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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 
1.1 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA 
 
Obstarávateľom spoločného územného plánu obcí Šarišské Sokolovce a Bodovce je na 
základe vzájomnej dohody Obec Šarišské Sokolovce, spracovateľom je Ing. arch. Viktor 
Malinovský a kolektív spolupracovníkov. 
Obstarávateľskú činnosť vykonáva Ing. arch. Ľuboslava Vlčková, registr. číslo odbornej 
spôsobilosti v zmysle §2a stavebného zákona je 278.  
 
Dôvodom potreby obstarania Spoločného územného plánu obcí Šarišské Sokolovce 
a Bodovce je získanie územno-plánovacej dokumentácie pre koordinované riadenie výstavby 
a akejkoľvek investičnej činnosti v zastavanom a katastrálnom území obcí a vytvorenie 
územno-plánovacieho podkladu pre vypracovanie projektov na získavanie dotácií z fondov 
EU. 
 
Hlavné ciele spracovávanej územnoplánovacej dokumentácie sú:  

- navrhnúť koncepciu dlhodobého urbanistického rozvoja a funkčného využívania 
administratívneho územia obce pre návrhové obdobie do r. 2030 

- stanoviť základné zásady organizácie územia, sídelnej a krajinnej štruktúry 
- vytvoriť predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj obce a pre zabezpečenie súladu 

všetkých činností na území obce s dôrazom na starostlivosť o životné prostredie, 
šetrné využívanie prírodných zdrojov a zachovanie prírodných, kultúrnych 
a civilizačných hodnôt 

- stanoviť regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania 
obce, umiestňovania stavieb a zariadení dopravnej a technickej vybavenosti 
a základných prvkov systému ekologickej stability 

- stanoviť optimálnu veľkosť rozvojových plôch jednotlivých funkcií, ich vzájomné väzby 
pre harmonický rozvoj obce a dlhodobé uspokojovanie potrieb obce a jej obyvateľov  

- riešiť územnotechnické a environmentálne problémy, ktoré boli definované 
v dokumentácii prieskumov a rozborov 

- rešpektovať v návrhu riešenia nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu – ÚPN 
VÚC Prešovského kraja  

- obsah a rozsah dokumentácie spracovať v súlade s ustanoveniami stavebného zákona 
a jeho vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z.z. 

 
1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 
Obec Bodovce nemala doteraz spracovaný územný plán. Obec Šarišské Sokolovce má 
spracovaný územný plán obce z r. 2000 (Ing. arch.Ligus), ktorý bol v r. 2006 Zmenami 
a doplnkami aktualizovaný a schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 214 A 2/2006 
zo dňa 29.9.2006. V r. 2015 boli spracované zmeny a doplnky č.2 ÚPN O, schválené 
26.8.2015 uznesením č. 47/V/2015. Dokumentácia nie je kompletná a nespĺňa požiadavky na 
usmerňovanie ďalšieho rozvoja obce, preto sa samospráva rozhodla pre nový územný plán 
a po dohode s obcou aj pre spracovanie formou spoločného územného plánu obcí Šarišské 
Sokolovce a Bodovce. 
 
1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 
 
Zadanie pre spracovanie spoločného územného plánu obcí Šarišské Sokolovce a Bodovce 
bolo schválené v Šarišských Sokolovciach dňa 3.2.2016 uznesením obecného zastupiteľstva 
č.82/IX/2016 a v Bodovciach dňa 4.2.2016 uznesením obecného zastupiteľstva č. 80/IX/2016. 



spoločný územný plán obcí Šarišské Sokolovce a Bodovce  obec Bodovce 
návrh                                                   sprievodná správa 
 

 5 

Návrh územného plánu vychádza z tohto zadania a riešenie je v súlade s požiadavkami, 
formulovanými v zadaní. 

 
 

2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE BODOVCE 
 
2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 
Predmetom riešenia je celé katastrálne územie obce Šarišské Sokolovce a katastrálne územie 
obce Bodovce. Obce sa nachádzajú v záujmovom území miest Prešov a Sabinov. Hranica 
záujmového územia obce je stanovená súčasnými alebo budúcimi väzbami obce na širšie 
územie predovšetkým v oblasti: 
 - v oblasti dochádzky do základných a stredných škôl 
 - v oblasti dochádzky do základných a špecializovaných zdravotníckych zariadení 
 - v oblasti dochádzky do práce 
 - v oblasti kultúry 
 - v oblasti rekreácie 
 

 
Obr. Vymedzenie riešeného územia 

 
2.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU 

REGIONU 
 
Za nadradenú územnoplánovaciu dokumentáciu pre obidve obce a ich administratívne územie 
je považovaný Územný plán veľkého územného celku Prešovského kraja (PSK), schválený 
uzn. Vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená 
záväzná časť ÚPN VÚC PSK a jeho Zmenami a doplnkami, schválenými vládou SR 
nariadením č. 679/2002 Z.z., Zmenami a doplnkami 2004 schválenými uzn. č. 228 zo dňa 
22.6.6004, ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť VZN PSK č. 4/2004, Zmenami 
a doplnkami 2009 schválenými uzn.č. 588/2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená VZN 
PSK č. 17/2009, schváleným uzn. č. 589/2009 dňa 27.10.2009 s účinnosťou od 6.12.2009.  
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Pre spracovanie nových územných plánov sídelných útvarov musia byť rešpektované tie 
záväzné časti ÚPN – VÚC, ktoré majú dopad na katastrálne územie konkrétneho sídla. Pre 
obce Šarišské Sokolovce a Bodovce a ich administratívne územie sú záväzné nasledujúce 
regulatívy (číslovanie je podľa textu nariadenia vlády zverejneného v Zbierke zákonov SR): 
 
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
 
1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia 

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: 

1.3.8.1  prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Prešov, 
1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych 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, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, 
Svidník a Vranov nad Topľou, 

1.8 chrániť 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 

1.13 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 urbánnych 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 vytvárali kultúrne a pracoviskovo 
rovnocenné prostredie voči urbánnym 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 
1.15.2 v oblasti zdravotníctva 
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1.15.2.1  vytvárať územno – technické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú 
efektívnu dostupnosť zariadeniami ambulantnej a ústavnej starostlivosti a jej 
zameranie na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu závažných ochorení, 

1.15.2.3 vytvárať územno – technické predpoklady na budovanie 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 územno – technické 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 územno – technické 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 územno – technické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre 
občanov v dôchodkovom veku s preferovaním zariadení rodinného a penziónového 
typu, 

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 infraštruktúry marginalizovaných skupín obyvateľstva, 

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), 

1.17 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 

1.17.4  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 Zemplín, 

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, 

 
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, Ľubické predhorie, Ľubovniansku vrchovina, Nízke 
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Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty, Vysoké Tatry, Stredný 
Spiš, Vihorlat, 
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, ekoturizmus 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 kraj do 
kultúrno – poznávacieho turizmu, 

2.15 vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav/s 
prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou, 

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

 
4 Ekostabilizačné opatrenia 
4.1 pri umiestňovaní investícií /rozvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí alebo 

plochy v nadväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať prioritne do tzv. 
hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti 
územia obcí. 

4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využitia 
usporiadaní územia, 
4.3.5  znižovaním produkcie odpadov a zabezpečením postupnej sanácie a rekultivácie 

priestorov bývalých a súčasných skládok odpadov a odkalísk priemyselných odpadov, 
4.3.6  preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých 

plochách (TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov, 
4.3.7  obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu 

retencie vôd, 
4.5 pozemkovými úpravami, usporiadaním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerov v 

poľnohospodárskom a lesnom extraviláne 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, 

4.9 v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, 
4.9.1  zabezpečiť ochranu osobitne chránených častí prírody a krajiny, postupne zabezpečovať 

právnu ochranu pripravovaných návrhov území európskeho významu a navrhovaných 
území európskeho významu za účelom ich začlenenia do sústavy NATURA 2000 a 
zabezpečiť právnu ochranu navrhovaných chránených vtáčích území ako súčasti sústavy 
NATURA 2000, 
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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, 

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

4.9.7.1  hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov 
druhov ako i priaznivý stav časti krajiny, v chránených územiach najmä v 
kategóriách ochranných lesov a lesov osobitného určenia, 

4.9.7.2  ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách 
podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne 
porasty), a hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako 
i priaznivý stav časti krajiny, 

4.9.7.6  zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydrických biokoridorov 
 
5 V oblasti dopravy 
5.3 chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane 

prejazdných úsekov dotknutými sídlami na: 
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 

 
6 V oblasti vodného hospodárstva 
6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody, 

6.1.1  chrániť a 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, presadzovať technické 
riešenia na aspoň čiastočné, resp. sezónne zadržanie týchto vôd v riešených lokalitách 
pre zlepšenie mikroklímy okolitého prostredia, 

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, 

6.3.3  zabezpečiť postupné znižovanie zaostávania rozvoja verejných kanalizácií za rozvojom 
verejných vodovodov, 

6.4 rezervovať priestory na vybudovanie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV ), 
6.4.1 realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí, 

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, 
6.5.4  zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi 

smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri 
úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať 
povodňové prietoky 
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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 a lesnom pôdnom 
fonde, 

6.5.14  vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží, 
6.5.18  vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle 

zákona o ochrane pred povodňami, 
6.5.19 vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky 

a podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia a 
využitia dažďovej vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch novej zástavby 
priamo na mieste, prípadne vhodný spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby odtok z 
daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej 
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente, 

 
7 V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie 

7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich 
umiestňovaní 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 

7.3.4 neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne: 
7.3.4.1  v územiach s 3., 4. a 5. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a v navrhovaných 

a vyhlásených územiach sústavy NATURA 2000 a v ich ochranných pásmach a v 
hrebeňových častiach pohorí, 

7.3.4.2  v biocentrách a biokoridoroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni, 
7.3.4.3  v okolí vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100 m, v okolí regionálnych 

biokoridorov min. 100 m, pri nadregionálnych hydrických biokoridoroch min. 200 m 
(odstupové vzdialenosti na konkrétnej lokalite VE spresní ornitológ v procese EIA), 

7.3.4.5 v krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne 
exponovaných lokalitách, 

7.3.4.7  v ucelených lesných komplexoch, 
7.3.4.8 v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za 

nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, 
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 

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

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, 
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8.3.6  podporovať extenzívne leso-pasienkarské 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 len v súlade so schváleným Programom 

odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov, 
8.4.2  uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť 

separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a 
legislatívnych opatrení 

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

8.4.9  podporovať výstavbu zariadení na dotrieďovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a 
zneškodňovanie odpadov v obciach, 

8.4.10 implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich 
zhodnotenie 

 
II. Verejnoprospešné stavby 
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto: 
 
2 V oblasti vodného hospodárstva 

2.2.1.1 stavby protipovodňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta, 
 
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 
6.3  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 
8.2 stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s využitím pre 

rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu 
 
9 V oblasti životného prostredia 
9.1 stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, 

priehrádzky, poldre a viacúčelové vodné nádrže, 
9.2 stavby na účely monitorovania stavu životného prostredia. 
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10 V oblasti odpadového hospodárstva 
10.3 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie, recykláciu odpadov a 

materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov, 
 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 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. 
 
 
2.3  ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ  

PREDPOKLADY 
 

 vývoj a charakteristika demografického potenciálu 
 

K 31.12.2014 žilo v obci Bodovce 334 obyvateľov. Celková rozloha katastrálneho územia obce 
je 752 ha, priemerná hustota osídlenia je 44 obyvateľov na 1 km2. 
 
Historický vývoj počtu obyvateľov v obci Bodovce, v rokoch 1869 -2014 
rok počet 

obyvateľov 
1890 181 
1910 174 
1930 192 
1948 230 
1970 309 
1991* 278 
1996 295 
2001* 321 
2011* 319 
2014 334 
*údaj zo SODB 
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retrospektívny vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1991 – 2014 v obci Bodovce 
rok sčítania 1991 2001 2011 2014 
počet obyvateľov 278 321 319 334 
prírastok obyvateľov                         +43                   -2                        +15 
index rastu                       115,4                99,4                       104,7 
 ročný prírastok, %                      +1,54                0,06                       +0,23 

 
vývoj počtu obyvateľov v období rokov 2001 – 2014 v okrese Sabinov 
Rok 2001 2011 2014 
Počet obyvateľov 54 067 57 820 58 969 
Prírastok obyvateľov                                +3753                         +1149 
 ročný prírastok,%                                +0,69                           +0,20 

 
Podľa dynamiky pohybu obyvateľstva obec Bodovce zaznamenáva od roku 1991 mierny 
nárast  počtu obyvateľov, keď sa priemerný ročný prírastok pohyboval v hodnotách od -0,06% 
do 1,54%. Napriek tomuto miernemu nárastu patrí obec do kategórie obcí s regresívnym 
typom populácie. V porovnaní s vývojom počtu obyvateľov v okrese Sabinov, má obec 
Bodovce porovnateľný vývoj počtu obyvateľov. 
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vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva v období rokov 1991 – 2014 v obci  Bodovce 
počet  obyvateľov 

vekové skupiny 
 

rok 
Spolu predproduktívny produktívny poproduktívny 

index 
 vitality 

1991  abs. 278 65 154 59 
%  23,4 55,4 21,2 110,2 

2001  abs. 321 80 173 68 
%  24,9 53,9 21,2 

117,6 

2011 abs. 319 60 224 35 
%  18,8 70,2 11 171,4 

2014 abs 334  54 238 42 
%  16,2 71,3 12,5 128,6 

 
 

 
 
Z uvedeného prehľadu (predproduktívne, produktívne, poproduktívne obyvateľstvo) môžeme 
konštatovať, že v obci Bodovce je, čo sa týka vekovej štruktúry, je typ populácie stabilizovaný.  
Priemerný vek obyvateľstva v roku 2011 bol 36,46 rokov, pričom u žien dosiahol hodnotu 
37,27 rokov, u mužov 35,61 rokov. 
V r. 2011 sa hlásilo k slovenskej národnosti 96 % obyvateľov. 
Podľa údajov SODB 2011 z náboženského vyznania prevláda rímskokatolícka cirkev, a to až 
92%,  ku gréckokatolíckej cirkvi sa hlási 3% obyvateľov. Údaje sú podľa SODB 2011. 

 
 predpokladaný demografický vývoj obyvateľstva 

 
Obec Bodovce zaznamenáva od r. 1991 mierny nárast  počtu obyvateľov, keď sa priemerný 
ročný prírastok pohyboval v hodnotách od 0,06% až do +1,54%, v priemere za sledované 
obdobie 0,6% ročne. 
Z hľadiska vekovej štruktúry patrí obec k obciam so stabilizovaným typom populácie, pomer 
počtu obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom veku bol 
v sledovanom období vyrovnaný až priaznivý. 
Na základe týchto štatistických údajov, možno aj naďalej uvažovať o miernom raste populácie 
v obci, pričom predpokladaný vývoj počtu obyvateľov počíta s nasledujúcim prírastkom 
obyvateľstva: 
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 Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov do r. 2040 
rok 1991 2001 2011 2014 2020 2025 2030 2040 
Bodovce 278 321 319 334 350 365 380 420 

 
 bytový fond 

 
V roku 2011 bolo v Bodovciach 106 budov, z toho 97 domov (91,5 %), pričom všetky domy 
boli rodinné. Z nich 89 (91,7 %) bolo trvale obývaných, pričom všetky trvale obývané rodinné 
domy bolo vo vlastníctve fyzických osôb. Všetky rodinné domy boli nízkopodlažné (1-2 
nadzemné podlažia) 8 domov bolo neobývaných, pričom 2 z nich boli určené na rekreáciu. 
Priemerný vek domu v Bodovciach bol 36 rokov. 85 trvalo obývaných rodinných domov je 
postavených z tehál a kameňa a 8  je postavených z nepálených tehál. 1 dom je jednoizbový, 
5 domov je dvojizbových, 30 domov je trojizbových, 30 je štvorizbových a 31 je 5 a 
viacizbových. 
Vo vzťahu k prognóze vývoja obyvateľstva a potrebám rozvoja bytovej výstavby v obci je 
potrebné sa zamerať na obnovu jestvujúceho bytového fondu, zvýšenie jeho kvality 
a modernizáciu. Rozvoj bývania je navrhovaný tak, aby v r. 2030 pri predpokladanom zvýšení 
počtu obyvateľov boli dosiahnuté tieto ukazovatele: 

1. počet obyvateľov na jeden byt..........3,2 obyv./byt 
2. počet bytov na 1000 obyvateľov.......312,5 bytov 

čo sú odporúčané hodnoty z ÚPN VÚC Prešovský kraj, Zmeny a doplnky 2009. 
Z uvedeného nárastu počtu obyvateľov na 380 do r. 2030 vyplýva potreba min. 30 bytov pri 
výhľadovej obložnosti 3,2 obyv./byt . Vzhľadom na polohu sídla v blízkosti okresného mesta 
Sabinov a krajského mesta Prešov sa počíta aj s ponukovými plochami v rozsahu cca 20 
bytov. 
 

 ekonomická aktivita a pracovné príležitosti 
 
V roku 2014 bolo v obci 128 ekonomicky aktívnych obyvateľov. V obci je v súčasnosti 7 
nezamestnaných, čo predstavuje cca 5,5% ekonomicky aktívnych obyvateľov. 
Podľa údajov Obecného úradu obec Bodovce poskytuje v súčasnosti cca 15 pracovných 
príležitostí. Najviac obyvateľov podľa odvetví ekonomických aktivít pracovalo podľa SODB vr. 
2011 vo veľkoobchode a maloobchode, vo výrobe odevov, v stavebníctve a v oblasti 
vzdelávania a zdravotníctva.  
Pre elimináciu nezamestnanosti je navrhované vytvoriť vhodné podmienky v obci (podpora 
tradičných remesiel, drobné podnikateľské aktivity, podnikanie v oblasti agroturizmu 
a turizmu). Návrh nových kapacít občianskej a športovej vybavenosti v obci a výrobných 
služieb vytvorí nové pracovné príležitosti, čo prispeje k menšej dochádzke za prácou, k 
zvýšeniu podielu voľného času a k skvalitneniu života obyvateľov obce. 
 
