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Číslo spisu
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27. 09. 2022

Rozhodnutie
Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“) ako príslušný správny
orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto rozhodol:

Výrok
podľa ust. § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách s ch v a ľ u j e

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území
Benkovce (ďalej len „VZFUÚ“), obec Benkovce, okres Vranov nad Topľou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť
tohto rozhodnutia, ktorých zhotoviteľom je: Združenie „PPÚ VÝCHOD 2018“ zastúpené obchodnou spoločnosťou
Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 31672655, hlavný člen združenia v spolupráci
so subdodávateľom, spoločnosťou GEONA, s.r.o., IČO: 44318022, so sídlom: Strojárska 1831/92, 069 01 Snina,
zastúpený: Ing. Richard Nagy (ďalej len „zhotoviteľ“).

Odôvodnenie
Ministerstvo pôdohospodárstva a výživy SR – Obvodný pozemkový úrad vo Vranove nad Topľou (právny
predchodca správneho orgánu) ako príslušný orgán podľa vtedy účinného ust. § 28 v spojení s ust. § 7 zákona o
pozemkových úpravách pod č. 1/91 dňa 15.10.1991 nariadil prípravne konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej
len „PÚ“) v katastrálnom území Benkovce (ďalej len „k.ú Benkovce“), a to podľa § 7 zákona o pozemkových
úpravách z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných
historickým vývojom.

Obvodný pozemkový úrad Vranov nad Topľou (právny predchodca správneho orgánu) verejnou vyhláškou č. 2/2005
(652/2005) zo dňa 01.06.2005 oznámil, že na základe nariadeného prípravného konania podľa ust. § 7 zákona o PÚ
vykoná potrebné zisťovanie za účelom posúdenia dôvodnosti, naliehavosti a hospodárskej účelnosti vykonania PÚ
v k.ú. Benkovce z dôvodu uvedeného v ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona o PÚ.

Prípravným konaním sa preukázalo, že podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, uskutočnenie
PÚ v k. ú. Benkovce je účelné a opodstatnené vzhľadom na vysokú rozdrobenosť pozemkov, veľký počet
spoluvlastníckych vzťahov, nízku aktuálnosť operátu katastra nehnuteľností, vysokú neprístupnosť pozemkov a
nízky stupeň ekologickej stability.
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Pozemkové úpravy v k. ú. Benkovce boli nariadené správnym orgánom podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových
úpravách na základe Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Benkovce číslo: OU-VT-
PLO-2020/004376-004, zo dňa 15.10.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť, dňa 30.10.2020.

Návrh VZFUÚ v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce (ďalej len „VZFUÚ v obvode PPÚ Benkovce“)
bol vypracovaný podľa § 9 ods. 9 až 11 zákona o pozemkových úpravách a zahŕňa dopravné pomery, územné
vplyvy rozvoja nepoľnohospodárskych činností, spôsoby využitia poľnohospodárskej pôdy, požiadavky na tvorbu
miestneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ochranu prírody.

Zhotoviteľ pri tvorbe návrhu VZFUÚ v obvode PPÚ Benkovce použil údaje z týchto dokumentov: výsledky
účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav, výsledky aktualizácie
máp BPEJ, aktuálne dostupné ortofotosnímky a satelitné snímky, údaje registra pôvodného stavu, Územný plán
Prešovského samosprávneho kraja z roku 2019, Územný plán obce Malá Domaša v mierke 1:10 000, z novembra
2008, zhotoviteľ BIOZEM s.r.o., Prešov, Zmeny a doplnky č.1 z novembra 2016, zhotoviteľ ENVIO, s.r.o., Prešov.
Zmeny a doplnky č.2 z novembra 2018, zhotoviteľ Slovak Medical Company, a.s., Prešov, legislatívne vymedzené
územia s funkciou ochrany prírody a prírodných zdrojov, pásma hygienickej ochrany a ochranné technické pásma,
Generel nadregionálneho ÚSES Slovenska (GNÚSES), 2000, Regionálny územný systém ekologickej stability
okresu Vranov nad Topľou, 2019 – návrh, Informačný portál NPPC, Miestny územný systém ekologickej stability
na účely pozemkových úprav, zhotoviteľ Mgr. Milan Barlog, schválený Program starostlivosti o les.

Podľa § 9 ods. 12 zákona o pozemkových úpravách bol návrh VZFUÚ v obvode PPÚ Benkovce v prerokovaný
dňa 7.2.2022 na Obecnom úrade v Benkovciach so Združením účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Benkovce,
Obcou Benkovce, s dotknutými orgánmi štátnej správy a s dotknutými správcami verejných zariadení (ďalej len
„dotknuté orgány“).

Návrh VZFUÚ v obvode PPÚ Benkovce bol v súlade s § 10 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách zverejnený
verejnou vyhláškou č. OU-VT-PLO-2022/002883-013 zo dňa 2.5.2022 na obvyklom mieste na úradnej tabuli Obce
Benkovce od 9.5.2022 do 7.6.2022 a na webovom sídle správneho orgánu od 9.5.2022 do 8.6.2022, a zároveň bol
dňa 6.5.2022 doručený aj Združeniu účastníkov pozemkových úprav v k. ú. Benkovce s poučením o možnosti podať
námietky správnemu ogánu v lehote do 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.

Podľa § 10 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách správny orgán oznámil všetkým dotknutým orgánom štátnej
správy, že sa prerokúvajú VZFUÚ, ktoré im boli doručené od 9.5.2022 do 2.6.2022. Proti návrhu VZFUÚ v obvode
PPÚ Benkovce mali možnosť dotknuté orgány v lehote do 30 dní od doručenia podať námietky, v prípade ak sa
v danej lehote k návhu VZFUÚ nevyjadrili, správny orgán predpokladá, že námietky k návrhu VZFUÚ nemajú.
Dotknutým orgánom štátnej správy správny orgán doručil návrh VZFUÚ v rozsahu – technická správa a mapa návrhu
funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav na CD nosiči.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách, námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania
územia v obvode pozemkových úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov
prerokovania rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku
prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal.

Proti návrhu VZFUÚ v obvode PPÚ Benkovce neboli správnemu orgánu doručené žiadne námietky proti
všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce v
zákonnom stanovenej lehote.

Správnemu orgánu boli doručené 3 písomné stanoviská, ktoré nemali charakter námietky voči VZFUÚ.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách všetky námietky boli prerokované so Združením účastníkov
pozemkových úprav v k. ú. Benkovce, so zástupcami orgánov štátnej správy a so zhotoviteľom dňa 18.7.2022, tak
ako je uvedené v zápisnici správneho orgánu č. OU-VT-PLO-2022/002883-1104 zo dňa 18.07.2022.

Po prerokovaní jednotlivých stanovísk bolo konštatované, že nie je potrebné doplniť alebo opraviť návrh
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a tento môže správny orgán rozhodnutím schváliť.
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Podľa § 10 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách sa rozhodnutie o schválení VZFUÚ doručuje verejnou vyhláškou.

Podľa § 26 ods. 2 správeho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po
dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje
písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste
obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabli správneho orgánu na mieste ktorého sa
konanie týka.

Vzhľadom na to, že námietky neboli podané a stanoviská boli prerokované s predstavenstvom Združenia účastníkov
pozemkových úprav v k. ú. Benkovce a elaborát VZFUÚ bol vypracovaný v súlade so zákonom o pozemkových
úpravách a príslušnými právnymi predpismi, správny orgán elaborát VZFUÚ podľa § 10 ods. 6 zákona o
pozemkových úpravách schvaľuje.

Do prílohy rozhodnutia VZFUÚ je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, pozemkovom a
lesnom odbore, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou, v kancelárii č. 18 na treťom poschodí.

Podľa ust. § 42y ods. 2 zákona o pozemkových úpravách sa konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a
právoplatne neskončilo do 31. augusta 2022, dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2022.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor,
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou do 15 dní odo dňa jeho oznámenia doručením verejnou vyhláškou.
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok (§ 42 l zákona o pozemkových úpravách).
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. zákona
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručuje sa
1. účastníkom konania – verejnou vyhláškou na úradnej tabuli správneho orgánu - Okresný úrad Vranov nad Topľou,
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Zverejňuje sa
1. úradná tabuľa Obce Benkovce, Obecný úrad Benkovce 22, 094 02 Benkovce,
2. webové sídlo Okresného úradu Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou,
3. elektronická úradná tabuľa – Slovensko.sk – ústredný portál verejnej správy

Potvrdenie doby vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgánu:

Vyvesené od:…………………….do: ………………….… pečiatka, podpis………………………

Potvrdenie doby vyvesenia na úradnej tabuli v obci Benkovce:

Vyvesené od:…………………….do: ………………….… pečiatka, podpis………………………

Prílohy:
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ Benkovce - technická správa a grafická príloha

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru
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Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10305

Doručuje sa
Obec Benkovce, Benkovce 22, 094 02  Benkovce, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ústredný portál verejnej správy Ústredné kontaktné centrum
slovensko.sk - helpdesk, Kollárová 8, 917 02  Trnava, Slovenská republika
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Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu 
- časť A podľa metodických štandardov 

 
1. Úvod 
 
Na základe zmluvy o dielo s označením „241/2019/MPRVSR-430“ zo dňa 21. 11. 2019, 
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v katastrálnom území Benkovce, obec Benkovce, okres Vranov nad Topľou, kraj Prešovský, 
naša spoločnosť GEONA, s.r.o., ako subdodávateľ skupiny dodávateľov „PPÚ Východ 2018“, 
vykonala v mesiacoch máj 2021 až február 2022 projektantské práce pre etapu spracovania 
projektu pozemkových úprav časť, položka č. 1. 1c.2 – Všeobecné zásady funkčného 
usporiadania územia v obvode PÚ 
 
Práce boli vykonané v súlade s platnými legislatívnymi a technickými predpismi: 
• v zmysle zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“),  
• zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografi, 
najmä jej prílohy č. 1,  

• Muchová Zlatica a Jozef Vanek – Metodické štandardy projektovania pozemkových 
úprav, Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009, ISBN 978-80-552-0267-9 ( 
ďalej len „metodické štandardy“) 

• podľa Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt 
pozemkových úprav, označenie MN 74.20.73.46.30, Bratislava, august 2008 (ďalej len 
„MN“),  

• podľa Dočasného metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre 
projekt pozemkových úprav v rámci operátu obvodu, číslo 7359/2021-3020, Z: 
2658/2021 zo dňa 11. februára 2021 v znení jeho Dodatku č. 1, číslo 7359/2021-3020, Z: 
6245/2021 zo dňa 23. marca 2021 (ďalej len „DMN“) a podľa Metodického listu č.PPÚ – 
4/2021, číslo 9312/2021-3020, Z: 25394/2021 zo dňa 4.novembra 2021 (ďalej len 
„ML4“). 

 
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia prehodnocujú a regulujú 

priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia v obvode projektu pozemkových úprav, 
vytvárajú komunikačnú, vodohospodársku a ekologickú kostru, a sú východiskom pri 
spracovaní  zásad  pre  umiestnenie  nových  pozemkov,  ako  aj  plánu  verejných a spoločných 
zariadení a opatrení. 

Hlavným cieľom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu 
pozemkových úprav bolo navrhnúť spôsoby ďalšieho využívania územia a existujúcej krajinnej 
štruktúry. Priestorové požiadavky hospodárskych a iných činností človeka museli byť zladené 
s krajinnoekologickými podmienkami záujmového územia.  
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Na tomto podklade boli zhodnotené ekologické, vodohospodárske, pôdoochranné, 
komunikačné a ostatné pomery v krajine, a navrhnuté optimálne riešenia tak, aby čo najviac 
slúžili potrebám vlastníkov pozemkov v obvode pozemkových úprav, ako aj obyvateľom obce 
riešeného územia, prípadne širokej verejnosti. 

