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ako zmeny a doplnky textovej (smernej) a záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja v znení jeho zmien z roku 2002, 2003, 2004 a 2009. 
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doplnený text - kurzíva  
 
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017 sú spracované 
v grafickej časti formou priesvitiek na  pôvodnú grafickú časť (súčasný právny stav). 
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Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2017 - Úvod 
 

Dôvody obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2017 
Dňa 10.11.2016, bola Prešovskému samosprávnemu kraju doručená žiadosť od spoločnosti 
EUSTREAM, a.s. Bratislava, na zapracovanie Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko do 
Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien z dôvodu, 
že sa jedná o významný medzinárodný projekt podporovaný aj zo strany Európskej únie. Uvedená 
požiadavka spoločnosti EUSTREAM a.s. vznikla na základe konzultácie s Okresným úradom Prešov s 
odborom výstavby a bytovej politiky, oddelením štátnej stavebnej správy, ktorý upozornil investora 
stavby na nesúlad projektu s Územným plánom veľkého územného celku Prešovského kraja v znení 
jeho neskorších zmien. 
Na základe vyššie uvedených skutočností a v súlade s § 17 od. 1 a od. 2 písm. c) a § 30 zákona 
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, bol predložený na  zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja návrh na 
obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017, pre 
umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry – Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – 
Slovensko.  
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 boli obstarané Prešovským samosprávnym 
krajom v roku 2017, na základe uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 
424/2016, zo dňa 12.12.2016. 
 
Východiskové podklady pre Zmeny  a doplnky ÚPN VÚC PSK 2017:   
- Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja schválený uznesením vlády SR 

č.268/1998 a jeho zmeny a doplnky z roku 2002 a 2003, ktoré boli schválené vládou SR 
nariadením č. 679/2002 Z.z. a nariadením č. 111/2003 Z.z.; 

- Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2004 boli 
schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228/2004 zo dňa 
22.06.2004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 
4/2004; 

- Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli 
schválené  Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009, ktorých záväzná časť 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným  nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom 
Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 589/2009 zo dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 
06.12.2009; 

- Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia - Prepojovací vysokotlaký (VTL) 
plynovod Poľsko - Slovensko podľa Eustream, a.s. Bratislava; 

- Záverečné stanovisko č. 1632/16-3.4/ml, vydaného MŽP SR, dňa 21.01.2016 k posudzovaniu 
vplyvu navrhovanej činnosti Prepojovacieho VTL plynovodu (DN 1000) Poľsko – Slovensko na 
životné prostredie. 
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Hlavné ciele riešenia 
Cieľom je zapracovanie líniovej stavby Prepojovacieho vysokotlakého (VTL) plynovodu Poľsko – 
Slovensko,  v dotknutom riešenom území do platného Územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja. 
Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko je súčasťou prioritného koridoru energetickej 
infraštruktúry Európskej únie s  názvom Severojužné prepojenia plynovodov v strednej 
a juhovýchodnej Európe (NSI plyn východ). Projekt je zaradený medzi projekty spoločného záujmu 
(PCI) s označením 6.2.1 Polonad – Slovakia interconnector. Účelom projektu Prepojovacieho VTL 
plynovodu Poľsko – Slovensko je spojenie vysokotlakých prepravných sústav Poľskej a Slovenskej 
republiky. Slovenská časť projektu predstavuje výstavbu plynovodu zo štátnej hranice s Poľskou 
republikou v  Lupkovskom priesmyku cez katastrálne územie obce Palota do existujúcej kompresorovej 
stanice vo Veľkých Kapušanoch. Súčasťou projektu je aj výstavba Hraničnej predávacej stanice (HPS) 
v katastrálnom území obce Výrava, troch trasových uzáverov umiestnených v katastrálnych územiach 
obcí Hankovce, Chlmec a Šamudovce a rozšírenie kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch 
o dve nové elektricky poháňané kompresorové jednotky. Pre projekt boli vydané dokumenty -  
Záverečné stanovisko o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky dňa 21. januára 2016 pod číslom 1632/16-3.4/ml, s odporúčacím variantom 1A 
v celkovej dĺžka 102,8 km a Osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia Ministerstvom 
hospodárstva Slovenskej republiky. 
Prevádzkovateľom tranzitnej siete na Slovensku je spoločnosť Eustream a. s. Bratislava. Cez územie 
Prešovského kraja v súčasnosti neprechádzajú prepravné plynovody ani tranzitné prepojenia so 
susednými krajinami.  
Z hľadiska potreby zabezpečiť diverzifikáciu dodávok a prepravy zemného plynu na území SR 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy zemného plynu pripravuje nový prepojovací VTL plynovod DN 
1000 Poľsko – Slovensko, ktorý umožní prepravu zemného plynu v smere sever – juh z existujúceho 
plynového uzla Strachocina (PL) do kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch (SR). 
Navrhovaná trasa prechádza územím Prešovského kraja v úseku katastrálnych území: Palota – Výrava – 
Svetlice – Zbojné v okrese Medzilaborce a Rokytov pri Humennom – Jabloň – Zbudské Dlhé – 
Koškovce – Hankovce – Ľubiša -  Veľopolie – Udavské – Kochanovce nad Laborcom – Lackovce – 
Hažín nad Cirochou – Kamienka – Ptičie – Chlmec. Na trase plynovodu v Prešovskom kraji budú 
vybudované dva trasové uzávery v katastroch obcí Hankovce a Chlmec v okrese Humenné. 
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Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2017  
 