 
2.4 RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY 
 

 poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové 
usporiadanie širšieho územia 

 
Obec Bodovce sa nachádza 6 km východne od okresného mesta Sabinov, v doline Veľkého 
potoka, ktorý pramení pod Lysou horou v Čergovskom pohorí a ústi do rieky Torysa. Kataster 
obce má rozlohu 752,31 ha, z toho je 467,9 ha lesov a 261,9 ha poľnohospodárskej pôdy. 
Reliéf katastrálneho územia je značne členitý, obec leží v južnej časti katastra, severná 
zalesnená časť tvorí predhorie pohoria Čergov s najvyšším vrchom Lysá (1068 m n.m.).  
Koncepcia tvorby trvalo udržateľného rozvoja v rámci Prešovského kraja sleduje vytvorenie 
takej sídelnej štruktúry, ktorá vytvára predpoklady rovnocenných podmienok v súlade s 
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požiadavkami zabezpečovania funkčnej komplexnosti všetkých subregionálnych celkov. 
Pritom je kladený dôraz na optimalizáciu ich vzájomného prepojenia ako aj prepojenia na 
medzinárodné sídelné štruktúry, pri zachovaní ich špecifičnosti a využitia ich vnútorných 
potenciálov. 
Z hľadiska štruktúry osídlenia patrí obec do veľkostnej skupiny obcí Prešovského kraja 
s počtom obyvateľov do 500 na rozvojovej osi tretieho stupňa Prešov – Sabinov - Lipany - 
Plaveč. V obci prevláda jedno- a dvojpodlažná zástavba vidieckeho charakteru. Budúcnosť 
tohto vidieckeho priestoru bude vo všeobecnosti závisieť od reštrukturalizácie a od možností 
vytvoriť pre obyvateľstvo na vidieku pracovné príležitosti mimo agrárneho sektoru. Výhodná 
poloha, kvalita životného prostredia a priaznivá dochádzková vzdialenosť do okresného mesta 
Sabinov i krajského mesta Prešov a do stredísk rekreácie v blízkom okolí vytvára predpoklady 
pre zvýšený záujem o bývanie v obci. 
 

 väzby obce na záujmové územie 
 
Z hľadiska záujmového územia sa obec nachádza v záujmovom území okresného mesta 
Sabinov a  mesta Prešov, administratívneho, kultúrneho, vzdelanostného a ekonomického 
centra okresu a samosprávneho kraja a je napojená na nadradenú cestnú sieť 
prostredníctvom cesty III.tr.č.5436, ktorá plní v obci funkciu zbernej komunikácie. Táto sa 
napája na cestu I/68 Prešov – Sabinov západným smerom. Vzdialenosti od väčších miest: od 
Sabinova (11 tisíc obyvateľov) - 6 km, od Prešova (92 tisíc obyvateľov), ktorý je okresným a 
krajským mestom - 16 km. 
Administratívne územie obce Bodovce susedí s katastrami obcí: Šarišské Sokolovce, 
Hubošovce, Terňa, Ratvaj a Olejníkov. 
 

 zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí krajiny, územný priemet 
ekologickej stability krajiny 

  
V katastrálnom území obce sa nachádzajú resp. ho zasahujú tieto chránené územia v zmysle 
zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: 
 
Národná sieť chránených území 
 
NPR Hradová Hora – výmera 13,5 ha – vyhlásená na ochranu lesných spoločenstiev s 
výskytom čemerice purpurovej (Helleborus purpurascens W. et K.), ako aj iných druhov 
východokarpatskej flóry v pohorí Čergov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné 
ciele. V NPR platí 5. stupeň ochrany. Ochranné pásmo je 100 m a platí v ňom 3. stupeň 
ochrany v zmysle § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. 
 
Územia siete NATURA2000 
 
Chránené vtáčie územie Čergov bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.28/2011 Z.z. zo 
1.2.2011 s účinnosťou od 15.2.2011. Rozloha územia je 35 849,71 ha. Je vyhlásené za 
účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu 
a biotopov sťahovavých druhov vtákov. CHVÚ Čergov zasahuje severnú časť riešeného 
územia obce. 
Územie európskeho významu Čergov – rozloha 6063,43 ha. V ÚEV Čergov sú predmetom 
ochrany nasledovné biotopy a chránené druhy: 
 

- Tr.8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230*) 
- Al 5. Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 
alpínskeho stupňa (6430) 
- Ls 1.1 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*) 
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- Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) 
- Ls 4. Lipovo - javorové sutinové lesy (9180*) 
- Ls 5.1.   Bukové a bukovo- jedľové  kvetnaté lesy (9130) 
- Ls 5.1.   Bukové a bukovo- jedľové  kvetnaté lesy (9130) 
- Ls5.3 – Javorovo – bukové horské lesy (9140)  

 
Územný systém ekologickej stability 
 
Prvky územného systému ekologickej stability na nadregionálnej úrovni   
V Genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES a jeho 
aktualizovanej forme boli v katastrálnom území obce vyčlenené tieto prvky GNÚSES: 

1. NRBc Čergov -Minčol  - lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii s vrcholovými a 
svahovými lúkami 

2.  NRBk Čergov -Minčol  -lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii s vrcholovými a 
svahovými lúkami 

 
Prvky územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni 
Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES ) sa v riešenom území 
nenachádzajú.  
 
Prvky územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni   
Prvky ÚSES na miestnej úrovni sú tvorené najmä sprievodnou vegetáciou vodných tokov, 
najmä Veľkého potoka jeho prítokov.  
 
 
2.5 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 

 základná urbanistická koncepcia a kompozícia 
 
Obec je založená ako skupinová cestná dedina, nová zástavba je realizovaná prevažne 
formou izolovaných rodinných domov rôznej architektonickej úrovne. Obec nemá výrazné 
pohľadové dominanty, kostol a kultúrny dom sú situované v nižšie položenej juhovýchodnej 
časti sídla, objekt obecného úradu (býv. školy) pri ceste III.tr., ktorá tvorí hlavnú priestorovú os 
sídla. Ďalšie významné objekty -  objekt školy a materskej školy sú situované v južnej časti 
sídla. Z hľadiska stavebno-technického stavu rodinných domov prevládajú objekty dobré 
a vyhovujúce. V západnej časti obce je športový areál, ktorý slúži aj obci Šarišské Sokolovce. 
Na území obce sa nachádzajú nasledujúce formy rodinných domov: rodinné domy vidieckeho 
typu s doplnkovým hospodárstvom a úžitkovou záhradou (pôvodná časť obce), ostatné 
rodinné domy sú mestského typu s okrasnou záhradou.  
Návrh rieši novú zástavbu rodinných domov v obci v prielukách a vo väzbe na jestvujúcu 
zástavbu severozápadným a severným smerom,  primeranú občiansku vybavenosť najmä vo 
vymedzenom centrálnom priestore obce. Nové rekreačno-športové plochy sú koncentrované 
pri jestvujúcom ihrisku v severnej časti obce. Ostatnú občiansku vybavenosť charakteru 
obchodu a služieb je možné umiestniť ako doplnkovú funkciu v rodinných domoch, prevádzky 
však nesmú rušivo vplývať na základnú funkciu bývania. 
Pri návrhu sme sa riadili týmito zásadami a požiadavkami: 

- okolitú krajinu považovať za významnú súčasť kompozície zástavby sídla, zachovávať 
pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby  

- zachovať jestvujúcu hladinu zástavby, u nových stavieb zachovať primeraný objem tak, 
aby vynikla silueta sídla 

- zachovať v kompozícii dôležité kompozičné osi – vodný tok, pretekajúci sídlom a jeho 
sprievodná zeleň a taktiež základnú nosnú komunikáciu so sprievodnou zeleňou 

- zachovať plošný rozsah existujúcej verejnej zelene 
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- dotvoriť centrálny priestor obce 
- novou zástavbou vytvoriť ponukové plochy pre ďalší rozvoj obce 
 
 vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, 

zelene a ostatných plôch 
 
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov z 319 v r. 2011 na 380 v  r. 2030 predstavuje prírastok 
cca 60 obyvateľov. Pri výhľadovej obložnosti 3,2 obyvateľov na 1 byt to vyvolá potrebu cca 30 
nových bytov a cca 20 bytov ako ponuku pre záujemcov zo Sabinova resp. Prešova. 
Navrhované plochy pre rodinné domy sú prevažne v zastavanom území v prielukách a 
v severozápadnej časti obce a mimo zastavaného územia  v severnej časti obce. Na 
výhľadový počet obyvateľov je dimenzovaná občianska vybavenosť, športové plochy a plochy 
statickej dopravy. V oblasti občianskeho vybavenia územný plán dopĺňa maloobchodné, 
ubytovacie a stravovacie kapacity. Športový areál je spoločný pre obce Bodovce a Šarišské 
Sokolovce, navrhnuté je dobudovať ho o ďalšie ihriská (tenisové a loptové) a v jeho susedstve 
ďalšiu vybavenosť pre potreby cestovného ruchu (ubytovanie, stravovanie). Nové kapacity 
maloobchodu a služieb sú ako doplnková funkcia pri rodinných domoch. V oblasti dopravy sa 
navrhujú nové obslužné komunikácie v navrhovaných lokalitách pre bývanie, parkovacie 
miesta pre občiansku vybavenosť, pešie cesty a turistické cyklotrasy.  
 

 zásady ochrany a využitia kultúrno – historických a prírodných hodnôt 
 
Obec Bodovce bola založená ako zemianska osada pravdepodobne v druhej polovici 13. 
storočia. V písomnostiach z 15. – 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Bodonlaka, zloženom 
z osobného mena BODON a slova LAK – obydlie. Názov dokazuje, že vlastníkom dediny bol 
Bodon, príslušník známeho rodu Tekulovcov, ktorý žil v druhej polovici 13. storočia. 
Vlastníctvo dediny Tekulovcami nepriamo dosvedčuje aj vymedzenie chotára susedných 
Šarišských Sokoloviec v prvej polovici 14. storočia, keď východná časť chotára susedila s 
majetkom Tekulovcov. Tým mohol byť len chotár Bodoviec.  
Najstaršia priama správa o Bodovciach je známa až z roku 1427, kedy bol vyhotovený súpis 
dedín Šarišskej stolice zdanených daňou kráľovi. Podľa spomínaného súpisu boli sedliacke 
domácnosti v Bodovciach okrem richtára zdanené od 15 port. V 15. storočí dedina patrila 
dubovickej vetve zemanov Tekulovcov. V priebehu 16. – 19. storočia sa vystriedalo viacero 
vlastníkov. V roku 1663 získali dedinu Zomboryovci, od roku 1751 Pechyovci, ktorí však obec 
mali v držbe len do roku 1778, kedy ju získali zemania Uzovci. V 19. storočí sa Bodovce stali 
znova majetkovou súčasťou panstva Zomboryovcov.  
Postupne dochádzalo k ochudobňovaniu slobodných roľníkov, ktorí upadli medzi želiarov, 
alebo sa odsťahovali. V roku 1600 bolo v obci 13 domov s výlučne poddanským 
obyvateľstvom, ktoré sa zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom. Podľa demografických 
štatistík bolo v roku 1787 v obci 23 domov a 185 obyvateľov a v roku 1828 žilo v 34 domoch 
262 obyvateľov. Koncom 19. storočia až do 40–tych rokov 20. storočia sa počet obyvateľov 
pohyboval od 181 do 231, takže Bodovce patrili k malým dedinám sabinovského okresu. 
Okrem poľnohospodárstva sa ľudia sezónne živili drevorubačstvom, tkaním plátna a do roku 
1945 prácou na miestnej píle.  
 

 nehnuteľné kultúrne pamiatky 
 
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok je 
evidovaná nehnuteľná národná kultúrna pamiatka: 
Hradisko výšinné (lokalita Hradová hora) v Bodovciach – č. ÚZPF 2054/1 – včasný 
stredovek (9. – 10. storočie poveľkomoravské obdobie). 
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V obci sa nachádza taktiež Kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý však nie je národnou kultúrnou 
pamiatkou.  
 

 archeologické lokality 
 
Krajský pamiatkový úrad Prešov určil na základe evidovaných archeologických lokalít 
historické jadro obce Bodovce ako územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
(prvá písomná zmienka o obci z roku 1427). 
 
Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným 
stavebným úradom pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej či inej hospodárskej činnosti 
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk aj mimo území s evidovanými 
a predpokladanými archeologickými nálezmi v procese územného a stavebného konania. 
 
Na zápis do zoznamu pamätihodností obce je navrhnutý kostol sv. Jána Krstiteľa a kríže 
a božie muky umiestnené pri cestách. 
 
 
2.6 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 
 

 základné rozvrhnutie funkcií, prevádzkové a komunikačné väzby na území obce 
 
Obec Bodovce bude aj naďalej plniť prevažne obytnú funkciu vzhľadom na výhodnú polohu 
obce od okresného mesta Sabinov a krajského mesta Prešov. Prírodné podmienky a blízkosť 
pohoria Čergov vytvárajú vynikajúce podmienky pre rozvoj rekreácie. Ďalšími doplnkovými 
funkciami sídla sú poľnohospodárska výroba a lesné hospodárstvo. 
Katastrálne územie obce je možné rozdeliť na : 

- zastavané územie s prevahou funkcie bývania vrátane plôch občianskej vybavenosti, 
s rozvojovými plochami nadväzujúcimi na zastavané územie severozápadným 
a severným smerom 

- poľnohospodársku krajinu po obvode zastavaného územia 
- lesná krajina, tvorená lesmi a horskými lúkami  v severnej časti katastrálneho územia 

na svahoch Čergovského pohoria 
Nové plochy s obytnou funkciou sú navrhované v prielukách zastavanej časti obce, na 
poľnohospodárskej pôde v severnej časti obce a v severozápadnej časti (rodinné domy). 
Vo východnej časti sa uvažuje aj so zberným dvorom a obecným kompostoviskom. 
Športová funkcia je sústredená v spoločnom športovom areáli v severnej časti obce – 
futbalové ihrisko je doplnené o ďalšie maloplošné ihriská (loptové hry, tenis a p.). Pre potreby 
cestovného ruchu sa navrhuje penzión a reštaurácia ako východiskový bod cykloturistickej a 
turistickej trasy do pohoria Čergov. 
 

 vymedzenie častí územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti 
 

Vo väčšej podrobnosti (min. urbanistickou štúdiou) je potrebné riešiť navrhované lokality pre 
rozvoj obytnej funkcie (lokalita severozápad a sever) a športový areál (nové ihriská). 
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2.7   NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU 
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE 

 
 bývanie 

 
Podľa demografickej prognózy nárast počtu obyvateľov z 319 v r. 2011 na 380 v  r. 2030  
vyvolá potrebu cca 30 nových bytov a cca 20 ako ponuku pre záujemcov zo Sabinova resp. 
Prešova. Nové plochy bývania v rodinných domoch v obci sú navrhnuté prednostne na 
plochách nadmerných záhrad v zastavanom území a sčasti na poľnohospodárskej pôde mimo 
zastavaného územia na plochách nadväzujúcich na existujúcu zástavbu (severozápadná a 
severná časť sídla).  
 

