
Príloha č.1 
k VZN PSK č. 60/2017 
 
Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2017 schválená Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 525/2017  dňa 19. 06 2017 
 

 

V časti I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

6.        V oblasti vodného hospodárstva  
6.5.     vodné toky, meliorácie, nádrže  
 
Znenie bodu 6.5.9 sa na konci dopĺňa novým textom:  
 
6.5.9   vykonávať údržbu na existujúcich melioračných kanáloch s cieľom zabezpečiť funkciu 

detailného odvodnenia. Pri pripravovaných stavbách rešpektovať existujúce 
melioračné kanály, vrátane ich ochranného pásma (5m od brehovej čiary)  

 

Znenie bodu 7. sa mení a dopĺňa 

7.          V oblasti zásobovania plynom,  prepravy plynu,  zásobovania energiou,  
             telekomunikácie 
7.1        za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné  
             distribučné a prepojovacie VTL a STL plynovody 
 
Vkladá sa za bod 7.1.3 nový bod  7.1.4   
                                                                       
7.1.4  chrániť koridor pre výstavbu úseku prepojovacieho VTL DN 1000 plynovodu 

Poľsko – Slovensko v trase 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 a rezervovať lokality pre súvisiace technologické objekty  za účelom 
diverzifikácie dodávok a prepravy zemného plynu na území SR      

 

V časti II.  Verejnoprospešné stavby 

3.         V oblasti zásobovania plynom a energiami 
3.1       v oblasti zásobovania plynom- stavby vysokotlakých (VTL) a strednotlakých (STL) 
            plynovodov pre  plošné zásobovanie na území Prešovského kraja  
 
Vkladá sa za bod 3.1.2 nový bod 3.1.3 
 
3.1.3   Stavba prepojovacieho  VTL plynovodu DN 1000 Poľsko – Slovensko, vedená 
           v koridore cez územie Prešovského kraja v katastrálnych územiach: 
           Palota – Výrava – Svetlice - Zbojné  v okrese Medzilaborce, Rokytov pri 

Humennom – Jabloň – Zbudské Dlhé – Koškovce – Hankovce – Ľubiša -  
Veľopolie – Udavské – Kochanovce nad Laborcom – Lackovce – Hažín nad 
Cirochou – Kamienka – Ptičie –  Chlmec v okrese Humenné      

 