Kapitola 1.1  Úvod   
sa dopĺňa:  
 
1.1 Úvod 
 
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 boli obstarané Prešovským samosprávnym krajom 
v roku 2017, na základe uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 424/2016, zo 
dňa 12.12.2016. 
 
Legislatíva – rozhodujúce východiskové dokumenty 
 

-      Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 
588/2009 dňa 27.10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlasená Všeobecne záväzným nariadením 
PSK č. 17/2009, schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 589/2009 dňa 27.10.2009 
s účinnosťou od 06.12.2009. 

 
Rozhodujúce východiskové podklady pre vypracovanie návrhu územného plánu veľkého 
územného celku  (ďalej ÚPN VÚC) : 
 
Východiskové podklady pre Zmeny  a doplnky ÚPN VÚC PSK 2017:   
- Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli schválené 

Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 zo dňa 27.10.2009. Záväzná časť Zmien a doplnkov 
Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 bola vyhlásená Všeobecne 
záväzným  nariadením PSK č. 17/2009 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho 
kraja uznesením č. 589/2009 zo dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 06.12.2009. 

 
- Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia - Prepojovací vysokotlaký (VTL) 

plynovod Poľsko - Slovensko podľa Eustream, a.s. Bratislava. 
 

- Záverečné stanovisko č. 1632/16-3.4/ml, vydaného MŽP SR, dňa 21.01.2016 k posudzovaniu 
vplyvu navrhovanej činnosti Prepojovacieho VTL plynovodu (DN 1000) Poľsko – Slovensko na 
životné prostredie. 

 
 
Hlavné dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov: 
 
Predmetom riešenia Zmien a doplnkov ÚPN  VÚC Prešovského kraja 2017 je:  
Zapracovanie líniovej stavby technickej infraštruktúry Prepojovacieho vysokotlakového (VTL) 
plynovodu medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou do dotknutého riešného územia 
vymedzeného katastrálnymi územiami: Palota – Výrava – Svetlice – Zbojné v okrese Medzilaborce a 
Rokytov pri Humennom – Jabloň – Zbudské Dlhé – Koškovce – Hankovce – Ľubiša -  Veľopolie – 
Udavské – Kochanovce nad Laborcom – Lackovce – Hažín nad Cirochou – Kamienka – Ptičie – 
Chlmec v okrese Humenné. 
Prepojovací (VTL) plynovod medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou spojí národné 
prepravné sústavy oboch krajín a zabezpečí prepojenie sústavy vysokotlakových plynovodov 
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dopravujúcich zemný plyn exportovaný prevažne z Ruskej federácie cez územie Ukrajiny do európskych 
štátov, územím Slovenska so sústavou plynovodov v Poľskej republike. 
Plynovod DN1000 Poľská republika – Slovenská republika (plynovod PR-SR) je projektom európskeho 
významu a je zaradený medzi projekty PCI s označením 6.2.1 Poland – Slovakia interconnection. 
 