 školstvo a výchova 
 
Zariadenia školstva sú v súčasnosti vybudované v južnej časti obce Bodovce ako spoločné 
zariadenia pre obidve obce. Je to materská škola, ktorú navštevuje 42 detí z obidvoch obcí, a 
základná škola pre 1.-4.ročník a slúži pre obce Bodovce, Šarišské Sokolovce a Ratvaj 
a navštevuje ju 31 žiakov. Žiaci 5.-9. ročníka (II. stupeň) navštevujú základnú školu v 
Sabinove.  
Pre predpokladaný výhľadový počet obyvateľov obidvoch obcí bude potrebná nová 8-triedna 
základná škola pre I. a II. st., ktorá je navrhovaná v obci Šarišské Sokolovce. Kapacita 
materskej školy bude k návrhovému roku dostatočná, preto návrh neuvažuje s novou 
materskou školou. 
 

 kultúra a osveta 
 
V južnej časti obce sa nachádza kultúrny dom s viacúčelovou sálou s kapacitou 70 stoličiek, 
V blízkosti je situovaný rímsko – katolícky kostol Narodenia Sv.Jána Krstiteľa.  
Kapacitne kultúrny dom vyhovuje, potrebné je rozšíriť jeho využitie aj pre iné činnosti (klubová 
a záujmová činnosť, informačné centrum, predaj máp, suvenírov a pod. 
 

 zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 
Obec nemá vybudované zdravotné stredisko ani dom dôchodcov. Obyvatelia dochádzajú za 
lekárskou starostlivosťou do okresného mesta Sabinov. Tieto chýbajúce zdravotné a sociálne 
služby sú navrhnuté v Šarišských Sokolovciach ako spoločné pre obidve obce. 
 

 telovýchova a šport 
 
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, kde navrhuje doplniť nové ihriská (tenis, loptové hry, 
multifunkčné ihrisko).  
 

 verejná správa a administratíva 
 
V centre obce sa nachádza budova Obecného úradu a požiarna stanica. Tieto priestory budú 
postačovať aj pre návrhové obdobie. 
 

 maloobchod 
 
V obci sa nachádza jedna predajňa potravín. Navrhuje sa umiestnenie obchodu a služieb vo 
východnej časti obce rekonštrukciou jestvujúceho objektu resp. výstavbou nového objektu. 
Predajne maloobchodu je možné tiež umiestniť ako doplnkovú funkciu bývania v rodinných 
domoch. 
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 ubytovanie a stravovanie 
 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie pre ubytovanie a stravovanie. Pri športovom areáli sa 
navrhuje sa penzión s kapacitou 20 lôžok a reštaurácia s kapacitou 40 stoličiek ako 
východiskový bod cyklotrás a turistických trás do Čergovského pohoria. Pre ubytovanie 
turistov je možné využiť aj kapacity v súkromných domoch ako súčasť podnikania v CR. 
 

 rekreácia a cestovný ruch 
 
Územie obce patrí do rekreačného krajinného celku Čergov, ktorého ťažiskom je rovnomenné 
pohorie. Územie ponúka atraktívne prírodné prostredie vhodné pre letnú i zimnú turistiku, 
cykloturistiku a zimné športy. Obce v podhorí predstavujú veľký potenciál pre vidiecku turistiku. 
Zlepšenie prepojenia cyklotrás a turistických chodníkov v území zlepší dostupnosť 
atraktívneho prírodného prostredia. V obci sa nenachádzajú žiadne ubytovacie zariadenia pre 
turistov. Severná časť katastra susedí s rekreačnou oblasťou regionálneho významu Drienica-
Lysá. 
Cez obec nevedie priamo žiadna turistická trasa. Severnou hranicou katastra vedie  
značkovaná turistická trasa v smere obec Drienica cez vrch Lysá až na sedlo Čergov, 
s pokračovaním do okolitých dedín, resp. po hrebeni pohoria Čergov. Riešeným územím 
prechádza značená cyklotrasa, ktorá vedie trasou cesty III/3174 smerom na západ cez 
Jakubovany do Sabinova a trasou cesty III/3176 juhovýchodne smerom na Uzovce a Terňu 
(Hradisko) s napojením na ďalšie cyklotrasy. Navrhuje sa cyklistický okruh pozdĺž ciest III. tr. 
smerom na Ratvaj, Hubošovce, Uzovce späť do Šarišských Sokoloviec a tiež cykloturistická 
trasa na vrch Lysá s využitím poľných a lesných ciest a s napojením na jestvujúce cyklotrasy v 
Čergovskom pohorí. 
Navrhované je ubytovacie zariadenie v severnej časti obce pri športovom areáli o kapacite 20 
lôžok s reštauráciou o kapacite 40 stoličiek. Zariadenie bude východiskovým bodom 
k turistickým cieľom v Čergovskom pohorí (Drienica, Lysá). 
 

 služby nevýrobné, výrobné a opravárenské 
 
V južnej časti obce sa nachádza cintorín. V obci je prevádzkovaná opravovňa motoriek 
VARDAF. 
Navrhuje sa umiestnenie ďalších chýbajúcich služieb pre obyvateľov (napr. holičstvo, 
kaderníctvo, krajčírstvo, kozmetika, servis bicyklov, požičovňa športových potrieb, servis 
počítačovej techniky a elektrospotrebičov, oprava obuvi a pod.) ako doplnkovej funkcie 
v rodinných domoch. 
 

 nerastné suroviny 
 
V katastrálnom území obce sa nenachádzajú zistené výhradné ložiská nerastov v zmysle 
zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva v znení neskorších predpisov 
V katastrálnom území nie sú evidované staré banské diela, do riešeného územia nezasahuje 
žiadne prieskumné územie. 
 

 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 
 

poľnohospodárstvo 
 

Výmera poľnohospodárskej  pôdy v riešenom území obce je 261 ha, z toho orná pôda 
predstavuje 153 ha a lúky a pasienky zaberajú 83,8 ha.  
V obci nie je založený poľnohospodársky dvor. Poľnohospodársku pôdu obhospodarujú 
samostatne hospodáriaci roľníci a fy Agrochov Šariš, s.r.o.  
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Z hľadiska zaradenia pôd do typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu prevládajú v rieenom území menej produkčné a málo produkčné orné pôdy, málo 
produkčné polia, produkčné a menej produkčné trvalé trávne porasty. 
Produkčný potenciál poľnohospodárskej pôdy je prevažne strednej až nižšej hodnoty. 
Z hľadiska bonitácie poľnohospodárskych pôd prevládajú v území pôdy  5. až  8. skupiny 
BPEJ.  
V zmysle Nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. je najkvalitnejšou pôdou v riešenom území: 

- 0729212, 0729213, 0729413, 0763242, 0764243, 0829212 
 

lesné hospodárstvo 
 

V riešenom území obce Bodovce tvoria lesné pozemky výmeru 459,5 ha, čo predstavuje 61% 
z celkovej plochy územia. Lesné pozemky patria do lesného hospodárskeho celku (LHC) 
Prešov. Z hľadiska kategorizácie lesov je 368,2 ha hospodárskych lesov, ktorých účelom je 
produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní 
mimoprodukčných funkcií lesov, 77% sú ochranné lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva 
z prírodných podmienok a 14% tvoria lesy osobitného určenia. 
V rámci ochranných lesov sa jedná o vysokohorské lesy – 35,6 ha, a ostatné lesy 
s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy 41,4 ha. V rámci lesov osobitného určenia sa jedná 
o lesy v chránených územiach – 14%. 
Podľa údajov NLC (r.2015) z hľadiska drevinového zloženia prevládajú v riešenom území 
listnaté dreviny – cca 85% a to najmä buk lesný, dub zimný, javor horský, javor mliečny, hrab 
obyčajný. Ihličnaté dreviny tvoria 15% lesných porastov a tvoria ich jedľa biela a smrek 
obyčajný. 
Zásoba drevín predstavuje 152 119 m3. Ročná ťažba predstavuje cca 4 710m3, z toho 
obnovná ťažba 4 446 m3 a výchovná ťažba 265 m3.   
Štátny dozor, zameraný na sledovanie, zisťovanie a kontrolu ustanovení zákona o lesoch, je 
zabezpečovaný Okresným úradom v Prešove, pozemkový a lesný odbor. 
Z hľadiska užívateľských vzťahov lesy v riešenom území obce Bodovce obhospodarujú  tieto 
subjekty: 

- lesné družstvo Hrun Bodovce 
- spoločenstvo vlastníkov Orkucany 
- cirkevné lesy Farský úrad Hubošovce 
- LESY SR š.p., OZ Prešov 

 
 výroba, stavebníctvo a skladové hospodárstvo 

 
V obci Bodovce sa nachádza prevádzka píly, ktorá zamestnáva 15 osôb. Priestory pre ďalšie 
podnikateľské aktivity sú vo vymedzenom území v Šarišských Sokolovciach pri 
poľnohospodárskom dvore. 
 
 
2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 

 súčasne zastavané územie 
 

Hranica zastavaného územia, legislatívne vymedzená stavom k 1.1.1990, je vyznačená 
v grafickej časti dokumentácie – výkresy č. 2 a 3. 
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 navrhované zastavané územie 
 

Územný plán navrhuje rozšíriť hranicu súčasne zastavaného územia v severnej 
a severozápadnej časti obce o navrhované plochy pre výstavbu rodinných domov a občiansku 
vybavenosť – výkresy č. 2 a 3. 
 

 vymedzenie centrálneho priestoru obce 
 

Územný plán vymedzuje centrálny priestor obce, v ktorom sú sústredené objekty občianskej 
vybavenosti, objekty určené pre bývanie a doplnkovú funkciu občianskej vybavenosti, kostol s 
verejnou zeleňou. Hranica je vyznačená v grafickej časti dokumentácie, výkres č.  3. 

 
 

2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

 
Ochranné pásma sú zdokumentované v grafickej časti dokumentácie, jedná sa o nasledujúce 
ochranné pásma:  
 
Ochranné pásma pohrebísk: 
Ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) podľa zákona NR SR c. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov je 50m. 
 
Ochranné pásmo lesa: 
Ochranné pásmo lesa je stanovené vo vzdialenosti 50 m od okraja lesa 
 
Ochranné pásma dopravných stavieb: 
Ochranné pásma sú stanovené nasledovne: 
-  pre cesty III. triedy 20 m na každú stranu mimo zastavané územie obce 
-  v zastavanom území platí pre všetky miestne komunikácie ochranné pásmo 6 m od okraja 

vozovky.  
 

Ochranné pásma technickej infraštruktúry: 
-  22 kV vzdušné el. vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu 
-  22 kV vzdušné káblové vedenie - 2 m od krajného vodiča na každú stranu, 
-  22 kV podzemné káblové vedenie – 1m od krajného vodiča na každú stranu 
-  1,5m u vodovodného potrubia  
-  1,5 m u kanalizačného potrubia 
-  pri transformovniach 10 m po obvode kolmo od hranice objektov stanice, 
-  4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
-  1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom 

nižším   ako 0, 4 MPa, 
- 8m pre technologické objekty 

 
Bezpečnostné pásma 
-  10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom 

priestranstve a na nezastavanom území, 
-  300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 
-  pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 

zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľ distribučnej   siete. 
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2.10. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY 
A OCHRANY PRED POVODŇAMI 

 
Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné u stavieb dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi 
objektmi uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z.z. v znení neskorších zmien, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
Ochranné stavby CO obyvateľstva sú riešené v pláne ukrytia obyvateľstva obce v súlade s 
ustanoveniami úplného znenia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva č 42/1994 Z.z.v znení 
neskorších zmien a s vyhláškou č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších zmien o podrobnostiach 
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO. 
Pre navrhovanú zástavbu budú budované jednoduché úkryty budované svojpomocne (JÚBS) 
v zmysle uvedenej vyhlášky a na základe analýzy územia pre 100% obyvateľov. Samostatná 
CO doložka sa v ÚPN-O nespracúva. Pre JÚBS je potrebné viesť a aktualizovať určovacie 
listy.  
Výstavba v blízkosti vodných tokov je podmienená umiestnením stavieb mimo inundačné 
územie nad hladinu Q100 – ročnej veľkej vody. Severná časť územia nad obcou môže byť 
ohrozovaná prívalovými vodami z okolitých poľnohospodárskych plôch. Na zabezpečenie 
zvýšenej ochrany týchto plôch je potrebné určiť spôsob obhospodarovania priľahlých 
pozemkov zmenou na trvalé trávne porasty, zriadením zasakovacích pásov a zriaďovaním 
krovinovej zelene na medziach. Ochrana pred prívalovými vodami Veľkého potoka bola 
riešená formou prehrádzok na hornom toku v lese až po vodojem a boli tiež vybudované štyri 
suché poldre na zachytenie prívalových vôd. V zastavanom území je nutné tok udržiavať 
prehĺbením resp. čistením koryta jeho toku a spevnením brehov v ohyboch toku. 
Korytá ostatných vodných tokov mimo zastavaného územia sa navrhujú ponechať 
v prirodzenom stave a krajinnoekologickými opatreniami prispieť k zadržiavaniu vody v území. 
Všetky technické zásahy do tokov by mali rešpektovať ekologické kritériá s nevyhnutným 
zadržiavaním vody v tokoch, a to predovšetkým zvýšením minimálnych vodných stavov. Toto 
je možné zabezpečiť iba zvýšením hydromorfnosti jednotlivých povodí. Pozdĺž obidvoch 
brehov významného vodného toku Veľký potok je potrebné ponechať voľný nezastavaný pás 
šírky 10m pre údržbu, pozdĺž ostatných vodných tokov 5m.  
 
 
2.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY 
 
Na území obce sa nachádza niekoľko chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: 
 
1. Národná prírodná rezervácia Hradová Hora (NPR) – výmera 13,5 ha – vyhlásená na 
ochranu lesných spoločenstiev s výskytom čemerice purpurovej (Helleborus purpurascens W. 
et K.), ako aj iných druhov východokarpatskej flóry v pohorí Čergov na vedeckovýskumné, 
náučné a kultúrno-výchovné ciele. V NPR platí 5. stupeň ochrany. Ochranné pásmo je 100 m 
a platí v ňom 3. stupeň ochrany v zmysle § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z. 
 
2. Chránené vtáčie územie Čergov bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č.28/2011 Z.z. zo 
1.2.2011 s účinnosťou od 15.2.2011. Rozloha územia je 35 849,71 ha. Je vyhlásené za 
účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu 
a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, muchárika bielokrkého, muchárika 
červenohrdlého, jariabika hôrneho, penice jarabej, ďatla bielochrbtého, ďatla čierneho, 
chriašteľa poľného, žlny sivej, kuvika vrabčieho, ďatla trojprstého, kuvika kapcového lelka 
lesného, bociana čierneho, tetrova hôľniaka, orla sklaného, muchára sivého, pŕhľaviara 
čiernohlavého, krutihlava hnedého, žltochvosta lesného a prepelice poľnej a zabezpečenia 
podmienok ich prežitia a rozmnožovania. 
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CHVÚ Čergov zasahuje severnú časť riešeného územia obce. 
 
3. Územie európskeho významu Čergov – rozloha 6063,43 ha. V ÚEV Čergov sú 
predmetom ochrany nasledovné biotopy a chránené druhy: 
 
Nelesné biotopy 
 

- Tr.8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte 
(6230*) 

Vegetačnú zložku biotopu tvoria primárne spoločenstvá psice tuhej v subalpínskom až 
alpínskom vegetačnom stupni. Druhotne prenikajú na odlesnené stanovištia vo vyššom 
horskom stupni. V súčasnosti ich možno nájsť v rôznych vývojových štádiách, ktoré sa vytvorili 
vplyvom dlhodobého pasenia (stovky rokov) a sekundárnej sukcesie po jeho ukončení. Druhý 
typ porastov predstavujú sekundárne spoločenstvá pasienkov, prípadne lúk v podhorskom a 
horskom stupni na hlbokých, vlhkých, kyslých pôdach chudobných na živiny. Okrem psice 
tuhej v porastoch prevláda metluška krivolaká. Tretí typ tvoria druhotné, zvyčajne maloplošné 
psicové porasty, ktoré osídľujú podmáčané stanovištia s kyslými pôdami v oblastiach so subo-
ceánskou klímou. Na ich floristickom zložení sa významnou mierou podieľajú rašelinníky. 

- Al 5. Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin 
do alpínskeho stupňa (6430) 

Štruktúra a ekológia: Podjednotka zahŕňa vysokobylinné spoločenstvá na nivách v montánnom 
až alpínskom stupni. Ide o viacvrstvové uzavreté spoločenstvá s prevahou vysokých bylín na 
brehoch a náplavoch horských potokov a bystrín, vo vlhkých žľaboch a kotlinách v 
montánnom, najmä však v subalpínskom a alpínskom stupni. Vzhľad porastov výrazne 
ovplyvňujú viaceré dominanty. Jednotka sa vyskytuje na rôznych geologických podložiach od 
bázických a neutrálnych až po mierne kyslé, väčšinou humózne, vlhké a priepustné pôdy s 
rôznym podielom skeletu.  

