územia národného významu - územie Branisko - Sľubica, územie Branisko – Smrekovica, územie

Kozích chrbtov, územie zahrňujúce Spišské travertíny, časť územia Levočských vrchov - Ihlu, časť územia

Levočských vrchov - Tichý potok, časť územia Čergova - Minčol, časť územia Čergova - Lysá, územie Busova -

Cigeľka, časť územia CHKO Východné Karpaty v oblasti Palota - Dukla, časť územia  Vihorlatu - Humenský Sokol,

4.9.7 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability uplatňovať

podmienky stanovené pre

4.9.7.1 hospodárenie v lesoch na území vyhlásených a navrhovaných za osobitne chránené zabezpečiť hospodárenie

v lesoch podľa platných predpisov pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
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4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskj pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách podporujúcich a

zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne 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.),

4.9.8 chrániť mokrade spĺňajúce kritériá Ramsarskej konvencie pre zapísanie do Zoznamu    mokradí medzinárodného

významu (t.j. medzinárodne významné mokrade), chrániť aj mokrade regionálneho a lokálneho významu a

podporovať obnovu zaniknutých a vytváranie nových mokradí.

5              V oblasti dopravy

5.1              v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.1            stabilizovať základné zónovanie Slovenskej republiky v priestoroch,

5.1.5  rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR),

5.1.6  rešpektovať hlavné dopravné siete v rámci medzinárodnej turistickej dopravy – cestné komunikácie,

5.1.7  rešpektovať dopravné siete  v rámci celoštátnej úrovne – cestné komunikácie,

5.1.7.5          Humenné – Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

5.1.8  rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate,

5.1.9  rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie,

5.1.10  rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – potenciálne letiská pre medzinárodnú dopravu,

5.1.10.1        Prešov, Kamenica nad Cirochou,

5.2  chrániť v rámci nadradenej cestnej siete regionálneho dopravného vybavenia:

5.2.3  cestný ťah ciest I/18 a I/74 Prešov – Ubľa – štátna hranica s Ukrajinou  a jej  koridor pre uvažovanú rýchlostnú

cestu,

5.3  chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov

dotknutými sídlami na:

5.3.1.5   v úseku Lipníky – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu uvažovaného

cestného ťahu Prešov – Ubľa v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou a v náväznosti na úsek Vranov nad Topľou -

Tovarné - Závadka - Humenné v koridore cesty II/538,

5.3.2  ceste I/74  v úseku Humenné - Snina - Ubľa   s územnou  rezervou  na   uvažovaný cestný ťah Prešov – Ubľa

s obchvatmi sídiel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou,  Belá nad Cirochou, Snina,

Stakčín, Kolonica, Ladomírov a Ubľa,

5.3.26 ceste III/5516 v úseku Medzilaborce – Nižná Jablonka – Hostovice – Pčoliné – Snina s územnou rezervou na jej

úpravu na cestu II. triedy a na obchvaty sídiel Výrava a Nižná Jablonka,

5.3.27 ceste II/558 v úseku Humenné – Tovarné – Vranov nad Topľou s územnou rezervou na uvažovaný  cestný ťah

Prešov – Ubľa,

5.3.28 ceste II/566 v prepojení Ulič (hraničný priechod do  Ukrajinskej republiky) – Brezovec –  Ubľa – Ruský Hrabovec,

5.3.30 ceste II/558 Jalová – Príslop vylúčiť z verejnej premávky v súlade s požiadavkami prvého pásma hygienickej

ochrany vodnej nádrže Starina po vybudovaní náhradného prepojenia Ulič – Brezovec – Ubľa,

5.3.38 cestu III. triedy Ulič – Nová Sedlica, rekonštrukcia na kategóriu C 7,5/60,

5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,

5.3.44  v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,

5.3.44.1       chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,

5.3.44.2        vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,

5.3.44.3 podporovať vznik mototuristických obslužných centier pozdĺž tranzitných a turistických trás,

5.4 chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových hraničných priechodov, a to:

5.4.1 medzinárodné hraničné priechody

                    n) Ubľa - Malyj Bereznyj, cestný, na ceste I/74,

5.4.2 hraničné priechody pre malý pohraničný styk                                                              

           g) Ulič – Zabriď, peší, bicykle,

5.6.7.1 Humenné – Snina – Stakčín,
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5.7.3 potencionálne letiská pre  medzinárodnú dopravu , Prešov a Kamenica nad Cirochou.

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,

6.1.6 podporovať výstavbu vodovodov v oblastiach s environmentálnymi záťažami ohrozujúcimi zdravie obyvateľstva,

6.2 chrániť priestory na líniové stavby,

6.2.1 vo Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina),

6.2.1.7 zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín, s pokračovaním do Vranova n/Topľou,

6.2.1.8  prívod z úpravne vody Stakčín prívod do Ublianskej doliny v trase Kolonica – Ladomírov – Ubľa, s odbočkou do

Kalnej Roztoky a Klenovej,

6.2.1.9         prívod z úpravne vody Stakčín prívod  do Stakčínskej Roztoky,

6.2.3.24       skupinový vodovod Ulič – Topoľa – Príslop – Ruský Potok,

6.2.3.26        rezervovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach

Prešovského kraja napojené na verejné zdroje,

6.2.3.27       zabezpečiť hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody využívanej na pitné  účely na  celom

území,

6.2.3.28       zriadiť nové vodné zdroje pre obce odľahlé od hlavných trás vodárenských sústav (vodovodných rozvod. potrubí),

6.2.3.29       rezervovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo zdrojov obcí,

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 zaostávania 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,

6.4.3 v samostatne stojacich rómskych osadách nenaväzujúcich na zastavané územia jestvujúcich 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 úsekoch tokov 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,
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6.5.5 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať primerané protipovodňové opatrenia

s dôrazom na ochranu zastaveného územia miest a obcí a  ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov,

ochranné hrádze a poldre /,

6.5.6 venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov  v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba budovať

prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu,

6.5.7 vykonať 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,

6.5.14 vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží,

6.5.15 podporovať rekonštrukcie obnoviteľných energetických zdrojov, resp. výstavbu malých vodných elektrárni,

6.5.19 vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a podporovať obnovenie

zaniknutých vodných plôch,

7              V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

7.1 za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné distribučné a prepojovacie VTL a STL

plynovody,

7.1.1 za účelom zlepšenia a rozšírenia plynofikácie obcí Prešovského kraja vybudovať do roku 2015 tieto vysokotlaké

plynovody:

                      VTL D 110 Stakčín – Ladomírova,

                    Z a účelom rozvoja plošnej plynofikácie  vybudovať významné stredotlaké rozvody plynu /STL/ :

                     Ladomírova – Ubľa – Ulič,

7.2               v oblasti zabezpečovania zdrojov elektrickej energie

7.2.4  rezervovať koridor pre druhý poťah 110 kV vedenia z ES Vranov – Snina – Humenné,

7.2.5  rezervovať koridor pre novo plánované 110 kV vedenie z hranice Košického kraja (ES Sobrance) – Snina,

7.3  v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,

7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje,

7.3.2 realizovať ďalší prieskum a overenie zdrojov geotermálnych vôd pre využitie v v rozvoji turizmu, pre

poľnohospodárstvo a vykurovanie najmä v perspektívnych oblastiach alebo štruktúrach geotermálnych vôd č. 24

Levočská panva (SV časť), č. 11 Košická kotlina a č. 25 Humenský chrbát a  č. 26 Prešovská kotlina – dubnická

depresia,

7.3.3 spracovať Štúdiu využiteľnosti evidovaných a potenciálnych zdrojov geotermálnych vôd na území Prešovského

kraja, s návrhom priestorov a ich zamerania, ako územnej rezervy, pre realizáciu investičných zámerov,

7.4 v oblasti telekomunikácii a informačnej infraštruktúry

7.4.1 vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja skvalitňovaním

infraštruktúry informačných systémov.

8              V oblasti hospodárstva

8.1. v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja

8.1.1 koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a

Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov,

8.1.2 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského

osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov,

8.1.3 diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej    udržateľnosti malé a

stredné podnikanie,

8.1.4  zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,

8.1.5 vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou,

8.2 v oblasti priemyslu a stavebníctva

8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v

súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so

zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov  a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny,
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8.2.3 chrániť územia pre zriaďovanie priemyselných parkov v potenciálne  vhodných lokalitách podľa územnotechnických

a územnoplánovacích podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v ÚPD,

8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu rekonštrukciu a sanáciu existujúcich priemyselných areálov a areálov

bývalých hospodárskych 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,

podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske

a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,

8.3.5 neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať pôvodné

(domáce) druhy drevín,

8.3.6 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske

a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,

8.3.7 podporovať doplnkové formy podnikania na báze tradičných remesiel ako využitie surovín z produkcie

poľnohospodárskej a lesnej výroby vo vidieckych sídlach s voľnou pracovnou 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,

8.4.3 riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým

podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne skládky,

8.4.4 vybudovať zberné strediská pre nebezpečné odpady a problémové látky vrátane ich kontajnerizácie,

8.4.5 zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva na vyhovujúcich zariadeniach,

spĺňajúcich určené emisné limity a zabezpečiť lokalitu na výstavbu nadregionálnej spaľovne na nebezpečný odpad,

8.4.6 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a starých environmentálnych záťaží,

8.4.7 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability

a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú životné prostredie a podzemné vody,

8.4.8 zabezpečiť na území kraja plochy pre havarijnú skládku na zneškodnenie biologického a iného odpadu pri výskyte

živelných pohrôm, havárií, epidémií a pod.

II.            Verejnoprospešné stavby

1              V oblasti dopravy

1.2 stavby nadradenej  cestnej siete pre

1.2.5 cesta 1/74 v úseku Humenné – Snina – Ubľa – štátna hranica s Ukrajinou s územnou rezervou na rýchlostnú cestu

Prešov – Ubľa s obchvatmi sídiel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou,  Dlhé nad Cirochou, Belá nad

Cirochou, Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov, Ubľa,

1.2.32    cesta II/566 v prepojení Ulič – Brezovec – Ubľa, nová cesta  kategórie C 7,5/50,

1.2.46     cesta III. triedy Ulič – Nová Sedlica, rekonštrukcia na kategóriu C 7,5/60,

1.3  stavby pre rozvoj existujúcich a nových hraničných priechodov,



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   19

1.3.1    medzinárodné priechody:

             – Ubľa – Malyj Bereznyj, cestný, na ceste I/74,

1.3.2    priechody pre malý pohraničný styk:

               – Ulič – Zabriď, peší, bicykle

1.5.3  dostavba a vybavenie potencionálneho letiska pre medzinárodnú dopravu v Kamenici nad Cirochou,

2              V oblasti vodného hospodárstva

2.2.1   stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrž

2.2.1.1          stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,

2.2.1.2           poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku,

2.3  v rámci Východoslovenskej vodárenskej sústavy

2.3.7   zdvojenie prívodu z úpravne vody Stakčín do Humenného, s pokračovaním do Vranova n/Topľou,

2.3.8   z úpravne vody Stakčín prívod do Ublianskej doliny v trase Kolonica – Ladomírov – Ubľa, s odbočkou do Kalnej

                     Roztoky a Klenovej,

2.3.9   z úpravne vody Stakčín prívod do Stakčínskej Roztoky,

2.4   pre skupinové vodovody

2.4.14  nové skupinové vodovody:

2.4.15  skupinový vodovod v Zbojskej doline od odberov vody zo Zbojského potoka pri Novej Sedlici a z Bystrianskeho

                     potoka pri Zboji prívod Nová Sedlica – Zboj – Uličské Krivé – Ulič,

2.4.23  skupinový vodovod Ulič – Topoľa – Príslop - Ruský Potok,

2.4.41  samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach  s využitím lokálnych zdrojov,

2.4.42  stavby na ochranu a revitalizáciu zdrojov minerálnych liečivých vôd a minerálnych stolových vôd  ako aj ich

                     ochranné pásma,

2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského kraja.

3.             V oblasti zásobovania plynom a energiami,

3.1 v oblasti zásobovania plynom,

3.1.2  Za účelom rozvoja plošnej plynofikácie sa navrhuje vybudovať významné strednotlaké rozvody plynu STL

                    8. Ladomírova – Ubľa – Ulič,

3.2  Stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie

3.2.5  rezervovať koridor pre novo plánované 110 kV vedenie ES Sobrance – Snina,

4              V oblasti hospodárstva a priemyslu

4.2    stavby pre využívanie ložísk vyhradených nerastov.

5              V oblasti telekomunikácií

5.1 stavby pre prenos terestriálneho a káblového signálu a stavby sietí informačnej sústavy a ich ochranné pásma.

6              V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva

6.1               stavby pre technickú a fyzickú ochranu štátnej hranice SR s Ukrajinou,

6.2 stavby pre zariadenia na potreby útvaru OHK PZ v katastrálnom území Ubľa,

6.3 stavby civilnej ochrany obyvateľstva,

6.3.1 zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich 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 a úpravy realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu,

7.2 stavby technických pamiatok a historické dopravné stavby, ktoré sú vyhlásené za NKP,

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,

8.2 stavby viacúčelových vodných nádrží pre zavlažovanie s využitím pre rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo

a ekostabilizáciu.

9              V oblasti životného prostredia
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9.1 stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, prehrádzky poldre a

viacúčelové vodné nádrže,

9.2 stavby na účely monitorovania stavu  životného prostredia.

10            V oblasti odpadového hospodárstva

10.3           a stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov,

11            V oblasti ekostabilizačných opatrení

11.1  prepojenia nadregionálnych a regionálnych biokoridorov a biocentier.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa ustanovení § 108 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke

práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Poznámka :   Text a číslovanie je podľa textu plného znenia záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2004.
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• spracovanie územných plánov obcí okresu Snina (v kontaktnom území obcí
okresov Humenné, Sobrance, Medzilaborce),

• spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja.

1.4.5. Územnoplánovacia dokumentácia obcí okresu Sn ina

1.4.4.1. Obec  Snina

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  aktualizáciu Územného plánu v meste Snina.

1.4.4.2. Obec  Stak čín

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  aktualizáciu Územného plánu v obci Stakčín.

1.4.4.3. Obec  Runina

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  aktualizáciu Územného plánu v obci Runina.

1.4.4.4. Obec  Zemplínske Hámre

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  aktualizáciu Územného plánu v obci Zemplínske Hámre.

1.4.4.5. Obec Dlhé nad Cirochou

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  aktualizáciu Územného plánu v obcí Dlhé nad Cirochou.

1.4.4.6. Obec Belá nad Cirochou

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  aktualizáciu Územného plánu v obci Belá nad Cirochou.

1.4.4.7. Obec Klenová

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  spracovanie, resp. aktualizáciu Územného plánu v meste
Snina.
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1.4.4.8. Obec Kolbasov

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  spracovanie Územného plánu v obci Kolbasov.

1.4.4.9. Obec Brezovec

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  spracovanie Územného plánu v obci Brezovec.

1.4.4.10. Obec Kolonica

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  spracovanie Územného plánu v obci Kolonica.

1.4.4.11. Obec Ruská Volová

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  spracovanie, resp. aktualizáciu Územného plánu v obci
Ruská Volová.

1.4.4.12. Obec Stak čínska Roztoka

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia okresu
Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho záväzná
časť je podkladom pre  spracovanie, resp. aktualizáciu Územného plánu v obci Stakčínska
Rotoka.

1.4.4.13. Obec Topo ľa

Urbanistická štúdia Poloniny je územnoplánovacím podkladom pre rozvoj územia
okresu Snina, ktorého výstupy budú zapracované do ÚPN VÚC Prešovského kraja. Jeho
záväzná časť je podkladom pre  spracovanie, resp. aktualizáciu Územného plánu v obci
Topoľa.