Podkladom pre vypracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v 
obvode projektu pozemkových úprav boli doteraz spracované dostupné podklady a záväzné 
podklady pre riešené územie: 
• výsledky účelového mapovania polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav, 
• výsledky účelového mapovania výškopisu v obvode projektu pozemkových úprav, 
• výsledky aktualizácie máp BPEJ, 
• aktuálne dostupné ortofotosnímky a satelitné snímky, 
• údaje registra pôvodného stavu, 
• Územný plán Prešovského samosprávneho kraja z roku 2019,  
• Územný plán obce Benkovce v mierke 1:10 000, z 11.2008,zhotoviteľ BIOZEM s.r.o., 

Prešov 
• legislatívne vymedzené územia s funkciou ochrany prírody a prírodných zdrojov, 
• pásma hygienickej ochrany a ochranné technické pásma 
• Generel Nadregionálneho ÚSES Slovenska (GNÚSES), 2000, 
• Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou, 2019 – návrh. 
• Informačný portál NPPC 
• Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav, zhotoviteľ 

Ing.Milan Hodas a riešiteľský kolektív 
 
Počas spracovávania všeobecných zásad funkčného usporiadania územia  v obvode 
pozemkových úprav boli všetky návrhy vopred odkonzultované so združením účastníkov 
pozemkových úprav (ďalej „ZÚPÚ“). 
 
  2. Všeobecná charakteristika územia 
 
     Katastrálne územie Benkovce sa nachádza na severovýchode Slovenska v Prešovskom 
samosprávnom kraji  v okrese Vranov nad Topľou, región Horný Zemplín. Zo severu susedí s 
k.ú. Slovenská Kajňa, na východe s k.ú.  Malá Domaša a k.ú.Ondavské Matiašovce,  zo  západu 
s k.ú.Veľký Kazimír  a  južnú  katastrálnu  hranicu  tvorí s k.ú.Sedliská.  
     Obec ako samosprávny územný celok má právo aj na svoju symboliku, ale keďže sa 
v archívoch nenašiel žiadny doklad benkovského erbu, pri príležitosti 635. výročia prvej 
zmienky obec požiadala firmu Signum o jeho vytvorenie. Erb obce vznikol využitím písmena B 
v podobe použitej na pečati z roku 1873, zo začiatočného písmena názvu obce Benkocz. 
V hornom brušku strieborného písmena je zlatá kráľovská koruna, v dolnom brušku zlatý 
prsteň a to všetko sa nachádza v červenom štíte. Symbolika vychádza z toho, že v obci je kostol 
zasvätený sv. Imrichovi. Svätec sa zvykne zobrazovať ako mládenec v kniežacom rúchu, kľačiaci 
na stupňoch oltára, na ktorý vkladá svoju vodcovskú korunu a iné drahocennosti. Heraldickým 
stvárnením tejto myšlienky vznikol erb obce Benkovce. 

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách erbu- červenej, bielej a žltej. 
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      Pozemkové úpravy v katastrálnom území Benkovce boli nariadené rozhodnutím Okres-
ného úradu Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“ alebo 
„OÚ-VT-PLO“), číslo OU-VT-PLO-2020/004376-004, zo dňa 15.10.2020. Týmto rozhodnutím 
bol v zmysle § 8, ods. 1, písm. a) a § 3 zákona určený obvod pozemkových úprav a to kata-
strálne územie Benkovce s výmerou 823,9543 hektárov. Zároveň týmto rozhodnutím v zmys-
le § 8, ods. 1, písm. b) a § 4, ods. 2 zákona boli z tohto obvodu vyňaté všetky pozemky zasta-
vaného územia obce (intravilán) so súhrnnou výmerou 47,5168 hektárov.  
     Presná výmera obvodu projektu PÚ po jeho spresneniach v predchádzajúcich etapách 
projektu je                 776 4345 m2. 
     Širšie vzťahy posudzovaného územia sú spracované na účelovej mape č.AUM01. 
 
3.  Prírodné pomery 
 
3.1   Klimatické pomery 
 
     Mikroklimatické pomery sú vyhodnotené na základe pozorovaní na najbližšej 
meteorologickej stanici Čaklov, nachádzajúcej sa vo výške približne 140 m n. m. a cca 20 km 
od obce Benkovce. 
     V k. ú. obce Benkovce sa vyskytujú dva typy klimatického regiónu. Územie patrí do teplej 
klimatickej oblasti, okrsok teplý, mierne vlhký s chladnou zimou, januárové teploty do - 3°C,  
s počtom letných dní za rok nad 50.  
      Priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2020 bola 10,59 °C. Počas vegetačného obdobia 
bola priemerná hodnota teploty vzduchu 16,77 °C. Maximálna priemerná teplota vzduchu 
bola 21,3 °C v mesiaci august v roku 2020. Najchladnejším bol mesiac január s priemernou 
teplotou, ktorá dosahovala -1,2 °C.  
      Popri teplote vzduchu sú rozhodujúcim ukazovateľom klímy zrážky. Priemerný ročný úhrn 
zrážok bol 57,42 mm v roku 2020, v letnom polroku to bolo 71,17 mm. Najmenej zrážok sa 
zaznamenalo v januári. Najviac bohatý na zrážky bol august s hodnotou 114 mm. 
 
 
3.2   Hydrologické pomery 
 
      Predmetné územie sa z hydrologického hľadiska nachádza v hlavnom povodí rieky Bodrog 
a v čiastkovom povodí rieky Ondava. 
 
       Hlavnú hydrologickú os územia tvorí rieka Ondava, ktorá preteká zo severu na juh, 
východnou časťou k. ú. Benkovce. Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov je rieka Ondava,  
vodohospodársky významný vodný tok s číslom hydrologického poradia 4-30-08-001  
a vodárenský vodný tok s číslom hydrologického poradia 4-30-08-001. Rieka Ondava spolu 
s Latoricou vytvára pri obci Zemplín sútok, ktorý pokračuje ďalej ako rieka Bodrog. 
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Obr.1 Riečny km na rieke Ondava pri areáli ČOV Benkovce 
 

     Z významných potokov sa na území nachádzajú Poľcov jarok a Benkovský potok, ktoré sú 
výdatnými prítokmi rieky Ondavy. 
       
     Z hľadiska typu režimu odtoku patrí riešené územie a jeho širšie okolie do vrchovinno-
nížinného typu režimu odtoku s akumuláciou v decembri až januári a vysokou vodnosťou vo 
februári až apríli, s najvyššími prietokmi v marci a najnižšími prietokmi v septembri. Najvyššie 
prietoky v riešenom území môžu byť aj vo februári až apríli. 
 
Vodné plochy sa v katastrálnom území nenachádzajú. 
 
3.3   Geologické pomery 
 
     Základ geologickej stavby územia tvoria paleogénne vrstvy. Vyskytujú sa tu mladšie triasové 
vápence s treťohornými pieskovcami a ílovcami a pokryvné vrstvy tvoria kvartérne fluviálne 
sedimenty rieky Ondava. Ich priestorové rozmiestnenie závisí najmä od exogénnych 
a endogénnych reliéfotvorných procesov.  
 
     Na geologickej stavbe Beskydského predhoria obce Benkovce sa najväčšmi podieľa 
paleogénny flyš, súvrstvia pieskovcov, ílovcov, slieňovcov a zlepencov s prímesou triasových 
vápencov. Reliéf nesie typické znaky flyšových pohorí. Na miestach s odolnejšími pieskovcami 
vyčnievajú chrbty tam, kde sú menej odolné ílovce a slieňovce sú vodou vyhĺbené dlhé erózne 
brázdy holocénnych sedimentov.  
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V k. ú. Benkovce sa nachádzajú 4 genetické typy kvartérnych uloženín: 
- fluviálne sedimenty nív –  piesčité hliny, hliny, hlinité piesky, hlinité štrky, 
- deluviálne sedimenty - svahové hliny a piesčité hliny (sporadicky s úlomkami), 
- nesúvislý kvartérny pokryv na sedimentoch vnútrokarpatského paleogénu, 
- proluviálne sedimenty nivných náplavových kužeľov - hliny, piesčité hliny, piesky                       

s úlomkami a štrkmi. 
 
      Proluviálne a deluviálne sedimenty sa nachádzajú na východe a juhu územia obec 
Benkovce, pri rieke Ondava. Rajón flyšoidných hornín  sa nachádza na západe k. ú. Benkovce. 
 
 
3.4   Pedologické pomery 
 
       Rozšírenie pôdnych druhov a pôdnych typov v predmetnom území je podmienené jeho 
geologickou stavbou a klimatickými pomermi.  
Podľa percentuálneho obsahu jednotlivých zrnitostných frakcií sa pôdy triedia na tzv. pôdne 
druhy. Pre tento účel je zostavených viacero národných i medzinárodných klasifikácii. Pre 
vyjadrenie zrnitosti pôd sa u nás najviac používa Nováková klasifikácia. Táto triedi pôdy na 7 
druhov podľa obsahu hrubého ílu (frakcie pod 0,01 mm, www.podnemapy.sk). Medzi pôdne 
druhy vyskytujúce sa v riešenom území patria: piesočnatá, hlinito-piesočnatá, 
piesočnatohlinitá a ílovitohlinitá pôda. 
 
      Pôdny typ je základnou identifikačnou jednotkou morfogenetickej i agronomickej 
kategorizácie pôd. Pôdne typy sú definované súborom diagnostických horizontov a ich 
najdôležitejších vlastností získaných dlhodobým vývojom v prírodných podmienkach i 
kultiváciou (www.vupop.sk). Z hlavných pôdnych typov sú v dotknutom území zastúpené: 
fluvizeme , pseudogleje a kambizeme . 
 
     Prevládajúcimi pôdnymi typmi v území využívanom ako orná pôda sú fluvizeme glejové 
stredne ťažké pôdy hlinité nachádzajúce sa v rovinatej časti katastra v lokalitách Niže drahy, 
Široké, Výhon, Niže valala a Medzi hriadkami. Tento typ pôdy pokrýva okolo 1 / 4  plochy ornej 
pôdy v uvedených lokalitách.  V severo- východnej časti katastra od Malej Domaše sú pôdnym 
typom fluvizeme typické stredne ťažké hlinité pôdy v lokalite Čičáky a Stredné strany. V okolí 
vodného toku Ondavy z celej pravej strany od Ondavských Matiašoviec prevládajú fluvizeme 
stredne ťažké až ľahké piesočnatohlinité pôdy – lokalita Vysoká Vrbina a Petkovce. V južnej 
časti vodného toku Ondava sa vyskytuje aj menšia plocha fluvizeme  piesočnaté 
a hlinitopiesočnaté stredne ťažké až ľahké, plytké. V lokalitách Medzi hriadkami a Petkovce sú 
tiež na malej ploche fluvizeme stredne ťažké s ľahkým podorničením piesočnatohlinité. Na 
ľavej strane od štátnej cesty I.triedy smerom do Slovenskej Kajni sú na ornej pôde pseudogleje 
stredne ťažké hlinité pôdy – úsek od štátnej cesty až po lesný porast lokalita Vyše drahy. V okolí 
lesného porastu na svahovitej časti lokality Pod hrušky sú prevažne kambizeme pseudoglejové 
ílovitohlinité ťažké a hlinité stredne ťažké pôdy. 
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Na lúkach a pasienkoch v lokalite Brezina, Pod Pulanom a Verehovka sú kambizeme  
a kambizeme pseudoglejové ílovitohlinité ťažké pôdy. V lokalite Pod Stavencom od štátnej 

cesty I.triedy po lesný porast prevládajú kambizeme pseudoglejové ťažké ílovitohlinité pôdy. 
 