- Ls 1.1 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0*) 
Vŕbovo-topoľové porasty (mäkký lužný les) v najnižších miestach údolných nív väčších riek, na 
nivných pôdach bohatých na živiny. Hlavným ekologickým faktorom sú pravidelné záplavy 
povrchovou vodou. Porasty nie sú úplne zapojené, sú spravidla viacposchodové. Krovinové 
poschodie je druhovo chudobné, prevládajú v ňom zmladené jedince stromov. V bylinnej 
vrstve sa uplatňujú hygrofilné a nitrofilné druhy. Typickým znakom je vysoká pokryvnosť a 
prevaha niektorých rýchlo sa šíriacich autochtónnych druhov, napr. Urtica dioica, Phalaroides 
arundinacea,  Rubus caesius, ale aj zavlečených inváznych druhov, ako sú Aster sp., Solidago 
canadensis, S. gigantea, Impatiens glandulifera a iné. 

- Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) 
Ovsíkové nížinné a podhorské lúky (Arrhenatherion elatioris) sú v prevažnej miere jedno až 
dvojkosné lúky, s prevahou vysoko steblovitých hodnotných tráv a bylín. Vyskytujú sa na 
svahoch, násypoch, na miestach bývalých poli, na slabo kyslých až neutrálnych stredne 
hlbokých až hlbokých, mierne vlhkých až mierne suchých pôdach, s dobrou zásobou živín.  

- Ls 4. Lipovo - javorové sutinové lesy (9180*) 
Výskyt tohto biotopu je vo väčšine prípadov v kombinácií s kyslými bukovými lesmi a na 
južných expozíciách s biotopom dubovo- hrabové karpatské lesy. Spoločenstvo sa prevažne 
nachádza na polospevnených balvanitých sutinách, strmých pravidelných svahoch, na 
nevyvinutých pôdnych typoch s výplňou ľahkej zeminy. Druhové zloženie je pestré čo 
dokazuje aj drevinové zloženie tohto biotopu, kde sú zastúpené  buk lesný (Fagus sylvatica), 
dub zimný (Quercus petraea), lipa (Tilia sp.), javor horský(Acer pseudoplatanus), javor 
mliečny(Acer platanoides), hrab obyčajný (Carpinus betulus). V bylinnom podraste sa 
prejavuje ústup bučinových druhov, jako napr. marinkovec voňavý (Galium odorata), zubačka 
cibuľkonosná (Dentaria bulbifera). Stálym zastúpením  sa vyznačuje papraď samčia 
(Dryopteris filix mas), dominanciou pakost smradľavý (Geranium robertianum). Porasty tohto 
biotopu v prevažnej miere patria medzi pôdoochranné lesy. 
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- Ls 5.1.   Bukové a bukovo- jedľové  kvetnaté lesy (9130) 
Tento typ lesného biotopu patrí k  najrozšírenejším biotopom v katastrálnom území obce.  
Patria prevažne do kategórie hospodárskych lesov, len menšia časť je zaradená do kategórie 
lesov ochranných s dobrou kvalitou produkcie. V drevinovom zložení prevláda buk lesný ( 
Fagus sylvatica), ktorý vytvára husto zápojené bukové porasty, len ojedinele sa vyskytuje  dub 
zimný (Quercus petraea), javor mliečný (Acer  platanoides ) a javor horský (Acer 
pseudoplatanus). Hromadenie nerozložiteľného odpadu v týchto bučinách a s tým súvisiaci  
nepatrný rozvoj vegetácie pomohol  k miestami až živelnej prirodzenej obnove buka lesného 
(Fagus sylvatica), ktorý nepripustil k sebe inú primiešanú drevinu. Tým si možno vysvetliť 
skutočnosť, že zachované pôvodné  porasty sú čisté bučiny na rozsiahlých plochách. Celková 
pokrývnosť bylinného krytu nepresahjuje 25 % z celej plochy. Prevládajú druhy  ostrica chlpatá 
(Carex pilosa), marinkovec voňavý (Galium odoratum), zubačka cibuľkonosná (Dentaria 
bulbifera), ku ktorým pristupujú nitrofilné druhy ako zádušník brečtanolistý (Glechoma 
hederacea)  a.i. Z významných druhov rastlín sa na biotope vyskytuje prilbovka biela 
(Cephalanthera damasonium). V niektorých častiach sú lesy ohrozené rozširovaním inváznych 
druhov rastlín, prípadne  v menšej  miere eróziou pôdy spôsobenou  nevhodným budovaním 
lesných ciest a chodníkov. 

- Ls 5.2.   Kyslomilné  bukové lesy (9110) 
Tento typ lesného biotopu patrí tiež k  najrozšírenejším biotopom v lesných porastoch v 
katastrálnom území obce. Zahŕňa acidofilné bukové porasty na minerálne chudobnom podloží. 
Krovinové poschodie je slabo vyvinuté a tvoria ho najmä zmladzujúce jedince hlavných drevín. 
Drevinova zložka je v prevážnej miere tvorená bukom lesným (Fagus sylvatica), s nepatrným  
zastúpením duba zimného (Quercus petraea), hrabu obyčajného (Carpinus betulus, 
smrekovca opadavého (Larix decidua), v bylinnom poschodí prevažujú acidofilné a oligotrofné 
druhy, pokryvnosť typických bučinových druhov je nižšia. 

- Ls5.3 – Javorovo – bukové horské lesy (9140)  
Vysokobylinné, horské až vysokohorské javorovo – bukové lesy s prímesou sutinových drevín, 
prípadne jedle a smreka na hrebeňových a svahových podhrebeňových, často sutinových 
stanovištiach vyšších pohorí. Optimum majú tam, kde hornú hranicu lesa tvorí buk (pre 
jednotku sú typické javorovo – bukové lesy s obmedzeným vzrastom na hornej hranici lesa), 
na živných substrátoch, predovšetkým na vápencoch a dolomitoch, prípadne neutrálnych 
a zásaditých vulkanitoch. Pôdy sú plytké, s vyšším obsahom skeletu a priaznivou 
humifikáciou, charakteristické zvýšeným obsahom nitrátov. Krovinové poschodie je chudobné, 
resp. tvoria ho zmladzujúce jedince drevín, naopak bylinná vrstva je druhovo bohatá. 
Charakteristické sú horské vysokobylinné druhy.  
 

 chránené druhy  
 
Kunka žltobruchá (Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), fúzač alpský 
(*Rosalia alpina, Boros schneideri), rys ostrovid (Lynx lynx), roháč obyčajný (Lucanus cervus), 
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), netopier obyčajný (Myotis myotis), medveď hnedý 
(*Ursus arctos), fuzáč veľký (Cerambyx cerdo), vlk dravý (*Canis lupus), mlok hrebenatý 
(Triturus cristatus), modráčik bahniskový (Maculinea nausithous), ohniváčik veľký (Lycaena 
dispar), spriadač kostihojový (*Callimorpha quadripunctaria), netopier veľkouchý (Myotis 
bechsteini), poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), modráčik krvavcový (Maculinea teleius), 
mlynárik východný (Leptidea morsei), poniklec otvorený (Pulsatilla patens), kosatec bezlistý 
uhorský (Iris aphylla subsp. Hungarica). 
 

 územný systém ekologickej stability (ÚSES)   
 
Prvky územného systému ekologickej stability na nadregionálnej úrovni   
V Genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability – GNÚSES a jeho 
aktualizovanej forme boli v katastrálnom území obce vyčlenené tieto prvky GNÚSES: 
1. NRBc Čergov -Minčol  - lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii s vrcholovými a 

svahovými lúkami 
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2. NRBk Čergov -Minčol  -lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii s vrcholovými a 
svahovými lúkami 

 
Prvky územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni 
Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (R-ÚSES ) okresu Prešov  
nachádzajúce sa resp. zasahujúce do riešeného územia sú definované podľa  prerokovaného 
dokumentu R-ÚSES okresu Prešov (Ekoland Prešov, 1994). Prvky ÚSES na regionálnej 
úrovni boli špecifikované tiež v ÚPN VÚC Prešovského kraja, zmeny a doplnky 2004 
schváleného Všeobecne záväzným nariadením č.4 zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja  uznesením č. 228 zo dňa 22.06. 2004 a v zmenách a doplnkoch ÚPN 
VÚC Prešovského kraja 2009, schválených Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 zo 
dňa 27.10.2009.  
Podľa vyššie spomenutých dokumentov sa v riešenom území žiadne prvky regionálneho 
významu nenachádzajú.  
 
Prvky územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni   
Prvky ÚSES na miestnej úrovni sú tvorené najmä sprievodnou vegetáciou vodných tokov, 
najmä Veľkého potoka jeho prítokov.  
 
Krajinnoekologické opatrenia 
Na zabezpečenie ekologickej stability a zvýšenia biodiverzity v katastrálnom území obce je 
potrebné v návrhu rešpektovať najmä tieto krajinnoekologické opatrenia: 

- zvyšovanie podielu prirodzenej obnovy 
- zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov 
- kombinovaná pastva a kosenie (napr. jarné kosenie s následným prepásaním 

územia) 
- odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny 
- eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín tak aby sa zabránilo ich šíreniu na 

ďalšie lokality 
- optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie  znižovaním 

zápoja) z dôvodu chránených alebo ohrozených druhov rastlín 
- zachovať a doplniť chýbajúcu krajinotvornú stromovú a krovitú vegetáciu – líniovú 

pozdĺž poľných ciest, miestnych a štátnych komunikácií v extraviláne, na medziach 
a plošnú v rámci veľkoblokových poľnohospodárskych štruktúr (okrem iného tiež z 
dôvodu obmedzenia veternej a vodnej erózie, vytvorenia migračných biokoridorov, 
úkrytových možností pre biotu,) 

- určiť plochy v intraviláne obce pre realizáciu náhradnej výsadby pre asanované 
dreviny 

- existujúce stavebné objekty nachádzajúce sa v kontakte s tokom nerozširovať 
smerom k toku  

- prípadné navrhované premostenia a priepusty pod komunikáciami tokov realizovať 
tak, aby umožňovali potrebný prietok vody a zároveň i migráciu živočíchov 

 
 
2.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
 
2.12.1. Verejné dopravné vybavenie 
 
Obec Bodovce je na celoštátnu dopravnú sieť napojená prostredníctvom cesty III./3174 
Jakubovany - Ratvaj na cestu I/68 smerom na Sabinov a Prešov. Dopravná obsluha obce je 
zabezpečovaná hromadnou autobusovou dopravou SAD Prešov. Železnica je dostupná 
najbližšie v Sabinove resp. v Šarišských Michaľanoch. 
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 Cestná doprava 
  

Obcou Bodovce vedie cesta III/3174 Jakubovany – Ratvaj s napojením na cestu I/68 do 
Sabinova resp. do Prešova. Výhľadové šírkové usporiadanie cesty III.tr. mimo zastavaného 
územia je v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 7306101, v zastavanom území v kategórii MZ 
8,5(8,0)/50 vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 7306110.  Intenzita dopravy na ceste III/3174 
je zobrazená v nasledujúcej tabuľke a schéme: 
 
Dopravné intenzity v danom úseku podľa sčítania z roku 2005 a 2010 a prognóza pre rok 2030  

Ročné priemerné denné intenzity profilové (RPDI - sk.voz./24 h) 
ÚSEK CESTA SPRÁVCA T O M S Rok 
04910 543006 SK PO PO 128   734 8   870 2005 
04910 543006 SK PO PO 129 1144 6 1279 2010 
04910 543006 SK PO PO 160 1441 8 1609 2030 

pozn. pre výpočet prognózy bol použitý koeficient 1,26 pre ľahké vozidlá a 1,24 pre ťažké vozidlá (zdroj TP 07/2013 MDVRR SR) 
 
 

 
Obr. Schéma dopravnej intenzity 

 
Obsluha územia obce je zabezpečovaná sieťou miestnych komunikácií. Sú v premennom 
šírkovom usporiadaní 3,5 až 5,0 m charakteru upokojených komunikácií so zmiešanou 
prevádzkou.  
V novonavrhovaných lokalitách sú miestne obslužné komunikácie navrhnuté vo funkčnej triede 
C3 v kategórii MO(MOU) 6,5/40 v zmysle STN 73 6110, s min. jednostranným chodníkom.  
  

 Osobná hromadná doprava 
 

Preprava osôb z obce do okresného mesta Sabinov a krajského mesta Prešov je 
zabezpečená autobusovou dopravou SAD Prešov a.s. Denne je realizovaných 10 priamych 
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spojov do Prešova a 6 spojov s prestupom, z Prešova 21 priamych spojov a 6 spojov 
s prestupom. Do Sabinova smerujú denne 4 priame spoje a 8 spojov s prestupom, zo 
Sabinova 6 priamych spojov a 5 spojov s prestupom.  

 
 Pešia a cyklistická doprava 

 
Pešie chodníky sú vybudované v obci pozdĺž cesty III. tr. v zastavanom území. Ostatné 
miestne komunikácie sú bez chodníkov pre peších. Samostatné cyklotrasy nie sú v k.ú. 
vybudované, obcou prechádza značená cyklotrasa, ktorá vedie trasou cesty III/3174 smerom 
na západ cez Jakubovany do Sabinova.  
Navrhuje sa zriadenie peších chodníkov pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácií pokiaľ to 
priestorové pomery dovoľujú. U navrhovaných miestnych komunikácií sa uvažuje s 
vybudovaním min. jednostranných peších chodníkov. Nové cykloturistické trasy sú navrhované 
s využitím trás poľných resp. lesných ciest s východiskom od navrhovaného penziónu smerom 
na sever na vrch Lysá s napojením na jestvujúce cyklotrasy. Taktiež sa navrhuje cyklookruh 
pozdĺž ciest III.tr. smerom na Ratvaj , Hubošovce, Uzovce späť do Šarišských Sokoloviec. 
 

 Statická doprava 
 
V obci je pri obecnom úrade asfaltová plocha s kapacitou 8 miest, pred kostolom je 
vybudované parkovisko s kapacitou 6 miest a pri kultúrnom dome parkovisko s kapacitou 8 
miest. Ostatné zariadenia občianskej vybavenosti nemajú vybudované parkovacie miesta 
v zmysle STN. Navrhujú sa parkovacie miesta pri navrhovanej občianskej vybavenosti: 

- pri základnej škole a MŠ...........................................................................5 miest 
- pri ubytovacom a stravovacom zariadení CR..........................................10 miest 
- pri cintoríne .............................................................................................10 miest 

 
 Železničná doprava  

 
V riešenom území obce sa železničné dráhy nenachádzajú. Najbližšia železničná stanica sa 
nachádza v okresnom mesta Sabinov, železničná zastávka v obci Šarišské Michaľany. 
 
2.12.2. Vodné hospodárstvo 
 

 zásobovanie vodou 
 
V obci Bodovce je vybudovaný verejný vodovod napojený z vodojemu 1 x 150m3. Zdrojom 
vody sú zachytené pramene nad obcou s označením B14 s výdatnosťou 1,37 l . s-1 a C14 
s výdatnosťou 0,25 l . s-1. 
Vodovodná sieť je prepojená aj s vodojemom v obci Šarišské Sokolovce, ktorý má kapacitu 
300m3. Dimenzie prívodného aj zásobovacieho potrubia je PVC DN 110 mm. Vlastníkom 
vodovodnej siete je obec, prevádzkovateľom je Aquaspiš Spišská Nová Ves. 
 
Výpočet potreby vody do r. 2030: 
 
predpokladaný celkový počet pripojených obyvateľov v r. 2030: 380 obyv. 
 
Výhľadová  potreba vody je stanovená v zmysle „ vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
SR č. 684/2006 Z.z.“ zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií.  
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Kritériá pre určenie špecifickej potreby vody: 
- špecifická potreba vody pre byty s kúpeľňou a lokálnym   
   ohrevom TÚV        135 l.os-1.deň-1 

- zníženie potreby vody o 11%      -15l.os-1.deň-1 

- špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť  
   pre obce od 1001  do 5000 obyvateľov           25 l.os-1.deň-1 
            Spolu:145 l.os-1.deň-1 

 
Obec Bodovce: 380 obyvateľov v r. 2030: 
 
Priemerná denná potreba vody: 
Qp = 380 x 145 = 55 100 l/deň = 0,64 l/s  
 
Maximálna denná potreba vody: 
Qm = Qp x kd = 55 100 x 1,6 = 88 160 l/deň = 1,02 l/s  
 
Maximálna hodinová spotreba vody: 
Qh = Qm x kh = 88 160 x 1,8 = 158 688 l/deň = 1,83 l/s  
 
Výpočet potreby akumulácie vo VDJ – rok 2030:  
 
Potreba akumulácie vo vodojeme je: 
V = 0,6 x 380 x 145 x 1,6 = 53 m3.  
 