1.4.6. Výstupy zo spracovania analýzy urbanistickej  štúdie

Rozhodujúce výstupy z analýzy Urbanistickej štúdie (tab. 2) sú :

• demografický vývoj obyvateľstva v riešenom území,
• zámery vyplývajúce z územnoplánovacích dokumentov obcí, projektových zámerov obcí

Tab. 2.  Výstupy z analýzy spracovania Urbanistickej štúdie Poloniny

číslo kód n č názov B  územie navrhovaná aktivita
1 1012 5 1 Dlhé n/C 1333 obec centrum obce
2 4016 9     cestný obchvat
3 3162 priemyselná zóna
4 rozvojové plochy bývania

živočíšna výroba
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6140 rybník
5 8103 minerálny prameň oddychová zóna
6 8103 minerálny prameň oddychová zóna
7 6080 11 35   Trist kúpanie
8 6205 14     táborisko
9 2090 15     lesopark

10 4219 cesta
11 6018 letné stredisko cestovného

ruchu
12 domov sociálnej

starostlivosti
13 1012 17 2 Belá n/C 1451 obec centrum obce
14 4016 20     cestný obchvat
15 minerálny prameň oddychová zóna
16 priemyselná zóna
17 25 3 Z. Hámre 1954 obec športový areál
18 26     múzeum
19 27     táborisko
20 28     bazén
21 35     infocentrum
22 oddychová zóna
23 chatová oblasť
24 parkovisko
25 kanalizácia
26 letné a zimné stredisko

cestovného ruchu
27 rezervné územie
28 36 36   Sninský kameň lanovka
29 37     zrub
30 38 37   Vihorlat zrub
31 39     turistický chodník Vihorlat
32 43 4 Snina 1364 obec turistický okruh
33 45     krytá plaváreň
34 46     penzión
35 hotel
36 4016 56     cestný obchvat
37 pamiatková zóna
38 priemyselná zóna
39 rezervné územie
40 domov sociálnej

starostlivosti
41 38   Sninské rybníky bazén
42 chatová oblasť
43     letné a zimné stredisko

cestovného ruchu
44 výstavisko
45 1012 59 5 Pichné 1343 obec centrum obce
46 oddychová zóna
47 ekologické

poľnohospodárstvo
48 4016 cestné prepojenie Pčoliné
49 rezervné územie
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50 1012 64 6 Pčoliné 1343 obec centrum obce
51 priemyselná zóna
52 ekologické

poľnohospodárstvo
53 rezervné územie
54 centrum rusínskej kultúry
55 64.01 110  Kvasná voda minerálny prameň
56 oddychová zóna
57 1012 77 7 Hostovice 1354 obec centrum obce
58 pamiatková zóna
59 oddychová zóna
60 domov sociálnej

starostlivosti
61 rezervné územie
62 ekologické

poľnohospodárstvo
63 79.01 8 Osadné 1543 obec táborisko
64 82     infocentrum
65 1012 centrum obce
66 minerálny prameň oddychová zóna
67 parkovisko
68 chatová oblasť
69 domov sociálnej

starostlivosti
70 letné stredisko cestovného

ruchu
71 9 Čukalovce 1567 obec ekologické

poľnohospodárstvo
72 domov sociálnej

starostlivosti
73 97 minerálny prameň oddychová zóna
74 10 Parihuzovce 1548 obec zimné stredisko cestovného

ruchu
75 99     cesta Parihuzovce Ruské

sedlo
76 101     penzión
77 105     infocentrum
78 oddychová zóna
79 117 11 Stakčín 1567 obec rybník
80 120     infocentrum
81 4016 124     cestný obchvat
82 oddychová zóna
83 priemyselná zóna
84 rezervné územie
85 ekologické

poľnohospodárstvo
86 43  1557 Starina preložka cesty
87 vyhliadka
88 parkovisko
89 151 49   Hajdošik rozhľadňa
90 153 50  1568 Smolník chatová oblasť
91 4016 159 51  1567 Ruské cesta Ulič – Ruské sedlo
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92 164     infocentrum
93 chatová oblasť
94 letné a zimné stredisko

cestovného ruchu
95 167 minerálny prameň oddychová zóna
96 zrub
97 Veľká Poľana chatová oblasť
98 Ostružnica chatová oblasť
99 Zvala chatová oblasť

100 rezervné územie
101 170 53  1598 Dara zaniknutá obec
102 1012 173 12 S. Roztoka 1569 obec centrum obce
103 177     táborisko
104 179     kanalizácia
105 oddychová zóna
106 domov sociálnej

starostlivosti
107 1012 182 13 Kolonica 1549 obec centrum obce
108 183     vodovod
109 184     cestný obchvat
110 priemyselná zóna
111 Bejvoč letné a zimné stredisko

cestovného ruchu
112 chatová oblasť
113 187 14 Ladomírov 1567 obec vedecké pracovisko
114 188     vodovod
115 4016 191     cestný obchvat
116 priemyselná zóna
117 192 55   Kolonický vrch ihriská
118 194     penzión
119 197     infocentrum
120 4016 cestné prepojenie Klenova
121 letisko
122 198 15 Michajlov 1557 obec osobnosť
123 1012 centrum obce
124 199   1561  vodovod
125 205     galéria
126 oddychová zóna
127 ekologické

poľnohospodárstvo
128 206.20 16 Ubľa 1567 obec čistička odpadových vôd
129 207   1995  cestný hraničný prechod
130 212     infocentrum
131 4016 218     cestný obchvat
132 priemyselná zóna
133 219 17 Dúbrava 1548 obec obecný úrad
134 1012 centrum obce
135 oddychová zóna
136 domov sociálnej

starostlivosti
137 ekologické

poľnohospodárstvo
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138 227 18 Šmigovec 1569 obec obecný úrad
139 229     gerontologické zariadenie
140 oddychová zóna
141 ekologické

poľnohospodárstvo
142 1012 230 19 H. Roztoka 1568 obec centrum obce
143 231     oddychová zóna
144 rybník
145 232 20 Strihovec 1635 obec táborisko
146 233     penzión
147 236     infocentrum
148 1012 centrum obce
149 oddychová zóna
150 4016 239 21 Brezovec 1567 obec cesta (Ulič Brezovec)
151 1012 centrum obce
152 oddychová zóna
153 chatová oblasť
154 1012 240 22 R Volová 1492 obec centrum obce
155 241     chatová oblasť
156 240.02 minerálny prameň oddychová zóna
157 246 56   Kopyto rozhľadňa
158 248 23 Klenová 1548 obec vodovod
159 1012 centrum obce
160 255 minerálny prameň oddychová zóna
161 priemyselná zóna
162 ekologické

poľnohospodárstvo
163 domov sociálnej

starostlivosti
164 256 24 K. Roztoka 1877 obec táborisko
165 1012 257     centrum obce
166 260     vodovod
167 rezervné územie
168 4016 Roveň cestné prepojenie Stakčín
169 rekreačné stredisko
170 263 25 Jalová 1568 obec táborisko
171 pamiatková zóna
172 vyhliadka
173 264 26 Príslop 1568 Karcaba penzión
174 265     parkovisko
175 266     táborisko
176 267     infocentrum
177 Letné, zimné stredisko

cestovného ruchu
178 270 59   obec centrum obce
179 268    minerálny prameň oddychová zóna
180 rezervné územie
181 1012 280 27 Topoľa 1588 obec centrum obce
182 284     cesta
183 oddychová zóna
184 rezervné územie
185 múzeum
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186 292.02 60   Smrekovica cesta
187 294 28 Runina 1569 obec ihriská
188 295     kanalizácia
189 296     bazén
190 297     cesta
191 299     rybník
192 300     infocentrum
193 301     vodovod
194 303     klimatická ozdravovňa
195 304     hipoturistika
196 305     hipoterapia
197 rezervné územie
198 oddychová zóna
199 Letné, zimné stredisko

cestovného ruchu
200 316 61   Tri studničky kaplnka
201 rekreačná zóna
202 318 62   Ďurkovec rozhľadňa
203 1012 319 29 Kolbasov 1492 obec centrum obce
204 oddychová zóna
205 330 30 Ruský Potok 1635 obec pamiatková zóna
206 1012 331     centrum obce
207 333 minerálny prameň oddychová zóna
208 335 31 Ulič 1451 obec hraničný prechod
209 336     kanalizácia
210 345     stanový tábor
211 4016 cestný obchvat
212 348     cesta Ulič Berezovec
213 349     cesta Ulič Ruské sedlo
214 350     infocentrum
215 364     bazén
216 1012 centrum obce

priemyselná zóna
rezervné územie
ekologické
poľnohospodárstvo
múzeum
vyhliadka
domov sociálnej
starostlivosti
Letné, zimné stredisko
cestovného ruchu

371 32 U. Krivé 1567 obec vodovod
1012 centrum obce

cestný obchvat
domov sociálnej
starostlivosti
rezervné územie

373 33 Zboj 1567 obec osobnosť
377     vodovod

1012 378     centrum obce
384 minerálny prameň oddychová zóna
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rezervné územie
ekologické
poľnohospodárstvo

386 67   Stinská zrub
388     vodovod

Riaba skala zrub
391 34 N. Sedlica 1567 obec ihriská
392     vodovod
393     vedecké pracovisko
394     táborisko

1012 395     centrum obce
398     rybník
399     hipoterapia
400     hipoturistika
406     bazén

oddychová zóna
chatová oblasť
domov sociálnej
starostlivosti
letné a zimné stredisko
cestovného ruchu

Stužica zrub
409 71   Kremenec zrub

vyhliadka

n – nomenklatúra
B – počet obyvateľov

1.4.7. Súlad spracovania analýzy urbanistickej štúd ie so zadaním

Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie Poloniny v rozsahu okresu Snina
definuje v kapitole 7 požiadavky na obsah Urbanistickej štúdie. Riešenie Urbanistickej štúdie
Poloniny v rozsahu okresu Snina striktne dodržiava deklarované požiadavky v analytickej aj
syntetickej časti, v textovej aj grafickej časti. Prevažná časť materiálu je spracovaná
v tabuľkovej forme pre komparovanie výhod a nevýhod navrhovaných variant riešenia. Pre
úplnosť uvádzame aj súčasný stav ako referenčný.

3. Koncepcia priestorového a funk čného usporiadania riešeného územia

      2.1.1. Sídelná štruktúra

Pri identifikácii sídelnej štruktúry vychádzame zo základnej územnoplánovacej
dokumentácie SR – Koncepcie územného rozvoja Slovenska, schválenej vládou SR v r.
2001 a jej priemetu do platných územných plánov regiónov Územného plánu Prešovského
kraja.

2.1.2. Základné charakteristiky riešeného územia

Základné charakteristiky vybraného územia udáva tabuľka tab. 3 a príloha č. 1.
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Tab. 3. Vybrané charakteristiky riešeného územia

č názov obyvateľ rozloha n1 n2 n3

1 1 Dlhé n/Cirochou 2 042 2 630 1333 183 780
17 2 Belá n/Cirochou 3 300 1 730 1451 207 866
25 3 Zemplínske Hámre 1 264 840 1954 346 1 076
40 4 Snina 21 325 5 861 1364 216 1 005
59 5 Pichné 554 1 689 1343 290 338
64 6 Pčoliné 1 718 3 272 1343 535 645
73 7 Hostovice 348 2 736 1354 360 857
79 8 Osadné 214 2 703 1543 394 850
92 9 Čukalovce 153 925 1567 380 641
98 10 Parihuzovce 25 956 1548 448 857

106 11 Stakčín 2 345 4 038 1567 257 1 000
173 12 Stakčínska Roztoka 336 1 517 1569 465 700
180 13 Kolonica 590 2 720 1549 445 1 023
187 14 Ladomírov 353 1 529 1567 340 900
198 15 Michajlov 112 470 1557 250 400
206 16 Ubľa 873 2 914 1567 224 581
219 17 Dúbrava 279 954 1548 265 350
227 18 Šmigovec 92 714 1569 329 421
230 19 Hrabová Roztoka 68 746 1568 400 900
232 20 Strihovce 92 714 1635 400 918
237 21 Brezovec 53 342 1567 290 407
240 22 Ruská Volová 129 1 307 1492 275 700
248 23 Klenová 533 2 006 1548 250 700
256 24 Kalná Roztoka 604 2 290 1877 286 741
261 25 Jalová 89 279 1568 350 500
264 26 Príslop 66 619 1568 425 800
276 27 Topoľa 197 2 641 1588 384 917
294 28 Runina 68 2 222 1569 550 1 188
319 29 Kolbasov 117 1 598 1492 312 792
326 30 Ruský Potok 152 1 291 1635 440 1 000
334 31 Ulič 1 038 2 438 1451 250 793
367 32 Uličské Krivé 277 1 913 1567 285 819
373 33 Zboj 451 5 055 1567 356 1 192
391 34 Nová Sedlica 323 3 302 1567 421 1 221

n1  prvá písomná zmienka o obcí
n2  nadmorská výška stredu obce
n3  počet obyvateľov

2.1.3. Štruktúra sídiel riešeného územia

Sídelnú štruktúru riešeného územia vytvárajú sídelné systémy, tvoriace sieť sídelných
centier, ťažísk osídlenia a sídelných rozvojových osí (tab. 4).

a) Centrá osídlenia

Na riešenom území sa nenachádzajú sídla patriace do prvej alebo druhej skupiny
sídelných centier. Najvýznamnejším centrom osídlenia v  riešenom území, s  dominantným
postavením, je mesto Snina s 21 325 obyvateľmi. Podľa tejto klasifikácie sídla okresu sú
zaradené do:
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• mesto Snina, tretia skupina – mestá, sídla okresov, s veľkosťou 12 – 25 000 obyvateľov,
centrá regionálneho až nadregionálneho významu ,

• obce Stakčín, Ulič, Ubľa, Pčoliné, Belá n/Cirochou, Klenová, štvrtá skupina – obce a
mestá s funkciou regionálneho významu, s počtom obyvateľov do 12 000.  

• obce Dlhé n/Cirochou, Zemplínske Hámre, piata skupina – obce a mestá s funkciou
subregionálneho významu, s počtom obyvateľov do 12 000.

b) Ťažiská osídlenia

• Sninské ťažisko osídlenia je tretej úrovne, t.j. ťažisko osídlenia menšieho rozsahu
s dostredivým účinkom centra voči najbližšiemu okoliu.

c) Rozvojové osi

• Rozvojová os Humenné – Snina – hranice Ukrajiny je druhého stupňa a prepája centrá
osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne s centrami osídlenia prvej
skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp. prepája centrá osídlenia druhej skupiny
a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou, pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú
komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho významu, alebo jednu rýchlostnú cestu:

• Rozvojová os tretieho stupňa prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne
navzájom ako aj ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia
druhej skupiny

2.1.4. Územný rozvoj

Na základe rozboru ekonomickej, sociálnej a demografickej situácie možno riešené
územie charakterizovať ako problémový priestor, nakoľko nie je vybudovaná výrobná
základňa, prejavuje sa úbytok obyvateľov i pracovných síl.

2.1.5. Vidiecke osídlenie

Tvorí ho sídelná štruktúra sídiel vidieckeho typu, spravidla o veľkosti do 3 000
obyvateľov, majoritne o veľkosti do 1 000 obyvateľov. Index rastu vidieckeho osídlenia je
nižší ako u mestského osídlenia, dochádza k postupnému vyľudneniu vidieka. Výnimku tvorí
vidiecke osídlenie v urbanizačnom priestore centier osídlenia, kde dochádza k vysúvaniu
funkcií z jadrových priestorov miest, čo súčasne umožňuje zvýšenie kvality života v  mestách
a regeneráciu vidieckeho osídlenia. Ide predovšetkým o urbanizačný priestor Sniny, kde
tento proces priaznivo vplýva na stabilizáciu a rozvoj vidieckych sídiel.

2.1.6. Cezhrani čné sídelné väzby

Na území susediacich štátov je rôznorodý stupeň koncentrácie obyvateľstva a
ekonomických aktivít, ktoré sú rozvinuté najmä okolo severo - južných a západo -
východných dopravných koridorov a zoskupení dôležitých sídelných lokalít pozdĺž južnej,
východnej a severnej hranice kooperačnej zóny. Na území kooperačnej zóny sa
nachádzajú nasledovné zoskupenia sídelných lokalít s potenciálom cezhraničných sídelných
väzieb :

• na slovensko – ukrajinskej hranici: Snina – Ubľa ,
• na slovensko – poľskej hranici. Snina – Ruské, Snina - Osadné.
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Možno vymedziť tiež kontaktné priestory - predstavujúce osídlenie v prihraničnom
území, ktoré svojimi danosťami dáva predpoklad splnenia kritérií vysokého potenciálu
cezhraničných sídelných väzieb:

• Snina – Ubľa - Malyj Bereznyj
• Snina – Ruské – Cisna
• Snina – Osadné – Balnica / Solinka

Tab. 4. Štruktúra osídlenia

číslo osídlenie k n e - existujúci stav
(referenčný)

n r - rozvojový variant

1 centra 1
2
3 1 Snina 1 Snina
4 6 Stakčín 8 Stakčín

Ulič Ulič
Ubľa Ubľa
Pčoliné Pčoliné
Belá n/C Belá n/C
Klenová Dlhé n/C

Z. Hámre
Ruské

5 2 Dlhé n/C
Z. Hámre

2 ťažiská 1
2
3 1 sninské 1 sninské
4 4 uličské 5 uličské

ubľanské ubľanské
pčolinské pčolinské
stakčínské stakčínske

ruské
3 rozvojové osi 1

2 1 Humenné – Snina -
Ukrajina

2 Humenné – Snina -
Ukrajina
Humenné – Snina –
Ruské - Poľsko

3 2 Snina – Ulič 5 Snina – Ulič- Ukrajina
Ubľa - Snina –
Hostovice – Poľsko

Ubľa - Snina – Hostovice
– Poľsko
Ukrajina -Ulič – Ruské -
Poľsko
Ubľa – Stakčín (Snina) –
Ruské - Poľsko
Ukrajina - Ubľa – Ulič -
Ukrajina

4 územný rozvoj problémový priestor rozvojový priestor
5 vidiecke osídlenie 31) 1 Belá n/C 3 Belá n/C

Dlhé n/C
Stakčín

12) 32 30
03)



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   32

6 cezhraničné väzby C4) 3 Snina - Ruské 4 Snina - Ruské
Snina - Osadné Snina - Osadné
Snina - Ubľa Snina - Ubľa

Ulič - Ruské
P5) 3 Snina – Ubľa - Malyj

Bereznyj
Snina – Ubľa - Malyj
Bereznyj

Snina – Ruské –
Cisna

Snina – Ruské – Cisna

Snina – Osadné -
Balnica

Snina – Osadné -
Balnica
Snina – Ulič - Zabriď
Malyj Bereznyj – Ubľa –
Ulič - Zabriď

7 mikroregióny Cirošský Horná Cirocha
Pčolinský Dolná Cirocha
Ubľanský Pčolinská
Uličský Ubľanská

Strihovecká
Uličská

8 Horná Cirocha 7 Starina- zaniknutá obec

Veľká Poľana – zaniknutá
obec

Ostružnica - zaniknutá obec

Zvala - zaniknutá obec

Smolník - zaniknutá obec

Ruské - zaniknutá obec

Dara - zaniknutá obec

9 Dolná Cirocha 8 Jalova
Stakčín
Snina
Stakčínska Roztoka
Pichné
Belá nad Cirochou
Dlhé nad Cirochou
Zemplínske Hámre

10 Pčolinská 5 Pčoliné
Hostovice
Osadné
Čukalovce
Parihozovce

11 Ubľanská 6 Kolonica
Ladomirov
Kalná Roztoka
Klenova
Ruská Volova
Michajlov
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12 Strihovecká 4 Dúbrava
Šmigovec
Ruský Hrabovec
Strihovce

13 Uličská 9 Prislop
Topoľa
Runina
Kolbasov
Ruský Potok
Ulič
Uličské Krivé
Zboj
Nová Sedlica

n počet
k kategória

1)  3     vidiecke sídla s počtom obyvateľov nad 3 000 obyvateľov
2)  1     vidiecke sídla od 1 000 do 3 000 obyvateľov
3)  0     vidiecke sídla od 0 do 10 obyvateľov
4)  C     sídelné lokality s potenciálom cezhraničných sídelných väzieb na území kooperačnej

zóny
5)  P     kontaktné priestory v prihraničnom území, ktoré svojimi danosťami dávajú predpoklad

splnenia kritérií vysokého potenciálu cezhraničných sídelných väzieb

2.2. Ľudské zdroje okresu Snina

2.2.1. Uličská dolina

Graf. 1. Demografický vývoj v jednotlivých obciach Uličskej doliny

Graf. 2. Veková štruktúra obyvateľstva Uličskej doliny

Tab. 5. Prognóza demografického vývoja v Uličskej doline minimálneho variantu

č obec / rok 2037 2034 2029 2024 2019 2012 2007 2001 1991 1980 1970
26 Príslop 15 26 36 45 53 60 66 72 110 174 231
27 Topoľa 14 47 79 110 140 169 197 225 292 504 640
28 Runina -4 21 45 68 91 141 205 275
29 Kolbasov 30 47 63 78 92 105 117 129 195 299 390
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Príslop Topoľa Runina Kolbasov Ruský Potok Ulič Uličské Krivé Zboj Nová Sedlica

