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Vec:  
Urbanistická štúdia Mirkovce, lokalita Valakazy - stanovisko     
 
 

Dňa 15.01.2014 bol Prešovskému samosprávnemu kraju doručený návrh „Urbanistickej 
štúdie Mirkovce, lokalita Valakazy“ za účelom vydania stanoviska.  

Vypracovanie urbanistickej štúdie je vyvolané investorským zámerom výstavby obytnej 
zóny rodinných domov v Mirkovciach, v lokalite Valakazy v blízkosti miestnej časti Niereše. 
Riešené územie sa nachádza v severnej časti miestnej časti Niereše, mimo zastavaného územia 
obce bez väzby na jestvujúcu urbanistickú štruktúru sídla a má výmeru 5,25 ha. Rodinné domy 
v lokalite sú navrhované ako samostatne stojace rodinné domy a rodinné domy formou radovej 
zástavby. Vzhľadom k rozsiahlej zástavbe štúdia uvažuje s realizáciou v 2 časových etapách. Je 
riešená v 2 urbanistickývh alternetívach, v alternatíve A je navrhovaných spolu 55 b.j. 
a v alternatíve B je navrhovaných spolu 43 b.j. V oboch alternatívach sa v druhej etape výstavby 
navrhuje materská škôlka. S centrálnym priestorom pre občiansku vybavenosť, vrátane 
obchodnej, štúdia neuvažuje. Návrh dopravnej infraštruktúry je v oboch alternatívach rovnaký. 
Na štátnu cestu III/050201 sa obytná zóna napojí vybudovaním stykovej križovatky bez 
odbočovacích a zaradzovacích pruhov. Druhé napojenie je výhľadové a uvažuje s vybudovaním 
miestnej komunikácie napájajúcej sa na komunikačný systém v časti Niereše. Chodníky pre 
peších do ostatných častí obce, či Dúbravy, ani zastávky hromadnej dopravy štúdia nerieši. 
Súčasťou je prepočet hlukovej záťaže z cestnej dopravy, v ktorom nie je zohľadnený nárast 
dopravy vyvolaný navrhovanou obytnou zónou. 

Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja ako orgán územného 
plánovania dáva k urbanistickej štúdii nasledovné  

stanovisko: 
 

 Umiestnenie novej výstavby rodinných domov v lokalite Valakazy, mimo zastavaného 
územia obce Mirkovce, nie je v súlade so záväznou časťou Územného plánu Veľkého územného 
celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien, t.j. so záväzným regulatívom funkčného 
a priestorového usporiadania územia v oblasti ekostabilizačných opatrení  4.1 – pri umiestňovaní  
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investícií (rozvojových plôch) prioritne využívať zastavané územia obcí alebo plochy 
v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať prioritne do tzv. hnedých 
plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obcí.  
 

Dané riešenie nie je v súlade ani s návrhom zadania Územného plánu obce Mirkovce, 
ktoré v kapitole 8. „Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu obce, na obnovu, 
prestavbu a asanáciu časti zástavby na území obce“ uvádza, že je potrebné riešiť novú zástavbu 
vo väzbe na jestvujúcu urbanistickú štruktúru sídla.  
 
 
  S pozdravom 
 
 
 
 
 

Ing. František Barnáš 
vedúci odboru 

 