Na základe uvedeného výpočtu je možné konštatovať, že vodojem bude v návrhovom období 
vyhovovať. Zásobovanie novej zástavby obce na základe urbanistického riešenia bude 
prostredníctvom navrhovaného rozšírenia vodovodnej siete, uloženej pri navrhovaných 
komunikáciách.  
 

 odkanalizovanie územia 
 
V súčasnosti v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia s ČOV. Rodinné domy sú 
odkanalizované do žúmp alebo septikov Spracovaná je projektová dokumentácia 
odkanalizovania obce a výstavby ČOV „Vodovod, kanalizácia a ČOV Šarišské Sokolovce, 
Bodovce“. Projekt navrhuje realizáciu splaškovej kanalizácie s výstavbou ČOV, spoločnej pre 
obce Šarišské Sokolovce a Bodovce. Projekt je v návrhu rešpektovaný, mení sa iba poloha 
ČOV, ktorá sa presúva na juhozápadný okraj sídla Šarišské Sokolovce pri vodnom toku Veľký 
potok. 
 
Výpočet množstva odpadových vôd: 
  
Počet obyvateľov v r. 2030: 630 + 380 = 1010 obyvateľov 
Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej 
vody za sekundu Qp 1010 x 145 = 146 450 l/deň = 1,69 l/s  
 
Ročné množstvo vyčistenej vody:  
Qročné = Qp x 365 dní = 146 450 x 365 = 53 454 m3/rok  
 
Celodenná produkcia BSK5: 
1010 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 60 600 g/d = 61 kg. BSK5.os-1. d-1 

 
Odvedenie odpadových je navrhované kanalizačnými zberačmi v trase jestvujúcich 
a navrhovaných komunikácií do navrhovanej čistiarne odpadových vôd v Šarišských 
Sokolovciach, v západnej časti obce pri Veľkom potoku. 
Odvedenie odpadových vôd je riešené delenou kanalizáciou. 
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 dažďové vody 
 
Dažďovú vodu je potrebné zadržať v riešenom území, aby sa redukoval objem odtečenej vody 
z povodia. Preto sa navrhuje dažďovú vodu zo striech domov, chodníkov a dvorov doviesť na 
trávnaté plochy záhrad, kde vsiakne do podložia, resp. do záchytných nádrží a použiť ju na 
zavlažovanie. Vody z plôch komunikácií budú odvedené rigolmi cez lapače splavenín do 
vodného toku Veľký potok.  
V severnej a severozápadnej časti obce nad zástavbou realizovať opatrenia na zachytenie 
povrchového odtoku okrem záchytného rigolu napr. zasakovacími pásmi s krovinatou zeleňou, 
zriadením trvalých trávnych porastov a ich udržiavaním (kosením resp. spásaním), spôsobom 
obhospodarovania (orbou po vrstevniciach a pod.). 
 

 vodné toky 
 
Z hydrologického hľadiska je katastrálne územie obce Bodovce priradené k povodiu rieky 
Hornád. Odvodňuje ho sústava miestnych tokov, ktoré sa vlievajú do rieky Torysa, 
ľavostranného prítoku Hornádu. V správe SVP š.p. je vodohospodársky významný vodný tok 
Veľký potok v hydrologickom poradí č. – 32-04-072, 071 a 070, ktorý je zároveň v zmysle Vyhl. 
MŽP SR č.211/2005 vodárenským vodným tokom v úseku rkm 0,0 – 13,90 t.j. v celej svojej 
dĺžke. Tento vodný tok tvorí hranicu medzi katastrom Bodoviec a Šarišských Sokoloviec. 
V katastri je niekoľko menších vodných tokov lokálneho charakteru. 
Pre vodné toky v k.ú. obce nie je doposiaľ v zmysle zák. č. 364/2004 o vodách v znení 
neskorších predpisov určený rozsah inundačného územia. Do jeho určenia  sa vychádza 
z podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného povodňami a informáciách 
o povodniach z minulých rokov. Výstavbu na lokalitách v blízkosti vodných tokov je 
podmienená umiestnením stavieb nad hladinu Q100 ročnej veľkej vody. 
Navrhuje sa: 
- ponechať pre výkon správy vodných tokov pozdĺž brehov Veľkého potoka voľný 

manipulačný pás š. 10m a pozdĺž ostatných drobných tokov manipulačný pás š. 5m 
- realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku dažďových vôd v území 

akumuláciou a následným využitím pre zavlažovanie, zasakovacími pásmi s nízkou 
zeleňou a trávou,... 

- realizovať opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita 
vody v recipiente 

 
2.12.3.  Energetika 
 

 zásobovanie elektrickou energiou 
 
Pre napájanie odberateľov kategórie slúži vzdušná distribučná sieť VN 22 kV na betónových 
podperných bodoch. Distribučná sieť NN je napájaná z troch stĺpových trafostaníc 

- TS  na začiatku obce pri objekte materskej školy 
- TS pri hasičskej stanici 
- TS na severovýchodnom konci obce pri ceste III.tr. 

Tieto existujúce trafostanice v súčasnosti postačujú na napájanie distribučnej siete. 
 
Návrh riešenia:  
Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD a pre potreby občianskej 
vybavenosti.  
Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond je vypočítaná v 
zmysle zásad pre navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre 
elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 vydanú SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 
1990.  
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Potreba elektrickej energie 
 
50 b.j. v RD  
Riešený počet bytov je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového 
odberu nasledovne: 
 

Merné zaťaženie Sb 
/kVA/b.j./ 

Kategória  Podiel bytov 
% 
 

Počet 
bytov 
 Vývod NN DTS vn/nn 

Celkový príkon  
kVA DTS 

A 75 37 1,7 1,5 55,5 
B1 0 0 2,4 2,0     0,0 
B2 20 10 5,2 5,0 50,0 
C1 5 3 10,0 9,0 27,0 
C2 0 0 14,5 14,5     0,0 
SPOLU        132,5 

 
Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru 
asi 20 % v špičke u kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V 
zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých kategóriách (bj + vyb.) bude nasledovné:  
 

Merné zaťaženie Sb 
/kVA/b.j./ 

Kategória Podiel bytov 
% 

Počet 
bytov 

Vývod NN DTS vn/nn 

Celkový príkon  
kVA DTS 

A 75          37 2,04 1,8 66,6 
B1 0 0 2,9 2,4     0,0 
B2 20 10 6,8 6,5 65,0 
C1 5 3 14,0 12,6 37,8 
C2 0 0 14,5 14,5     0,0 

SPOLU 169,4 
 
Výpočet počtu transformátorov : 
Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom : 
nT = (PPOS x Zp) : STh 
PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS do 400 kVA   
 
Počet transformátorov pre návrhové obdobie: 
nT-NO = (169,4 kVA x 1,3) : 400 = 0,55 = 1 ks 
 
Navrhuje sa jedna trafostanica o výkone 400 kVA v severozápadnej časti územia. Prípojky na 
trafostanice sú riešené ako zemné káblové. Rozvod NN siete v navrhovaných lokalitách sa 
navrhuje vybudovať káblovým vedením NAYY-J- 4x150 mm2, NN sieť prepojiť na jestvujúcu 
NN sieť v obci. V navrhovaných obytných lokalitách sa navrhuje dobudovať sieť verejného 
osvetlenia pozdĺž miestnych obslužných a prístupových komunikácií.  
 

 zásobovanie plynom 
 
Obec Bodovce je plynofikovaná, zástavba je zásobovaná zemným plynom naftovým zo 
stredotlakých rozvodov  STL – 300kPa, vedených prevažne v miestnych komunikáciách. 
Regulačná stanica plynu sa nachádza v obci Jakubovany. Počet odberných miest v r. 2014 bol 
46 s ročným odberom zemného plynu v objeme 27 607m3. 
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Výpočet potreby plynu: 
 
RD 50 bj.   
Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod tis. m3/rok 
Príprava jedál – varenie 0,15 x 50 x 0,9 = 6,75 150 x 50 x 0,9 = 6,750 
Príprava  TÚV  0,20 x 50 x 0,9 = 9,00 400 x 50 x 0,9 = 18,000 
Vykurovanie domov (RD) 1,15 x 50 x 0,9 = 51,75 3850 x 50 x 0,9 = 173,250 
Spolu RD:         1,50 x 50 x 0,9 = 67,50 4400 x 50 x 0,9 = 198,00 
Ostatní odberatelia     7,5m3/h 26,2 tis. m3/rok 
 
Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité platné Smernice GR SPP. Upresnenie 
bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej 
dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. 
Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po etapách. 
 

 zásobovanie teplom 
 
Zástavba v obci je napojená na existujúci miestny rozvod plynu, ktorý je využívaný aj pre 
vykurovanie. Časť zástavby je vykurovaná na báze pevných palív (drevo, uhlie). Návrh 
predpokladá zmenu štruktúry používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Vykurovanie 
navrhovaných objektov OV a podnikateľských aktivít bude na báze spaľovania zemného plynu. 
 

2.12.4.  Telekomunikácie 
 
Napojenie obce je realizované z digitálnej telefónnej ústredne v Sabinove. V obci je funkčný 
miestny rozhlas. Dva telekomunikačné stožiare pokrývajú obec signálom mobilnej siete. 
 
Bilancia potreby HTS - potreba nových prípojok v sídle k roku 2030:  
 
RD –50 b.j.  
Pre 50 bytových  jednotiek 22 HTS 
vybavenosť 30 % z bytového fondu   7 HTS 
podnikat. subjekty 10 HTS 
urbanistická rezerva   5 HTS 
C e l k o m 44 HTS 
 
 
2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
2.13.1. Zásady funkčného, hospodárskeho a rekreačného využívania územia 

 
V administratívnom území obce sa navrhujú nasledujúce funkcie: 

- obytná funkcia je sústredená v zastavanom území a vo väzbe na zastavané územie 
v severozápadnej, a severnej časti obce  

- funkcia občianskej vybavenosti je sústredená v centrálnom priestore obce a pri 
športovom areáli 

- športová a rekreačná funkcia je sústredená v severnej časti obce v spoločnom 
športovom areáli 

Stavebný rozvoj jednotlivých funkcií je v územnom pláne navrhovaný predovšetkým 
v zastavanom území obce a po vyčerpaní týchto možností v bezprostrednom dotyku so 
súčasne zastavaným územím obce, s ohľadom na kompaktnosť zástavby a ochranu 
poľnohospodárskej pôdy. 
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2.13.2. Abiotická zložka 
 

 geomorfologické pomery, reliéf 
Severná časť riešeného územia patrí do sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpaty, 
provincie Západné Karpaty, subprovincie Vonkajšie Západné Karpaty, oblasti Východné 
Beskydy, celku Čergov.  
Juhovýchodná časť územia patrí do provincie Východné Karpaty, subprovincie Vonkajšie 
Východné Karpaty, oblasti Podhôlno-magurksej, celku Spišsko-šarišské medzihorie., 
a podcelku Šarišské podolie. 
V rámci základných morfoštruktúr je územie poznačené zlomovo-vrásovými štruktúrami 
flyšových Karpát – v morfoštruktúrnej transvektálnej depresii Nízkych Beskýd a mierne 
diferencovanými morfoštruktúrami bez agregácie. Zo základných typov erózno-denudačného 
reliéfu sa v riešenom území vyskytuje reliéf pedimentových podvrchovín a pahorkatín. 
Z hľadiska  morfologicko - morfometrických typov reliéfu patrí územie do silne členitých 
pahorkatín až veľmi silne členitej nižšej hornatiny.  
Najvyšším bodom je Lysá hora s nadmorskou výškou 1068 n m a najnižším bodom územia je 
miesto kde bezmenný prítok toku Dzikov opúšťa hranice obce Bodovce - 347 m n.m. 
 

 geologické pomery 
územie je súčasťou vnútrokarpatského paleogénu. Budujú ho šambronské vrstvy, 
reprezentované vrchnoeocénnymi ílovcami a pieskovcami. Dominujúcou zložkou sú 
jemnozrnné pieskovce a prachovce, ktoré alternujú s ílovcami. Vo vrstvách sú hojné skĺzové 
telesá a mikrokonglomeráty. 
 

 pôdne pomery 
V riešenom území prevládajú smerom z juhu na sever – pararendziny, regozeme 
a kambizeme rendzinové, pseudogleje typciké a pseudogleje luvizemné nasýtené až kyslé, 
kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme 
pseudoglejové; zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín 
a kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné a rankre; zo zvetralín kyslých 
hornín.  

 hydrologické pomery 
Riešené územie patrí do čiastkového povodia rieky Hornád a v rámci neho do povodia rieky 
Torysa. Hydrologickú kostru riešeného územia tvorí vodný tok Veľký potok (4-32-04-070) 
a jeho prítoky. Tok Veľký potok ústí do rieky Torysa.  Veľký potok patrí v zmysle Vyhlášky MŽP 
SR č. 211/2005 medzi vodárenské vodné toky.  
Základnou jednotkou pre hodnotenie podzemných vôd je hydrogeologický rajón. Riešené 
územie spadá do dvoch  hydrogeologických  rajónov. Južná časť katastra spadá do rajónu -   
Paleogén Spišsko-Šarišského medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny v povodí Torysy 
(hydrogeologický rajón QP 120) a severná časť riešeného územia je súčasťou rajónu - 
 Paleogén  Čergova. (hydrogeologický  rajón P 109).  

 
 klimatické pomery 

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) územie a jeho záujmové 
územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, charakterizovanej priemerom menej ako 50 
letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu nad 25°C, s júlovým priemerom teploty 
vzduchu nad 16°C. V rámci mierne teplej oblasti územie patrí do okrsku mierne teplého, 
mierne vlhkého, pahorkatinového až vrchovinového. Priemerná teplota vzduchu v januári 
dosahuje -4,5°C, v júli 18,4°C, pričom priemerná ročná teplota vzduchu je 6-7oC.  Priemerný 
ročný počet letných dní je 40, mrazových 87.  Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje 
v rozmedzí 90 -100 dní. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od  550 do 600 mm.   
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 stav celkovej kvality životného prostredia 
Podľa environmentálnej regionalizácie SR (Bohuš, Klinda, 2010) patrí takmer riešené územie 
do 1. a 2 stupňa environmentálnej kvality, tzn. že ide o prostredie vysokej kvality. V 
nenarušenom a málo narušenom prostredí žije väčšina obyvateľstva.  
 

  
 

 stav ovzdušia 
Spracovanie a vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt (LH) a limitných 
hodnôt zvýšených o medzu tolerancie (LH + MT) na ochranu zdravia ľudí zabezpečuje 
Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave na základe výsledkov meraní v sieti 
monitorovacích staníc. Kvalita ovzdušia je považovaná za dobrú, ak úroveň znečistenia 
neprekračuje limitné hodnoty.  
V riešenom území je kvalita ovzdušia dobrá, emisie základných znečisťujúcich látok 
neprekračujú stanovené limitné hodnoty. 
Emisnú situáciu v okrese Sabinov charakterizuje podľa evidencie NEIS v posledných rokoch 
klesajúca stúpajúce hodnoty emisií CO, množstvo emisií TZL má od roku 2005 mierne 
stúpajúcu tendenciu,  naopak hodnoty SO2 vykazujú od r.2005 postupný pokles. 
 