30 Ruský Potok 83 97 110 122 133 143 152 161 219 324 407
31 Ulič 783 828 872 915 957 998 1038 1078 1180 1379 1469
32 Uličské Krivé 196 212 227 241 254 266 277 288 373 515 608
33 Zboj 214 256 297 337 376 414 451 488 657 950 1128
34 Nová Sedlica 224 243 261 278 294 309 323 337 448 686 793

Tab. 6. Prognóza demografického vývoja v Uličskej doline rozvojového variantu

č obec / rok 2037 2034 2029 2024 2019 2012 2007 2001 1991 1980 1970
26 Príslop 252 196 150 114 88 72 66 72 110 174 231
27 Topoľa 680 547 435 344 274 225 197 225 292 504 640
28 Runina 356 283 220 167 124 91 68 91 141 205 275
29 Kolbasov 339 277 225 183 151 129 117 129 195 299 390
30 Ruský Potok 521 407 314 242 191 161 152 161 219 324 407
31 Ulič 1698 1518 1366 1242 1146 1078 1038 1078 1180 1379 1469
32 Uličské Krivé 538 462 399 349 312 288 277 288 373 515 608
33 Zboj 898 786 689 607 540 488 451 488 657 950 1128
34 Nová Sedlica 782 643 529 440 376 337 323 337 448 686 793

Graf. 3. Prognóza demografického vývoja v Uličskej doline minimálneho variantu

Graf. 4. Prognóza demografického vývoja v Uličskej doline rozvojového variantu
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2.2.2. Ubľanská dolina

Graf. 5. Demografický vývoj v jednotlivých obciach Ubľanskej doliny

Graf. 6. Veková štruktúra obyvateľstva Ubľanskej doliny
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Tab. 7. Prognóza demografického vývoja v Ubľanskej doline minimálneho variantu

č obec / rok 2037 2034 2029 2024 2019 2012 2007 2001 1970 1961 1948
12 S. Roztoka 327 331 334 336 337 337 336 335 434 431 394
13 Kolonica 473 495 516 536 555 573 590 607 719 752 644
14 Ladomírov 200 228 255 281 306 330 353 376 771 756 687
15 Michajlov 151 147 142 136 129 121 112 103 224 242 239
16 Ubľa 810 823 835 846 856 865 873 881 1300 1318 1117
17 Dúbrava 222 234 245 255 264 272 279 286 464 363 330
18 Šmigovec -3 18 38 57 75 92 109 312 363 338
19 H. Roztoka 17 28 38 47 55 62 68 74 135 145 179
20 Strihovce -13 7 26 44 61 77 92 196 426 436 375
21 Brezovec -7 7 20 32 43 53 63 148 178 173
22 Ruská Volová 54 69 83 96 108 119 129 139 362 417 411
23 Klenová 506 513 519 524 528 531 533 535 804 866 744
24 Kalná Roztoka 433 464 494 523 551 578 604 630 937 976 752

Tab. 8. Prognóza demografického vývoja v Ubľanskej doline rozvojového variantu

č obec / rok 2037 2034 2029 2024 2019 2012 2007 2001 1970 1961 1948
12 S. Roztoka 602 453 334 423 364 335 336 335 434 431 394
13 Kolonica 1018 801 624 761 664 607 590 607 719 752 644
14 Ladomírov 805 582 399 542 439 376 353 376 771 756 687
15 Michajlov 256 165 94 145 114 103 112 103 224 242 239
16 Ubľa 1805 1297 889 1197 989 881 873 881 1300 1318 1117
17 Dúbrava 667 460 293 420 333 286 279 286 464 363 330
18 Šmigovec 385 243 126 218 151 109 92 109 312 363 338
19 H. Roztoka 272 166 80 146 100 74 68 74 135 145 179
20 Strihovce 332 217 122 197 142 107 92 196 426 436 375
21 Brezovec 453 243 73 203 113 63 53 63 148 178 173
22 Ruská Volová 349 239 149 219 169 139 129 139 362 417 411
23 Klenová 856 679 537 644 572 535 533 535 804 866 744
24 Kalná Roztoka 1023 822 656 787 691 630 604 630 937 976 752

Graf 7. Prognóza demografického vývoja v Ubľanskej doline minimálneho variantu

Graf 8. Prognóza demografického vývoja v Ubľanskej doline rozvojového variantu



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   37

289

593

431

228

400 8
0-14
muži 15-59
ženy 15-54
muži 60+
ženy 55+
nezistenom

2.2.3. Pčolinská dolina

Graf. 9. Demografický vývoj v jednotlivých obciach Pčolinskej doliny

Graf. 10. Veková štruktúra obyvateľstva Ubľanskej doliny

Tab. 9. Prognóza demografického vývoja v Pčolinskej doline minimálneho variantu

č obec / rok 2037 2034 2029 2024 2019 2012 2001 1970 1961 1948 1940
5 Pichne 577 574 571 566 560 553 546 663 612 555 549
6 Pčoliné 544 559 574 587 599 610 621 958 982 894 1039
7 Hostovice 181 216 251 284 316 347 378 664 821 794 815
8 Osadné 102 126 150 172 193 213 233 547 570 619 692
9 Čukalovce 66 81 96 109 121 132 143 385 431 408 470

10 Parihuzovce -7 1 9 15 20 24 28 152 188 212 233

Tab. 10. Prognóza demografického vývoja v Pčolinskej doline rozvojového variantu

č obec / rok 2037 2034 2029 2024 2019 2012 2001 1970 1961 1948 1940
5 Pichne 949 807 695 613 561 539 546 663 612 555 549
6 Pčoliné 1132 972 842 742 672 632 621 958 982 894 1039
7 Hostovice 859 729 619 529 459 409 378 664 821 794 815
8 Osadné 498 429 370 321 282 253 233 547 570 619 692
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9 Čukalovce 504 394 304 234 184 154 143 385 431 408 470
10 Parihuzovce 347 244 161 98 55 32 28 152 188 212 233

3. Kultúrne dedi čstvo, prírodné zdroje a krajinná štruktúra

Tab. 11. Kultúrne dedičstvo, prírodné zdroje a krajinná štruktúra

názov  územie objekt e r
Dlhé nad Cirochou obec centrum obce x

mlyn x
kaštieľ x x

minerálny prameň oddychová zóna x
 Trist lesopark x
  kaštieľ x x
Belá nad Cirochou obec centrum obce x

minerálny prameň oddychová zóna x
Zemplínske Hámre obec centrum obce x x
 Sninský kameň územie x x
 Vihorlat územie x x
Snina obec pamiatková zóna x

kaštieľ x x
 Sninské rybníky územie x x
Pichné obec centrum obce x
Pčoliné obec centrum obce x

Kvasná voda minerálny prameň x
Hostovice obec centrum obce x

vodný mlyn x x
Osadné obec centrum obce x

minerálny prameň oddychová zóna x
Čukalovce obec centrum obce x

minerálny prameň oddychová zóna x
Parihuzovce obec centrum obce x
Stakčín obec centrum obce x

Starina zaniknutá obec x
 Hajdošik územie x x
 Ruské zaniknutá obec x

minerálny prameň oddychová zóna x
Veľká Poľana zaniknutá obec x
Ostružnica zaniknutá obec x
Zvala zaniknutá obec x
Smolník zaniknutá obec x

 Dara zaniknutá obec x
Stakčínska  Roztoka obec centrum obce x
Kolonica obec centrum obce x
Ladomírov obec centrum obce x
 Kolonický vrch územie x x
Michajlov obec centrum obce x
Ubľa obec centrum obce x
Dúbrava obec centrum obce x
Šmigovec obec centrum obce x
Hrabová Roztoka obec centrum obce x



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   39

drevená cerkev x x
Strihovec obec centrum obce x
Brezovec obec centrum obce x
Ruská Volová obec centrum obce x

minerálny prameň oddychová zóna x x
 Kopyto územie x x
Klenová obec centrum obce x

minerálny prameň oddychová zóna x x
Kalná Roztoka obec centrum obce x

drevená cerkev x x
Havešová územie x x

Jalová obec pamiatková zóna x
drevená cerkev x x

Prislop Ulička územie x x
 obec centrum obce x
 minerálny prameň oddychová zóna x x
Topoľa obec centrum obce x

drevená cerkev x x
 Smrekovica zaniknutá obec x x
Runina obec centrum obce x

Valov oddychová zóna x x
 Tri studničky územie x x
 Ďurkovec územie x x
Kolbasov obec centrum obce x
Ruský Potok obec pamiatková zóna x

drevená cerkev x x
minerálny prameň oddychová zóna x x

Ulič obec centrum obce x
Uličské Krivé obec centrum obce x

drevená cerkev x x
Rožok územie x x

Zboj obec centrum obce x
minerálny prameň oddychová zóna x x

 Stinská územie x x
Riaba skala územie x x

Nová Sedlica obec centrum obce x
Stužica územie x x

 Kremenec územie x x

e – existujúci stav
r – rozvojový variant

4. Ekológia a životné prostredie

Tab. 12. Ekológia a životné prostredie

názov objekt e r
Dlhé nad Cirochou kanalizácia x
 čistička odpadových vôd x

odpadové hospodárstvo x x
Belá nad Cirochou odpadové hospodárstvo x x
Zemplínske Hámre kanalizácia x
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 čistička odpadových vôd x
odpadové hospodárstvo x x

Osadné odpadové hospodárstvo x x
Pčoliné odpadové hospodárstvo x x
Pichne odpadové hospodárstvo x x
Hostovice odpadové hospodárstvo x x
Čukalovce odpadové hospodárstvo x x
Parihuzovce odpadové hospodárstvo x x
Snina skládka tuhého komunálneho odpadu x x

odpadové hospodárstvo x x
Stakčín odpadové hospodárstvo x x
Jalová odpadové hospodárstvo x x
Prislop odpadové hospodárstvo x x
Stakčínska Roztoka odpadové hospodárstvo x x

kanalizácia x
Kolonica vodovod x

odpadové hospodárstvo x x
kanalizácia x

Ladomírov vodovod x
odpadové hospodárstvo x x
kanalizácia x

Michajlov vodovod x
odpadové hospodárstvo x x
domáce čističky odpadových vôd x

Ubľa čistička odpadových vôd x
kanalizácia x
odpadové hospodárstvo x x

Dúbrava vodovod x
odpadové hospodárstvo x x
kanalizácia x

Šmigovec vodovod x
 odpadové hospodárstvo x x

kanalizácia x
Hrabová  Roztoka vodovod x
 odpadové hospodárstvo x x

domáce čističky odpadových vôd x
Strihovce vodovod x
 odpadové hospodárstvo x x
Brezovec odpadové hospodárstvo x x

vodovod x
domáce čističky odpadových vôd x

Ruská Volová vodovod x
domáce čističky odpadových vôd x
odpadové hospodárstvo x x

Klenová vodovod x
kanalizácia
odpadové hospodárstvo x x

Kalná Roztoka vodovod x
kanalizácia x
odpadové hospodárstvo x x

Topoľa odpadové hospodárstvo x x
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Ruský Potok odpadové hospodárstvo x x
Runina kanalizácia x

odpadové hospodárstvo x x
Ulič kanalizácia x

odpadové hospodárstvo x x
Uličské Krivé vodovod x

odpadové hospodárstvo x x
Zboj kanalizácia x
 vodovod x

odpadové hospodárstvo x x
Nová Sedlica vodovod x

kanalizácia x
odpadové hospodárstvo x x

e – existujúci stav
r – rozvojový variant

Východoslovenská vodárenská sústava (VVS) – zásobuje rozhodujúce obce
riešeného územia Snina, Belá nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Stakčín z Vodárenskej
nádrže Starina. Zásobovanie pitnou vodou z Vodárenskej nádrže Starina sa realizuje pre
južná časť územia okresu (Kolonica, Ladomírov, Kalná Roztoka, Klenová, Ruská Volová,
Michajlov).

5. Doprava a technická infraštruktúra

5.1. Infraštruktúra cestnej dopravy

Tab. 13. Infraštruktúra cestnej dopravy

trasa e r
Belá n/Cirochou Zemplínske Hámre x x
Zemplínske Hámre Snina x x
Snina Humenné 1) x x

Ubľa x x
 Hostovice x x
 Pichne x x

Zemplínske Hámre x x
Osadné Hostovice x x

Balnica x
Solinka x

Pčoliné Čukalovce x x
Parihuzovce x x
Pichné x

Parihuzovce Ruské 3) x
Stakčín Príslop Ulič x x
Stakčín Stakčínska Roztoka x x

Kalná Roztoka Ubľa x x
Jalová x x
Ruské x

Stakčínska Roztoka Prislop x
Prislop Ruské x
Ubľa Michajlov x x
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 Dúbrava x x
 Brezovec x
Dúbrava Šmigovec Strihovce x x
Šmigovec Hrabová Roztoka x x
Klenová Ruská Volová x x
Topoľa Runina x x
Kolbasov Ruský Potok x x
Ulič Nová Sedlica x x

Ruské x
Brezovec 2) x
Zabriď x

1) Cesta I/74 Humenné – Snina – Ubľa – hranica SR / Ukrajina je súčasťou ciest celoštátnej
úrovne. Cesta vytvára priamy prístup na ukrajinskú hranicu a  plánuje sa s  územnou
rezervou parametrov pre 4 - prúdovú cestu. Pre navrhovanú kategóriu cesty C 11,5/80 (s
rezervou na možné rozšírenie na C22,5/80) sa uvažuje s obchvatmi sídiel, podľa
charakteru aj výhľadového zaťaženia hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj.
Prepojenie na Ľvov bude mať rozhodujúci význam pre využitie potenciálu cestného ťahu
Prešov – Ubľa, rozvoj turizmu a obchodných aktivít Ukrajiny a SR.

2) V súvislosti s ochranným pásmom vodárenskej nádrže Starina, kde je nutné z cestnej
premávky vyradiť úsek cesty II/558 Jalová – Príslop a  prerušený prístup do Uličskej doliny
nahradiť novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič. Jeho realizáciou sa
vytvorí prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) – Ruský Hrabovec –
Ubľa – Ulič – Nová Sedlica.

3) Severná trasa navrhovanej Karpatskej cesty

5.1.1. Cestné hrani čné priechody

Tab. 14. Infraštruktúra hraničných priechodov

druh lokalita PL UA  e r
cestný Ubľa – Malyj Bereznyj 1) x x x

Ruské – Roztoky Górne 3) (ekologická doprava ) x x
Osadné – Balnica 3) x
Osadné – Solinka 3)

 (ekologická doprava) x
Ulič – Zabriď 2) x x

cyklistický Ruské – Roztoky Górne (ekologická doprava) x x x
peší Osadné - Balnica x x

1) Na ceste I/74 Ubľa – Malyj Bereznyj pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5 t
celkovej hmotnosti, s obmedzením tovarového styku. Výhľadovo je navrhovaný na zmenu
kategorie do vyššej kategórie medzinárodných priechodov bez obmedzenia tovarového
styku a s nákladnou TIR dopravou.

2) Ulič – Zabriď, cestný hraničný priechod pre malý pohraničný styk (auta, cyklisti a chodci),

3) Alternatívy riešenia otvorenie regiónu na Poľsko pre autá, cyklistov a peších / ekologická
doprava /



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   43

5.1.2. Infraštruktúra železni čnej a kombinovanej dopravy

Tab. 15. Infraštruktúra železničnej dopravy

trať Humenné – Stakčín 1) e r
druh nákladná x x

osobná x x
kombinovaná x

1) Už v súčasnosti je prevádzka väčšiny regionálnych (miestnych) tratí z  ekonomických
dôvodov obmedzená alebo zastavená.

5.2. Infraštruktúra leteckej dopravy

Tab. 16. Infraštruktúra leteckej dopravy

Kolonický vrch e r
druh medzinárodné x

regionálne x
aeroklubové x
účelové poľnohospodárstvo x x

5.3. Infraštruktúra vodnej dopravy

Na riešenom území nie sú podmienky pre vodnú dopravu.