Obr.2 Pasienky a lúky v lokalite Pod Pulanom nad areálom družstva smerom ku krížu na vrchol kopca, tam sa 
vyskytujú prevažne kambizeme a pseudoglejové kambizeme 

 
      Opis pedologických pomerov vychádza z bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek – 
BPEJ. BPEJ je klasifikačným a identifikačným údajom, vyjadruje kvalitu a hodnotu produkčného 
potenciálu poľnohospodárskej pôdy na danom stanovišti. Každá BPEJ je určená a jej pôdno-
klimatické vlastnosti sú vyjadrené kombináciou kódov jednotlivých vlastností na stabilných 
pozíciách 7 miestneho kódu. 
 
Chránené pôdy sa nachádzajú východne od intravilánu obce Benkovce a pri toku Ondava. 
 

      Spolu sa v obvode PPÚ vyskytuje až 21 bonitných pôdno-ekologických jednotiek, ako je to 
spracované  viď účelová mapa č. AUM02 
 
 
3.5   Geomorfologické pomery 
 
Z hľadiska morfologicko-morfometrického členenia je riešené územie rozčlenené do troch 
morfologicko-morfometrických typov georeliéfu, a to: 
- rovina – nerozčlenená (východná časť k. ú.), 
- pahorkatina – mierne členitá (stredná a severná časť k. ú.), 
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- vrchovina – stredne členitá (západná, južná časť k. ú.). 
     Georeliéf obce Benkovce nie je výrazne členitý. Na rovine, pri rieke Ondava prevažuje sklon, 
od 0° - 3°, daný je poriečnou nivou. V miestach, kde výrazne meandruje rieka Ondava je sklon 
vyšší, až 7°- 12°. Smerom na západ sa reliéf dvíha, prechádza od roviny do pahorkatiny, so 
sklonom v rozmedzí od 3°- 7° do 12°- 17°. Reliéf vrchoviny, stredne členitej dosahuje hodnotu 
sklonu od 7°- 12° do 12°- 17°. Reliéf vrchoviny s maximálnou nadmorskou výškou 322 m n. m., 
dosahuje hodnoty sklonu nad 25°, čo je zráz. Takýto sklon sa nachádza na východnej strane 
vrchu Inovec. 

 
Obr.3 Východná časť k.ú.Benkovce za riekou Ondava od Ondavských Matiašoviec – pohľad na letisko 
z cesty č.II/554 – na pozadí lokalita Petkovce 

 
 

Na základe účelového mapovania polohopisu a výškopisu bol vyrobený digitálny model 
reliéfu územia, ktorého výstupy sú spracované v nasledovných účelových mapách:DMR  
v účelovej mape č. AUM03a , sklon reliéfu v účelovej mape č. AUM03b, expozícia reliéfu 
v účelovej mape č. AUM03c, svahové dĺžky s bariérami č. AUM03d, dráhy povrchového 
odtoku (kvapky) č. AUM03e a dráhy sústredeného povrchového odtoku č. AUM03f. 
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3.6  Charakteristika územia podľa reprezentatívnych geoekosystémov 
 
     Reprezentatívny geoekosystém (ďalej len REPGES) patrí v odbornej oblasti medzi nový 
pojem a označuje dominantné, komplexné reprezentatívne jednotky (geoekosystémy), ktoré 
sú charakterizované neživou/abiotickou zložkou, potenciálnou vegetáciou, súčasným 
využitím a ochranou prírody. Z tohto pohľadu treba vysvetliť aj jeho používanie, význam 
a funkciu v územnom systéme ekologickej stability. 
 
      Potenciálnu prirodzenú vegetáciu riešeného územia predstavujú vŕbovo-topoľové lesy v 
záplavovom území rieky Ondava (mäkké lužné lesy), jaseňovo-brestovo-dubové lesy v povodí 
rieky (tvrdé lužné lesy), dubové a cerovo-dubové lesy, karpatské dubovo-hrabové lesy a 
podhorské bukové lesy pod kopcom Inovec. 
 
 
Vŕbovo-topoľové lesy v záplavových územiach rieky Ondava (mäkké lužné lesy) – Lužné lesy 
vŕbovo-topoľové (Salicion albae) – jednotka združuje spoločenstvá mäkkých lužných lesov 
rozšírených na holocénnych nivách riek v teplej panónskej oblasti, na vlhkých periodicky 
zaplavovaných fluviálnych sedimentoch v nížinnom a pahorkatinnom stupni do 250 – 300 m 
n. m. Sú v nej zahrnuté fytocenózy vysokokmenných vŕbovo-topoľových lesov, krovitých vŕb a 
všetky ich vývojové štádiá. 
 
Obr.4  Vŕbovo-topoľové lesy v záplavových inundačných územiach rieky Ondava – lokalita Útoky 
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Obr.5   Lesy v záplavových inundačných územiach rieky Ondava – lokalita Útoky 
 
4. Súčasný stav krajiny 
 
4.1   Súčasné využitie pozemkov 
 
      Na základe mapovania aktuálneho stavu bola vyhotovená samostatná mapová príloha 
Mapa súčasného využitia pozemkov (mapa súčasného využívania územia ), z ktorej bola 
vyrobená tabuľka súčasného využívania pozemkov Tab. č.1 str.17-18. Krajinná štruktúra 
riešeného územia obce Benkovce bola hodnotená na základe aktuálnych podkladov – 
ortofotomapa a účelové polohopisné zameranie územia v obvode PPÚ. 
 
V rámci súčasného využitia pozemkov boli hodnotené nasledovné kategórie využitia 
pozemkov: 
- poľnohospodárske pôdy: orná pôda, trvalé trávne porasty, 
- lesné pôdy: hospodárske lesy, ochranné lesy, 
- nepoľnohospodárske a nelesné pôdy: vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, a ostatné 

plochy. 
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4.2  Hospodárske využitie krajiny                                                                                                                             
 
     Z hľadiska hospodárskeho využívania krajiny v obvode pozemkových úprav dominuje 
predovšetkým poľnohospodárske a lesné hospodárstvo.  
     
     Z poľnohospodárskych aktivít prevláda pestovanie plodín typu pšenica, jačmeň, kukurica, 
slnečnica, sója a repka olejná. 
  
     Trvalé trávnaté porasty  - lúky a pastviny, ktoré sú vo vlastníctve prevažne Urbárskeho 
pasienkového spoločenstva, sú využívané prevažne na chov oviec. 
     
     Z lesného hospodárstva v nami zaznamenanom období prebiehala ťažba drevín zo 
súkromného lesa  vlastníčky p.Fafara. Na pozemkoch vlastníka LSR ako aj Lesného 
spoločenstva Benkovce prebieha obvyklá činnosť podľa Plánu starostlivosti o les v rámci 
jednotlivých lesných dielcov – ťažba alebo zalesňovanie. 
 
 
5.  Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine 
 
5.1  Organizácia pôdneho fondu  

Z hľadiska využívania pozemkov môžeme územie polohovo rozdeliť na viaceré časti, 
ktoré oddeľuje štátna cesta I.triedy úsek Sedliská – Benkovce a úsek Benkovce – Slovenská 
Kajňa. Na ľavej strane štátnej cesty pred obcou Benkovce na vstupe do katastrálneho územia  
je veľká časť územia využívaná ako hospodársky les – lokality Inovec, Stavenec,  Pod 
Stavencom.  

     Lesné pozemky pokračujú do lokality poľnohospodársky využívanej ako trvalý trávny porast 
– lúky a pasienky. Na predmetných pastvinách a lúkach sa pasie stádo oviec. Ovce sú pastevné 
zvieratá a dokážu zúžitkovať pastvinu aj na inak nevyužiteľných plochách – v sadoch, na lúkach 
a stráňach. Ovce výborne „dočistia“ pole po zbere obilia alebo repy. Ovce si zároveň pasienok 
samé hnoja pre ďalšiu sezónu čím sa zvyšuje nielen kvalita neskoršej paše, ale pribúdajú i nové 
druhy bylín. Nikdy sa však nenechávajú pásť ovce príliš dlho na jednom mieste, aby sa porast 
stihol zregenerovať a ony sa tak mohli vrátiť aj po niekoľkých týždňoch na rovnaké miesto. 

Táto lokalita sa následne nad intravilánom obce strieda s lesným porastom v lokalitách 
Brezina a Lacovka. Od lesa po štátnu cestu na výstupe z obce je už opäť poľnohospodársky 
využívaná ako orná pôda.  

Na východnej strane na vstupe je taktiež pôda využívaná ako les - lokalita Pod Inovcom 
až po hon Útoky – úsek medzi štátnou cestou a vodným tokom Ondava. 

 Následne je využívaná už iba ako orná pôda až po vstup do obce, a taktiež pokračuje 
aj na výstupe z obce smerom na Slovenskú Kajňu v úseku Benkovce – Slovenská Kajňa. 
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         Na území medzi spomínanou štátnou cestou je využívaná poľnohospodárska pôda ako 
orná pôda – lokality Útoky, Medzi hriadkami, Niže Valala, Výhon, Prútky, Stredné strany, 
Čičáky a Niže drahy – celé územia až po vodný tok rieky Ondava. Posledná časť 
poľnohospodárskej pôdy za vodným tokom rieky Ondava na pravom brehu od k.ú.Ondavské 
Matiašovce je využívaná už iba ako orná pôda. 

 
Obr.6.1  Poľnohospodárska pôda medzi intravilánom obce a vodným tokom Ondava – lokalita  
Výhon a na pozadí Niže Valala vrátane komunikácie Pv-6 
 

     V súčasnosti poľnohospodársky využívanej pôdy je v obvode PPÚ Benkovce spolu 
355,0745 ha, čo predstavuje 45,73 % celého územia.  
 
     Najväčšia časť pôdy je využívaná ako orná pôda a to takmer 225,2937 ha, z toho bolo 
6,8593 ha mapovaných ako sezónne zamokrená orná pôda, teda pôda, kde sa často 
vyskytujú problémy s vlhkosťou pôdy, čo ju limituje vo využívaní. Orná pôdy s krovinatým 
porastom sa rozkladá na ploche 4,6899 ha. Väčšina ornej pôdy je obrábaná vo väčších 
blokoch s veľkosťou od 6 – 47 ha – spolu 212,7219 ha. Maloblokovej ornej pôdy je 1,0226 ha. 
Produkcia nie je nijako špecifikovaná a zameriava sa výlučne na bežné jednoročné plodiny 
ako pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica, repka olejná či sója. 
 