Emisie zo stacionárnych zdrojov za okres Sabinov, v tonách za rok 

 2001 2005 2007 2009 2010 2011 2012 

TZL 24,8 416,0 388,8 393,3 381,6 414,0 417,3 
SO2 18,6 81,0 58,3 48,8 50,5 44,6 45,5 
NO2 67,1 137,0 124,4 121,7 122,7 126,6 121,3 
CO 123,5 617,0 543,3 532,9 527,7 548,0 557,0 

Zdroj: NEIS SHMÚ, ŠU SR 
 
V r. 2013 bolo na Slovensku vymedzených 18 oblastí riadenia kvality ovzdušia z toho 5 pre 
PM10, 11 pre PM10 a PM2,5, 1 pre PM10 a NO2, a 1 pre PM10, PM2,5 a NO2. 
Riešené územie sa nenachádza v žiadnej oblasti riadenia kvality ovzdušia. 
V okrese Sabinov sa z hľadiska produkovaných emisií nenachádza žiadny významný 
znečisťovateľ ovzdušia. 
 

 stav pôdy a horninového prostredia 
Kontaminácia pôd, inak aj chemická degradácia pôdy, sa hodnotí na základe najvyšších 
prípustných koncentrácií rizikových látok v pôde a prejavuje sa narušením chemických 
vlastností pôdy. Na základe limitných hodnôt obsahu prvkov podľa rozhodnutia Ministerstva 
pôdohospodárstva SR č. 531/1994 – 540 sa v oblasti riešeného územia vyskytujú relatívne 
čisté a nekontaminované pôdy. 
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radónové riziko 
Radónové riziko v  riešenom území je mierne až stredné. Dávkový príkon kozmického žiarenia 
sa pohybuje v stredných hodnotách.  
 

seizmicita 
Podľa “Seizmotektonickej mapy Slovenska“ (STN 73 0036) patrí záujmové územie do 
seizmickej oblasti s výskytom zemetrasení s maximálnou intenzitou 6° resp. 7°  stupnice 
makroseizmickej intenzity MSK-64.  
 

environmentálne záťaže, staré banské diela 
V riešenom území sa nenachádzajú žiadne evidované environmentálne záťaže ani staré 
banské diela. 
Východne od zastavaného územia obce, smerom na obec Ratvaj, sa pri ceste III/3174 
nachádza miesto bývalej skládky TKO, ktorá je evidovaná ako odvezená. 

 
vodná erózia 

Vodná erózia pôdy má veľký význam pri degradácii úrodotvorných vlastností 
poľnohospodárskych pôd (dochádza k uvoľňovaniu a následnému transportu pôdnych častíc, 
na ktoré sú relatívne pevne fixované živiny a organická hmota). Vodná erózia sa prejavuje 
znižovaním hĺbky pôdneho profilu (predovšetkým biologicky aktívnej vrstvy pôdy), úbytkom 
organickej hmoty a živín a rovnako aj zhoršovaním pôdnej štruktúry.  
V zhode so zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je každý užívateľ 
poľnohospodárskej pôdy povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu 
poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných opatrení podľa stupňa erózie 
poľnohospodárskej pôdy. Pôdoochranné opatrenia sú zamerané na zachovanie kvalitatívnych 
vlastností a funkcií pôdy a na jej ochranu pred poškodením a degradáciou. 
 
Niektoré odporúčané opatrenia proti erózii, ktoré sú vhodné pre pôdno-klimatické podmienky 
Slovenska: 
Druh protieróznych opatrení Spôsob realizácie 

Organizačné opatrenia 
Delimitácia pôdneho fondu 
Protierózne rozmiestnenie kultúr a plodín 
Veľkosť, tvar a usporiadanie pozemkov 

Agrotechnické opatrenia 
Vrstevnicová agrotechnika 
Pôdoochranná agrotechnika (bezorbová agrotechnika, mulčovanie, 
minimálna agrotechnika, podrývanie, podmietka) 

Biologické opatrenia 

Pásové pestovanie plodín 
Stabilizujúce pásy 
Protierózne osevné postupy 
Ochranné zatrávňovanie 
Ochranné zalesňovanie 

Technické opatrenia Protierózne priekopy 
Terasy 

zdroj:VÚPOP 

 
 stav povrchových a podzemných vôd 

 
Stav povrchových vôd 

Hodnotenie chemického stavu povrchových vôd pozostáva z posúdenia výskytu prioritných 
látok a ďalších znečisťujúcich látok a environmentálnych normách kvality, ktoré sú predpísané:  

- smernicou 2008/105/ES, resp. 2013/39/ES o environmentálnych normách kvality, 
- smernicou 2009/90/ES, ktorou sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú  

analýzu a monitorovanie stavu vôd 
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Podľa údajov z Vodného plánu SR bol chemický stav vodného toku Veľký potok, ktorý preteká 
riešeným územím vyhodnotený ako dobrý.  
Ekologický stav povrchových vôd je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných 
ekosystémov, ktoré sú spojené s povrchovými vodami. Ekologický stav toku Veľký potok, ktorý 
preteká riešeným územím bol vyhodnotený v hornej časti toku ako veľmi dobrý a v dolnej časti 
toku ako priemerný .  
 

Stav podzemných vôd  
Chemický stav podzemných vodných útvarov sa podľa údajov z Vodného plánu SR hodnotil z 
hľadiska dosiahnutia dobrého chemického stavu ako celok. Podzemné vody sa hodnotili z 
hľadiska obsahu NO3, Na, Fe, Mn, Cr, Cu, Se, As, Cd, Pb, Hg, NH4, Cl a SO4, TCE, TECE 
a ďalších. A to na základe  výsledkov monitorovania kvality podzemných vôd z roku 2007. 
Do riešeného územia zasahuje predkvartérny útvar podzemných vôd SK2004900F –  
Puklinové  podzemné vody  Podtatranskej skupiny a flyšového pásma oblasti povodia Hornád. 
Chemický stav tohto útvaru bol vyhodnotený ako dobrý. 
Z hľadiska kvantitatívneho stavu, t.j. z hľadiska hodnotenia množstva podzemných vôd 
dosahuje spomínaný predkvartérny útvar podzemných vôd dobrý kvantitatívny stav. 
 

Ochrana vôd 
Do riešeného územia zasahuje povodie vodárenského toku Veľký potok.  
V povodí vodárenských tokov platí sprísnená a špeciálna územná ochrana v rámci ktorej 
orgán štátnej vodnej správy ustanoví spôsob ochrany, zákazy alebo obmedzenia činností 
poškodzujúcich alebo ohrozujúcich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vody 
vodárenského zdroja, ako aj technické úpravy, ktoré sa majú v ochrannom pásme vykonať. 
Do riešeného územia nezasahuje chránená vodohospodárska oblasť, ani ochranné pásma 
liečivých a minerálnych vôd. 
 
2.13.3. Biotická zložka 

 
Rastlinstvo 

 
Stav bioty ako zložky životného prostredia je reprezentovaný predovšetkým zdravotným 
stavom lesa. Zdravotný stav lesov v riešenom území je, podľa dostupných informácií 
Národného lesníckeho centra, dobrý. Väčšinou sa jedná o lesy bez poškodenia alebo len málo 
poškodené. 
 

 Fytogeografické členenie územia 
Na základe fytogeografického členenia Slovenska patrí riešené územie do oblasti 
Západokarpatskej flóry (Carpaticum ocidentale), obvodu Východobeskydskej flóry 
(Beschidicum orientale), okresu Ľubovnianska vrchovina, Čergov, Busov a okresu Beskydské 
predhorie. 
 

 Potenciálna prirodzená vegetácia 
Pri charakteristike rastlinného krytu sa vychádzalo z podkladov Michalko a kol. 1986 : 
Geobotanická mapa ČSSR, textová časť. Vegetačná mapa plošne vyjadruje výskyt a 
rozšírenie rastlinných spoločenstiev a ich skupín. Je podkladom k zváženiu zaťaženia prírody 
v tých ktorých územných celkoch alebo ich častiach.  
Súčasná potenciálna prirodzená vegetácia je vegetáciou, ktorá by sa za daných  klimatických, 
pôvodných a hydrologických pomerov vyvinula na určitom mieste, keby vplyv ľudskej činnosti 
ihneď prestal. Je predstavovanou vegetáciou konštruovanou do súčasných klimatických a 
prírodných pomerov. Geobotanická mapa plošne vyjadruje výskyt a rozšírenie rastlinných 
spoločenstiev a skupín, ktoré sú výslednicou pôsobenia súboru činiteľov prostredia počas 
dlhého geologického obdobia na tieto vegetačné jednotky.  
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Vychádzajúc z uvedených podkladov charakterizujeme na riešenom území tieto vegetačné 
jednotky v smere od severu na juh : 

- bukové a jedľovo-bukové lesy 
- javorové lesy v podhorských oblastiach 
- podhorské bukové lesy 
- karpatské dubovo-hrabové lesy 
- enklávy dubových a cerovo-dubových lesov 

 
 Reálna vegetácia 

Na riešenom území z hľadiska reálnej vegetácie prevláda v južnej časti poľnohospodárska 
krajina s nerovnomerným a priestorovo diferencovaným zastúpením trvalých trávnych 
porastov. Lesy  zaberajú v riešenom území celú jeho severnú časť.  
Nelesná drevinová vegetácia (NDV) zaberá plošne malé územie. Skupinová NDV tvorí najmä 
malé plochy v rámci poľnohospodárskej krajiny. Líniová NDV sa nachádza najmä pozdĺž 
vodných tokov ako brehové porasty, v menšej miere ako sprievodná zeleň ciest.  
 
Lesné biotopy 

- lužné vŕbovo – topoľové jelšové lesy 
- javorovo – bukové horské lesy  
- kyslomilné  bukové lesy  
- bukové a bukovo- jedľové  kvetnaté lesy  
- lipovo - javorové sutinové lesy  

Nelesné biotopy 
- kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte  
- vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do 

alpínskeho stupňa 
- nížinné a podhorské kosné lúky  

 
Živočíšstvo 
 

 Zoogeografické členenie územia  
Živočíšne regióny v zmysle Čepeláka (Atlas SSR, 1980) v riešenom území spadajú do 
provincie Karpaty, oblasti Západné Karpaty, vo vonkajšom obvode, beskydskom okrsku 
východnom. 
 

 Reálny stav fauny  
V riešenom území obce sa vo faune vyčleňujú druhy lesov, druhy kultúrnej stepi, prechodovej 
zóny medzi lesom a kultúrnou stepou a druhy viažuce sa na sídlo. 
 

-   Živočíšne druhy viazané na lesné formácie: 
jeleň lesný karpatský (Cervus elaphus), diviak lesný (Sus scrofa), zo šeliem líška hrdzavá 
(Vulpes vulpes), rys ostrovis (Felis lynx), mačka divá (Felis silvestris), kuna lesná (Martes 
martes), kuna skalná (Martes foina) a jazvec lesný (Meles meles). V lesných porastoch 
hniezdia myšiak lesný (Buteo buteo), jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec 
(Accipiter nisus). Z krkavcovitých v lesoch hniezdi krkavec čierny (Corvus corax), za 
potravou zalietava i nad kultúrnu step. Zo sov lesy nad obcou obýva najmä sova obyčajná 
(Strix aluco) sova dlhochvostá (Strix uralensis), z iných druhov ďatľovité a spevavce. 
Z obojživelníkov dominujú skokan hnedý (Rana temporaria) a salamandra škvrnitá 
(Salamandra salamandra). 
 
-  Živočíšne druhy otvorených priestorov (polia, medze, lúky a pasienky):  
uplatňujú sa tu druhy lesné, no pribúdajú aj druhy z kultúrnej stepi zo súvislejších celkov 
pasienkov a lúk ako napr. prepelica poľná (Coturnix coturnix) a chrapkáč poľný (Crex crex), 
z kopytníkov srnčia zver (Capreolus capreolus). 
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V kultúrnej stepi žije srnec hôrny (Capreolus capreolus), prepelica poľná (Coturnix coturnix), 
chrapkáč  poľný (Crex crex), zajac poľný (Lepus europaeus), vrana popolavá (Corvus corone 
cornix),  škovránok poľný (Alauda arvensis), užovka obojková (Natrix natrix), slepúch lámavý 
(Anguis fragilis) a na suchších stanovištiach jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) .  

 
 primárne stresové javy  

V riešenom území obce k primárnym potenciálnym bariérovým antropogénnym prvkom patria 
sídelná zóna, dopravné línie, rozsiahlejšie bloky ornej pôdy, elektrovody 22 kV vedenia, 
ktorých konzoly nie sú opatrené zábranami voči dosadaniu veľkých druhov dravcov. 
 

 sekundárne stresové javy 
K sekundárnym potenciálnym bariérovým prvkom, ktorými sú negatívne sprievodné javy 
realizácie ľudských aktivít v krajine, ktorých územný rozsah nie je možné v krajine striktne 
vymedziť, patria:  

-  zaťaženie prostredia hlukom z automobilovej dopravy 
-  poškodenie pôdy predovšetkým vodnou eróziou na svahoch so sklonom viac ako 12° 
-  chýbajúce odvedenie odpadových vôd do ČOV, a s tým súvisiace znečisťovanie 

povrchových vôd a podzemných vôd priesakmi zo žúmp 
- lokálne znečistenie ovzdušia zo spaľovania tuhých palív 

 
2.14 NÁVRH OPATRENÍ NA ELIMINÁCIU STRESOVÝCH PRVKOV 

 
V rámci stresových faktorov vystupujú v krajine potenciálne antropogénne bariérové prvky. 
V riešenom území obce k týmto bariéram patria sídelná zóna (so všetkými jej 
socioekonomickými vlastnosťami), dopravné línie a 22 kV vedenia elektrického prúdu, ktorých 
konzoly na podperných stĺpoch elektrického vedenia nie sú opatrené vhodnými zábranami 
proti dosadaniu veľkých druhov dravcov.  
Sekundárne potenciálne bariérové prvky predstavujú negatívne sprievodné javy realizácie 
ľudských aktivít v krajine, ktorých územný rozsah nie je možné v krajine striktne vymedziť, ako 
je napr. poškodenie pôdy (predovšetkým vodnou eróziou na plochách ornej pôdy s väčším 
sklonom ako 12°), čierne skládky komunálneho odpadu, chýbajúce odvedenie odpadových 
vôd do ČOV a s tým súvisiace znečisťovanie povrchových vôd a podzemných vôd priesakmi 
zo žúmp. V riešenom území sú evidované potenciálne zosuvné územia, zobrazené v grafickej 
časti dokumentácie, ktoré sú v riešení rešpektované.  
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Možnosti stavebného 
využitia takéhoto územia sú podmienené posúdením podľa zákona o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 
 
Navrhujú sa tieto opatrenia na elimináciu stresových prvkov: 
- dobudovať chýbajúcu kanalizáciu a odvedenie odpadových vôd do ČOV  
- vedenia VN a VVN opatriť vhodnými zábranami proti dosadaniu veľkých druhov dravcov.  
- rešpektovať limity prípustného znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, hranice hlučnosti 

vyplývajúce z hygienických noriem 
- v pásoch izolačnej zelene navrhnúť skladbu drevín s vysokou izolačnou schopnosťou 
- rešpektovať potenciálne zosuvné územia a neumiestňovať v týchto územiach žiadne 

stavby bez predchádzajúceho geologického posúdenia a sanácie územia 
- zabezpečiť realizáciu a zhodnocovanie separovaného zberu domového odpadu v zbernom 

dvore 
- rešpektovať prirodzené záplavové územie vodných tokov, príp. realizovať na nich 

protipovodňové opatrenia najmä spevňovaním brehov a prehlbovaním koryta 
- zrealizovať obnovu a výsadbu zelene v existujúcich a navrhovaných plochách, zabezpečiť 

jej pravidelnú údržbu 
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2.15 NÁVRH ZÁSAD A OPATRENÍ PRE NAKLADANIE S ODPADMI 
 

Podľa údajov obecného úradu bolo v r. 2014 v obci vyprodukovaných 42,928 ton komunálneho 
odpadu, z toho 6,528 ton separovaný odpad, 36,4 ton zmesový komunálny odpad. Podiel 
vyprodukovaného odpadu na obyvateľa 127,76 kg/obyv./rok sa dlhodobo pohybuje pod 
celoslovenským priemerom. Podiel separovaného odpadu z celkového množstva tvorí 15,2%. 
Vývoz odpadu vykonáva firma Marius Pedersen a. s. stredisko Sabinov. Obec realizuje 
separovaný zber odpadu v komoditách sklo, plasty, papier, batérie a elektroodpad. Zmesový 
komunálny odpad odváža firma Marius Pedersen na skládku v Ražňanoch. Bioodpad sa 
kompostuje na býv. farme. 
Napriek zavedenému separovanému zberu, je podiel vyseparovaných odpadov veľmi nízky, je 
to iba cca 15% z celkového množstva komunálneho odpadu, preto sa navrhuje zvýšiť podiel 
separovaného odpadu na min. 50% z celkového produkovaného množstva (v zmysle smerníc 
EU) a rozšíriť ho aj o ďalšie komodity (napr. stavebný odpad, veľkoobjemový odpad a pod.).  
Keďže obec nemá zberný dvor pre zber, resp. spracovanie triedeného odpadu, navrhuje sa 
zriadenie zberného dvora v juhovýchodnej časti spolu s kompostoviskom. V obci je 
navrhované zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a záhrad aj 
individuálne zriadením kompostovísk v záhradách rodinných domov. 
 
 
2.16 VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ  

A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 
 
V katastri obce sa nenachádzajú prieskumné územia, chránené ložiskové územia ani dobývací 
priestor. 
 
 
2.17 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
 
Severná časť územia nad obcou môže byť ohrozovaná prívalovými vodami z okolitých 
poľnohospodárskych plôch. Na zabezpečenie zvýšenej ochrany týchto plôch je potrebné určiť 
spôsob obhospodarovania priľahlých pozemkov zmenou na trvalé trávne porasty, zriadením 
zasakovacích pásov a zriaďovaním krovinovej zelene na medziach. Ochrana pred prívalovými 
vodami Veľkého potoka bola riešená formou prehrádzok na hornom toku v lese až po vodojem 
a boli tiež vybudované štyri suché poldre na zachytenie prívalových vôd. V zastavanom území 
je nutné tok udržiavať prehĺbením resp. čistením koryta jeho toku a spevnením brehov v 
ohyboch toku. 
V administratívnom území obce sú evidované aktívne zosuvné územia a potenciálne zosuvné 
územia, ktoré vyžadujú zvýšenú ochranu. Je potrebné aktívne zosuvné územia rešpektovať 
a neumiestňovať tu žiadne stavby, v potenciálne zosuvných územiach neumiestňovať stavby 
bez predchádzajúceho inžiniersko - geologického posúdenia a sanácie územia. Územia sú 
zakreslené v grafickej časti dokumentácie, výkres č. 2. 
V katastrálnom území obce je evidovaná jedna skládka odpadov, ktorá je už odvezená. 
 