  5.4.     Infraštruktúra vlekov

Tab. 17. Infraštruktúra vlekov

lokalita e r
Parihuzovce x x
Ulič x x
Ruské x x
Zemplinske Hámre x
Kolonica x
Prislop (Karcaba) x

6. Rozvoj hospodárskej základne

Tab. 18. Rozvoj hospodárskej základne

názov objekt e m
Dlhé n/Cirochou priemyselná zóna x x
 agrokomplex x x
Belá n/Cirochou priemyselná zóna x x
 agrokomplex x x
Snina priemyselná zóna x x
 agrokomplex x x
Pichné agrokomplex x x

rezervné územie x x
Pčoliné agrokomplex x x
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priemyselná zóna x
rezervné územie x x

Hostovice agrokomplex x x
rezervné územie x x

Osadné agrokomplex x
Čukalovce agrokomplex x x
Parihuzovce agrokomplex x
Stakčín agrokomplex x x

priemyselná zóna x x
rezervné územie x x

Ladomírov priemyselná zóna x x
Michajlov agrokomplex x x
Ubľa priemyselná zóna x x
 agrokomplex x

logistické centrum x
Dúbrava agrokomplex x x
Šmigovec agrokomplex x x
Strihovce agrokomplex x x
Brezovec agrokomplex x x
Klenová agrokomplex x x

priemyselná zóna x x
Kalná Roztoka rezervné územie x x

agrokomplex x
Topoľa rezervné územie x x
Runina rezervné územie x x

agrokomplex x x
Ulič priemyselná zóna x x

rezervné územie x x
agrokomplex x x

Uličské Krivé rezervné územie x x
Zboj rezervné územie x x
 agrokomplex x x
Nová Sedlica agrokomplex x x

7. Využitie rekrea čného potenciálu a cestovného ruchu

Tab. 19. Využitie rekreačného potenciálu územia

názov  lokalita objekt e r
Dlhé n/C obec centrum obce x x

minerálny prameň oddychová zóna x x
 Trist bazén x
  táborisko x x
  lesopark x

letné stredisko cestovného ruchu x
Belá n/C obec centrum obce x x

minerálny prameň oddychová zóna x x
Z. Hámre obec športový areál x x
  múzeum x
  táborisko x
  bazén x
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  infocentrum x
oddychová zóna x x
chatová oblasť x x
letné a zimné stredisko cestovného ruchu x

 Sninský kameň lanovka x
  zrub x
 Vihorlat 1) zrub x
  turistický chodník Vihorlat x
Snina obec turistický okruh x
  krytá plaváreň x
  penzión x x

hotel x x
pamiatková zóna x

 Sninské rybníky bazén x x
chatová oblasť x x

  letné a zimné stredisko cestovného ruchu x x
Pichné obec centrum obce x x

oddychová zóna x
Pčoliné obec centrum obce x x

rusínske kultúrne centrum x
Kvasná voda oddychová zóna x x

Hostovice obec centrum obce x x
pamiatková zóna x
oddychová zóna x x

Osadné obec táborisko x x
  infocentrum x

centrum obce x x
minerálny prameň oddychová zóna x x

chatová oblasť x
letné stredisko cestovného ruchu x

Čukalovce minerálny prameň oddychová zóna x x
Parihuzovce obec zimné stredisko cestovného ruchu x x
  penzión x
  infocentrum x

oddychová zóna x
Stakčín obec rybník x
  infocentrum x

oddychová zóna x x
Starina vyhliadka x

 Hajdošik rozhľadňa x
 Smolník chatová oblasť x
 Ruské infocentrum x

chatová oblasť x
letné a zimné stredisko cestovného ruchu x

minerálny prameň oddychová zóna x x
zrub x

Veľká Poľana chatová oblasť x
Ostružnica chatová oblasť x
Zvala chatová oblasť x

 Dara zaniknutá obec x
S. Roztoka obec centrum obce x x
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  táborisko x
oddychová zóna x

Kolonica obec centrum obce x x
Bejvoč letné a zimné stredisko cestovného ruchu x x

chatová oblasť x
Ladomírov Kolonický vrch ihriská x
  penzión x
  infocentrum x

letisko x x
Michajlov obec osobnosť x x

centrum obce x x
  galéria x

oddychová zóna x
Ubľa obec cestný hraničný prechod Ukrajina x x
  infocentrum x
Dúbrava obec centrum obce x x

oddychová zóna x
Šmigovec obec oddychová zóna x
H. Roztoka obec centrum obce x x
  oddychová zóna x

rybník x
Strihovec obec táborisko x
  penzión x
  infocentrum x

centrum obce x x
oddychová zóna x

Brezovec obec centrum obce x x
oddychová zóna x
chatová oblasť x

R Volová obec centrum obce x x
  chatová oblasť x x

minerálny prameň oddychová zóna x x
 Kopyto rozhľadňa x
Klenová obec centrum obce x x

minerálny prameň oddychová zóna x x
K. Roztoka obec táborisko x
  centrum obce x x

Roveň rekreačné stredisko x
Jalová obec táborisko x

pamiatková zóna x
Príslop Karcaba penzión x
  táborisko x
  infocentrum x

letné a zimné stredisko cestovného ruchu x
 obec centrum obce x x
 minerálny prameň oddychová zóna x x
Topoľa obec centrum obce x x

oddychová zóna x x
múzeum x

 Smrekovica zaniknutá obec x x
Runina obec ihriská x x
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  bazén x
  rybník x
  infocentrum x
  klimatická ozdravovňa x
  hipoturistika x
  hipoterapia x

oddychová zóna x x
letné a zimné stredisko cestovného ruchu x

 Tri studničky kaplnka x
rekreačná zóna x

 Ďurkovec rozhľadňa x
Kolbasov obec centrum obce x x

oddychová zóna x x
Ruský Potok obec pamiatková zóna x
  centrum obce x x

minerálny prameň oddychová zóna x x
Ulič obec hraničný prechod x
  stanový tábor x
  infocentrum x
  bazén x

centrum obce x x
múzeum x
vyhliadka x
letné a zimné stredisko cestovného ruchu x x

U. Krivé obec centrum obce x x
Zboj obec osobnosť x x
  centrum obce x x

minerálny prameň oddychová zóna x x
 Stinská zrub x

Riaba skala zrub x
N. Sedlica obec ihriská x
  táborisko x
  centrum obce x x
  rybník x x
  hipoterapia x
  hipoturistika x
  bazén x

oddychová zóna x
chatová oblasť x
letné a zimné stredisko cestovného ruchu x

Stužica zrub x
 Kremenec 2) zrub x

vyhliadka x

1) Rekreačný územný celok Zemplínska Šírava a Vihorlat. V severnej časti pohoria Vihorlat je
rekreácia sústredená do rekreačných priestorov Chlmec – Porúbka (prímestská rekreácia
mesta Humenné) a Sninské rybníky. Územie poskytuje vhodné podmienky pre letný
sezónny pobyt pri vodnej ploche,  turistiku v lesných masívoch Vihorlatu, poľovníctvo,
rybárstvo, spoznávanie kultúrneho dedičstva (drevené pravoslávne kostolíky) a vidiecky
turizmus. Súčasťou územia je atraktívna Tibavská vinohradnícka oblasť. Nástupnými
centrami do rekreačných priestorov sú mestá Michalovce a Sobrance.  Najvýznamnejšími
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strediskami sú Biela Hora, Hôrka, Kamenec a Lúčky. Súčasná lôžková kapacita vo voľnom
cestovnom ruchu (hotely, chatové osady, penzióny, autokempingy).

2) Rekreačný územný celok Východné Karpaty. Rekreačný krajinný celok je súčasťou
trilaterálnej rovnomennej medzinárodnej biosférickej rezervácie. Územie predstavuje
zachovalú horskú krajinu. Ležia v nej demograficky i ekonomicky upadajúce sídla so
zachovalou ľudovou kultúrou a drevenými kostolíkmi. Z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
je tento rekreačný krajinný celok vhodný na špeciálne druhy turistiky – poznávanie
hodnotnej horskej prírody a kultúrneho dedičstva formou ekoturistiky a etnoturistiky.

8. Podmienky za členenia novo navrhovaných aktivít do územia

Pri začleňovaní navrhovaných aktivít do územia je potrebné dodržiavať nariadenia
a usmernenia zo záväzných dokumentácií a  to najmä týchto dokumentov:

• Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001,

• Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja schválený v rozsahu zmien
a doplnkov uznesením PSK č. 228/2004 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku
Prešovského kraja,

Ďalej je potrebné dodržať inštitucionálne a legislatívne podmienky v územnom rozvoji
a to najmä ustanovenia základného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku a jeho novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
zákonom NR SR č. 237/2000 Z. z. V prípade nových legislatívnych úprav je potrebná
aktualizácia tohto dokumentu za účelom harmonizovania navrhovaných aktivít
s aktualizovanou legislatívnou úpravou štátu.

Základnými nástrojmi územného plánovania sú územnoplánovacie podklady,
územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutie.

Územnoplánovacie podklady slúžia predovšetkým ako nástroje riešenia čiastkových
problémov v  území,  ako  prehĺbenie  alebo  overenie  riešenia navrhnutého
územnoplánovacou dokumentáciou, ako podklad územného rozhodovania v území, na
permanentné sledovanie zmien v území. Patria sem:

a) urbanistická štúdia,
b) územný generel,
c) územná prognóza,
d) územnotechnické podklady.

Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia, zosulaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj,
životné prostredie, ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania
a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracováva pre
stupeň celoštátny, regionálny, pre obce, časti obce a je základným nástrojom územného
rozvoja a starostlivosti o životné prostredie Slovenskej republiky, regiónov a obcí. Odvetvové
koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, koncepcie rozvoja obcí a iné programy
týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade so
záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie.

Územnoplánovaciu dokumentáciu tvoria :

a) Koncepcia územného rozvoja Slovenska
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b) Územný plán regiónu,
c) Územný plán obce,
d) Územný plán zóny.

Procesom priamej realizácie zámerov územného plánovania je proces územného
konania. Jeho cieľom je vymedzenie územia pre navrhovaný účel a stanovenie podmienok,
ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi
územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v
území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a
urbanistických hodnôt v území. Územné konanie tiež zabezpečuje súlad zámeru so zámermi
a záujmami ostatných dotknutých právnických a fyzických osôb, ktoré sú v zmysle zákona
účastníkmi územného konania. Závery územného konania, pre ktoré je príslušný stavebný
úrad, sú vyjadrené v územnom rozhodnutí.

9. Chránené časti územia

Ochranu prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov. Po vstupe do Európskej únie Slovensko postupne prechádza
na európsky systém ochrany prírody. Oproti doterajšej koncepcii ochrany prírody, kde sa
zdôrazňovala najmä ochrana území, ide o zameranie na účinnú ochranu biotopov a druhov,
pre ktoré sa vyhlasuje sústava chránených území NATURA 2000.

Na riešenom území sa nachádza 3 veľkoplošne chránené územia - 1 národný park
(Národný park Poloniny) a 2 chránené oblasti (CHKO Vihorlat a CHKO Východné Karpaty).
Na území okresu Snina sa nachádza 19 maloplošných chránených území, pričom z tohto
počtu je 16 národných prírodných rezervácií, 3 prírodných rezervácií,   1  prírodná pamiatka.

Tab. 20. Veľkoplošné chránené územia v okrese Snina

Názov Kategória Plocha  [ha] S
K

S
P

S
V

S
O

H
E

M
I

M
L

Poznámka

Poloniny NP 29 805 x V bezprostrednom
kontakte s hranicou

Východné
Karpaty

CHKO 25 307 x x x x x Územná súvislosť
s NP Poloniny

Vihorlat CHKO 17 485 x x x x V blízkosti hraníc

Tab. 21. Počet chránených druhov  vo veľkoplošných chránených územiach v okrese Snina

územie Počet chránených
druhov

Počet chránených
druhov v MCHÚ
mimo NP / CHKO

Počet chránených
druhov vo voľnej
krajine

NP Poloniny 54 44 6
CHKO Vihorlat 34 2
CHKO Východné
Karpaty

47 24 21

Tab. 22. Maloplošné chránené územia v okrese Snina

obec lokalita stupeň
Hostovice Hostovické lúky PR
Osadné Udava PR
 Hlboké PR
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Stakčín Hrúnok (Grúnik) PR
 Gazdoráň PR
 Stružnická dolina PR
 Šípková PR
 Ruské PR
 Pľaša NPR
 Pod Ruským NPR
K. Roztoka Havešová NPR
Príslop Ulička PP
Kolbasov Ostrá (Uličská ostrá) PR
 Bžaná PR
R. Potok Borsučiny PR
U. Krivé Rožok NPR
Zboj Stinská NPR
 Riaba Skala NPR
 Bahno PR
 Slatiná pod Stinskou PR
N. Sedlica Stužica NPR
Z. Hámre Motrogoň PR

Podstavka PR

Tab. 23. Územia zvláštneho významu pre životné prostredie v okrese Snina

obec lokalita objekt názov
Dlhé n/Cir Trist rybník
  minerálny prameň
Belá n/Cir obec rieka Cirocha
  rieka Barnov potok
  minerálny prameň sírovodíkový
Z. Hámre obec rieka Barnov potok
 Sninský kameň územie
 Vihorlat územie
  rozvodie Cirocha/Laborec
Snina obec rieka Cirocha
  rieka Pčolinka
  skládka TKO  
 Sninské rybníky územie
Pichné obec rozvodie Cirocha / Udava
Pčoliné Kvasná voda minerálny prameň  
  rieka Pčolinka
 Magura územie vrchol
  dub GK cerkvi 1670
Hostovice obec rozvodie Cirocha / Udava
  rieka Udava
  prírodná

rezervácia
Hostovické lúky

 Hostovické lúky územie  
Osadné obec rozvodie Severné/Čierne more
  prameň Udavy
  minerálny prameň
 Udava územie NPR



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   51

 Hlboké územie NPR
Čukalovce obec minerálny prameň
Stakčín obec rieka Cirocha
  rieka Chotinka
  rieka Oľchovec
 Nastaz územie
 Hrúnok územie NPR
 Starina rieka Cirocha

Vodárenská nádrž  
 Gazdoráň územie PR
 Stružnická dolina územie NPR
 Šípková územie NPR
 Veľká Poľana rieka Cirocha
 Ruské územie NPR
  prameň Cirochy
  minerálny prameň
 Pľaša územie NPR
 Pod Ruským územie NPR
Kolonica obec rozvodie Cirocha / Uh
  rieka Kolonička
Ubľa obec rieka Ubľanka
  rieka Dúbravka
  CHKO Vihorlat
  CHKO Východné Karpaty
  rieka Ubľanka
Dúbrava obec strom dub (500 R)
  park chránené stromy
R. Volová obec minerálny prameň  
 Kopyto územie
Klenová obec minerálny prameň
K. Roztoka Kalná územie (1554)  
  Roztoka územie (1568) 
 Havešová územie NPR
Príslop Karcaba rozvodie Cirocha / Uh
 obec minerálny prameň
  rieka Ulička
 Ulička územie PP
Topoľa obec strom lipa (200 R)
  kameňolom  
Runina obec prameň Valov
  prameň Ulička
 Tri studničky minerálny prameň
 Ďurkovec územie  
  rozvodie Severné/Čierne more
Kolbasov obec rieka Ulička
 Ostrá územie NPR
 Bžaná územie PR
Ruský
Potok

obec minerálny prameň

 Borsučiny územie PR
Ulič obec rieka Ulička
  rieka Zbojský potok
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U. Krivé Rožok územie NPR
Zboj obec minerálny prameň
 Stinská jaskyňa
  územie NPR
 Riaba Skala územie NPR
 Bahno územie PR
 Slatiná pod Stinskou územie NPR
N. Sedlica Kremenec územie  
 Stužica územie NPR
 Riaba Skala územie  

Významnou devízou územia okresu Snina je vysoko hodnotná prírodná, zatiaľ
relatívne málo narušená horská i podhorská krajina osobitá v celoslovenskom
i stredoeurópskom kontexte. Významnými zachovalými historickými krajinnými štruktúrami sú
atraktívne lúčno – pasienkarské lokality Polonín  i kultúrna krajina Vihorlatu. Mimoriadnu
pozornosť si zasluhujú špecifické územia významovo i hodnotovo výrazne prevyšujúce
región prešovského kraja a to predovšetkým Vihorlat a Bukovské vrchy.

Z celkového počtu 9-tich národných parkov Slovenska sa v okrese nachádza
Národný park Poloniny. Národný park Poloniny získal v roku 1998 Diplom Rady Európy. Sú
tu chránené najväčšie komplexy bukových lesov zvané aj "zelené pľúca Európy". Je to
územie s výnimočne malou hustotou osídlenia - 5-20 obyvateľov / km2, preto je vplyv človeka
na prostredie minimálny. Na území parku je mimoriadna koncentrácia endemických a
ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Územie patrí k najväčším oblastiam Európy s
výskytom veľkých lesných zvierat - medveď hnedý, zubor hôrny, jeleň obyčajný, rys ostrovid
a mačka divá. Rezervácia slúži na uschovanie genofondu niektorých ohrozených druhov
vtáctva a udomácnených zvierat ako je zubor, kôň hucúlsky, atď..

Návrh zvýrazňuje špecifika riešenia ochrany prírody, krajiny a prvkov MÚSES
v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie na ochranu biotopov.

Základné limitujúce faktory :

• stavebné investície umiestňovať mimo chránených  území s najvyšším stupňom ochrany
a mimo existujúcich a navrhovaných A zón chránených území,

• minimalizovať umiestňovanie objemovo a plošne náročných investícií do prvkov ÚSES
a do území s osobitnou územnou  ochranou mimo zastavaných území

• do osobitne chránených území   umiestňovať investície/činnosti, ktoré sú priamo závislé
na morfológii územia  a iných konkrétnych prírodných danostiach  územia

• objemovo, kapacitne  a plošne náročné stavby/investície umiestňovať prioritne do
zastavaných území,

• vo voľnej krajine t.j. mimo zastavaných území  prioritne využívať  plochy,  stavebnou
činnosťou už zasiahnuté,

• na území národných parkov, chránených krajinných oblastí, chránených vtáčích území
a území európskeho významu  nevytvárať nové rekreačné zóny a zóny CR (ako nové
satelity) s ubytovacou funkciou   s plošne a objemovo náročnými stavbami

• územia osobitne chránené využívať prednostne na letnú turistiku, poznávaciu turistiku
a v naviazanosti na terénne danosti územia v prípustnej miere i pre zimné športy  a letné
vodné športy

• neumiestňovať veterné elektrárne do území s 3. až 5. stupňom ochrany a do chránených
vtáčích území
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Návrh aktivít/investícií definovaných v UrŠ a jej výkresoch, ktoré nie sú v súlade s
vyššie uvedenými regulatívami OPaK je potrebné považovať za nerealizovateľné,
pokiaľ v samostatnom procese na základe podrobnejšej dokumentácie konkrétnej
aktivity nebude preukázané,
- že aktivita nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody.
- že aktivita za určitých konkrétnych podmienok je realizovateľná, bez poškodenia
záujmov ochrany prírody a krajiny.