     Trvalých trávnych porastov, ktoré sú spásané, udržiavané alebo nie sú veľmi zarastené, je 
v území spolu 115,3877 ha. Lúky a pasienky s bylinno-krovinatým porastom – mierne 
zarastené – sa nachádzajú na ploche 9,7751 ha. Sezónne zamokrené trvalé trávne porasty sú 
na ploche 3,8775 ha.  Zvyšné plochy, ktoré nie sú kosené ani nijak udržiavané v ochrannom 
pásme vodného toku, tieto plochy sú iba udržiavané občasným mulčovaním, prípadne sú 
zarastené. Jedná sa o pobrežný porast rieky Ondavy  o výmere 15,4849 ha. 
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     Najmenšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy majú záhrady a to 0,7405 ha. 
     Lesné pozemky sa rozkladajú na ploche  s výmerou 324,4442 ha, čo predstavuje 41,79 % 
z celkovej výmery územia. Evidovaný lesný porast v súčasnosti predstavuje pomerne veľké 
množstvo celistvých pozemkov aj v štátnom aj v súkromnom vlastníctve. Súčasťou lesnej 
pôdy sú aj sklady o výmere 2,9670 ha, lesný priesek kvôli VVN elektrickému vedeniu 
o výmere 1,1258 ha a lesné cesty 1,9622. 
      Nepoľnohospodárska pôda má celkovú výmeru 421,3600 ha, pričom je tu zahrnutá aj 
poľnohospodárska pôda, ktorá je desaťročia nevyužívaná a zarástla už rôznou vegetáciou.   
Najväčšia rozlohou je nelesná drevinová vegetácia s výmerou 46,0848 ha, potom vodný tok 
neupravený s 19,1170 ha, krovinato-bylinné porasty s 6,4345 ha a cesta I.triedy a II.triedy  
o výmere 5,9875 ha. Ďalej je futbalové ihrisko na území 1,4134 ha. Pozemky využívané ako 
melioračné kanály a odvodňovacie priekopy sú na ploche 2,3877 ha. Zastavané plochy 
a nádvoria sú na ploche 0,0368 ha. Na ploche 1,6884 ha je umiestnená bytová zástavba.  
Nelegálne zábery MRK tvoria 0,2810 ha výmery. Mokrade sú na ploche 0,4630 ha, plocha 
pozemkov využívaných na dopravnú infraštruktúru je – spevnená cesta 0,3893 ha 
a nespevnená cesta 1,1965 ha.  
     Podrobná bilancia jednotlivých druhov pozemkov podľa súčasného spôsobu používania je 
detailne rozpísaná v Tab.č.1 
     
 

Obr.6.2 Pohľad na urbársky les patriaci vlastníkovi Lesné spoločenstvo Benkovce, p.s. 
 
 
 



 
 
 

                                      GEONA, s.r.o.                               
Strojárska 1831/92, 06901 Snina 

IČO : 44318022, DIČ : 2022657956, IČ DPH : SK2022657956 
Email : geona@belnet.sk, geonasnina@gmail.com 

Mobil : 0905407999, 0905437977 
____________________________________________________________________________________________________                                                              
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 Strana | 22  
 

 
Tab.č.1  Bilancia druhov pozemkov podľa spôsobu využívania pozemkov v súčasnom stave 

 
 

Súčasné využitie pozemku plocha/ha 
% z celkovej 

výmery 

orná pôda - veľkobloková 212,7219 27,40 
orná pôda - malobloková 1,0226 0,13 
orná pôda - bylinno-krovinatý porast 4,6899 0,60 
orná pôda - sezónne zamokrená 6,8593 0,88 
lúky a pasienky 115,3877 14,86 
lúky a pasienky - bylinno-krovinatý porast 9,7751 1,26 
lúky a pasienky - sezónne zamokrené 3,8775 0,50 
záhrady mimo intravilánu 0,7405 0,10 

Poľnohospodárska pôda spolu 355,0745 45,73 
nelesná drevinová vegetácia - NDV 46,0848 5,94 
les 318,3892 41,01 
lesné prieseky 1,1258 0,14 
ostatná lesná pôda (sklady atď.) 2,9670 0,38 
lesné cesty 1,9622 0,25 
cesta I. a II.triedy 5,9875 0,77 
miestne komunikácie 0,1597 0,02 
cesta spevnená 0,3893 0,05 
cesta nespevnená 1,1965 0,15 
zastavaná plocha - dvor 0,0368 0,00 
bytová zástavba 0,1833 0,02 
nebytová zástavba 1,6884 0,22 
vodný tok – upravený 0,3495 0,05 
vodný tok - neupravený 19,1170 2,46 
melior.kanály a odvodňovacie priekopy 2,3877 0,31 
mokraď 0,4630 0,06 
NDV – pobrežný porast Ondavy 15,4849 1,99 
cintorín 0,1167 0,02 
kaplnka a božia muka 0,0014 0,00 
studňa 0,1977 0,03 
podzemný vodojem s čerp.pre PD 0,1612 0,02 
futbalové ihrisko 1,4134 0,18 
čistička odpadových vôdy (ČOV) 0,0954 0,01 
nelegálne zábery MRK 0,2810 0,04 
ostatné plochy (manipulačné, skladové atď.) 1,1206 0,14 

Nepoľnohospodárska pôda spolu 421,3600 54,27 

Spolu 776,4345 100,00 
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5.2   Delimitácia druhov pozemkov 
 

Orná pôda sa v území nachádza iba na rovine so sklonom max 2o, prípadne na miernych 
svahoch so sklonom do 4o, takže z pohľadu protieróznej ochrany sa delimitačné kritéria 
neuplatňujú. 

 Na niektorých miestach PPÚ sa síce nachádza zamokrená poľnohospodárska pôda. 
Avšak táto pôda, ktorá býva dlhodobo alebo pravidelne zamokrená,  je už v realite trvalý 
trávny porast, takže nebolo potrebné ju navrhovať na delimitáciu do TTP, ktoré sú 
podmáčaním menej limitované a pri ich obhospodarovaní je pôda menej ohrozená 
zhutňovaním – lokality Pod Pulanom a Brezina. 

 

 
Obr.7 Dlhodobo a pravidelne zamokrená poľnohospodárska pôda v lokalite Pod Pulanom 
 

5.3    Prejavy degradácie a potreba ochrany pôdy 
 
     K najvýznamnejším procesom degradácie poľnohospodárskej pôdy patrí fyzikálna 
degradácia. Do fyzikálnej degradácie sa zaraďuje erózia pôdy, podpovrchové zhutňovanie 
a zábery poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodársku činnosť.  
     V procese pozemkových úprav fyzikálnou degradáciou je výrazná vodná erózia na 
rozhraničení lesných pozemkov a trvalých trávnatých porastov v lokalite Pod Stavencom, 
Verehovka, Brezina a Pod hrušky. 
Grafické znázornenie typologicko-produkčných kategórii z hľadiska organizácie pôdneho 
fondu sa nachádza na účelovej mape č.AUM05a. 
Grafická časť ochrany pôdy pred záberom na nepoľnohospodársku činnosť je zobrazená  
na účelovej mape č.AUM05b. 
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     Obmedzujúce faktory využívania pôdneho fondu a ich ochranné pásma 
 
5.3.1 Obmedzujúce faktory technického charakteru 
     V obvode PPÚ sa nachádza cintorín vyžadujúci si eticko-hygienické ochranné pásmo    

v rozsahu 50 m od jeho okraja podľa § 15 ods. 7 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. (zákon          
o pohrebníctve ). 
    Obvodom PPÚ prechádzajú inžinierske siete vyžadujúce ochranné pásma podľa Zákona          
č. 656/2004 Z.z. o energetike. Ide o 22 kV  elektrické vzdušné vedenie a plynovod.  
     Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie 
krajného vodiča podľa § 43 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení zákona NR SR 
č. 251/2012 Z. z. Ochranné pásmo pre elektrické vedenie je 10 m na obe strany od krajného 
vodiča pre 22 kV vedenie a v súvislých lesných priesekoch 7 m. 
      V k. ú. Benkovce sú stanovené tieto ochranné pásma a bezpečnostné pásma vedení: 
- NTL a STL plynovod – 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území 

obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 
- NTL a STL plynovod – pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza 

plyn v súvislej zástavbe a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako       
0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej zástavbe, BP určí v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľ distribučnej siete. 

V ochranných pásmach jednotlivých  inžinierskych  sietí  platia  podmienky  stanovené  vyššie  
spomínaným  Zákonom  o energetike 656/2004 Z.z.  

 
    Obr.8 Nadzemné elektrické vedenie v lokalite Brezina – priesek lesným porastom 
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Ďalej sa v obvode PPÚ nachádza vodovodné potrubie s ochranným pásmom 5 m na obe 
strany, kanalizácia s ochranným pásmom 3 m na obe strany a telekomunikačný kábel s 
ochranným pásmom 1,5 m na obe strany. 
      V k. ú. Benkovce sa nachádza ochranné pásmo 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy a 
15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. Triedy. V cestných ochranných pásmach 
je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť dotknuté komunikácie alebo 
premávku na nich. Výnimku zo zákazu povoľuje príslušný cestný orgán. 
       Všetky v texte uvádzané obmedzujúce faktory využívania pôdneho fondu technického 
charakteru a ich ochranné pásma sú graficky vyznačené v účelovej mape č. AUM06a. 

 
5.3.2 Obmedzujúce faktory s ekologicko-enviromentálnym pôsobením  
 

      Po celom východnom úseku katastra preteká významný vodný tok Ondava, ktorá prúdi 
v smere od severu na juh. Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky (MŽP SR) č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky 
významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, je rieka Ondava vodohospodársky 
významný vodný tok s číslom hydrologického poradia 4-30-08-001 a vodárenský vodný tok s 
číslom hydrologického poradia 4-30-08-001. Do riešeného územia zasahuje i OP II. a III. stupňa 
povrchového vodárenského zdroja (VZ) Ondava – Kučín, ktoré bolo určené rozhodnutím č. 
498/81/82 zo dňa 25.1.1982, vydané bývalým Východoslovenským krajským národným 
výborom, odborom PLVH v Košiciach. 
        
V k. ú. Benkovce, mimo projektu PPÚ sa nachádza jeden poľnohospodársky areál – areál PD. 
V k.ú. Benkovce sa priemyselné prevádzky nachádzajú iba v rámci areálu PD, kde je podľa ÚPN 
Benkovce stanovené ochranné pásmo 50 m od krajných objektov. 
 
V riešenom k. ú. Benkovce sa nenachádza žiadna riadená skládka odpadov, ani odkaliská 
a zariadenia na úpravu odpadov. 
 
V k. ú. Benkovce sa nachádzajú lokality s nelegálne uloženým odpadom (nelegálne skládky 
odpadov – NSO): 
- lokality umiestnené v obvode PPÚ zistené na základe terénneho výskumu: 
- pri ČOV – bol lokalizovaný komunálny a stavebný odpad, 
- pri bývalom poľnohospodárskom areáli južne od lokality Petkovec sa nachádzal 

komunálny a stavebný odpad,  
- pri hlavnej komunikácii pri lokalite Útoky bol lokalizovaný komunálny opad,  
- južne od lokality Za mlynom pri vodnom toku Ondava sa nachádzal stavebný odpad.  

Na základe podkladov od ŠGÚDŠ sa na území nachádzajú skládky: 
- pri ČOV sa nachádza prekrytá uzatvorená skládka odpadov, kde bol lokalizovaný 

komunálny a stavebný odpad,  
- južne od lokality Za mlynom sa nachádzala uzatvorená upravená skládka odpadov,  
- západne od PD sa nachádzala uzatvorená prekrytá skládka opadu. 
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     V k. ú. Benkovce sa nachádzajú chránené pôdy vo východnej časti pozdĺž hlavnej cestnej 
komunikácie. Tieto pôdy majú charakter veľkoblokovej ornej pôdy, ktorá v krajine pôsobí 
negatívne hlavne tým, že je náchylná na pôsobenie vodnej a veternej erózie, avšak 
monokultúrami osiate veľké bloky pôsobia negatívne i z hľadiska straty biodiverzity. Na 
týchto pôdach boli v minulosti vybudované hydromelioračné zariadenia, ktoré predstvujú 
negatívny prvok, keďže sú súčasťou umelo vytvorených prvkov v krajine. Avšak 
hydromelioračné zariadenia typu odvodňovacích kanálov časom zarástli a objavila sa tu 
sprievodná vegetácia, ktorá má významný pozitívny vplyv na poľnohospodársku krajinu 
tvorenú najmä veľkoblokovou ornou pôdou využívanou na pestovanie monokultúrnych  
plodín. 
 