 
2.18 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

 
Medzi základnými cieľmi územného plánu obce bola optimalizácia využitia územia z hľadiska 
lokalizácie funkcií na nových rozvojových plochách s cieľom kompaktného využitia územia 
obce, rozvoja obce formou intenzifikácie a doplnenia využitia územia vzhľadom na reálne 
územnotechnické, ekologické a ekonomické podmienky a pri zachovaní optimálneho 
životného prostredia. Nové stavebné aktivity v obci budú zamerané na doplnenie ponukových 
plôch pre bývanie, základnú občiansku vybavenosť a služby za účelom zatraktívnenia 
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prostredia obce a nevyvolajú podstatnejšie zvýšenie zaťaženia územia. Navrhované funkcie 
prispejú k vytvoreniu pracovných príležitostí a tým aj k skvalitneniu života obyvateľov obce. 
Z hľadiska environmentálneho bude mať realizácia návrhu územného plánu na územie obce 
pozitívny dopad. Vyriešením a vybudovaním kanalizácie v obci dôjde k znižovaniu negatívnych 
vplyvov na životné prostredie. Je potrebné zachovať existujúcu drevinnú zeleň a doplniť ju v 
zmysle opatrení návrhu ochrany prírody a krajiny. 
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A. ÚVOD 
 
Základné východiskové podklady použité pri spracovaní poľnohospodárskej prílohy sú: 

- hranica súčasne zastavaného územia obce k 1.1.1990  
- hranica katastrálneho územia 
- druhy pozemkov podľa registra „C“ katastra nehnuteľností  
- bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)  
- vyhláška MP SR č. 508/2004 ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o 

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

- nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber 
poľnohospodárskej pôdy 

- spoločné metodického usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR a 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, zo dňa 11.8.2004 

 
B. PRÍRODNÉ PODMIENKY, PÔDNY FOND 
 

Riešené územie obce sa podľa klimatického členenia Slovenska do mierne teplej klimatickej 
oblasti, charakterizovanej priemerom menej ako 50 letných dní za rok s denným maximom 
teploty vzduchu nad 25°C, s júlovým priemerom teploty vzduchu nad 16°C. V rámci mierne 
teplej oblasti územie patrí do okrsku mierne teplého, mierne vlhkého, pahorkatinového až 
vrchovinového. Priemerná teplota vzduchu v januári dosahuje -4,5°C, v júli 18,4°C, pričom 
priemerná ročná teplota vzduchu je 6-7oC.  Priemerný ročný počet letných dní je 40, 
mrazových 87.  Počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje v rozmedzí 90 -100 dní. 
Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od  550 do 600 mm.   
 
Prevládajúcimi pôdnymi druhmi sú v smere z juhu na sever – čiernice kultizemné, sprievodné 
čiernice glejové, lokálne modálne; prevažne z nekarbonátových aluviálnych sedimentov, 
kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme 
pseudoglejové; zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín 
a kambizeme podzolové, sprievodné podzoly kambizemné a rankre; zo zvetralín kyslých 
hornín. 
 
Z hľadiska zaradenia pôd do typologicko-produkčných kategórií poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu prevládajú v riešenom území menej produkčné a málo produkčné orné pôdy, málo 
produkčné polia, produkčné a menej produkčné trvalé trávne porasty. 
Produkčný potenciál poľnohospodárskej pôdy je prevažne strednej až nižšej hodnoty. 
Z hľadiska bonitácie poľnohospodárskych pôd prevládajú v území pôdy  5. až  8. skupiny 
BPEJ.  
 
V obci nie je založený poľnohospodársky dvor. Poľnohospodársku pôdu obhospodarujú 
samostatne hospodáriaci roľníci a fy Agrochov Šariš, s.r.o.  
Výmera poľnohospodárskej  pôdy v riešenom území obce je 261 ha, z toho orná pôda 
predstavuje 153 ha a lúky a pasienky zaberajú 83 ha.  
 
Štruktúra pôdneho fondu v obci Bodovce 
Typ krajinnej štruktúry Rozloha, ha % 
Orná pôda 153 21 
Lúky, pasienky, ttp 83 11 
Lesy 467 62 

 Záhrady 17,7 2,4 
 Ovocné sady, vinice 6,4 0,7 
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Typ krajinnej štruktúry Rozloha, ha % 
Vodné plochy 6,2 0,7 
Zastavené plochy 13,2 1,8 
Ostatné plochy 2,7 0,4 
spolu 752 100 

Zdroj: ŠÚ SR, 2015 
 
Na území riešenom v návrhu ÚPN-O sa nachádzajú  tieto BPEJ: 
 
07 29 212, sk.6 - čiernice typické a černice glejové, stredne ťažké až ťažké, na sprašových 

a svahových hlinách  
07 64 443, sk.7  -  kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša. Výrazný  

svah 12o - 17o silne skeletovité pôdy, ťažké pôdy ílovito-hlinité 
07 64 243, sk.6 -  kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša na miernych 

svahoch, silne skeletovité pôdy, ťažké pôdy ílovito-hlinité 
07 69 442, sk.7 -   kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, Výrazný  svah 12o - 17o 

silne skeletovité pôdy, ťažké pôdy ílovito-hlinité 
08 69 242, sk.6 -  kambizeme pseudoglejové na flyši, stredne ťažké, miernych svahoch, 

silne skeletovité pôdy, ťažké pôdy ílovito-hlinité 
08 87 443, sk. 8 -  rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne  hlboké na vápencoch 

a dolomitoch. ťažké až veľmi ťažké na výrazných  svahoch 12o - 17o . 
 
 
C. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP NA  NEPOĽNOHOSPODÁRSKE 
ÚČELY 
 
Podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít je v tabuľkovej časti, kde je uvedené poradové číslo 
lokality, navrhované funkčné využitie, navrhovaná výmera lokality, skupina BPEJ, druh 
pozemku (poľnohosp. resp. nepoľnohospodárska pôda). 
V zmysle zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a nariadenia vlády SR č.   58/2013 Z. z. o odvodoch za   
odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy je potrebné prihliadať na ochranu 
najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území podľa kódu bonitovaných 
pôdno-ekologických jednotiek (ďalej len BPEJ).   
 
Podľa predmetného nariadenia vlády sa za najkvalitnejšie pôdy v riešenom území obce 
považujú tieto pôdy: 

- 0729212, 0729213, 0729413, 0763242, 0764243, 0829212 
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde  
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mimo zastavaného územia:  
13 Bodovce RD+D 1,80 1,80 6 0869242 1,06      
  

   7 0869442 
0769442 0,74      

14 Bodovce RD+D 6,22 6,22 6 0729212 3,12 3,12     
     6 0829212 0,40 0,40     
     6 0764243 0,19 0,19     
     6 0869242 2,51      
15 Bodovce Š 0,82 0,77 6 0764243 0,77 0,77 0,05    
16 Bodovce OV+D 0,18 0,18 6 0764243 0,18 0,18     
17 Bodovce V 0,16 0,04 7 0769442 

0764443 0,04  0,12    

SPOLU 9,18 9,01   9,01 4,66 0,17    
 
Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde  

 
predpokladaná výmera poľnohospodárskej 
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V zastavanom území:  
1 Bodovce RD 0,12 0,08 6 0764243 0,08 0,08 0,04    
2 Bodovce RD 0,14 0,14 6 0764243 0,14 0,14     
3 Bodovce RD 0,20 0,20 6 0869242 0,20      
4 Bodovce Š 0,10 0,10 6 0869242 0,10      
5 Bodovce RD 0,20 0,20 6 0869242 0,20      
6 Bodovce RD 0,07 0,07 7 0769442 0,07      
7 Bodovce RD 0,37 0,37 6 0764243 0,20 0,20     
     7 0769442 0,17      
8 Bodovce RD 0,34 0,34 7 0869442 0,34      
9 Bodovce RD 0,38 0,38 7 0769442 0,38      
10 Bodovce RD 0,14 0,14 7 0769442 0,14      
11 Bodovce RD 0,44 0,44 6 0869242 0,44      
12 Bodovce RD 0,14 0,14 6 0869242 0,14      
13a Bodovce RD 0,15 0,15 6 0869242 0,15      
             
SPOLU 2,79 2,75   2,75 0,42 0,04    
Poznámky: RD – Rodinné domy, erejná zeleň, D – Doprava, Š – Šport, rekreácia, OV – Občianska vybavenosť, V – Priemysel, výroba, sklady 
Zvýraznené BPEJ patria medzi najkvalitnejšie BPEJ v k.ú. v zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 
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Rekapitulácia výmery poľnohospodárskej pôdy zaberanej na rozvoj obce podľa ÚPN-O 
uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

rekapitulácia mimo zastavaného 
územia (ha) 

v zastavanom území (ha) spolu (ha) 

Výmera navrhovaných 
lokalít celkom 9,18 2,79 11,97 

z toho:  poľnohospodárska    
             pôda 9,01 2,75 11,76 

                    z toho                
                    chránená    
                    poľnohospod.   
                    pôda 

4,66 0,42 5,08 

             Iné plochy,    
             nepoľnohospod.     
             pôda             

0,17 0,04 0,21 

 
 

Navrhované funkčné plochy Výmera (ha) 

Bývanie v rodinných domoch 10,89 
Priemysel, výroba, sklady 0,16 
Šport, rekreácia 0,92 
Spolu  

 
Výmera najkvalitnejšej pôdy v obci Bodovce, na ktorej sa uvažuje so záberom pre 
nepoľnohospodárske účely predstavuje 4,66ha mimo zastavaného územia a 0,42 ha 
v zastavanom území. Ide o tieto lokality: 1,2,7,14,15,16. 
 
V prípade navrhovaných lokalít, nachádzajúcich sa mimo zastavané územie obce, ktoré 
zasahujú do najkvalitnejšej poľnohospodárskej, vzniká pri trvalom zábere pre stavebníka 
povinnosť platenia odvodov. Lokality nachádzajúce sa v zastavanom území obce sú pri 
trvalom zábere poľnohospodárskej pôdy oslobodené od odvodov. 
 
D. ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO URBANISTICKÉHO RIEŠENIA 
 
Návrh územného plánu umiestňuje jednotlivé funkcie predovšetkým v zastavanom území obce 
na nevyužívaných plochách, nadmerných záhradách a v prielukách. Vzhľadom 
k demografickej prognóze je potrebné zabezpečiť pre rozvoj obce cca 50 bytov, preto je nutný 
aj záber poľnohospodárskej pôdy v severnej časti obce. Zaberané plochy bezprostredne 
nadväzujú na zastavané územie obce a jej komunikačný systém a budú vynímané z pôdneho 
fondu postupne tak, ako budú vznikať nároky na výstavbu. Rozširovanie obce juhozápadným 
a západným smerom je znemožnené hranicou katastra a zástavbou až na túto hranicu 
a rozširovanie východným smerom by predstavovalo natiahnutie zástavby pozdĺž štátnej cesty 
III.tr., čo je v rozpore so snahou riešiť sídlo ako kompaktný celok. 
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1. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO 
    VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  
 
1.1. vytvárať podmienky pre rozvoj ekonomických, obslužných a sociálnych väzieb 

s okolitými sídlami,  územný rozvoj obce naďalej realizovať formou kompaktného sídla 
1.2. rešpektovať pri novej výstavbe konfiguráciu terénu, pričom sa nesmie narušiť 

charakteristická panoráma, nová výstavba musí zachovať významné pohľady na 
historickú štruktúru a jej začlenenie do krajiny 

1.3.  rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie obce 
1.4.  využívať regionálne urbanistické a architektonické princípy (vylúčiť panelovú výstavbu, 

ploché  strechy),  
1.5.  rešpektovať navrhnutý systém ekologickej stability, poľnohospodárske a lesné 

pozemky ako  súčasť historického krajinného obrazu obce 
1.6.  rozvíjať jednotlivé funkcie podľa výkresu č.2 a č.3 (komplexný návrh priestorového 

usporiadania   a funkčného využitia) 
1.7.  dobudovať centrálny priestor obce (vymedzený vo výkrese č. 3) ako polyfunkčné 

centrum občianskej vybavenosti a bývania, pričom nová výstavba musí rešpektovať 
mierku, proporcie, členenie, uličné čiary a výškovú niveletu zástavby 

1.8.  akúkoľvek novú výstavbu v lokalitách, ktoré nie sú chránené pred prietokom veľkých 
vôd, podmieniť zabezpečením jej adekvátnej protipovodňovej ochrany  

 
 
2.   URČENIE REGULATÍVOV, PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO 

VYLUČUJÚCICH  PODMIENOK VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH  
 
2.1. Plochy bývania 
 
2.1.1. rozvoj funkcie bývania orientovať na lokality určené pre tieto účely územným plánom 

v zmysle výkresov č. 2 a č.3 grafickej časti dokumentácie: v centrálnej časti obce 
v existujúcich  prielukách, rodinné domy v severnej a severozápadnej časti obce 
na kontaktných plochách k  zastavanému územiu 

2.1.2. využívať v súčasnosti neobývané domy (byty) po potrebnej rekonštrukcii pre účely 
trvalého bývania  

2.1.3.  využívať netradičné formy získavania nových bytov (nadstavby, podkrovné byty a pod.) 
2.1.4. výstavbu rodinných domov okrem všeobecných technických podmienok pre výstavbu  

vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením týchto regulatívov: dodržať 
jestvujúcu stavebnú čiaru, stavba bude mať maximálne dve nadzemné podlažia 
a obytné podkrovie, garáž budovať ako súčasť rodinného domu alebo na jeho 
pozemku, na pozemkoch rodinných domov je možné vykonávať podnikateľské činnosti 
(obchod, služby, drobné remeslá), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie,  

2.1.5. na jednom pozemku, ktorý má prístup z verejnej komunikácie, umiestniť iba jeden 
rodinný dom, nevytvárať na pozemku súkromnú prístupovú komunikáciu a neradiť 
ďalšie domy do hĺbky parcely 

2.1.6. podmienkou realizácie rodinných domov je ich napojenie na inžinierske siete 
2.1.7. nepovoľovať na plochách rodinných a bytových domov funkcie, ktoré by negatívne 

vplývali na pohodu bývania a základné zložky životného prostredia 
2.1.8.  podporovať program výstavby sociálnych bytov a štartovacích bytov pre mladé rodiny 
2.1.9.  na zástavbu prednostne využívať jestvujúce prieluky v zástavbe 
2.1.10. výstavbu bytových domov okrem všeobecných technických podmienok na výstavbu 

vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením týchto regulatívov: dodržať počet 
podlaží v nových lokalitách maximálne dve nadzemné podlažia a obytné podkrovie, 
prízemie je tiež možné využiť na umiestnenie potrebnej občianskej vybavenosti 
a služieb pre obyvateľov, zabezpečiť na pozemku parkovacie resp. garážovacie státia 
v počte min. 1 miesto na 1 byt 
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Obytné územie rodinných domov  
 
Hlavná funkcia: 

 - bývanie v rodinných domoch 
     Doplnkové funkcie: 

 - individuálne garáže k rodinným domom 
 - zariadenia obchodu a stravovacích služieb 
 - drobné služby a remeslá (nerušiace funkciu bývania) 

Neprípustné funkcie: 
- výrobné služby negatívne ovplyvňujúce funkciu bývania 
- čerpacie stanice pohonných hmôt 
- veľkochov domácich zvierat  

 
2.2. Plochy občianskej vybavenosti  
 
2.2.1. na rozvoj funkcie občianskej vybavenosti využívať plochy na tieto účely určené 

v zmysle  výkresov č. 2  a č.3 grafickej časti dokumentácie 
2.2.2. chrániť územia pre výstavbu nových zariadení občianskej vybavenosti a územné 

rezervy pre ich výstavbu 
2.2.3. vytvárať podmienky pre úplnosť, vyváženosť a komplexnosť zariadení obchodu 

a služieb primerane v nových rozvojových lokalitách  
2.2.4. nové stavby občianskej vybavenosti okrem všeobecných technických podmienok pre 

výstavbu vyplývajúcich z platnej legislatívy podmieniť splnením požiadavky zabezpečiť  
potrebný počet parkovacích miest na vlastnom pozemku 

2.2.5. riešiť optimálne kapacity jednotlivých druhov zariadení sociálnych služieb, vychádzať 
pritom z predpokladov demografického vývoja vo vzťahu k vekovej štruktúre 
obyvateľstva a očakávaného rastu populácie v poproduktívnom veku  

2.2.6. podporovať realizáciu zariadení pre pobyt, rehabilitáciu a doliečenie poproduktívnej 
zložky  obyvateľstva - geriatrické centrum, kluby, jedálne a stanice opatrovateľskej 
služby  

2.2.7. zabezpečiť bezbariérový vstup do verejných budov a primeraný počet parkovacích 
miest 

 
Hlavná funkcia: 

- zariadenia občianskej vybavenosti  
      Doplnkové funkcie: 

- zariadenia technickej vybavenosti 
Neprípustné funkcie: 

- zariadenia výroby a skladov 
- čerpacie stanice pohonných hmôt 

 
2.3. Plochy športu a rekreácie  
 
2.3.1. chrániť územie pre výstavbu zariadení športu podľa výkresov č.2 a č.3  v severnej časti 

obce  
2.3.2. vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj cykloturistiky budovaním cykloturistických trás  
2.3.3. rozvíjať služby pre uspokojovanie špecifických záľub návštevníkov, vytvárať podmienky 

pre rôzne športy (jazdectvo, tenis, cyklistika, turistika,...)  
 