10. Etapizácia, vecná a časová koordinácia, zmeny využitia územia a iných
cieľov a úloh

Tab. 24. Harmonogram etapizácie, vecná a časová koordinácia, zmeny využitia územia
a iných cieľov a úloh

Kód
obce

názov navrhovaná
aktivita

0
9

1
4

1
9

2
4

2
9

3
4

3
9

4
4

4
9

5
4

5
9

520161 Dlhé n/C obec centrum obce
  cestný obchvat

priemyselná zóna
minerálny prameň oddychová zóna

 Trist bazén
  táborisko
  lesopark

cesta
letné stredisko
cestovného ruchu

520039 Belá n/C obec centrum obce
  cestný obchvat

minerálny prameň oddychová zóna
priemyselná zóna

521108 Z. Hámre obec športový areál
  múzeum
  táborisko
  bazén
  infocentrum

oddychová zóna
chatová oblasť
parkovisko
kanalizácia
letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu
rezervné územie

 Sninský kameň lanovka
  zrub
 Vihorlat zrub
  turistický chodník

Vihorlat
520802 Snina obec turistický okruh

  krytá plaváreň
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  penzión
hotel

  cestný obchvat
pamiatková zóna
priemyselná zóna
rezervné územie

 Sninské rybníky bazén
chatová oblasť

  letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu

520659 Pichné obec centrum obce
oddychová zóna
ekologické
poľnohospodárstvo
cestné prepojenie
Pčoline
rezervné územie

520641 Pčoliné obec centrum obce
priemyselná zóna
ekologické
poľnohospodárstvo
rezervné územie
centrum rusínskej
kultúry

Kvasná voda minerálny prameň
oddychová zóna

520209 Hostovice obec centrum obce
pamiatková zóna
oddychová zóna
rezervné územie
ekologické
poľnohospodárstvo

520594 Osadné obec táborisko
  infocentrum

centrum obce
minerálny prameň oddychová zóna

parkovisko
chatová oblasť
letné stredisko
cestovného ruchu

520136 Čukalovce obec ekologické
poľnohospodárstvo

minerálny prameň oddychová zóna
520632 Parihuzovce obec zimné stredisko

cestovného ruchu
  cesta Parihuzovce

Ruské sedlo
  penzión
  infocentrum

oddychová zóna
520829 Stakčín obec rybník



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   55

  infocentrum
  cestný obchvat

oddychová zóna
priemyselná zóna
rezervné územie
ekologické
poľnohospodárstvo

 Starina preložka cesty
vyhliadka
parkovisko

 Hajdošik rozhľadňa
 Smolník chatová oblasť
 Ruské cesta Ulič – Ruské

sedlo
  infocentrum

chatová oblasť
letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu

minerálny prameň oddychová zóna
zrub

Veľká Poľana chatová oblasť
Ostružnica chatová oblasť
Zvala chatová oblasť

rezervné územie
 Dara zaniknutá obec

520811 S. Roztoka obec centrum obce
  táborisko
  kanalizácia

oddychová zóna
520390 Kolonica obec centrum obce

  vodovod
  cestný obchvat

priemyselná zóna
Bejvoč letné a zimné

stredisko
cestovného ruchu
chatová oblasť

520438 Ladomírov obec vedecké
pracovisko

  vodovod
  cestný obchvat

priemyselná zóna
 Kolonický vrch ihriská
  penzión
  infocentrum

cestné prepojenie
Klenova
letisko

520489 Michajlov obec osobnosť
centrum obce

  vodovod
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  galéria
oddychová zóna
ekologické
poľnohospodárstvo

520918 Ubľa obec čistička
odpadových vôd

  cestný hraničný
prechod

  infocentrum
  cestný obchvat

priemyselná zóna
520179 Dúbrava obec obecný úrad

centrum obce
oddychová zóna
ekologické
poľnohospodárstvo

520870 Šmigovec obec obecný úrad
  gerontologické

zariadenie
oddychová zóna
ekologické
poľnohospodárstvo

520217 H. Roztoka obec centrum obce
  oddychová zóna

rybník
520845 Strihovec obec táborisko

  penzión
  infocentrum

centrum obce
oddychová zóna

520080 Brezovec obec cesta (Ulič
Brezovec)
centrum obce
oddychová zóna
chatová oblasť

520748 R Volová obec centrum obce
  chatová oblasť

minerálny prameň oddychová zóna
 Kopyto rozhľadňa

520365 Klenová obec vodovod
centrum obce

minerálny prameň oddychová zóna
priemyselná zóna
ekologické
poľnohospodárstvo

520322 K. Roztoka obec táborisko
  centrum obce
  vodovod

rezervné územie
Roveň cestné prepojenie

Stakčín
rekreačné
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stredisko
520284 Jalová obec táborisko

pamiatková zóna
vyhliadka

520675 Príslop Karcaba penzión
  parkovisko
  táborisko
  infocentrum

letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu

 obec centrum obce
 minerálny prameň oddychová zóna

rezervné územie
520888 Topoľa obec centrum obce

  cesta
oddychová zóna
rezervné územie
múzeum

 Smrekovica cesta
520730 Runina obec ihriská

  kanalizácia
  bazén
  cesta
  Rybník –

viacúčelová vodná
plocha

  infocentrum
  vodovod
  klimatická

ozdravovňa
  hipoturistika
  hipoterapia

rezervné územie
oddychová zóna
letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu

 Tri studničky kaplnka
rekreačná zóna

 Ďurkovec rozhľadňa
520381 Kolbasov obec centrum obce

oddychová zóna
520764 Ruský

Potok
obec pamiatková zóna

  centrum obce
minerálny prameň oddychová zóna

520934 Ulič obec hraničný prechod
  kanalizácia
  stanový tábor

cestný obchvat
  cesta Ulič
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Berezovec
  cesta Ulič Ruské

sedlo
  infocentrum
  bazén

centrum obce
priemyselná zóna
rezervné územie
ekologické
poľnohospodárstvo
múzeum
vyhliadka
letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu

520942 U. Krivé obec vodovod
centrum obce
cestný obchvat
rezervné územie

521051 Zboj obec osobnosť
  vodovod
  centrum obce

minerálny prameň oddychová zóna
rezervné územie
ekologické
poľnohospodárstvo

 Stinská zrub
  vodovod

Riaba skala zrub
520551 N. Sedlica obec ihriská

  vodovod
  vedecké

pracovisko
  táborisko
  centrum obce
  rybník
  hipoterapia
  hipoturistika
  bazén

oddychová zóna
chatová oblasť
letné a zimné
stredisko
cestovného ruchu

Stužica zrub
 Kremenec zrub

vyhliadka

11. Systém ozna čovania funkcie územia

x (kód funkcie) xxx xxx ... xxx
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(kód aktivity)1 (kód aktivity)2 (kód aktivity)n

1 = obytné územia viď prílohu č. 3 viď prílohu č. 3 viď prílohu č. 3
2 = poľnohospodárstvo a lesníctvo
3 = výroba
4 = doprava
5 = vodné plochy
6 = potenciál cestovného ruchu (šport,

rekreácia, pamiatky, ...)
7 = ochrana prírody
8 = prírodné zdroje
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Príloha č. 1

Vývoj obyvate ľstva v okrese Snina

č Názov 2007 2001 1991 1980 1970 1961 1948 1940 1930 1921 1910 1900 1890 1880 1869
1 Dlhé n/Cirochou 2042 2123 1939 1865 1640 1352 1393 1326 1339 1337 1336 1400 1343 1568
2 Belá n/Cirochou 3300 3296 3054 2900 2544 2118 1562 1450 1340 1161 1052 1107 1019 945 1001
3 Zemplínske Hámre  1264 1272 1272 1430 1282
4 Snina 21325 21325 19170 13347 9979 7567 5062 4746 4032 3423 2946 2746 2279 2197 2329
5 Pichné 554 546 663 612 555 549 517 427 397 447 403 370 443
6 Pčoliné 1718 621 958 982 894 1039 1011 912 879 913 804 729 736
7 Hostovice 348 378 664 821 794 815 728 628 699 837 808 800 827
8 Osadné 214 233 547 570 619 692 615 568 664 723 529 523 619
9 Čukalovce 153 143 385 431 408 470 430 423 409 436 400 431 363

10 Parihuzovce 25 28 152 188 212 233 245 216 219 192 237 244 247
11 Stakčín 2345 2385 2437 4658 2372 2033 1563 1898 1935 1557 1371 1266 904 846 963
12 Stakčínska Roztoka 336 335 434 431 394 422 367 308 321 271 276 246 296

Ruské 781 832 739 970 869 751 769 702 643 614 592
Veľká Poľana 677 680 684 864 791 664 705 741 639 610 658
Smolník 353 381 404 445 397 379 375 337 281 235 276
Ostružnica 168 188 194 193 218 199 176 197 204 138 168
Zvala 411 444 440 496 567 417 441 436 501 417 475
Dara 185 194 209 214 210 160 154 164 173 164 176
Starina 904 973 879 910 911 783 758 831 798 785 777

13 Kolonica 590 607 719 752 644 695 651 548 516 549 555 441 619
14 Ladomírov 353 376 771 756 687 733 619 491 471 450 384 342 429
15 Michajlov 112 103 224 242 239 272 229 156 190 161 119 96 153
16 Ubľa 873 881 1300 1318 1117 1309 1090 956 972 947 776 718 756
17 Dúbrava 279 286 464 363 330 398 355 308 295 283 236 216 245
18 Šmigovec 92 109 312 363 338 387 350 307 294 283 247 220 217
19 Hrabová Roztoka 68 74 135 145 179 174 137 142 148 165 137 132 123
20 Strihovce 92 196 426 436 375 443 414 337 315 344 275 250 244
21 Brezovec 53 63 148 178 173 205 170 131 167 142 139 119 95
22 Ruská Volová 129 139 362 417 411 468 475 415 499 429 344 296 357
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23 Klenová 533 535 804 866 744 957 975 778 842 818 689 562 620
24 Kalná Roztoka 604 630 937 976 752 804 680 572 572 568 417 433 517
25 Jalová 89 86 106 158 183 185 196 204 172 122 87 103 105 115 160
26 Príslop 66 72 110 174 231 227 230 297 203 167 159 168 159 109 115
27 Topoľa 197 225 292 504 640 687 562 604 566 500 504 511 481 400 432
28 Runina 68 91 141 205 275 306 291 371 376 264 555 279 227 227 197
29 Kolbasov 117 129 195 299 390 424 408 584 398 377 372 328 290 250 243
30 Ruský Potok 152 161 219 324 407 445 419 518 504 448 428 381 304 251 279
31 Ulič 1038 1078 1180 1379 1469 1289 960 1284 1141 903 998 857 744 635 618
32 Uličské Krivé 277 288 373 515 608 558 511 606 555 408 405 398 314 306 312
33 Zboj 451 488 657 950 1128 1114 968 1238 1108 926 1002 832 688 523 533
34 Nová Sedlica 323 337 448 686 793 795 679 896 772 640 685 590 488 339 263
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Príloha č. 2

Návrh riešenia rozvoja územia obcí Polonín

Belá nad Cirochou

História
Prvá zmienka o obci je z roku 1451. Bola vlastníctvom rodiny Drugethovcov. Ďalšia zmienka
z roku 1715 je o miestnom mlyne. V polovici 18. storočia sa obyvatelia obce zaoberali
kamenárstvom. V 19. storočí tu stála huta na spracovanie železnej rudy. Do roku 1926 sa tu
nachádzal drevený kaštieľ. V strede obce sa v ruinách nachádza vodný mlyn. Belá nad
Cirochou má rímsko - katolický kostol z roku 1912.

Poloha: leží v mieste styku Nízkych Beskýd s pohorím Vihorlatu, na dolnej nive Cirochy
Nadmorská výška: 210 m n. m.

Turistické zaujímavosti: v katastrálnom území sa nachádza sírovodíkový prameň – Slaná
studňa, katolícky kostol v neogotickom slohe Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1912

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia štvrtej skupiny. Obec regionálneho významu, s počtom obyvateľov do
5 000.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, zdravotných, športových a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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V katastrálnom území sa nachádza sírovodíkový prameň – Slaná studňa, ktorý je jadrom
lokálneho športového a relaxačného centra. Rímsko katolícky kostol v neogotickom slohe
Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1912 je zakomponovaný kultúrno poznávacích trás
návštevníkov.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh zachováva pôvodnú štruktúru cestnej a železničnej dopravy slúžiacu pre nákladnú
a osobnú dopravu.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Cirochou. V katastri obce sa
nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.1. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV. Katastrom územia
prechádza aj prenosová sústava 110 kV.

2.2.4.2. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.3. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy a vykurovanie
spaľovaním plynu, resp. fosfilných palív .
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a severných svahoch Vihorlatu.
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Brezovec

História:
Historicky prvá zmienka o obci pochádza z r. 1567. Patrila humenskému panstvu, neskôr
ďalším rodinám. Grécko-katolícky kostol z prvej polovice 19. storočia je stavba východného
obradu v regióne Sniny.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 290 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti:  drevená zvonica

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec podľa návrhu patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho
typu o veľkosti do 300 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá využitie potenciálu cestovného ruchu na severnej časti pohoria Nastaz
plánovaným cestným prepojením Ubľa – Brezovec – Ulič. Návrh predpokladá vybudovanie
horského hotela na úpätí horského masívu Nastas prepojeného so strediskom zimných
športov v Uliči. Pre návštevníkov obce je v návrhu zakomponovaná ako turistická
zaujímavosť drevená zvonica.

2.1.3. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.
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2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

V súvislosti s ochranným pásmom vodárenskej nádrže Starina, kde je nutné z cestnej
premávky vyradiť úsek cesty II/558 Jalová – Príslop a  prerušený prístup do Uličskej doliny
návrh predpokladá nahradiť novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič.
Jeho realizáciou sa vytvorí prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) –
Ruský Hrabovec – Ubľa – Ulič – Nová Sedlica.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané ľavostranným prítokom rieky Ubľanka.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.4. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.5. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.6. Plynofikácia

Návrh nepredpokladá s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu.
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Čukalovce

História:
Prvá zmienka o obci je z roku 1567. Obec patrila do Zemplínskej župy, panstva Humenné. V
roku 1775 bola v Čukalovciach zriadená grécko-katolícka škola, fara a tiež kostol - najstaršia
murovaná stavba východného obradu v regióne Sniny. V roku 1998 – 2005 sa konala
rozsiahla rekonštrukcia kostola a nainštalovaná bola nová zvonica.

Poloha: Nízke Beskydy v doline potoka Pčolinka
Nadmorská výška: v strede obce 380 m n. m., v katastri 641 m n. m.

Turistické zaujímavosti: minerálny prameň

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Pčoliné ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 500 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové priestory pre bývanie. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

V katastrálnom území sa nachádza minerálny prameň, ktorý je jadrom navrhovaného
lokálneho športového a relaxačného centra.

2.1.4. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
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s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu. V katastri obci sú vhodné
podmienky pre ovocinárstvo.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh nepredpokladá vybudovanie nového cestného  prepojenia.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané potokom ako pravostranným prítok rieky
Pčolinka. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Zásobovanie vodou je riešené z lokálneho zdroja vody.

2.2.3. Energetika

2.2.4.7. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.8. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.9. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území katastra a na severných svahoch
Bukovských vrchov.
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Dlhé nad Cirochou

História:
Prvá písomná zmienka je z roku 1333. Ďalší písomný záznam týkajúci sa rodiny
Drugethovcov je z roku 1342. Od roku 1774 bola zemepánom rodina Sirmajovcov. Jej sídlom
sa stal barokový kaštieľ, ktorý sa zachoval dodnes. Rímsko-katolícky kostol z r. 1510 bol v 2.
pol. 18. stor. prestavaný a preklenutý. Je to najstaršia murovaná sakrálna stavba západného
obradu v regióne Sniny.

Poloha: rozhranie Nízkych Beskýd a pohoria Vihorlat
Nadmorská výška: 185 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: barokový kaštieľ z konca 18. storočia, gotický kostol z 15. storočia,
prestavaný v pol. 18. storočia, rekreačné stredisko Trist

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia piatej skupiny. Obec subregionálneho významu, s počtom obyvateľov do
6 000. Návrh vytvára nové urbanizačné priestory.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre bývanie. Do týchto priestorov sa je usmernená
výstavba rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, zdravotných, športových a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Barokový kaštieľ z konca 18. storočia a gotický kostol z 15. storočia, prestavaný v pol. 18.
storočia sú destinácie kultúrno poznávacích trás návštevníkov obce. V katastri obce návrh
predpokladá rozvíjať rekreačné stredisko Trist ako stredisko regionálneho významu,
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2.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh zachováva pôvodnú štruktúru cestnej a železničnej dopravy slúžiacu pre nákladnú
a osobnú dopravu.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Cirochou. V katastri obce sa
nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.10. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV. Katastrálnym územím
obce prechádza aj prenosová sústava 110 kV.

2.2.4.11. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.12. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES
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Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území Tristu a na severných svahoch
Vihorlatu.

Dúbrava

História:

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1548. V strede Dúbravy stojí neskorobarokový kaštieľ
s historickým parkom, ktorý bol postavený ešte v čase Rakúsko-uhorskej monarchie v roku
1763. Po oslobodení bol kaštieľ znárodnený a v súčasnosti slúži ako Domov sociálnych
služieb. Nachádza sa tu tiež grécko-katolícky kostol z r. 1892, postavený na mieste
pôvodného dreveného kostola. Pri kostole rastie mohutný dub.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 265 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky kostol z roku 1891 , neskorobarokový kaštieľ z roku
1763 so zachovalým historickým parkom, v ktorom sú vzácne chránené stromy (ľaliovník
tulipanokvetý, borovica vejmutovka), chránený strom – vyše 500-ročný dub

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 700 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov
a služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete sociálnych
zariadení.
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2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh rieši obec ako vstupnú bránu do Národného parku Poloniny a Chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat. Turistické zaujímavosti nachádzajúce sa v obci (grécko-katolícky kostol z
roku 1891 , neskorobarokový kaštieľ z roku 1763) je východiskom turistických a náučnch trás
návštevníkov. Zachovalý historický park, v ktorom sú vzácne chránené stromy (ľaliovník
tulipanokvetý, borovica vejmutovka) a chránený strom – vyše 500-ročný dub sú jadrom
chráneného parku.

2.1.6. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh zachováva pôvodnú štruktúru dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Strihoveckým potokom do rieky Ubľanka.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.13. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.14. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.15. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Lokálne zdroje tepla na báze spaľovania biomasy.
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území historického parku a na severných svahoch Vihorlatu.

Hostovice

História:
Prvá zmienka o obci Hostovice pochádza z roku 1354. Obyvatelia pracovali v rozľahlých
lesoch, pálili uhlie a chovali dobytok. Nachádza sa tu grécko-katolícky kostol z roku 1764,
ktorý bol postavený na mieste pôvodného dreveného kostola. Pod obcou je vodný mlyn z
konca 19. storočia.

Poloha: východná časť Ondavskej vrchoviny
Nadmorská výška: stred obce - 360 m n. m.(stred obce) , 305 - 875 m n.m (chotár)

Turistické zaujímavosti: prírodná rezervácia Hostovické lúky ,grécko-katolícky kostol Panny
Márie bol postavený v roku 1764 podľa projektu stavebnej kancelárie kráľovskej komory.
Stavbu obnovili a upravili v roku 1802.