Obec Benkovce je čiastočne odkanalizovaná (cca 75%) a je tu vybudovaná odpadová, 
splašková kanalizačná sieť a ČOV – typ komunálna ČOV, technológia mechanicko-biologická 
s aktiváciou. ČOV bola vybudovaná v 90. rokoch 20. storočia.  
 
Podľa ÚPN Benkovce je OP ČOV stanovené na 100 m. 
 

 
 

Obr.9 Melioračný kanál HK-1 č.5413047005 pri štátnej ceste I/15  na vstupe do k.ú. od obce Slovenská Kajňa 
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V obvode PPÚ sa nachádza lesný porast, ktorý je zaradený do kategórie ochranných 
lesov s určitými hospodárskymi obmedzeniami. Ochranné lesy sa nachádzajú v južnej časti k. 
ú. Benkovce v okolí vrchu Inovec. Lesy osobitného určenia - lesy v ochranných pásmach 
vodných zdrojov, lesy so zdravotno-rekreačnou funkciou - sa v obci nenachádzajú. 
 
        Všetky v texte uvádzané obmedzujúce faktory využívania pôdneho fondu ekologicky-
enviromentálneho charakteru a ich ochranné pásma sú graficky vyznačené v účelovej mape 
č. AUM06b. 
 

6. Spoločné zariadenia a opatrenia – súčasný stav 
 
 Spoločné zariadenia a opatrenia slúžia najmä vlastníkom pozemkov 
nachádzajúcich sa v obvode PPÚ. Verejné zariadenia a opatrenia slúžia najmä obyvateľom 
obce riešeného územia ako aj širokej verejnosti.  
 
Spoločné zariadenia a opatrenia (podľa § 12 ods. 4 zákona), ktoré slúžia 
vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú: 
 
• cestné komunikácie (poľné a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace 
stavby (mosty, priepusty, brody, železničné priecestia a pod.) 
• protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a 
súvisiace stavby (zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, zasakovacie pásy, terasy, prehrádzky, 
protierózne medze, prielohy, terasy, záchytné priekopy a pod.) 
• opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej 
stability a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá, interakčné prvky a pod.) 
• vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a 
podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, rybníky, poldre, 
revitalizácia vodných tokov, ochranné hrádze, odvodnenia a závlahy a pod.) 
• ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia 

- opatrenia na ochranu povrchových vôd, 
- rekultivácie, 
- sanácie a rekultivácie nelegálnych skládok odpadov a iných enviromentálnych 

záťaží, 
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6.1   Prieskum dopravných pomerov 
 

Na štátnu cestu I.triedy č.15 CI-15 sa po celom úseku napájajú komunikácie P-1,    
MK-1, MK-2, MK-3 a MK-4 predstavujúce základnú  kostru súčasnej dopravnej siete 
sprístupňujúcej obrábanie poľnohospodárskych pozemkov.  
       Komunikácia P-1 sa napája na severe pri melioračnom kanáli HK-1, a sprístupňuje 
poľnohospodárske pozemky, ako aj zabezpečuje prístup na lesné pozemky v lokalite Lacovka. 
Táto komunikácia je polohovo umiestnená v prevažujúcej miere v k.ú.Slovenská Kajňa, avšak  
svojou trasou prechádza striedavo cez k.ú.Slovenská Kajňa a k.ú.Benkovce. Povrch cesty je 
štrkový spevnený a jej stav je pomerne uspokojivý. V čase zvýšenej lesnej ťažby si vyžaduje 
častejšiu údržbu a odstránenie, úpravu povrchu od rozmočeného hlineného nánosu vytvore-
ného prejazdom ťažkej lesnej techniky. 

Na protiľahlej strane v lokalite Niže drahy tvorí prístupovú cestu Pp-2 - poľná  
prístupová nespevnená cesta popri melioračnom kanáli HK-1 až po vodný tok Ondava. 
      V intraviláne obce pri miestnom cintoríne vychádza miestna komunikácia MK-4.  
Trasa vychádza popri oplotení cintorína smerom do poľnohospodárskej lokality Pod Hrušky. 
Komunikácia MK-2 sa napája v úseku pred obcou v smere od Sedlísk na pravej strane. Na 
zjazde má asfaltový povrch, ktorý sa pozvoľna mení na nespevnený trávnatý povrch vedľajšej 
poľnej cesty Pv-7, prechádza popri futbalovom ihrisku po súkromných pozemkoch,  
zatáča popri súkromnom pozemku p.Nábožného, až sa pripája k nespevnenej vedľajšej 
poľnej ceste Pv-6 za odvodňovacou priekopou PRIEK-4. 

Na hospodárskom zjazde k budovám tzv.majera prechádza nespevnená vedľajšia 
poľná cesta Pv-8. Popri schátralých opustených budovách a pozemkoch prechádza smerom 
k rieke Ondava až do lokality Vančov kút. 
 

 
Obr.10  Komunikácia P-1, ktorou je zabezpečený prístup k lesným pozemkom v lokalite Lacovka 
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Obr.11  Komunikácia MK-3 na ľavej strane vjazdu do obce pri elektrickom trafe 

 
Komunikácia MK-3 sa pripája na ľavej strane na vstupe do intravilánu obce v smere 

od Sedlísk v lokalite Na úzkych a pokračuje rozvetvene na lúkach a pasienkoch. Jedná sa 
o štrkový povrch na zjazde pokračujúci ako trávnatý povrch miestami s nezreteľným 
priebehom a upravenou trasou podľa zrážkových pomerov. Tesne pred MK-3 sa schádza     
cez hospodársky vjazd aj priamo na lúku prístupovou cestou Pp-9. V strede táto komunikácia 
odbočuje smerom na svah Verehovky, pričom križuje priehonovú poľnú cestu Pr-10. Cesta je 
nespevnená, miestami štrková, ale veľmi zle prejazdná a prechodná, najmä v období 
výrazných zrážok kvôli výraznému podmočeniu. V podstate je  vhodná iba na preháňanie 
oviec na pastviny a lúky v lokalite Pod Stavencom a Verehovka. 
      
      V lokalite príjazdu k priemyselnému areálu v oplotení bývalého PD odbočuje poza 
intravilán popri melioračnom kanáli HK-2 nespevnená vedľajšia poľná cesta  Pv-13. Táto 
komunikácia je veľmi zle prejazdná na jar a v dažďovom období, je neudržiavaná a trasovaná 
podľa už spomenutého obdobia buď sucha alebo dažďov. Miestni obyvatelia sa ju snažia 
spevniť sezónne záhradným odpadom, ale to je len stále dočasné riešenie. 
 
      Vľavo popri oplotenom priemyselnom areáli prechádza najdlhšia vedľajšia poľná 
cesta Pv-11. Táto cesta je spočiatku podmáčaná a rozjazdená pri areáli, ale postupne sa 
kvalitou zlepšuje a pokračuje ako trávnatá smerom k pútnickému miestu ku krížu, a ďalej 
postupuje až k vrcholu svahu Verehovka. Prechádza pozvoľna popri zarastenom vetrolame 
VET-1 a pokračuje  cez Brezinu až do k.ú.Vyšný Kazimír popri okraji už lesného porastu. 
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V podstate v najlepšom stave sú z  poľných ciest hlavné poľné cesty P-1 a P-4.  
Komunikácia P-4 prechádza v úseku od rómskych obydlí po ČOV. Je čiastočne spevnená, 
v tretine asfaltová – úsek pri rómskych obydliach MK-1 a následne štrková spevnená 
v dobrom a udržiavanom stave. Slúži jednak ako prístup k pozemkom v lokalitách Výhon a 
Prútky, ale hlavne ako príjazdová cesta k budovám a zariadeniam ČOV. Oproti výjazdu k ČOV 
je výjazd prístupovej cesty Pp-5 na ornú pôdu do lokality Stredné strany popri brehovom 
poraste rieky až do lokality rieky Ondava, kde sa nachádza rekreačná zóna miestnych 
hasičov, pričom prístupnosť a dispozícia brehu tu vytvára podmienky pred rekreáciu. 
 
      V lokalite Vysoká Vrbina od Malej Domaše sa k ceste II.triedy č.554 pripája 
nespevnená prístupová komunikácia Pp-14. V lokalite Petkovce je poľnohospodársky 
využívaná nespevnená hlinená prístupová poľná cesta Pp-15, ktorá vychádza z okraja 
letiskovej plochy smerom k rieke Ondava. Rovnaké nespevnené prístupové poľné cesty Pp-
16 a Pp-17 prichádzajú k lokalite Utove. Všetky uvedené nespevnené cesty sú 
poľnohospodárskej lokalite na druhej strane rieky Ondavy od k.ú.Ondavské Matiašovce. 
 
      V chotári je niekoľko priehonových poľných ciest. Najviac využívaná je Pr-12, ktorá 
vychádza z areálu poľnohospodárskeho družstva cez širokú bránu na lúky a pastviská 
v lokalite Pod Pulanom. 

Grafické znázornenie prieskumu dopravných pomerov obsahuje účelová mapa 
č.AUM07. 
 
 

 
Obr.12,13 Poľné cesty pri areáli PD – vľavo je nespevnená cesta č.Pv-13 popri melioračnom kanáli HK-2, vpravo 
je nespevnená  poľná cesta popri areáli PD smerujúca ku krížu Pv-11 
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Na pravej strane poza intravilán v úseku medzi koncami oplotených záhrad a obrábanou 
ornou pôdou je nespevnená vedľajšia poľná cesta Pv-3 - lokalita Široké, Prútky  a Pv-6 – 
lokalita Niže Valala. Majú trávnatý povrch a slúžia výlučne k prejazdu poľn.technikou. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.14,15 Komunikácie za intravilánom – vľavo Pv-3 pri oddychovej zóne Močiarky a vpravo Pv-6 v lokalite  
Niže Valala 

 

 
Obr.16  Miestna komunikácia MK-1 pri rómskych obydliach, ktorá pokračuje ako hlavná poľná cesta  P-4 
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Samostatnou kapitolou je sieť lesných spevnených odvozných a nespevnených 
vývozných a približovaciích ciest. Jedným z najdôležitejších faktorov pri prieskume 
a následnom návrhu bola skutočnosť, že všetky lesné pozemky, ktoré sú k dnešnému dňu 
evidované v katastri nehnuteľností, sú majetkovo vysporiadané a užívajú sa v súlade s PSOL. 

Z tejto dokumentácie PSOL boli prioritne prevzaté aj lesné cesty C2, C4....C21, ktoré 
boli doplnené o ďalšie nespevnené cesty kategórie 3L. Prevažná časť nespevnených 
vývozných a približovacích lesných ciest sa nachádza v lesnej lokalite Čelo - 2L-2 (C4),  
2L-3 (C6) a 2L-4 (C3) a Stavenec – 2L-5 (C12), 3L-9 a 3L-10 na západnej strane od k.ú. Vyšný 
Kazimír. Lesná približovacia cesta 3L-9 začína taktiež na výjazde z parkoviska. Ďalšiu časť 
lesných ciest tvoria nespevnené vývozné lesné cesty 2L-6 (C8) a 2L-7 (C2) na výjazde 
z odstavnej asfaltovej plochy pre kamionistov na vstupe do k.ú. po ľavej strane od obce 
Sedliská. Vývozná cesta 2L-7 (C2) je ešte pred  prvou odbočkou z hlavnej cesty na oddychový 
úsek pre kamionovú dopravu, druhá vývozná cesta 2L-6 (C8) je na konci tohto úseku vľavo 
pred výjazdom opätovne na hlavnú cestu. Osobitnou časťou siete lesných ciest je 
približovacia cesta 3L-11, ktorá slúži na prístup do lesa medzi št.cestou a riekou Ondava od 
obce Sedliská. Táto cesta je totiž plánovaná na vužitie aj na budúcu cyklotrasu Vranov-RO 
Domaša.  