Kapitola 1.2.7.2 Nerastné suroviny  
podkapitola 1.2.7.2.1  Zhodnotenie územia z hľadiska hospodárskeho využitia nerastných 
surovín sa dopĺňa: 
 

V dotknutom riešenom  území sa nachádzajú prieskumné územia (PÚ): 
- ,,Snina - ropa a horľavý zemný plyn", určené pre držiteľa PÚ Alpine Oil & Gas, s.r.o. 

50%, Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMAGAZ" org. Zložka Bratislava 25%, 
JKX Carpathian B.V. 25%, Bratislava, s platnosťou do 1.8.2021, 

- ,,Medzilaborce - ropa a horľavý zemný plyn", určené pre držiteľa PÚ Alpine Oil & Gas, 
s.r.o. 50%, Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMAGAZ" org. Zložka Bratislava 
25%, JKX Carpathian B.V. 25%, Bratislava, s platnosťou do 1.8.2021. 

 
podkapitola 1.2.7.2.2  Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie sa dopĺňa: 
 
V dotknutom riešenom území je zaregistrovaných viacero aktívnych, potenciálnych a 
stabilizovaných svahových deformácií. 
Najväčšia časť svahových deformácií predovšetkým typu zosúvania je registrovaná vo východnej 
časti Prešovského kraja, v okresoch Medzilaborce, Humenné, v doline vodného toku rieky 
Laborec. 
Svahové deformácie v dotknutom riešenom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia 
nestabilných území pre stavebné účely. 
Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného  využitia 
územia: 
a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného 
využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť 
inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú 
vhodné pre stavebné účely. 
 
Kapitola 1.2.13 Vodné hospodárstvo 
podkapitola 1.2.13.1 Odtokové pomery sa dopĺňa: 
 
Návrh opatrení v závlahových územiach 
V oblastiach kde sú umiestnené závlahové potrubia, závlahové privádzače a odvodňovacie kanály, 
rešpektovať pri pripravovaných stavbách uvedenú existujúcu melioračnú kostru, vrátane ochranného 
pásma kanálov (5m od brehovej čiary). 
 
podkapitola 1.2.13.2 Zásobovanie pitnou vodou sa dopĺňa: 
 
Návrh rozvoja vodovodov v Prešovskom kraji 
Okres Humenné 
Pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a prevádzke uvedenej stavby „Prepojovací VTL plynovod 
Poľsko – Slovensko“ v úseku, ktorým trasa prechádza okresom Humenné,  je potrebné dodržiavať 
podmienky stanovené zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. 
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonov vydaných na jeho základe, nakoľko plánovaná 
trasa plynovodu na území okresu Humenné je v súbehu a križovaní s množstvom vodných stavieb a 
vodných tokov ako aj ich ochranných pásiem. Je potrebné, aby trasa plynovodu rešpektovala 

- v km cca 13,5 - 14,0 severne od obce Rokytov pri Humennom vodný zdroj pre obec a jeho ochranné 
pásma – pásmo hygienickej ochrany (PHO); 
- za TU 44 severozápadne od obce Hankovce zdroj pitnej vody pre túto obec Hankovce a jeho pásmo 
hygienickej ochrany (PHO); 
- pred TU 43 zdroje pitnej vody a ich pásma hygienickej ochrany (PHO), pre zásobovanie obce 
Chlmec, resp. mesta Humenné, ktoré sú umiestnené v k.ú. obce Chlmec. 
 