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Pčoliné ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 900 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov
a služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, športových a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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Návrh predpokladá v južnej časti katastra obce vytvorenie relaxačného centrá s dôrazom na
chov koní a hypoturistiku (westernové mestečko). Vo východnej časti katastra obce návrh
predpokladá vybudovanie vodnej plochy pre vodné športy. Turistické zaujímavosti sú
zakomponované do turistických a poznávacích trás návštevníkov (prírodná rezervácia
Hostovické lúky, grécko-katolícky kostol Panny Márie z roku 1764 podľa projektu stavebnej
kancelárie kráľovskej komory).

2.1.7. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá skrátenie cestnej vzdialenosti v smere Osadné –Humenné vybudovaním
skratky v južnej časti katastra obce (vstup do relaxačného centrá).

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Udava. V katastri obce je rozvodie
Čierneho a Baltického mora a rozvodie riek Cirochy a Udavy. V katastri obce sa nenachádza
významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja Udava.

2.2.3. Energetika

2.2.4.16. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.17. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.18. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Hostovické lúky.

Hrabová Roztoka
História:
Prvýkrát sa obec spomína v roku 1568. Pôvodne patrila humenskému panstvu, neskôr
Klobusiczkovcom. Z druhej polovice 18. storočia pochádza aj obecná pečať, na ktorej je
vyobrazený dom, o ktorý je opretý rebrík. Obyvateľstvo sa zaoberalo tradičným
poľnohospodárstvom, pastierstvom, drevorubačstvom a povozníctvom. Nachádza sa tu
drevená cerkva sv. Bazila Veľkého z pol. 18. stor. – národná kultúrna pamiatka.

Poloha: Vihorlatské vrchy
Nadmorská výška: 400 m n. m. (stred obce)

Turistické  zaujímavosti: NKP - gréckokatolícky kostol sv. Bazila Veľkého z roku 1704

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 300 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá vybudovanie vodných plôch pre chov rýb a športové rybárstvo. Národná
kultúrna pamiatka gréckokatolícky kostol sv. Bazila Veľkého z roku 1704 ako turistická
atrakcia obce je vyznačená v turistických poznávacích trasách návštevníkov Slovenska.

2.1.8. Poľnohospodárstvo a výroba
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Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá so zachovaním súčasnej štruktúry dopravy.
2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá so špecifickým riešením dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané potokom ako pravostranným prítok
Strihoveckého potoka, ktorý sa vlieva do rieky Ubľanka. V katastri obce sa nenachádza
významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.19. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.20. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.21. Plynofikácia

Návrh nepredpokladá s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území južných svahoch Vihorlatu.
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Jalová

História:
Prvá zmienka o obci je z roku 1568, kedy mala názov Jelowa. Ľudia sa zaoberali
povozníctvom, drevorubačstvom a uhliarstvom. V období rokov 1939 až 1944 bola obec
pripojená k Maďarsku. V roku 1944 boli obyvatelia obce evakuovaní do už neexistujúcej
obce Dara. Drevený kostol z r. 1792, bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Upravený bol v r.
1831 a koncom 2O.st.prestavaný. Interiér je z polovice 18. storočia.

Poloha: Bukovské vrchy – Nízke Beskydy
Nadmorská výška: 350 m n. m. (stred obce), 325 - 500 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: NKP – drevený kostol sv. Gregora z roku 1792, zrubový roľnícky
domček

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 200 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Zachovalý ráz pôvodného urbanistického riešenia obce valašského osídlenia návrh
predpokladá uchovať a transformovať funkciu objektov na ubytovanie pre návštevníkov
regiónu. Pri súčasnom symbolickom cintoríne vybudovať informačnú základňu pre
návštevníkov územia. V katastri obce na kóte Maňov vybudovať rozhľadňu s prístupovými
turistickými trasami z Pčolinskej doliny (Pčoliné) a Cirošskej doliny (Jalová, Stakčín). Jadrom
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takto koncipovaného návrhu je národná kultúrna pamiatka drevený kostol sv. Gregora z roku
1792, zrubové roľnícke domčeky s pôvodnou urbanizáciou.

2.1.9. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá zachovanie súčasnej štruktúry dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Zámery riešenia si vyžaduje špecifické riešenie dopravy vybudovaním záchytného
parkoviska a orientácia na ekologickú dopravu osôb a tovarov.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané pravostranným prítokom rieky Cirocha.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z vodného zdroja Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.22. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.23. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.24. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
komplexnú ochranu  celého územia obce.
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Kalná Roztoka

História
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1554, kedy patrila humenskému panstvu
Drugethovcov a neskôr Szirmayovcom. Obyvateľstvo sa v tom čase venovalo najmä práci v
lesoch, páleniu uhlia a pastierstvu. Obec vznikla zlúčením dvoch obcí Kalná a Roztoka v
roku 1877. Nachádza sa tu drevený kostolík zo začiatku 18. storočia – národná kultúrna
pamiatka (časť Kalná) a murovaný kostol z r. 1820 (časť Roztoka).

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 286 m n. m. (stred obce), 680 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: NKP – drevený kostol sv. Bazila Veľkého z 1. pol. 18. stor.

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 1 000 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre bývanie. Nové požiadavky na bývanie sú
usmernené do rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových
rodinných domov v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete vzdelávacích
a športových.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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Návrh predpokladá so sústredením cestovného ruchu do územia Roveň s vybudovaním
vodných plôch pre športové rybárstvo. Národná kultúrna pamiatka drevený kostol sv. Bazila
Veľkého z 1. pol. 18. stor. je zakomponovaný do náučných poznávacích a turistických trás
Slovenska.

2.1.10. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vylúčenie dopravy do rekreačného strediska Roveň z obce vybudovaním
skratky vedenej z cesty III/56002 na vrchole kopca Ubči.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané ľavostranným prítokom rieky Ubľanka.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.25. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.26. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.27. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu.

Klenová

História:
Prvá zmienka o obci je z roku 1548, kedy sa volala Klenou. Radila sa medzi typické potočné
dediny. Obyvateľstvo sa živilo roľníctvom, pastierstvom a prácou v lese. V období rokov 1895
– 1940 odchádzali mnohí za prácou do Argentíny, Ameriky a Belgicka. Pravoslávna cerkva
bola postavená v roku 1806 na mieste pôvodného dreveného kostola. Pod kostolom sa
nachádza drevený zrubový domček z konca 19. storočia.

Poloha: Vihorlatské vrchy, dolina Ublianky
Nadmorská výška: 250 m n. m. (stred obce), 375,7 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: pravoslávny kostol Uspenia presvjatoj Bohorodici z roku 1805
(najväčší murovaný kostol východného obradu v regióne Snina), grécko-katolícky kostol
Zosnutia presvätej Bohorodičky z roku 1996, prícestný kríž z roku 1851

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia štvrtej skupiny. Obec s funkciou regionálneho významu, s počtom
obyvateľov do 1 000. Návrh vytvára nové urbanizačné priestory.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre bývanie. Do týchto priestorov sa je usmernená
výstavba rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, športových a sociálnych zariadení.
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2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

V južnej časti obce návrh predpokladá vybudovanie relaxačného centrá s vodnými plochami.
Pravoslávny kostol Uspenia presvjatoj Bohorodici z roku 1805 (najväčší murovaný kostol
východného obradu v regióne Snina) a grécko-katolícky kostol Zosnutia presvätej
Bohorodičky z roku 1996 spolu s prícestným krížom z roku 1851 sú destináciami náučných
a turistických trás návštevníkov regiónu.

2.1.11. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Vybudovanie relaxačného centrá si vyžaduje prepojenie s ubľanskou dolinou obnovením
historickej cesty Kolonický vrch – Klenova.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané ľavostranným prítokom rieky Ublianka.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.28. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.29. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.30. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu.

Kolbasov

História:
Existencia obce bola písomne prvýkrát doložená v r. 1492. Patrila humenskému panstvu, v
17. stor. panstvu Stropkov a od r. 1830 Grécko - katolickému biskupstvu v Prešove. V strede
obce je kamenný grécko-katolícky kostol z roku 1886 – chrám Troch svätiteľov, v ktorom sa
nachádzajú vzácne ikony na plátne a dreve. Okrem tabule na počesť oslobodenia sovietskou
armádou umiestnenej na budove obecného úradu, pripomína vojnu aj tabuľa na uctenie
pamiatky židovských občanov zavraždených Banderovcami v roku 1945, ktorá sa nachádza
na budove obecného úradu. V obci sa nachádza vojenský cintorín z prvej svetovej vojny s 33
pochovanými vojakmi.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 312 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky kostol Troch svätiteľov z roku 1880, Giostov kríž z
roku 1851, židovský cintorín, pamätná tabuľa zavraždeným 11 židovským občanom
povstaleckým komandom dňa 6.12.1945 (na budove OcÚ)

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 400 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov
a služieb.
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2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá využitie existujúcich turistických zaujímavosti (grécko-katolícky kostol
Troch svätiteľov z roku 1880, Giostov kríž z roku 1851, židovský cintorín, nálezisko
maromošských diamantov) komplementárne doplnené o udalosti (masakra 11 židovských
občanom povstaleckým komandom Ukrajinskej povstaleckej armády, hľadanie pokladov) na
destinácie turistických náučných trás.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá s uchovaní súčasnej štruktúry dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá so špecifickým riešením dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Ulička. V katastri obce sa nenachádza
významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá so zásobovaní pitnou vodou z vlastného vodného zdroja Veľký prameň.

2.2.3. Energetika

2.2.3.1. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.3.2. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.3.3. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu a Bukovských vrchov.

Kolonica

História:
Najnovšie historické výskumy datujú vznik obce v roku 1549, kedy sa obec spomína v
súvislosti s majetkovým sporom. Obyvatelia sa živili úrodou so skromných polí. Grécko-
katolícka cerkva z roku 1844, ktorá sa v obci nachádza, bola postavená na mieste
pôvodného dreveného kostola.

Poloha: Vihorlatské vrchy
Nadmorská výška: 445 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky, barokovo-klasicistický kostol z roku 1843 ,
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle (v katastri obce Ladomírov), kúpalisko
Bejvoč, náučný chodník - Cesta planét

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Stakčín ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 1 000 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov a
služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích a športových zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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Návrh rozvíja územie Bejvoč do regionálneho rekreačného a športového centrá v blízkosti
Astronomického observatória na Kolonickom sedle (v katastri obce Ladomírov) prepojeného
náučným chodníkom - Cesta planét.. Potenciál obce v oblasti turizmu a cestovného ruchu
dopĺňajú  turistické zaujímavosti (grécko-katolícky , barokovo-klasicistický kostol z roku 1843)
ako turistické destinácie návštevníkov obce.

2.2.4. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Kolonička, ktorá je ľavostranným prítokom
rieky Cirocha. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.1. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.2. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.3. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.
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2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Vihorlatu.

Ladomirov

História:
Obec sa prvýkrát spomína v roku 1567. Prvý úradný záznam s pôvodným názvom obce
Ladomer, pochádza z druhej polovice 18. storočia a to na pečati obce, ktorá je uložená v
Krajinskom archíve v Budapešti. Na pečati s kruhopisom je vyobrazená postava muža, ktorý
sype do uskladňovacej nádoby z vreca zrno. Ľudia sa živili tradičným poľnohospodárstvom,
pastierstvom, chovom dobytka a lesnými prácami. Až do roku 1918 patrila obec do
Zemplínskej stolice. Grécko-katolícka cerkva z roku 1890 bola postavená na mieste
pôvodného dreveného kostola.

Poloha: Vihorlatské vrchy - Ublianska pahorkatina
Nadmorská výška: 340 m n. m. (stred obce), 980 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky, barokovo-klasicistický kostol z roku 1890,
astronomické observatórium na Kolonickom sedle, náučný chodník - Cesta planét

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 800 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre bývanie. Nové požiadavky na bývanie sú
usmernené do rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových
rodinných domov v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov
a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť
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Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, športových a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára dominantný priestor Kolonické sedlo. V tomto priestore sústreďuje turistické,
vzdelávacie, vedecké aktivity okolo astronomického observatória na Kolonickom sedle.
Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky, barokovo-klasicistický kostol z roku 1890, , náučný
chodník - Cesta planét

2.1.1.5 . Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vybudovanie prepojenia Kolonické sedlo – Slnečné údolie (Klenová)
rekonštrukciou pôvodnej cesty. Predpokladá vybudovanie letiská úpravou existujúcej
pristávacej dráhy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74..

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Ubľanka. V katastri obce sa
nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.4.4. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.4.5. Slaboprúde rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.4.6. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo
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Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Vihorlatu.

Michajlov

História:
Obec založil Šoltýs s valašskými usadlíkmi v druhej polovici 16. storočia (1569). Nachádza
sa tu grécko-katolicky kostol z roku 1841, postavený na mieste pôvodného dreveného
kostola.

Poloha: Vihorlatské vrchy
Nadmorská výška: 250 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky kostol z roku 1841, jazda na koňoch a poníkovi (p.
Štefan Prus 0907 251 316), salaš Michajlov – ovčia farma (Ing. Slavomil Voloch), chata Ing.
Burdová

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 300 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre bytovú výstavbu. Nové požiadavky na
bývanie sú usmernené do rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby
nových rodinných domov v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh rozširuje existujúce územie (turistická chata) na aktivity turizmu a cestovného ruchu.
Návrh predpokladá zaradenie turistických zaujímavosti obce (grécko-katolícky kostol z roku
1841, salaš Michajlov – ovčia farma, jazda na koňoch a poníkovi) do destinácií turistických
trás.
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2.2.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh rozširuje existujúce urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto
priestorov je sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh zachováva existujúcu infraštruktúru dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané pravostranným prítokom rieky Ublianka.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.2.5.1. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.2.5.2. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.2.5.3. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Vihorlatských vrchov.



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   91

Nová Sedlica

História:
Existencia obce je písomne doložená prvou zmienkou z r. 1567. Do roku 1630 bola známa
pod názvom Rozdiel. Patrila humenskému panstvu, neskôr ďalším rodinám. Pôvodný
drevený kostolík z roku 1754 bol prenesený do skanzenu v Humennom. Nachádza sa tu
niekoľko objektov tradičnej ľudovej architektúry. V strede obce stojí pamiatkovo chránený,
pôvodný drevený zrubový domček z polovice 20. storočia. Na hraničnom hrebeni s Poľskom,
v oblasti Stužice, sa nachádza pomník padlému ruskému vojakovi A. Gladyšovi.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 421 m n. m. (stred obce), 1221 m n. m. (kataster obce – Kremenec)

Turistické zaujímavosti: NKP – drevený pravoslávny kostol sv. Michala archanjela z roku
1754, prevezený v roku 1971 do skanzenu v Humennom , NKP - tradičný roľnícky domček,
pomník ruskému vojakovi A. Gladyševovi, padlému v 2. sv. vojne (na slovensko-poľskej
hranici, na chrbte NP Poloniny), Medová baba – 7,1 m vysoká drevená socha na pamiatku
včelárky Žofie Maťašovskej (za obcou, pri včelíne)

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 800 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť
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Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
športových a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh definuje urbanizačný priestor pre turizmus a cestovný ruch. Do tohto priestoru
sústreďuje športoviská, golfové ihrisko, lyžiarske vleky, penzióny a hotely. Návrh
predpokladá vybudovanie horského hotela pod Kremencom a vyhliadkovej veže na vrchole
Kremenec (1221 m n. m). Najvýchodnejšia obec Slovenskej republiky je vhodnou
destináciou pre rôzne turistické a poznávacie trasy, doplnené o ďalšie turistické zaujímavosti
(národná kultúrna pamiatka drevený pravoslávny kostol sv. Michala archanjela z roku 1754,
národná kultúrna pamiatka tradičný roľnícky domček, pomník na slovensko-poľskej hranici
ruskému vojakovi A. Gladyševovi, padlému v 2. sv. vojne, horský hrebeň lúk Bukovských
vrchov vytvárajúce Poloniny, drevená plastika Medová baba – 7,1 m vysoká drevená socha
na pamiatku včelárky Žofie Maťašovskej pri včelíne, prales Stužica, národná prírodná
rezervácia Riaba skala, národná prírodná rezervácia Stinská)

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

V súvislosti s novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič sa vytvorí
prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) – Ruský Hrabovec – Ubľa –
Brezovec- Ulič –Uličské Krivé- Zboj– Nová Sedlica. Návrh predpokladá vybudovanie
prístupových obslužných komunikácie k horskému hotelu.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá špecifické riešenie dopravy formou ekologickej dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Zbojským potokom ako ľavostranným prítok
rieky Ulička. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd, sú
registrované dva minerálne pramene.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá so zásobovaním pitnou vodou z lokálneho vodného zdroja Stinská.

2.2.3. Energetika
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2.1.1.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území Bukovských vrchov.
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Osadné

História:
Obec sa spomína od r. 1543 pod pôvodným názvom Filerová Voľa. V roku 1612 bola známa
pod názvom Telepovce a od r. 1948 pod súčasným názvom. Pôvodne patrila humenskému
panstvu, neskôr ďalším rodinám. Obec má grécko-katolícky kostol z r. 1792. Pravoslávny
klasicistický kostol z r. 1933 bol postavený v staroruskom štýle. V krypte pravoslávneho
kostola sú uložené ostatky 1025 vojakov z prvej svetovej vojny. V obci sa nachádza viacero
tradičných roľníckych obytných a hospodárskych stavieb. V doline Udavy nad obcou, na
poľskej štátnej hranici, je známa Bieščadska úzkokoľajka postavená v r. 1895.

Poloha: severovýchodná časť Nízkych Beskýd, v pramennej oblasti Udavy, pri štátnej hranici
s Poľskom
Nadmorská výška: 394 m n. m.

Turistické zaujímavosti: Pravoslávny klasicistický kostol postavený v r. 1792, krypta z 1. sv.
vojny, sezónny turistický prechod Osadné - Baľnica

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Pčoliné ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 500 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť
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Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.
V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
športových a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh definuje priestor pre turizmus a cestovný ruch, pričom obec je vstupnou bránou do
riešeného územia zo severnej strany. V tomto priestore sa predpokladá vybudovať turistické
a informačné centrum. Pre návštevníkov návrh predpokladá zaradenie turistických
zaujímavosti obce do náučných a poznávacích tras (pravoslávny klasicistický kostol
postavený v r. 1792,  osárium z 1. sv. vojny, sezónny turistický prechod Osadné – Baľnica(.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh alternatívne rieši cestné napojenie s Poľskou republikou rekonštrukciou historickej
cesty Osadne – Solinka.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Udava, ktorá pramení v Bukovských
vrchoch nad obcou. Nad obcou je registrovaný zdroj podzemných vôd v údolí rieky Udava.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja Udava.