Vývozné cesty umožňujú prevádzku aspoň sezónne. Približovacie lesné cesty slúžia 
iba na vývoz a približovanie dreva a sú zjazdné pre traktory a špeciálne vývozné 
a približovacie dopravné prostriedky.  

Jedinou spevnenou štrkovou cestou je odvozná lesná cesta 1L-1 (C16), prechádza 
popri katastrálnej hranici medzi Benkovcami a V.Kazimírom v juhozápadnom cípe k.ú.. 
Umožňuje svojim priestorovým usporiadaním a nevyhnutnou technickou vybavenosťou 
celoročnú prevádzku vozidlám.  
      V lokalite Lacovka je lesná približovacia nespevnená cesta 3L-8. Prístupovou cestou 
k tejto ceste je hlavná poľná cesta  P-1, ktorá sa pripája priamo z hlavnej cesty I.triedy č.15  - 
CI-15.  Súčasťou lesnej dopravnej siete sú aj lesné sklady a odvozné miesta.  
 

 
Obr.17  Štátna cesta I/15 v zalesnenej lokalite Pod Inovcom s odstavnou plochou pre kamióny a  výjazdmi na 

vývozné lesné cesty 2L-6 a 2L-7, a približovaciu cestu 3L-9 
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Obr.18  Lesná spevnená štrková odvozná  cesta č.1L-1 na juhozápadnej strane od k.ú.Vyšný Kazimír 

 
 

Tab.č.2  Bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v súčasnom stave 
Poľné cesty  

Označenie 
cesty 

Kategória 
poľnej cesty 

/kryt 

Dĺžka cesty Plocha Cestné objekty Sprievodná 
vegetácia Odvodnenie 

(m) (m2) (označenie) áno/nie áno/nie 

P-1 4,0/30/štrková 900 3600 01/P-1(M) áno nie 
Pp-2 3,0/30/nespevnená 270 810 - nie nie 
Pv-3 3,0/30/nespevnená 750 2250 - nie nie 
P-4 4,0/30/štrková 230 920 01/P-4(M) nie nie 

Pp-5 3,0/30/nespevnená 314 1103 - nie nie 
Pv-6 3,0/30/nespevnená 530 1590 01/Pv-6(M) nie áno 
Pv-7 3,0/30/nespevnená 230 690 - nie nie 
Pv-8 3,0/30/nespevnená 500 1500 - nie nie 
Pp-9 3,0/30/nespevnená 820 2460 - nie nie 
Pr-10 - 250 - - nie nie 
Pv-11 3,0/30/nespevnená 1520 4560 - nie nie 
Pr-12 - 250 - - nie nie 

Pv-13 3,0/30/nespevnená 320 960 01/Pv-13(M), 02/Pv-
13(PR), 03/Pv-13(PR) nie nie 

Pp-14 3,0/30/nespevnená 127 372 - nie nie 
Pp-15 3,0/30/nespevnená 260 810 - nie nie 
Pp-16 3,0/30/nespevnená 251 741 - nie nie 
Pp-17 3,0/30/nespevnená 115 345 - nie nie 

Spolu 7637 22711   
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Lesné cesty 

Označenie 
cesty 

Kategória lesnej 
cesty /kryt 

Dĺžka 
cesty Plocha Cestné 

objekty 
Sprievodná 
vegetácia Odvodnenie 

(m) (m2) (označenie) áno/nie áno/nie 
1L-1 5,0/40/štrková 596 2394 - nie áno 

2L-2 4,0/30/nespevnená 650 2231 - nie nie 

2L-3 4,0/30/ nespevnená 825 3496 - nie nie 

2L-4 4,0/30/ nespevnená 848 3461 - nie nie 

2L-5 4,0/30/ nespevnená 142 529 - nie nie 

2L-6 4,0/30/ nespevnená 817 3249 - nie nie 

2L-7 4,0/30/ nespevnená 1068 4260 - nie nie 

3L-8 4,0/15/ nespevnená 890 3560 - nie nie 

3L-9 4,0/15/ nespevnená 2107 8428 - nie nie 

3L-10 4,0/15/ nespevnená 266 1064 - nie nie 

3L-11 4,0/15/ nespevnená 1086 4344 - nie nie 

Spolu 9295 37016   
 
 
 

6.2   Prieskum ohrozenosti pôdy 
 
6.2.1   Prieskum ohrozenosti pôdy eróziou - vodná erózia 
 
        V k. ú. Benkovce sa vyskytuje vodná erózia, ktorá je lokalizovaná najmä  v 
severozápadnej časti k. ú. na styku lesných spoločenstiev s trvalými trávnatými porastami, 
kde dosahuje extrémnu intenzitu. Smerom od lesov k lúkam a pasienkom  sa prejavuje silná 
vodná erózia, ktorá postupne prechádza smerom k intravilánu do strednej až sa úplne stráca. 
Okrem vodnej erózie je významným prírodným stresovým javom vyskytujúcim sa v riešenom 
území erózia a akumulácia vodného toku rieky Ondava v lokalite Stredné strany, ktorá sa 
prejavuje bočnou (laterálnou) eróziou v úseku, kde sa nachádza v kontakte s veľkoblokovou 
ornou pôdou bez sprievodnej vegetácie. Je tu viditeľný posun brehovej čiary a zmena 
trajektórie toku za posledné roky, ktorá postupne viedla k narušeniu stability svahov a k ich 
postupnej degradácii a zosuvom. 
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Obr.19 Viditeľná erózia pravého brehu rieky Ondava v lokalite Prútky 

 
         S rastúcou nadmorskou výškou v k. ú. Benkovce stúpa aj intenzita ohrozenia vodnou 
eróziou. Pod úpätím lesa je intenzita vodnej erózie najvyššia, extrémna vodná erózia, ktorá sa 
nachádza nad lokalitou Brezina a Kút. Smerom na východ od západnej hranice obce sa 
intenzita vodnej erózie znižuje. Najväčšie zastúpenie silnej vodnej erózie je v lokalite Hrebovka 
a Veľké štvrte. Stredná intenzita vodnej erózie má najvyššie zastúpenie smerom na západ   
od štátnej cesty I/15. 
       Vodná erózia pôdy má veľký význam pri modelovaní reliéfu krajiny, ako aj pri 
degradácii úrodotvorných vlastností poľnohospodárskych pôd, pri nej 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. 
       Za existujúcu sieť spoločných zariadení a opatrení vybudovaných za účelom ochrany 
poľnohospodárskej pôdy proti vodnej erózii považujeme odvodňovacie priekopy označené  
PRIEK-1 až PRIEK-5. Na výjazde z obce po ľavej strane smerom do Slovenskej Kajne obopína 
intravilán odvodňovacia priekopa PRIEK-1 o dĺžke 215 m vyúsťujúca do priepustu pod 
štátnou cestou. Priekopa PRIEK-2 o dĺžke 105 m  leží pri HK-2 pri intraviláne obce z ľavej 
strany smerom od areálu PD k lokalite Pod hrušky. Priekopa PRIEK-3 o dĺžke 310 m sa 
nachádza na vstupe do obce po ľavej strane cesty v smere od Sedlísk pozdĺž oplotenia 
prvého domu s.č.1. Dlhšia priekopa PRIEK-4 o dĺžke 493 m  prechádza úsekom poza 
intravilán na pravej strane v smere od rómskych obydlí do kanála HK-3 popri miestnom 
futbalovom ihrisku. Posledná odvodňovacia priekopa PRIEK-5 je najdlhšia - o dĺžke 708 m –  
a prechádza smerom od severovýchodnej časti intravilánu smerom k rieke Ondava. 
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Obr.20 Odvodňovacia priekopa PRIEK-5 – pohľad od rieky Ondava 

 

 
Obr.21  Odvodňovacia priekopa PRIEK-3 na vstupe do obce 
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Tab.č.3 Bilancia protieróznych zariadení a opatrení – vodná erózia  
Označenie 

protierózneho 
zariadenia a 

opatrenia 

Typ 
Dĺžka Plocha objekty Sprievodná 

vegetácia 

(m) (m2) (označenie) áno/nie 

PRIEK-1 odvodňovacia priekopa 215 1259 - áno 

PRIEK-2 odvodňovacia priekopa 105 285 - áno 

PRIEK-3 odvodňovacia priekopa 310 1565 - áno 

PRIEK-4 odvodňovacia priekopa 493 1571 - áno 

PRIEK-5 odvodňovacia priekopa 708 2945 - áno 

Spolu 7625    

     
Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy  v § 5 definuje povinnosť 

vykonávania opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred eróziou. Dlhodobá extrémna 
erózia môže v konečnom dôsledku viesť až k zániku pôdy ako takej, pričom sa na povrch 
dostane pôdotvorný substrát alebo materská hornina. V zhode s týmto zákonom je každý 
užívateľ poľnohospodárskej pôdy povinný vykonávať trvalú a účinnú protieróznu ochranu 
poľnohospodárskej pôdy vykonávaním ochranných opatrení podľa stupňa erózie 
poľnohospodárskej pôdy (§ 5 ods. 2). Pôdoochranné opatrenia sú zamerané na zachovanie 
kvalitatívnych vlastností a funkcií pôdy a na jej ochranu pred poškodením a degradáciou. 

Z uvedeného vyplýva, že ľudskou činnosťou je možné eróziu na ornej pôde ovplyvniť 
predovšetkým dĺžkou svahov jednotlivých honov, osevnými postupmi a priamymi 
protieróznymi postupmi . Z nich najdôležitejšie je prejsť na vrstevnicové obrábanie a 
pestovanie v pásoch samozrejme po vrstevnici. 
        Grafická časť tejto časti dokumentácie je uvedená na nasledovných účelových 
mapách č.AUM08 Prieskum ohrozenosti pôdy, č. AUM08a Potencionálna intenzita vodnej 
erózie, č. AUM08b Reálna intenzita vodnej erózie a č. AUM08c Stupeň eróznej ohrozenosti 
pôdy. 
 
6.2.2  Prieskum ohrozenosti pôdy eróziou - veterná erózia 
 

Veterná erózia je degradačným procesom, ktorý spôsobuje škody nielen na 
poľnohospodárskej pôde a výrobe, odnosom ornice, hnojív, osív a ničením 
poľnohospodárskych plodín, ale aj zanášaním komunikácií, vodných tokov, vytváraním 
návejov a znečisťovaním ovzdušia prachovými časticami. Veterná erózia pôsobí rozrušovaním 
pôdneho povrchu mechanickou silou vetra, odnášaním rozrušovaných častíc vetrom a 
ukladaním týchto častíc na inom mieste. Pri stanovení potenciálnej veternej erózie boli využité 
údaje o klimatickej regionalizácii, zrnitosti a charakteristike hlavných pôdnych jednotiek 
z informačného systému BPEJ. Klimatické regióny a vybrané hlavné pôdne jednotky boli 
odstupňované podľa náchylnosti k veternej erózii.  
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Veterná erózia sa prejavuje v severnej časti katastrálneho územia z dôvodu, vytvorenia 
veľkých pôdnych celkov pri obrábaní poľnohospodárskej pôdy, pričom boli odstránené 
rekultivačným spôsobom predtým existujúce protierozívne prvky ( izolačná zeleň,  sprievodná 
zeleň, odstránenie topoľov ). 
         Kataster obce Benkovce sa nachádza na území so žiadnou až slabou veternou eróziou. 
Grafické spracovanie obsahuje účelová mapa č. AUM08d Intenzita veternej erózie. 
      Za existujúce zariadenie a opatrenie na ochranu poľnohospodárskej pôdy proti 
veternej erózii považujeme vetrolam VET-1 zložený z existujúceho stromového porastu na 
vrchole svahu lokality Verehovka priamo na katastrálnej hranici s katastrálnym územím Vyšný 
Kazimír. Dĺžka tohto vetrolamu je 856 m na ploche 1,0242 ha. Vetrolam pokračuje na území 
Vyšného Kazimíra. 
 