Hlavná funkcia: 
- zariadenia športovej vybavenosti  

Doplnková funkcia: 
- zariadenia občianskej vybavenosti charakteru stravovania a služieb  
- objekty technickej vybavenosti 
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Neprípustné funkcie: 
- zariadenia výroby a skladov 
- čerpacie stanice PHM 

 
2.4. Plochy verejnej zelene  
 
2.4.1. chrániť plochy zelene v centre obce a zabezpečiť ich revitalizáciu 
2.4.2. chrániť sprievodnú zeleň vodných tokov 
2.4.3. realizovať výsadbu alejí pozdĺž miestnych komunikácií, kde je priestorová možnosť 
2.4.4. chrániť a udržiavať plochy cintorínov  

 
Hlavná funkcia: 

- verejná zeleň 
Doplnkové funkcie: 

- drobná architektúra (sochy, fontány) 
- pešie a cyklistické chodníky, pešie lávky 
- detské ihriská 
- objekty technického vybavenia 

Neprípustné funkcie: 
- bývanie 
- zariadenia výroby a skladov 
- zariadenia občianskej vybavenosti 

 
2.5. Plochy poľnohospodárskej pôdy 
 

Hlavná funkcia: 
- poľnohospodárska výroba zameraná na obhospodarovanie ornej pôdy a TTP 

Doplnkové funkcie: 
- rekreácia  
- agroturistika 

Neprípustné funkcie: 
- fotovoltaické elektrárne 
- veterné parky 
- výstavba rekreačných objektov a zariadení 

 
2.6. Plochy lesnej pôdy 
 

Hlavná funkcia: 
- lesná hospodárska a ochranná činnosť 

Doplnkové funkcie: 
- extenzívne obhospodarovanie horských lúk 
- rekreácia, zameraná na turistiku po vyznačených chodníkoch a cykloturistiku 

Neprípustné funkcie: 
- výstavba rekreačných objektov a zariadení 

 
 
3. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA  A  PODLAŽNOSTI 
 
Podlažnosťou sa rozumie počet nadzemných podlaží od úrovne okolitého alebo upraveného 
terénu v zmysle STN. Predmetná podlažnosť sa v zmysle § 43a ods. (1) stavebného zákona 
vzťahuje na pozemné stavby.  
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Funkcia:    max. zastavanosť   max. podlažnosť 
 
Obytné územie – rodinné domy  30%   2 podlažia+podkrovie 
Občianska vybavenosť   40%   2 podlažia+podkrovie 
Športová vybavenosť    40%   2 podlažia+podkrovie 
 
 
4. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA    
    ÚZEMIA 
 
4.1. Zásady a regulatívy dopravy 

 
4.1.1. rešpektovať cestu III/3174 Jakubovany – Ratvaj v kategórii MZ 8,5(8,0)/50 

v zastavanom území a v kat. C7,5/70 mimo zastavané územie 
4.1.2. chrániť územie pre výstavbu siete obslužných a prístupových komunikácií 

a dopravných zariadení v navrhovaných lokalitách podľa výkresov č 2 a 3 
4.1.3.  realizovať v navrhovaných lokalitách RD obslužné a prístupové komunikácie v kategórii 

MO 6,5/40 s min. jednostranným peším chodníkom a so šírkou uličného priestoru 10 – 
12,0m. 

4.1.4. zabezpečiť a sledovať zásadu, aby všetky požadované nároky na parkovacie 
a odstavné    plochy boli riešené v rámci vlastného pozemku 

4.1.5. dobudovať sieť peších chodníkov a cyklistických ciest  
 
Hlavná funkcia: 

- komunikácie zberné, obslužné a prístupové 
- pešie a cyklistické chodníky 
- parkoviská a garáže 

Doplnková funkcia: 
- objekty technického vybavenia 

 
4.2. Zásady a regulatívy verejnej technickej infraštruktúry 
 
4.2.1. chrániť koridory trás vodovodných potrubí a plochy ostatných vodárenských zariadení 

podľa  výkresu č.4 „Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce“, 
4.2.2. chrániť koridory trás hlavných zberačov kanalizačnej siete, koridory trás nadväzujúcich 

uličných stôk podľa výkresu č.4 
4.2.3. odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať 

požiadavky na čistenie odpadových vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. 
a NV SR č. 269/2010 Z.z. 

4.2.4. chrániť nezastavaný a neoplotený koridor manipulačného priestoru 10 m pozdĺž 
vodného toku Veľký potok a 5m pozdĺž ostatných vodných tokov 

4.2.5. zabezpečiť výstavbu transformačných staníc podľa výkresu č.4  
4.2.6.  pri rekonštrukcii alebo návrhu nových 22kV elektrických vedení  je ich realizácia  
           podmienená osadením zábran proti dosadaniu vtáctva na stĺpy vedenia 
4.2.7. NN rozvody riešiť s rešpektovaním charakteru zástavby - doporučený je zemný káblový 

rozvod 
4.2.8. realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok 

z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej 
zástavby 

Hlavná funkcia: 
- objekty technickej vybavenosti pre zásobovanie vodou 
- objekty technickej vybavenosti pre odkanalizovanie územia 
- objekty technickej  vybavenosti  pre zásobovanie elektrickou energiou 
- objekty technickej  vybavenosti  pre zásobovanie 
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- objekty technickej vybavenosti pre zásobovanie teplom 
- objekty technickej vybavenosti pre telekomunikácie 

 
 
5. ZÁSADY A REGULATÍVY PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ 
 
Pre zabezpečenie ochrany územia pred veľkými vodami je nevyhnutné dodržať nasledovné 
zásady : 
 
5.1. pôdny kryt chrániť pred vodnou eróziou uplatnením protieróznych pôdoochranných 

a lesotechnických opatrení, 
5.2. zabezpečiť realizáciu povrchových protieróznych priekop zachytávajúcich prívalové 

vody, 
5.3. zabezpečiť koryto vodných tokov proti zosuvom pôdy, 
5.4. pri jednotlivých úpravách tokov zachovať prírodný charakter koryta a brehových 

porastov  
5.5. zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosov, opravy poškodených brehov a 

ošetrovanie brehových porastov 
5.6. chrániť koridor manipulačného priestoru pozdĺž vodohospodársky významného 

vodného toku  Veľký potok 10m a u ostatných vodných tokov 5m na obe strany 
5.7. výstavbu v blízkosti vodných tokov podmieniť vypracovaním hladinového režimu 

a objekty umiestňovať nad hladinu Q100-ročnej veľkej vody 
5.8. rešpektovať prirodzené meandrovanie vodných tokov, zabezpečiť spomaľovanie 

odtoku povrchových vôd z predmetného územia 
5.9. v prípade vyhlásenia rozsahu inundačného územia vodných tokov v zmysle ustanovení 

zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v tomto území neumiestňovať žiadne 
stavby  

 
 
6. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 
6.1. rešpektovať koncepciu likvidácie domového a komunálneho odpadu v zmysle 

Programu  odpadového hospodárstva  
6.2.  rešpektovať limity prípustného znečistenia ovzdušia, vody, pôdy, hranice hlučnosti 

vyplývajúce z hygienických noriem 
6.3. rešpektovať ochranné pásmo cintorína 
6.4.  zrealizovať obnovu a výsadbu zelene v existujúcich a navrhovaných plochách, 

zabezpečiť jej pravidelnú údržbu 
6.5.  zabezpečiť realizáciu a zhodnocovanie separovaného zberu domového odpadu 

v zbernom dvore 
6.6. zhodnocovanie biologického odpadu zabezpečiť v individuálnych kompostéroch a na 

obecnom kompostovisku 
6.7. rešpektovať územia s aktívnymi svahovými deformáciami ako nevhodné pre akúkoľvek 

výstavbu 
6.8. vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a 

stabilizovaných svahových deformácií posúdiť inžiniersko - geologickým prieskumom 
6.9.  vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s identifikovaným stredným 

radónovým rizikom posúdiť podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia 
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7. ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, 
OCHRANY  A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A 
TVORBY KRAJINY,  VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 
VRÁTANE PLÔCH ZELENE 

 
7.1. Zásady a regulatívy ochrany kultúrnych hodnôt 

 
7.1.1. rešpektovať a chrániť národnú kultúrnu pamiatku Hradisko výšinné (lokalita Hradová 

hora) 
7.1.2. zachovať, udržiavať a regenerovať historický pôdorys obce, pôdorysné a priestorové 

riešenie novej výstavby musí korešpondovať s historickou štruktúrou a parceláciou,  
7.1.3.  uplatňovať tradičný vzhľad domov uplatňovaním prvkov ľudovej architektúry, najmä 

typické zastrešenie domov a primeranú hmotu a farebnosť 
7.1.4. rešpektovať ustanovenia § 41 ods. 4) pamiatkového zákona na základe ktorých Krajský 

pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky 
ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní 

7.1.5. za pamätihodnosti obce považovať: objekt kostola sv. Jána Krstiteľa, prícestné kríže 
a božie muky v katastri obce 

 
7.2.  Zásady a regulatívy ochrany prírodných hodnôt  

 
7.2.1. rešpektovať Národnú prírodnú rezerváciu Hradová hora, Chránené vtáčie územie 

Čergov a Územie európskeho významu SKUEV0332 Čergov 
7.2.2. rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability na nadregionálnej a  

miestnej úrovni zdokumentované vo výkrese č. 6 
7.2.3. zachovať typickú rázovitosť krajinnej štruktúry a ochranu krajinných scenérií  

a krajinného obrazu pred znehodnotením nevhodnou činnosťou 
7.2.4. nepripustiť na poľnohospodárskej pôde mimo zastavané územie obce umiestnenie 

fotovoltaických ani veterných elektrárni 
7.2.5. vylúčiť všetky činnosti v alúviách vodných tokov, rešpektovať brehové porasty vodných 

tokov a v priestoroch bez vzrastlej vegetácie ponechať pozdĺž vodných tokov ochranné 
pásmo bez zásahov  

7.2.6. nutné opravy a úpravy vodných tokov z dôvodov ochrany napr. pred prívalovými 
povodňovými   
vodami, prípadne z dôvodov podmývania a zosuvov realizovať ekologicky prijateľným 
spôsobom tak, aby sa v maximálnej miere zachoval prírodný charakter toku a bez 
zmeny trasy toku 

7.2.7. podporovať doplnenie mimolesnej drevinovej vegetácie a jej rovnomerné 
rozmiestnenie v krajine tak, aby umožňovala prepojenie jednotlivých významných 
krajinných prvkov (lesy, rieky, lúky, pasienky a i.) a aby umožňovala migráciu 
živočíšnych druhov medzi nimi 

7.2.8. rešpektovať a zachovať súvislé lesné porasty v severnej časti riešeného územia  
7.2.9. nevnášať do prírodného prostredia voľnej krajiny a  do intravilánu mesta nepôvodné 

a zároveň invázne druhy rastlín  
7.2.10. zachovať skupinovú a líniovú nelesnú drevinnú vegetáciu, významnú z hľadiska 

biodiverzity a štruktúry krajiny  
7.2.11. lúčno-pasienkové lokality kosiť (spásať) a nelesnú drevinovú vegetáciu chovajúcu sa   

sukcesne s agresívnym zarastaním v dôsledku absencie kosenia (pasenia) udržiavať 
v únosnej miere 

7.2.12.  vylúčiť devastačné zásahy v krajine, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných  
        podmienok a biotickej integrity rastlín a živočíchov  
7.2.13. pre náhradnú výsadbu zelene využívať plochy cintorína, nové plochy verejnej zelene  

a doplnenie brehových porastov vodných tokov. Vysádzať je potrebné najmä miestne 
druhy drevín 

7.2.14. posilniť tvorbu mokraďných spoločenstiev 
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7.2.15. zabezpečiť aplikáciu návrhu MÚSES do Projektu pozemkových úprav s dôrazom na   
implementáciu plošných a líniových prvkov zelene 

 
 
8. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 
 
Hranica navrhovaného zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti dokumentácie vo 
výkrese č. 2 a č.3. Navrhovaná hranica zastavaného územia mesta predstavuje obalovú krivku 
všetkých navrhovaných funkčných plôch, ktoré presahujú súčasne zastavané územie. Hranica 
súčasne zastavaného územia je navrhovaná na rozšírenie v severnej a severovýchodnej časti 
obce o plochy navrhovaných lokalít občianskej vybavenosti a bývania.  
 
 
9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH 

PREDPISOV 
 
9.1. Ochranné pásma pohrebísk 
Ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) podľa zákona NR SR c. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve 
a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov je 50m. 
 
9.3. Ochranné pásma dopravných stavieb 
 
Ochranné pásma sú stanovené nasledovne: 
9.3.1. pre cesty III. triedy 20 m na každú stranu mimo zastavané územie obce 
9.3.2. v zastavanom území platí pre všetky miestne komunikácie ochranné pásmo 6 m od 

okraja vozovky.  
 

9.4. Ochranné pásma technickej infraštruktúry: 
 
9.4.1. 22 kV vzdušné el. vedenie - 10 m od krajného vodiča na každú stranu 
9.4.2. 22 kV vzdušné káblové vedenie - 2 m od krajného vodiča na každú stranu, 
9.4.3. 22 kV podzemné káblové vedenie – 1m od krajného vodiča na každú stranu 
9.4.4. 1,5m u vodovodného potrubia  
9.4.5. 1,5 m u kanalizačného potrubia 
9.4.6.  pri transformovniach 10 m po obvode kolmo od hranice objektov stanice, 
9.4.7. 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
9.4.8. 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom 

nižším ako 0,4 MPa, 
9.4.9. 8m pre technologické objekty 

 
9.5. Bezpečnostné pásma 
 
9.5.1. 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom 

priestranstve a na nezastavanom území, 
9.5.2. 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm 
9.5.3. pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 

zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľ distribučnej siete. 

 
9.6. Ochranné pásma lesa 
Ochranné pásmo lesa je stanovené vo vzdialenosti 50 m od okraja lesa 
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10. PLOCHY NA ASANÁCIU 
 
 V riešenom území sa nenavrhujú plochy na asanáciu. 
 
 
11. URČENIE, NA KTORÉ ČASTI JE POTREBNÉ OBSTARAŤ PODROBNEJŠIE RIEŠENIE    
      (ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY, URBANISTICKÚ ŠTÚDIU) 
 
Z hľadiska potreby ďalšieho rozpracovania rozvojových zámerov uvedených v ÚPN obce a 
určenia regulácií rozvojových zámerov je potrebné formou územného plánu zóny resp. 
urbanistickou štúdiou riešiť navrhované lokality pre rozvoj obytnej funkcie v severozápadnej a 
severnej časti obce (lokality rodinných domov) a lokalitu športového areálu (ihriská). 
 
 
12. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 
 
Ako verejnoprospešné stavby v riešenom území obce sa stanovujú: 

VPS 1. stavby dopravy 
1.1 cykloturistické trasy  
1.2 vybudovanie a rekonštrukcia siete obslužných a prístupových komunikácií  
1.3 sieť verejných peších komunikácií  

 
VPS 2. stavby technickej infraštruktúry 

2.1 rozšírenie spotrebnej vodovodnej siete  
2.2 vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci  
2.3 rozšírenie plynovodnej siete 
2.4 trafostanica 22/0,4 kV 
2.5 telekomunikačná sieť 
2.6 protipovodňové opatrenia na vodných tokoch 

 
VPS 3. stavby občianskej vybavenosti 

3.1 zberný dvor a kompostovisko 
3.2 športové ihriská 
 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 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. 

 
 