2.2.3. Energetika

2.1.2.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.2.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.2.7. Plynofikácia
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Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území Nízkych Beskýd.

Parihuzovce

História:
Prvá písomná zmienka je z roku 1548, kedy sa spomína pod názvom Parihuzoc. Obec
patrila humenskému panstvu, od 17. storočia rodine Szirmayovcom a v 19. storočí rodine
Mednyanszkovcom. V roku 1999 bol postavený nový kostol. Obec je s počtom svojich
obyvateľov evidovaná ako najmenšia obec okresu Snina. Z toho prevažná väčšina
obyvateľov je v dôchodkovom veku.

Poloha: východná časť Nízkych Beskýd, v kotlinke pramennej oblasti Pčolinky
Nadmorská výška: 448 m n. m.

Turistické zaujímavosti: pravoslávny kostol narodenia Panny Márie bol postavený v roku
1801 a opravený v r. 1903, pri kostole sa nachádza samostatná drevená zvonica, v obci je
tiež vojenský cintorín z 1. sv. vojny, 3 lyžiarske vleky (450 m, 500 m, 800 m)

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Pčoliné ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 400 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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Návrh predpokladá vybudovanie zimného strediska cestovného ruchu. Do navrhnutého
urbanizačného priestoru sú sústredené 3 lyžiarske vleky (450 m, 500 m, 800 m), bobová
dráha, penzióny a hotel. Pre návštevníkov obce návrh predpokladá využitie turistických
zaujímavosti (pravoslávny kostol narodenia Panny Márie postavený v roku 1801 a opravený
v r. 1903, samostatná drevená zvonica, vojenský cintorín z 1. sv. vojny),

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

V dôsledku umiestnenia vodárenskej nádrže Starina v profile obce Starina došlo k 
prerušeniu štátnej cesty II. triedy č. 558 v úseku od rázcestia Jalová až po rázcestie obce
Smolník. Prerušená bola aj štátna cesta II. triedy č. 55828 od vyústenia zo štátnej cesty II /
558 po obec Ostružnica. Obce Zvala a Ruské neboli v ochrannom pásme a nebolo potrebné
ich asanovať. Návrh predpokladá s vybudovaním ekologickej dopravy v úseku Parihuzovce –
Zvala – Smolník – Ruské sedlo – Cisna (Poľská republika). Návrh alternatívne predpokladá
vybudovanie prepojenia na Poľskú republiku smerom Parihuzovce – Zvala – Smolník –
Ruské – Ruské sedlo – Cisna (Karpatská cesta) ako náhrada cesta II. triedy č. 55828.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá na navrhnutom prepojení (Karpatská cesta) ekologickú formu dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Udava a riekou Pčolinka (rozvodie riek
Udavy a Cirochy). V katastri obce nie je registrovaný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja Udava.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.
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2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území východnej časti Nízkych Beskýd a v kotlinke pramennej oblasti
Pčolinky.

Pčoliné

História:
Prvá zmienka o obci Pčoliné pochádza z roku 1492, kedy sa spomína pod názvom Psolinna.
Od polovice 13. a v priebehu 14. storočia preniklo na toto územie väčšie množstvo
rusínskeho obyvateľstva, ktoré uhorskí zemepáni usadzovali na svojich pozemkoch v rámci
osídľovania na nemeckom práve. Nachádza sa tu grécko-katolícka cerkva z roku 1903.
Kaplnka bola postavená v roku 1901 z materiálu zaniknutej murovanej cerkvi, postavenej v
roku 1804. Monomachov dub pri grécko-katolíckej cerkvi bol zasadený v roku 1670. Obec
má tiež minerálny prameň - Kvasná voda.

Poloha: východná časť Nízkych Beskýd, v doline Pčolinky
Nadmorská výška: 346 m n. m.

Turistické zaujímavosti: Pravoslávny kostol narodenia p. Márie bol postavený v r. 1901-1903
podľa tradícií grécko-katolíckych kostolov z poslednej tretiny 18. storočia. , Pravoslávna,
neobaroková kaplnka sv. Michala archanjela postavená v r. 1901, ako jedno priestorová
stavba s oblou apsidou a mierne pred stavanou vežičkou, veža má cibuľovitú kupolu ,v obci
sa nachádzajú dva železnato-uhličité pramene.

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia štvrtej skupiny. Obec s funkciou regionálneho významu, s počtom
obyvateľov do 1 200. Návrh vytvára nové urbanizačné priestory.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť
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Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, kultúrnych, športových, zdravotných a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára urbanistický priestor pre vybudovanie strediska rusinskej kultúry. Do tohto
priestoru situuje amfiteáter, inštitúcie pre rozvoj rusínskej kultúry, skanzén rusinskej ľudovej
architektúry.  Turistické zaujímavosti (kostol narodenia p. Márie bol postavený v r. 1901-1903
podľa tradícií grécko-katolíckych kostolov z poslednej tretiny 18. storočia. , neobaroková
kaplnka sv. Michala archanjela postavená v r. 1901, ako jedno priestorová stavba s oblou
apsidou a vežičkou s cibuľovitú kupolou) návrh predpokladá zaradiť do turistických náučných
a poznávacích trás pre návštevníkov obce a regiónu.

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh nepredpokladá zmenu súčasnej štruktúry dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané potokom Pčolinka do rieky Cirochy. Pod
obcou v doline Pčolinky sa nachádza zdroj podzemnej vody. V obci sa nachádzajú dva
železnato-uhličité minerálne pramene.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja Udava.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody
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Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území východnej časť Nízkych Beskýd a v
doline rieky Pčolinky.
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Pichné

História:
Prvá zmienka pochádza z roku 1343 s názvom obce Pinnye. Obec Postupne prešla
niekoľkými zmenami. Už v roku 1808 mala názov Pichne. Symbolom obecného znaku je
kopija, ktorá znamená, že v obci žili kopijníci kráľa Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorí kopije
vyrábali a v prípade potreby používali.

Poloha: juhozápadná časť Nízkych Beskýd, v doline Pichoňky, ústiacej do Pčolinky
Nadmorská výška: 290 m n. m.

Turistické zaujímavosti: Pravoslávny kostol Nanebovzatie p. Márie (predtým sv. Mikuláša
biskupa) bol postavený začiatkom 19. storočia v barokovo-klasicistickom štýle, v obci sa
nachádzajú dva kostoly a to grécko-katolícky a pravoslávny.

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Snina ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 1 000 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov a
služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť
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Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára nový urbanizačný priestor Kremenec pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu.
Turistické zaujímavosti (pravoslávny kostol Nanebovzatie p. Márie postavený začiatkom 19.
storočia v barokovo-klasicistickom štýle) návrh predpokladá zaradiť do turistických náučných
a poznávacích trás pre návštevníkov obce a regiónu.

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava
Návrh predpokladá prepojenie cesty II / 567 Snina – Hostovice – Medzilaborce s cestou
III/55921 Snina – Pichné – Zubné – Humenné.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané pravostranným prítokom rieky Pčolinka, ktorá
ústí do rieky Cirocha. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina a lokálneho vodného zdroja
zachytávaním prameňa spod Sninského kameňa.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.
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.
2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na južných svahoch Bukovských vrchov.

Prislop

História:
Vznik obce je písomne doložený v daňovom súpise z roku 1568, kedy patrila k humenskému
panstvu. Na mieste pôvodného dreveného kostola z polovice 18. storočia, zaniknutého v
roku 1944, stojí nový murovaný grécko-katolícky kostol z roku 1993. Drevená zvonica
pochádza zo začiatku 20. storočia. Na cintoríne je vyrezávaný drevený kríž vojakov padlých
v prvej svetovej vojne. V novom pravoslávnom kostole sú umiestnené vzácne ikony z
dreveného kostola zo zaniknutej obce Dara. Nachádza sa tu prícestný kríž z roku 1888.
Súčasťou obce je obývané sedlo Karcaba.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 425 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: drevená zvonica , vojenský cintorín (89 vojakov) , Petrašovičov kríž z
roku 1888 - najstarší kríž v Uličskej doline

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 300 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.
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2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára nový urbanizačný priestor Karcaba pre turizmus a cestovný ruch. V tomto
priestore návrh predpokladá lokalizáciu záchytného parkoviska pre ekologickú prepravu
smerom Veľká Poľana – Ruské sedlo, horský hotel a vyhliadkovú vež. Turistické
zaujímavosti (drevená zvonica, vojenský cintorín s 89 pochovanými vojakmi, Petrašovičov
kríž z roku 1888 - najstarší kríž v Uličskej doline) návrh predpokladá zaradiť do turistických
náučných a poznávacích trás pre návštevníkov obce a regiónu.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh alternatívne predpokladá zrealizovanie II. etapy vyvolanej investície pri budovaní
Vodárenskej nádrže Starina. Z preložky cesty II/558 Snina – Ulič, ktorá viedla obcou Starina,
sa zrealizovala len I. etapa v úseku od cestného mosta cez rieku Cirochu po južných
svahoch potoka Berezovec a pripojenie na štátnu cestu III. triedy nad obcami Dara a Príslop
(horský prechod Karcaba). II. etapa, ktorá počítala s pokračovaním preložky cesty smerom
k obcí Veľká Poľana, kde vyúsťovala na pôvodnú štátnu cestu II / 558 sa nikdy nerealizovala.
II. etapa preložky počítala s otvorením hraničného prechodu do Poľska cez Ruské sedlo.
Dĺžka vybudovanej cesty v I. etape je 6,6 km, dĺžka cesty vybudovanej v druhej etape mala
byť 4,4 km.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá ekologickú formu cestnej dopravy v úseku horský prechod Karcaba –
Ruské sedlo.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riečkou Ulička (pramení v katastri obce).
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja.

2.2.3. Energetika

2.1.2.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.2.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.2.7. Plynofikácia
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Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území pohoria Nastas a na južných svahoch
Bukovských vrchov.

Runina

História:
Prvá zmienka o obci je z roku 1568, kedy patrila k humenskému panstvu Drugethovcov,
neskôr rôznym rodinám. Na mieste pôvodného dreveného kostola z roku 1796,
poškodeného v 1. svetovej vojne, stojí nový murovaný pravoslávny kostol. V obci sa
nachádza cintorín vojakov padnutých v prvej svetovej vojne s 90 pochovanými vojakmi. Pod
obcou stojí pomník padlým v 1. svetovej vojne. Nad obcou je pútnické miesto zjavenia panny
Márie s liečivou vodou Tri studničky.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 550 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: vojenský cintorín z 1. sv. vojny (90 vojakov) , židovský cintorín ,
kováčska dielňa

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 400 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov a
služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.
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2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára urbanizačný priestor pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu. V tomto priestore
predpokladá vybudovanie klimatických kúpeľov s prvkami hypoterapie. Turistické
zaujímavosti (vojenský cintorín z 1. sv. vojny s 90 pochovanými vojakmi , židovský cintorín ,
kováčska dielňa, pútnické miesto) návrh predpokladá zaradiť do turistických náučných
a poznávacích trás.

2.1.3. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá zachovanie súčasnej štruktúry dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Poloninským potokom ako ľavostranný prítok
rieky Ulička. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja.

2.2.3. Energetika

2.1.3.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.3.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.3.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES
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Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území na severných svahoch Veľkého
Bukovca a južných svahoch Bukovských vrchov.

Ruská Volová

História:
Obec založil Šoltýs s valašskými usadlíkmi v polovici 15. storočia na území humenského
panstva. Najstarší písomný doklad o obci je z roku 1492. Rodákom z obce bol Fedor
Hlavatý, kapitán zbojníckej družiny pôsobiacej v 15. storočí. Nachádza sa tu grécko-katolícky
kostol z r. 1891.

Poloha: Vihorlatské vrchy
Nadmorská výška: 275 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky kostol z roku 1891 postavený namiesto pôvodného
dreveného , pamätná tabuľa Fedorovi Hlavatému – kapitánovi zbojníckej družiny pôsobiacej
v rokoch 1492 – 1495, hieroglifický záznam na skalnom brale Kopyto.

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 400 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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Návrh predpokladá vytvorenie urbanizačného priestoru pre turizmus a cestovný ruch
v lokalite pri Zlodejskej studničke a vrcholu Kopyto. V tomto priestore predpokladá
vybudovanie relaxačného priestoru a vyhliadkovej veže. Návrh predpokladá turistické
zaujímavostí zaradiť do turistických náučných a poznávacích trás.

2.1.4. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá zachovanie súčasnej štruktúry dopravy.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané ľavostranným prítokom rieky Ubľanka.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.1.4.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.4.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.4.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES
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Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území pohoria Nastas a Vihorlatské vrchy.

Ruský Potok

História:
Obec bola založená na valašskom práve, na území humenského panstva v 16. – 17. storočí.
Obyvateľstvo sa živilo prácou v poľnohospodárstve a lesoch. Charakteristický pre túto oblasť
bol terasovitý spôsob obrábania políčok vo vysokých horských polohách.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 440 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: NKP – drevený kostol sv. Michala archanjela z roku 1740 (v kostole
sú uložené veľmi cenné liturgické knihy zo 17. storočia, písané cyrilikou) , drevená zvonica ,
vojenský cintorín z 1. sv. vojny s 37 vojakmi (v sedle pod Príslopcom)

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 500 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov a
služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch
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Návrh predpokladá zachovanie intravilánu obce ako historický urbanizačný priestor pre
budúce generácie a predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do turistických náučných
a poznávacích trás.

2.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá zachovanie súčasnej štruktúry dopravy.
2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané bezmenný potokom ako ľavostranný prítok
rieky Ulička. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja Udava.

2.2.3. Energetika

2.1.5.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.5.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.5.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES
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Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území Bukovca a na južných svahoch
Bukovských vrchov.

Šmigovec

História:
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1569. Nachádza sa tu drevená cerkva
Nanebovstúpenia Krista z roku 1894.

Poloha: Vihorlatské vrchy
Nadmorská výška: 329 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: NKP - drevený kostol Nanebovstúpenia Krista z roku 1894

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ubľa ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 400 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára malé nové urbanizačné priestory pre bývanie. Nové požiadavky na bývanie sú
usmernené do rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových
rodinných domov v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   112

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do turistických náučných a poznávacích
trás.

2.1.6. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vybudovanie cestného spojenia Šmigovec – Ladomirov.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Strihoveckým potokom, ktorý sa vlieva do
rieky Ubľanka. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.1.6.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.6.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.6.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES
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Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na severných svahoch Vihorlatu.

Snina

História:
Z archeologických nálezov možno predpokladať, že v údolí rieky Cirocha žili ľudia už v
staršej dobe kamennej. Od roku 1321 až do roku 1684 vládol v Snine rod Drugethovcov zo
Salerma pri Neapole, Neskôr sa majiteľkou sninského panstva stala vnučka Žigmunda
Drugetha - Terézia van Dernáthová. V roku 1781 dala v Snine postaviť murovaný kaštieľ. Po
smrti Terézie v roku 1799 predali jej piati synovia celý majetok, aj s ešte nedokončeným
kaštieľom, podnikateľovi z Gemera – Jozefovi Rhollovi. Kaštieľ je postavený v klasicistickom
štýle. Kedysi ho obkolesoval nádherný park z množstvom exotických stromov, rastlín a
porastov importovaných z Holandska. Na jeho nádvorí sa nachádza studňa so železnou
sochou Herkulesa, ktorá je dodnes nepísaným symbolom mesta. Rhollovi potomkovia
zveľaďovali tento kraj až do roku 1857. Za tento krátky čas sa postarali o vybudovanie
železiarne v roku 1809 v Rozefovej doline a v r. 1841 aj zlievárne, v ktorej bola spomínaná
socha Herkulesa uliata. Od roku 1839 sa štyrikrát ročne konali v Snine tradičné jarmoky,
ktoré znamenali rozvoj obchodu a remesiel. V čase hospodárskej krízy v roku 1873
železiarne úplne zanikli. Život obyvateľov Sniny a okolia sa rapídne zhoršil. Nastalo
hromadné sťahovanie do USA, Kanady a západnej Európy. V r. 1876 sa Snina stala sídlom
10. okresu Zemplínskej župy.  V meste sa nachádza rímsko-katolíc-ky kostol z r. 1751, ktorý
je postavený v klasicistickom štýle. Upravený bol začiatkom 19. storočia a rozšírený v 90-
tych rokoch 20. storočia.  V interiéri sú maľby M. Jordana a J. Kocha z r. 1850. V parku pred
kostolom sa nachádzajú pamätníky z prvej a druhej svetovej vojny. Na cintoríne je
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klasicistická kalvária z r. 1847. V katastri mesta je jeden cintorín z prvej svetovej vojny so
130-timi pochovanými vojakmi a jeden židovský cintorín.

Poloha:
Leží na sútoku riek Cirocha a Pčolinka, z juhu je ohraničená Vihorlatskými vrchmi, z východu
Bukovskými vrchmi, zo severu Nízkymi Beskydami

Nadmorská výška:  216 m n. m.

Turistické zaujímavosti:  Galéria výtvarného umenia, rekreačná oblasť Sninské rybníky,
kaštieľ, socha Herkula, kaplnka na cintoríne, židovský cintorín.

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia tretej skupiny – mesto, sídlo okresu, s veľkosťou 30 000 obyvateľov,
centrum regionálneho až nadregionálneho významu charakterizované ako stredisko
pracovných príležitostí, vybavenosti a kultúry.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, kultúrnych, športových, zdravotných a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá vytvoriť nový urbanizačný priestor pre Konfesné centrum v priestore hory
Sirkaň. V tomto priestore návrh predpokladá vybudovanie kláštora a iných zariadení pre
pastorizáčnu činnosť. Návrh ďalej uvažuje s revitalizáciou územia Sninské rybníky na
stredisko cestovného ruchu.  Návrh predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do
turistických náučných a poznávacích trás.