Tab.č.4 Bilancia protieróznych zariadení a opatrení – veterná erózia  
      

Označenie 
protierózneho 

zariadenia a opatrenia 
Typ Dĺžka Plocha objekty Sprievodná 

vegetácia 
(m) (m2) (označenie) áno/nie 

VET-1 vetrolam 856 10242 - áno 

Spolu 10242   

 
 
 
6.3 Prieskum vodohospodárskych pomerov 
                                                                    

Predmetné územie sa z hydrologického hľadiska nachádza v hlavnom povodí rieky 
Bodrog a v čiastkovom povodí rieky Ondava. 

Potok Poľcov jarok VT-3 vyviera v lesnom poraste lokality Verechovka a Lacovka zo 
západnej strany k.ú. a vteká smerom do intravilánu do odvodňovacej kanalizácie.  
Odvodňovacie priekopy sú označené  PRIEK-1 až PRIEK-5. Priekopa PRIEK-3 sa nachádza  
na vstupe do obce po ľavej strane cesty v smere od Sedlísk. Priekopa PRIEK-2 leží pri HK-2  
nad intravilánom obce z ľavej strany. Na výjazde z obce po ľavej strane smerom do 
Slovenskej Kajne obopína intravilán odvodňovacia priekopa PRIEK-1 vyúsťujúca do priepustu  
pod štátnou cestou. Dlhšia priekopa PRIEK-4 prechádza úsekom poza intravilán na pravej 
strane v smere od rómskych obydlí do melioračného kanála HK-3  pri ihrisku. Posledná 
odvodňovacia priekopa PRIEK-5 a prechádza smerom od severovýchodnej časti intravilánu 
smerom k rieke Ondava.   
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Obr.22,23  Vľavo: Odvodňovacia priekopa PRIEK-1 pri kaplnke a vpravo: priekopa PRIEK-5 vyúsťujúca 

až do rieky  Ondava   v lokalite Čičáky 
Všetky poľnohospodárske pôdy využívané ako orné pôdy sú naviac odvodnené 

systema-tickou drenážou do uvedených priekop a melioračných kanálov. Na území sa 
nachádzajú drenážne systémy hydromelioračných stavieb s ev.č. 5413002 „Odvodnenie 
V.Benkovce z roku 1968“ a ev.č. 5413043 „odvodnenie 14 Benkovce z roku 1974“. Do kata-
strálneho územia za-sahuje drenáž odvodňovacej stavby s ev.č. 5413132 „Odvodnenie 
pozemkov KOO Ondava VII z roku 1988“. Výmera odvodnenej plochy je cca 202 ha. Na 
povrchu sú viditeľné šachty podzemných melioračných kanálov, avšak po nahliadnutí do 
jednotlivých šácht sú tieto melioračné kanály nefunkčné, nepriechodné  – zalomené, 
zanesené ornou pôdou a rôznou sedimentáciou. Správu a prevádzku existujúcich 
podzemných melioračných kanálov a drenážnych systémov v súčasnosti nevykonáva nijaký 
správca. V súčasnosti je časť hydromelioračných zariadení opustená, resp. sa nevyužíva, a to 
hlavne z ekonomických dôvodov. Všetky tieto nevyužívané zariadenia poškodzujú kvalitu 
životného prostredia oveľa viac, ako keby sa pravidelne využívali. 
      Z hľadiska typu režimu odtoku patrí riešené územie a jeho širšie okolie do vrchovinno-
nížinného typu režimu odtoku s akumuláciou v decembri až januári a vysokou vodnosťou vo 
februári až apríli, s najvyššími prietokmi v marci a najnižšími prietokmi v septembri. Najvyššie 
prietoky v riešenom území môžu byť aj vo februári až apríli. 

Vodné plochy sa v katastrálnom území nenachádzajú. 
Vodohospodárske zariadenia – bariéry na vodných tokoch ako sú vodné diela, malé 

vodné elektrárne, hate, úpravy na tokoch a ostatné, predstavujú významné narušenie 
pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov. V k. ú. Benkovce sa nenachádzajú žiadne bariéry na 
vodnom toku Ondava. 
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Obr.24  Okolie Ondavy prístupné od letiska od Ondavských Matiašoviec  

 
       V okolí vodného toku Ondava sú inundačné územia – označenie IÚ a oblasti s 
existenciou významných povodňových rizík a oblastí, v ktorých možno predpokladať ich 
pravdepodobný výskyt - PRP. Inundačné územie je podľa § 20 zákona o ochrane pred 
povodňami NR SR č. 71/2015 Z. z., územie priľahlé k vodnému toku, ktoré je počas povodní 
zvyčajne zaplavované vodou vyliatou z koryta. Na základe mapy povodňového ohrozenia 
a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska, nepatrí riešené územie do oblasti 
ohrozenia pred povodňami. 

 
Významným prítokom rieky Ondava je potok Poľcov jarok - VT-3, ktorý vyviera 

v lesnom poraste lokality Verechovka  a Lacovka zo západnej strany k.ú. a vteká smerom do 
intravilánu do dažďovej kanalizácie obce. 

 
Všetky poľnohospodárske pôdy využívané ako orné pôdy sú naviac odvodnené 

drenážou do odvodňovacích priekop a melioračných kanálov. Na povrchu sú viditeľné šachty-
betónové skruže podzemných melioračných kanálov, avšak po nahliadnutí do jednotlivých 
šácht sú tieto melioračné kanály nefunkčné, nepriechodné – zalomené, zanesené ornou 
pôdou a rôznou sedimentáciou. Dôkazom nefunkčnosti podzemných odvodňovacích 
systémov sú zamokrené lokality ornej pôdy v lokalitách „Vyše drahy“ a „Stredné strany“. 
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Obr.25 Povrchové šachty podpovrchových melioračných drenáži 

 
 

 
Obr.26   Pohľad do vnútorného odkrytého priestoru melioračných skruží, kde je vidieť nánosy sedimentov 
brániace odtoku spodných vôd. V takomto stave je väčšina meliorácií , tieto sú konkrétne po pravej strane 

pozdĺž štátnej cesty č.I/15 smerom na obec Sedliská 
 
 
Významným vodohospodárskym a zároveň aj ekologickým objektom krajiny je 

mokraď (MOK) v lokalite „Močarky“, ktorý je v súčasnosti vužívaný miestnymi obyvateľmi ko 
rekreačno-oddychové miesto. 
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Obr.27 Mokraď v lokalite Močarky 

 
Všetky v texte uvádzané a vyznačené vodohospodárske pomery sú graficky spracované 
v účelovej mape č. AUM09. 
 
Tab.č.5  Bilancia existujúcich vodohospodárskych zariadení a opatrení 
 

Vodohospodárske zariadenia a opatrenia líniového charakteru 

Označenie 
vodohospodárskeho 

zariadenia a opatrenia 
Typ 

Dĺžka Plocha objekty Sprievodná 
vegetácia 

(m) (m2) (označenie) áno/nie 

VT-3 vodný tok - neupr. 945 19444 - áno 

MOK mokraď N 4630 - áno 

PRIEK-1 odvodň.priekopa 215 1259 - áno 

PRIEK-2 odvodň.priekopa 105 285 - áno 

PRIEK-3 odvodň.priekopa 310 1565 - áno 

PRIEK-4 odvodň.priekopa 493 1571 - áno 

PRIEK-5 odvodň.priekopa 708 2945 - áno 

Spolu 31699    
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6.4 Prieskum opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a krajinného 
vzhľadu územia 

       
       Na základe mapovania súčasného využívania poľnohospodárskych pozemkov  bola  kaž-
dému  krajinnému  prvku  priradená  hodnota ekologickej  stability. Ekologická  stabilita  je  
schopnosť  ekologického  systému  prežívať  aj  napriek  rušivým  faktorom  prostredia. Vy-
hodnotenie ekologickej stability je považované ako základ pre vyhodnotenie podmienok  
a predpokladov pre aktuálne využívanie krajiny a jej prvkov a je dôležitou súčasťou doku-
mentov  krajinného plánovania. Existuje viacero prístupov k hodnoteniu ekologickej stability, 
z hľadiska krajinnoekologickej praxe je vždy založené na jednotlivých krajinných prvkoch  
a ich ekologickej významnosti. 
 
      Na vyjadrenie úrovne ekologickej stability určitého územia bolo vytvorených viacero 
metodických nástrojov, z ktorých väčšina vychádza z výpočtu KES. Ide o numerický ukazovateľ, 
na základe ktorého je krajina zaradená do určitého stupňa ekologickej stability. Pre zistenie 
ekologickej stability krajiny navrhujeme aplikovať nasledujúci vzorec pre výpočet koeficientu 
ekologickej stability (Reháčková, Pauditšová 2007): 
 
 

 
 
kde: 
KES – koeficient ekologickej stability záujmového územia 
pi – celková rozloha jednotlivých typov prvkov krajinnej štruktúry (ha) 
Si – stupeň ekologickej stability 
p – celková plocha záujmového územia (ha) 
n – počet prvkov krajinnej štruktúry v záujmovom území. 
 
Hodnota KES riešeného územia je 3,13 - krajina so strednou ekologickou stabilitou. Na území 
Benkoviec je zastúpenie prvkov súčasnej krajinnej štruktúry (SKŠ), patriacich do stupňa 
ekologickej stability s hodnotou 4 – veľký význam v kategórii lesy, TTP a NDV. Výslednú 
hodnotu negatívne ovplyvňuje rozloha prvkov SKŠ s nízkou hodnotou stupňa ekologickej 
stability ako je napr. orná pôda, ktorá v území dosahuje rozlohu 355,0745 ha. 
 
      Zastúpenie prvkov SKŠ s veľmi veľkým a veľkým významom z hľadiska ekologickej stability 
je vo východnej (prirodzene meandrujúca rieka Ondava) a západnej časti riešeného územia s 
prevahou lesov, na ktoré nadväzujú TTP, TTP zarastajúce  NDV. Prvky SKŠ so strednou 
hodnotou ekologickej stability predstavujú odvodňovacie kanály a sú sústredené pri ornej 
pôde. Prvky SKŠ s nízkou hodnotou ekologickej stability, ako je veľkobloková orná pôda,  
prevažuje v severnej a celej východnej časti územia, približne v strednej časti obce sa 
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nachádzajú zastavané plochy a športový areál, zo severu na juh obce prebieha cestná 
komunikácia. 

Grafické zobrazenie prieskumu opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a krajinného 
vzhľadu územia prezentuje účelová mapa č.AUM10. 