 
Kapitola 1.2.14  Energetika  
Dopĺňa sa nová podkapitola 1.2.14.5  Preprava zemného plynu cez územie Slovenska: 
 
1.2.14.5    Preprava zemného plynu cez územie Slovenska 
Prevádzkovateľom tranzitnej siete na Slovensku je spoločnosť Eustream a. s. Bratislava. Cez územie 
Prešovského kraja v súčasnosti neprechádzajú prepravné plynovody ani tranzitné prepojenia so 
susednými krajinami.  
Z hľadiska potreby zabezpečiť diverzifikáciu dodávok a prepravy zemného plynu na území SR 
prevádzkovateľ prepravnej sústavy zemného plynu pripravuje nový prepojovací VTL plynovod DN 1000 
Poľsko – Slovensko, ktorý umožní prepravu zemného plynu v smere sever – juh z existujúceho 
plynového uzla Strachocina (PL) do kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch (SR). 
Navrhovaná trasa prechádza územím Prešovského kraja v úseku  katastrálnych území: Palota – Výrava 
– Svetlice – Zbojné v okrese Medzilaborce a Rokytov pri Humennom – Jabloň – Zbudské Dlhé – 
Koškovce – Hankovce – Ľubiša -  Veľopolie – Udavské – Kochanovce nad Laborcom – Lackovce – 
Hažín nad Cirochou – Kamienka – Ptičie – Chlmec v okrese Humenné. 
Na trase plynovodu v Prešovskom kraji bude vybudovaná jedna Hraničná preberacia stanica (HPS) 
v obci Výrava a dva trasové uzávery (TU) v katastrálnych územiach obcí Hankovce TU 44 a Chlmec TU 
43. 
 
Ochranné (OP) a bezpečnostné (BP) pásma:  
Vzdialenosti pre OP a BP plynárenských zariadení (PZ) stanovuje § 79 zákona  č. 251/2012 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Ochranné pásmo  
– na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu technologickej časti PZ 
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 
f) 8 m pre technologické objekty 
Bezpečnostné pásmo 
– na každú stranu od osi plynovodu alebo pôdorysu PZ 
g) 200 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch. 
 
Je potrebné zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a BP“) 
plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Podrobnosti o rozsahu OP a BP a obmedzeniach v týchto pásmach je možné získať u prevádzkovateľa 
siete Eustream a.s., Bratislava. 
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Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať stavby v ochrannom 
pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať činnosti v ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia, možno len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete a za 
podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby je dokladom pre územné 
a stavebné konanie, pričom každá projektová dokumentácia alebo iná dokumentácia stavieb, drobných 
stavieb, informačných, propagačných a/alebo reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav 
alebo ťažobných prác, sa posudzuje individuále na základe žiadosti. 
 
Kapitola 1.2.16.1 Hodnotenie navrhovaného riešenia sa dopĺňa:  
                  
Energetika 
Návrh Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017, vytvára 
podmienky pre  koncepciu prepravy plynu cez územie SR.  Je navrhnutý koridor pre vedenie úseku 
nového obojsmerného medzištátneho plynovodného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom. 

 
Kapitola 1.2.16.2  Odporúčania  pre realizáciu 
Podkapitola 1.2.16.2.1    Na úrovni KURS sa dopĺňa nový bod: 
 
1.2.16.2.1.3  Doplniť vedenie trasy prepojovacieho vysokotlakového plynovodu PR-SR 
 - v trase: štátna hranica s PR – hranica KSK (na území PSK)  
 
Podkapitola 1.2.16.3  Vysvetlenie a zdôvodnenie rozsahu spracovanej dokumentácie 
sa dopĺňa: 
1.2.16.3   Vysvetlenie a zdôvodnenie rozsahu spracovanej dokumentácie      
 
12. V oblasti energetiky boli doplnené regulatívy a aktualizované regulatívy pre zabezpečovanie sa dopĺňa: 

d) prepravy zemného plynu cez územie Slovenska. 