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.
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2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh zachováva pôvodnú štruktúru cestnej a železničnej dopravy slúžiacu pre nákladnú
a osobnú dopravu.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra mesta sú odvádzané riekou Cirochou. V katastri mesta na dolnom
toku potoka Pčolinka sa nachádza zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina a lokálneho vodného zdroja
zachytávaním prameňa spod Sninského kameňa.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Mesto je napojené na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV. V meste sa nachádza
tepelná elektráreň s inštalovaným výkonom 100 MW a rozvodňa 110 kV/ 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Mesto je plynofikované.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na severných svahoch Vihorlatu.



Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina
Výsledné riešenie

    Ing. arch. Ladislav Timura AA, Ing. arch. Marián Rajnič AA, Ing. Svätoslav Husťák,  Ing. Ján Stano,                   116

Stakčín

História:
Obec bola založená na valašskom práve. Prvýkrát sa Stakčín písomne spomína v roku 1492,
v súvislosti s pôsobením zbojníckej družiny Fedora Hlavatého. Kaštieľ z polovice 18.
storočia, ktorý bol v 19. stor. prestavaný, je obklopený starým historickým parkom so
vzácnymi stromami. Na námestí sa nachádza kamenná sýpka z 18. storočia. Pravoslávny
kostol z r. 1955 je postavený v staro ruskom historizujúcom slohu – kultúrna pamiatka. Na
mieste pôvodného grécko-katolíckeho kostola z r. 1772 bol v r. 1993 postavený nový kostol.
V parku stojí pamätník na počesť padlým v prvej svetovej a druhej svetovej vojne. Nad
ihriskom je pamätník na počesť padlým v prvej svetovej vojne, na cintoríne s 959
pochovanými vojakmi. Pred budovou školy sa nachádza pomník Alexandrovi Duchnovičovi
(1803-1865), ktorý detské roky prežil v Stakčíne. Na budove kaštieľa je umiestnená pamätná
doska ľudovej speváčke Ancji Jaburovej. V katastri obce sa nachádza Vodárenská nádrž
Starina – najväčšia nádrž na pitnú vodu na Slovensku a úpravňa vody. V roku 1912 bola
dokončená železničná trať z Humenného do Stakčína. Od marca 1939 do októbra 1944 bola
obec pripojená k Horthyovskému Maďarsku. Z bojov 2. sv. vojny bola obec oslobodená
Červenou armádou 30. októbra 1944.

Poloha: Bukovské vrchy, južné úpätie masívu Nastaz
Nadmorská výška: 250 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: kaštieľ v neogotickom slohu z 18. storočia, upravený koncom 19.
storočia v pseugotickom štýle, so zachovalým historickým parkom – tzv. starinská alej
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(tisovec dvojradový), kostol staroruského historického štýlu z roku 1955 – kultúrna pamiatka,
technická pamiatka na námestí – kamenná sýpka z 18. storočia, pomník padlých z 1. a 2. sv.
vojny, pomník A. Duchnoviča, vojenský cintorín (959 vojakov), pamätné tabule Ancji
Jaburovej

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia štvrtej skupiny. Obec regionálneho významu, s počtom obyvateľov do
5 000.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, kultúrnych, športových, zdravotných a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára nový urbanizačný priestor pre turizmus a cestovný ruch. Predpokladá
vybudovanie vodnej plochy pre športové rybárstvo. Návrh predpokladá turistické
zaujímavostí zaradiť do turistických náučných a poznávacích trás.

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh zachováva pôvodnú štruktúru cestnej a železničnej dopravy slúžiacu pre nákladnú
a osobnú dopravu.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74.

2.2.2. Vodné hospodárstvo
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2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Cirochou, ktorá pramení v Bukovský
vrchoch nad zaniknutou obcou Ruské. Zdroje podzemných vôd sa nachádzajú v údolí potoka
Chotinka a Cirochy, v doline potoka Stružnica, nad a pod zaniknutou obcou Ostružnica.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Lokálne zdroje tepla na báze kombinácie spaľovania biomasy, plynu a fosfilných palív.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území Nastasu, na severných svahoch
Vihorlatu a severných svahoch Bukovských vrchov.
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Stakčínska Roztoka

História:
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1569, kedy sa spomína v portálnom súpise
Zemplínskej stolice medzi zdanenými obcami pod názvom Ztakczin Rostoka. V obci sa
nachádza murovaný grécko-katolícky kostol z roku 1812. Podľa legendy sídli na samom
vrchole Nastazu ochranca hôr a ľudí Did Beskyd.

Poloha: Bukovské vrchy, dolina potoka Oľchovec
Nadmorská výška: 465 m n. m. (stred obce), 807 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky kostol sv. Bohorodičky z roku 1832, kamenné kríže
z roku 1903 na začiatku obce a z roku 1907 pred grécko-katolíckym kostolom

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Stakčín ako sídlo vidieckeho typu o
veľkosti do 500 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch
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2.1.1.1. Bývanie

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov a
služieb. V obci sa predpokladá obecný úrad, kultúrny dom a hasičská zbrojnica.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá vytvorenie spoločného rekreačného a športového strediská s obcou
Stakčín. Návrh predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do turistických náučných
a poznávacích trás.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Cestné prepojenie s Poľskou republikou cez Ruské sedlo s vylúčením cesty Snina – Ulič
vedúcej pásmom hygienickej ochrany 1. stupňa Vodárenskej nádrže návrh alternatívne rieši
vybudovaním cesty v horskom masíve Nastas zo Stakčínskej Roztoky na horský   prechod
Karcaba s pokračovaním na Ruské sedlo cez zaniknutú obec Veľká Poľana.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané potokom Oľchovec, pravostranným prítokom
potoka Kolonička, ktorá ústí so rieky Cirochy. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj
podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Obec je zásobovaná pitnou vodou z vodárenskej sústavy Starina.

2.2.3. Energetika

2.1.2.5. Elektrorozvody
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Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.2.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.2.7. Plynofikácia

Návrh nepredpokladá s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu.

Ubľa

História:
Obec sa spomína v r. 1567, kedy patrila k humenskému panstvu. Rozvoj obce bol výrazne
ovplyvnený vybudovaním hraničného prechodu s Ukrajinou. V obci sa nachádza pomník
zavraždeným židom Banderovcami v roku 1945.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 224 m n. m.

Turistické zaujímavosti: grécko-katolícky kostol sv. Petra a Pavla z roku 1826, vojenský
cintorín (41 vojakov), prícestný kríž z roku 1907, pamätná tabuľa Vojtechovi Boreckému

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia štvrtej skupiny. Obec regionálneho významu, s počtom obyvateľov do 1
800.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.
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2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, kultúrnych, športových, zdravotných a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do turistických náučných a poznávacích
trás.

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Pri hraničnom prechode do Ukrajiny sa
predpokladá s vybudovaním logistického centrá. Návrh nepredpokladá s výrazným úbytkom
poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty I/74. V súvislosti s ochranným
pásmom vodárenskej nádrže Starina, kde je nutné z cestnej premávky vyradiť úsek cesty
II/558 Jalová – Príslop a  prerušený prístup do Uličskej doliny návrh predpokladá nahradiť
novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič. Jeho realizáciou sa vytvorí
prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) – Ruský Hrabovec – Ubľa –
Brezovec - Ulič – Uličské Krivé-  Zboj – Nová Sedlica.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané riekou Ubľanka, ktorá v katastri obce opúšťa
územie Slovenskej republiky a na území Ukrajinskej republiky sa vlieva do rieky Uh.
V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja a vodárenskej sústavy
Starina.
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2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu a na severných svahoch Vihorlatu.

Uličské Krivé

História:
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1567. V obci sa nachádza drevený kostolík z roku
1718 – národná kultúrna pamiatka a kaplnka mnícha Ihnatija.

Poloha: Bukovské vrchy, dolina Zbojského potoka
Nadmorská výška: 285 m n. m. (stred obce), 260 – 819 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: NKP – drevený kostol sv. Michala archanjela z roku 1718, pomník
vojakovi Linhovi padlému v 2. sv. vojne (nad obcou v Oblazoch)

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 600 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie
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Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory. Nové požiadavky na bývanie sú usmernené do
rekonštrukcie existujúceho bytového fondu, resp. do výstavby nových rodinných domov
v súčasných hraniciach intravilánu obce.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete obchodov.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh nepredpokladá budovanie vyššej občianskej vybavenosti.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do turistických náučných a poznávacích
trás.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty III/55827. V súvislosti s ochranným
pásmom vodárenskej nádrže Starina, kde je nutné z cestnej premávky vyradiť úsek cesty
II/558 Jalová – Príslop a  prerušený prístup do Uličskej doliny návrh predpokladá nahradiť
novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič. Jeho realizáciou sa vytvorí
prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) – Ruský Hrabovec – Ubľa –
Brezovec- Ulič –Uličské Krivé- Zboj– Nová Sedlica.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Zbojským potokom ako ľavostranným prítok
rieky Ulička. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá so zásobovaní pitnou vodou z vodného zdroja Stinská.

2.2.3. Energetika
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2.1.2.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.2.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.2.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Bukovských vrchov.

Ulič

História:
Prvá písomne doložená správa pochádza z roku 1451. Ďalšia zmienka o Uliči pochádza z
obdobia pôsobenia zbojníckej družiny Fedora Hlavatého, ktorej členmi boli v roku 1492 aj
obyvatelia obce Ulič. Pôvodný kaštieľ z 19. storočia bol zbúraný v roku 1967. Zachovali sa
zvyšky jeho parku s alejou. Grécko-katolícky kostol z r. 1867 bol postavený na mieste
pôvodného dreveného kostola.

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 250 m n. m. (stred obce)

Turistické zaujímavosti: aleja z cudzokrajných dubov “grófska cesta“ a voj. cintorín (71
vojakov), kríž z roku 1902 pod grécko-katolíckym kostolom, pamätná tabuľa Rudolfa
Wienera, Miroslava Poliščuka, busta Rudolfovi Mergencovi, lyžiarske stredisko Ulič – Čertíž
(dĺžka vleku 350 m), náučný chodník Miroslava Poliščuka, obecná turistická ubytovňa
Javorník (so saunou a fitnes), viacúčelové ihrisko, tenisový kurt, telocvičňa , stanový tábor so
sociálnymi zariadeniami

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce
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2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia štvrtej skupiny. Obec regionálneho významu, s počtom obyvateľov do
1 700.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá s rozvinutou vyššou občianskou vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, kultúrnych, športových, zdravotných a sociálnych zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh predpokladá vytvorenie zimného strediska cestovného ruchu prepojeného na
ubľansku dolinu. Pre tento zámer vytvoril dostatočný urbanizačný priestor. Návrh
predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť do turistických náučných a poznávacích trás.

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

Návrh predpokladá vybudovanie obchvatu obce cesty III/55827. V súvislosti s ochranným
pásmom vodárenskej nádrže Starina, kde je nutné z cestnej premávky vyradiť úsek cesty
II/558 Jalová – Príslop a  prerušený prístup do Uličskej doliny návrh predpokladá nahradiť
novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič. Jeho realizáciou sa vytvorí
prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) – Ruský Hrabovec – Ubľa –
Brezovec- Ulič –Uličské Krivé- Zboj– Nová Sedlica.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Zbojským potokom a riekou Ulička. V katastri
obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.
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2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na území Nastasu a Bukovských vrchov.

Zboj

História:
Obec sa prvýkrát spomína v daňovom súpise z roku 1567. Na budove kultúrneho domu je
umiestnená pamätná tabuľa rodákom - Petrovi Lodijovi (1764-1829), filozofovi, prekladateľovi
a básnikovi, prvému dekanovi Petrohradskej univerzity a známemu rozprávkarovi Michalovi
Pustajovi (1858-1944).

Poloha: Bukovské vrchy
Nadmorská výška: 356 m n. m. (stred obce), 1188 m n. m. (chotár)

Turistické zaujímavosti: NKP – drevený kostol sv. Mikuláša biskupa z roku 1706 prevezený v
roku 1966 do skanzenu v Bardejove, vojenský cintorín z 1. sv. vojny (203 vojakov), prícestný
kríž z roku 1896, pamätná doska Petrovi Lodijovi a Michalovi Pustajovi (na budove
kultúrneho domu)

2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia
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Obec patrí do sídelnej štruktúry s centrom osídlenia Ulič ako sídlo vidieckeho typu o veľkosti
do 900 obyvateľov.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov sa je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá vyššiu občiansku vybavenosťou pozostávajúcu zo siete vzdelávacích,
kultúrnych a športových zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Návrh vytvára prepojenie obce do priestoru Riaba skala a priestoru Stinska, čím sa vytvorili
podmienky pre nástupisko na horské túry.  Návrh predpokladá turistické zaujímavostí zaradiť
do turistických náučných a poznávacích trás.

2.1.2. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh nevytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť a nepredpokladá
úbytok poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

V súvislosti s ochranným pásmom vodárenskej nádrže Starina, kde je nutné z cestnej
premávky vyradiť úsek cesty II/558 Jalová – Príslop a  prerušený prístup do Uličskej doliny
návrh predpokladá nahradiť novým cestným prepojením v trase Ubľa – Brezovec – Ulič.
Jeho realizáciou sa vytvorí prihraničné cestné prepojenie v línii cesty II/566 Tibava (E50) –
Ruský Hrabovec – Ubľa – Brezovec- Ulič –Uličské Krivé- Zboj– Nová Sedlica.

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá potrebu špecifického riešenia dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody

Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Zbojským potokom ako ľavostranný prítok
rieky Ulička. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.
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2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá so zásobovaní pitnou vodou z vodného zdroja Stinská.

2.2.3. Energetika

2.1.2.5. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.2.6. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.2.7. Plynofikácia

Návrh neuvažuje s plynofikáciou obce.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu minerálnych prameňov a biotopov na území Bukovských vrchov.

Zemplínske Hámre

História:
Koncom 18. storočia, na prahu rodiaceho sa kapitalizmu, sa prisťahoval do Sniny z Rolovej
Huty Jozef Rholl, ktorý si tu kúpil lesy a veľkostatok. Na rôznych miestach severného úpätia
pohoria Vihorlat dal hľadať zlato a striebro. Výsledkom jeho výskumu bola železná ruda a
silikáty. Obec vznikla odčlenením osady Hámre od mesta Snina v roku 1954. Na mieste
dnešnej obce v roku 1769 bola postavená grófkou Teréziou Zichyovou kaplnka Panny Márie
Snežnej. Pôvodná osada vznikla v roku 1809 v súvislosti s ťažbou a spracovaním železnej
rudy pod Sninským kameňom a bola známa pod názvami Hutta, Jozefova Hámra, Pustá
Hámra a Sninské Hámre. V strede obce sa nachádza pomník, pôvodný kameň na odlievanie
železa a budova bývalej zlievarne Herkules z roku 1841.

Poloha: severné úpätie pohoria Vihorlat v doline pod Sninským kameňom, ktorou preteká
Barnov potok
Nadmorská výška: 347 m n. m.

Turistické zaujímavosti: Z obce vedie trasa na Sninský kameň a na Morské oko, rímsko-
katolícky kostol, budova bývalej zlievarne (súčasné potraviny), pôvodný kameň na odlievanie
železa (v strede obce), kultúrny dom , možnosť ubytovania - Penzión LUKI
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2. Návrh riešenia rozvoja územia obce

2.1. Význam obce v štruktúre osídlenia

Centrum osídlenia piatej skupiny. Obec regionálneho významu, s počtom obyvateľov do
2 000.

2.1.1. Funkcia a funk čné využitie plôch

2.1.1.1. Bývanie

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory. Do týchto priestorov je usmernená výstavba
rodinných domov.

2.1.1.2. Základná ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú základnú občiansku vybavenosť pozostávajúcu zo siete
obchodov a služieb.

2.1.1.3. Vyššia ob čianska vybavenos ť

Návrh predpokladá rozvinutú vyššiu občiansku vybavenosťou pozostávajúcu zo siete
vzdelávacích, kultúrnych a športových zariadení.

2.1.1.4. Turizmus a cestovný ruch

Obec a okolie je bohaté na turistické zaujímavosti, ktoré sú základom nadregionálneho
strediska cestovného ruchu s nástupom do pohoria Vihorlat. Z obce vedie trasa na Sninský
kameň a na Morské oko, návrh predpokladá vybudovať turistickú trasu na Vihorlat. Rímsko-
katolícky kostol, budova bývalej zlievarne (súčasné potraviny), pôvodný kameň na odlievanie
železa (v strede obce) sú komplementárne destinácie jednodňových návštevníkov obce.
Návrh predpokladá využitím kultúrneho domu pre muzeálne účely a predpokladá rozšíriť
možnosti ubytovania (penzión LUKI).

2.1.1.5. Poľnohospodárstvo a výroba

Návrh vytvára nové urbanizačné priestory pre hospodársku činnosť. Do týchto priestorov je
sústreďovaná všetka hospodárska činnosť v obcí. Návrh nepredpokladá
s výrazným úbytkom poľnohospodárskeho a lesného fondu.

2.2. Technická infraštruktúra

2.2.1. Doprava

2.2.1.1. Špecifikum riešenia dopravy

Návrh nepredpokladá špecifické riešenie dopravy.

2.2.2. Vodné hospodárstvo

2.2.2.1. Povrchové a podzemné vody
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Povrchové vody z katastra obce sú odvádzané Barnovým potokom ako ľavostranný prítok
rieky Cirocha. V katastri obce sa nenachádza významný zdroj podzemných vôd.

2.2.2.2. Zásobovanie vodou

Návrh predpokladá zásobovanie pitnou vodou z lokálneho zdroja.

2.2.3. Energetika

2.1.1.6. Elektrorozvody

Obec je napojená na prenosovú sústavu vysokého napätia 22 kV.

2.1.1.7. Slaboprúdové rozvody

Návrh predpokladá rozvoj bezdrôtových komunikačných technológií.

2.1.1.8. Plynofikácia

Obec je plynofikovaná.

2.2.3.4.  Tepelné hospodárstvo

Návrh uvažuje s lokálnymi zdrojmi tepla na báze spaľovania biomasy.

2.3. Špecifikum riešenia ochrany prírody, krajiny a  prvkov MÚSES

Návrh predpokladá v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov, ktorý je plne harmonizovaný s legislatívou Európskej únie
ochranu biotopov na severných svahoch Vihorlatu pod Sninským kameňom.