 
SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA VYŠŠIEHO VÝZNAMU 
 
Tab.č.6.1  Bilancia ekologických zariadení a opatrení nadregionálneho významu 

Označenie 
opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

NBk-1 hydrický biokoridor nadregionálny 
význam 3000229 NRBk2 Ondava 

Spolu 3000229   

Tab.č.6.2  Bilancia ekologických zariadení a opatrení regionálneho významu  
Označenie 
opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

RBc-1 biocentrum regionálny význam 2102295 RBc21 Lysá hra-Inovec 

RBc-2 biocentrum regionálny význam 870323 RBc30 Úsek Ondavy od Malej 
Domaše po Kladzany 

Spolu 2972618   
 
 

SPOLOČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA MIESTNEHO VÝZNAMU 
 
Tab.č. 7.1  Bilancia ekologických zariadení a opatrení miestneho významu-biocentrum 

Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

MBc-1 biocentrum miestny 85053 lesné spoločenstvo uprostred TTP 

MBc-2 biocentrum miestny 762995 lesné spoločenstvo "Lacovka" 

Spolu 848048   

Tab.č. 7.2  Bilancia ekologických zariadení a opatrení miestneho významu - biokoridor  

Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

MBk-1 biokoridor miestny 8339 nelesná drevinová vegetácia 

MBk-2 biokoridor miestny 30989 Poľcov jarok so sprievodnou NDV 

MBk-3 biokoridor miestny 60925 nelesná drevinová vegetácia 

Spolu 100253   
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Tab.č. 7.3  Bilancia ekologických zariadení a opatrení miestneho významu – interakčný prvok  

Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

IP-1 interakčný prvok miestny 9586 pás krovia a lesa na HKÚ 

IP-2 interakčný prvok miestny 28080 novozaradený les 

IP-3 interakčný prvok miestny 11548 priekopa so spriev.zeleňou 

IP-4 interakčný prvok miestny 4630 mokraď 

IP-5 interakčný prvok miestny 12338 melior.kanál a priľahlý lúčny porast 

IP-6 interakčný prvok miestny 9751 melioračný kanál 

Spolu 75933   

Tab.č. 7.4  Bilancia ekologických zariadení a opatrení miestneho významu -                                                      
genofondové lokality 

Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

GL-1 genofondová lokalita miestny 2041418 GL39 Inovec, Lysá hora 

GL-2 genofondová lokalita miestny 877317 GL53 Brehové porasty Ondavy od 
Slovenskej Kajne po Kladzany 

Spolu 2918735   

Tab.č. 7.5  Bilancia ekologických zariadení a opatrení miestneho významu –  
ekologicky významné segmenty krajiny 
Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

EVSK-1 ekolog.významný 
segment krajiny miestny 1927970 EVSK26 Údolie Kazimírskeho 

potoka 

EVSK-2 ekolog.významný 
segment krajiny miestny 675653 EVSK24 Ondava 

Spolu 2603623   
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7. Verejné zariadenia a opatrenia – súčasný stav 
 
Verejné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného 
územia (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb.) sú: 
• zariadenia na rekreáciu 
• športové zariadenia 
• zariadenia na dodávku pitnej vody 
• čistenie odpadových vôd 
• skládky tuhého komunálneho odpadu 
• ďalšie verejné zariadenia a opatrenia. 

- pozemky určené projektom pozemkových úprav pre územný systém 
ekologickej stability regionálneho a nadregionálneho charakteru 

- pozemky v obvode pozemkových úprav, ktoré by mohli byť vyňaté z obvodu 
pozemkových úprav podľa § 4 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách a na 
ktorých sa nachádzajú stavby, ktoré by mali byť vo vlastníctve štátu alebo 
obce alebo vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie, železnice a 
vodné plochy vybudované do 24. júna 1991 

- pozemky, ktoré sú územným plánom (ak je spracovaný) alebo na základe 
konzultácii s obcou potenciálnymi plochami pre individuálnu bytovú výstavbu, 
priemyselné parky, špecifické záujmy obce (napr. obecné kompostoviská a 
pod). 

Grafické zobrazenie výsledkov prieskumu verejných zariadení a opatrení obsahuje účelová 
mapa č.AUM11. 
 
7.1    Zariadenia na rekreáciu  

 
      V blízkosti intravilánu obyvatelia obce využívajú na rekreačné účely lokalitu Močarky 
VZO-15(REK,OZ) o výmere 4630 m2 s oddychovými lavičkami a ohniskom - Obr.27 

V lokalite Vrehovka hore na svahu je vybudovaný Kríž nad Benkovcami s pútnickým 
miestom a oddychovou zónou s lavičkami VZO-16(REK,OZ) o výmere 50 m2.  

 
Obr.28 Kríž nad Benkovcami 
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V súčasnosti je využívaná na rekreačné účely miestnymi rybármi aj oddychová zóna 
na brehoch rieky  Ondavy označená ako VZO-17(REK,OZ). 

Tab.č.8   Bilancia verejných zariadení a opatrení na rekreáciu – súčasný stav 
Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-15(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 4630 oddychová zóna "Močarky" 

VZO-16(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 50 oddychová zóna "Kríž nad obcou" 

VZO-17(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 16322 oddychová zóna pri Ondave 

Spolu 21002   

 
7.2   Športové zariadenia 

Z verejných športových zariadení sa v obvode PPÚ nachádza iba miestne futbalové 
ihrisko na pravej strane od Sedlísk pred vstupom do obce – lokalita Niže Valala. Ihrisko           
VZO-18(SPO,FI) je tvorené trávnatou plochou s bránkami, kovovým oplotením, tribúnou 
a sčasti vybudovanou novou sprievodnou infraštruktúrou. V ľavej časti bol postavený krytý 
altánok. Za ním je postavené oplotené ihrisko s umelým povrchom, avšak v poškodenom 
stave, je zrejmé, že nie je nijako technicky udržiavané. Trávnaté ihrisko je udržiavané 
sezónnym kosením a upratovaním okolia. 

Tab.č.9   Bilancia verejných športových zariadení a opatrení  – súčasný stav 
Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-18(SPO,FI) zariadenie na šport 14134 futbalové ihrisko 

Spolu 14134   

 

 
Obr.29  Prekrytý altánok so spevnenou dlažobnou plochou v areáli futbalového ihriska 
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7.3   Zariadenia a opatrenia na dodávku pitnej vody 
 
 V obvode pozemkových úprav sa nenachádza nijaké zariadenie ani opatrenie na  
dodávku pitnej vody pre obec Benkovce. Pitná voda pre túto obec je zabezpečená obecným  
rozvodom z prívodného vodovodného potrubia popri štátnej ceste I/15 smerom od obce  
Slovenská Kajňa. 

 
7.4    Zariadenia a opatrenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
 
      Pri rieke Ondava sa nachádza areál čistiarne odpadových vôd, ktorý je vo vlastníctve 
obce Benkovce. Kanalizácia je privedená z intravilánu obce, ako aj cez lokalitu Niže drahy, 
Široké a Prútky z obce Slovenská Kajňa.  
 

 
Obr.30 Pohľad z nalietavania pri mapovaní metódou leteckého skenovania – areál ČOV pri rieke Ondava 

 
Čistiareň odpadových vôd patrí medzi existujúce verejné zariadenia vo vlastníctve obcí 
Benkovce a Slovenská Kajňa. 

Tab.č. 10  Bilancia verejných zariadení a opatrení na odvádzanie a čistenie odpadových vôd             
– súčasný stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-24(COV) zariadenie na čistenie odpadových vôd 954 čistička odpadových vôd 

Spolu 954   
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7.5    Zariadenia a opatrenia týkajúce sa skládkovania komunálneho odpadu 
 

V obvode pozemkových úprav sa nenachádzajú žiadne zariadenia a opatrenia týkajúce 
sa skládkovania komunálneho odpadu – odkaliská, zariadenia na úpravu odpadov.  

Avšak v  k. ú. Benkovce sa bohužiaľ nachádzajú lokality s nelegálne uloženým odpadom 
(nelegálne skládky odpadov – NSO). Jedná sa o nasledovné lokality umiestnené v obvode PPÚ 
zistené na základe terénnej pochôdzky: 
- pri ČOV – bol lokalizovaný komunálny a stavebný odpad, 
- pri bývalom poľnohospodárskom areáli južne od lokality Petkovec sa nachádzal 

komunálny a stavebný odpad,  
- pri hlavnej komunikácii pri lokalite Útoky bol lokalizovaný komunálny opad,  
- južne od lokality Za mlynom pri vodnom toku Ondava sa nachádzal stavebný odpad.  

 
7.6   Ďalšie verejné zariadenia a opatrenia  
 
7.6.1   Verejné zariadenia a opatrenia dopravného charakteru 
 

Naprieč celou lokalitou PPÚ prechádza stredom smerom zo severu na juh štátna 
cesta I.triedy č.15 – označenie CI-15. Na severe od obce Slovenská Kajňa prechádza úsek 
smerom do intravilánu obce  Benkovce, v strede k.ú. vychádza z intravilánu a pokračuje na 
juh cez veľký úsek lesa smerom do obce Sedliská. Asfaltový povrch cesty je vo vynikajúcom 
stave, nakoľko cesta prešla v nedávnom období úplnou rekonštrukciou – obr.31,32,33. 
 
      Na štátnu cestu I.triedy č.15 CI-15 sa po celom úseku napájajú komunikácie P-1, MK-3 
a MK-2 akokeby základná  kostra dopravnej siete sprístupňujúcej obrábanie poľnohospo-
dárskych pozemkov.  
      Oproti obecnému úradu v intraviláne odbočuje asfaltová komunikácia, ktorej úsek pri 
rómskych obydliach je označený MK-1. Tento úsek je štrkový a prechádza popri rómskych 
obydliach, na úrovni ukončených stavieb sa mení na P-4 až po areál ČOV. 
      Komunikácia MK-2 sa napája v úseku pred obcou v smere od Sedlísk na pravej strane.     
Na zjazde má asfaltový povrch, ktorý sa mení na štrkový povrch. Oproti medzi elektrickou 
trafostanicou na betónových stĺpoch a oplotením prvého domu p.Nábožného odbočuje úsek 
komunikácie MK-3  s asfaltovým povrchom. 
      V intraviláne obce pri miestnom cintoríne vychádza miestna komunikácia MK-4.  
Trasa vychádza popri oplotení cintorína smerom do poľnohospodárskej lokality Pod Hrušky. 
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Obr.31,32  Pohľad na štátnu cestu č.I/15 – označenie CI -15 – výjazd z obce smerom na obec Sedliská 

 
    Obr.33  Pohľad na štátnu cestu č.I/15 – označenie CI -15 – príjazd od obce Slovenská Kajňa 
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Na východnej strane prechádza katastrálnym územím v krátkom úseku cesta II.triedy 
č.554 – označenie CII-554 v smere od Žalobína do Ondavských Matiašoviec. Asfaltový povrch 
je v pomerne dobrom stave a je pravidelne udržiavaný. 
 

 

 
Obr.34,35  Pohľad na štátnu cestu č.II/554 – označenie   CII-554 
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Tab.č. 11   Bilancia dopravných verejných zariadení a opatrení - cestné komunikácie                       
– súčasný stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-1(DOP,C) dopravné zariadenie a opatrenie 57301 št.cesta I/15 
VZO-2(DOP,C) dopravné zariadenie a opatrenie 2574 št.cesta II/554  

VZO-3(DOP,MK-1) dopravné zariadenie a opatrenie 1083 miestna komunikácia - MRK 
VZO-4(DOP,MK-2) dopravné zariadenie a opatrenie 175 miestna komunikácia - ihr. 
VZO-5(DOP,MK-3) dopravné zariadenie a opatrenie 180 miestna komunikácia - trafo 
VZO-6(DOP,MK-4) dopravné zariadenie a opatrenie 170 miestna komunikácia - cint. 

Spolu 61483   
 

7.6.2   Verejné zariadenia a opatrenia vodohospodárskeho charakteru 
 

Hlavnú hydrologickú os územia tvorí rieka Ondava – označenie VT-1, ktorá preteká zo 
severu na juh, východnou časťou k. ú. Benkovce. Podľa Vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam 
vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov je rieka 
Ondava,  vodohospodársky významný vodný tok s číslom hydrologického poradia  
4-30-08-001 a vodárenský vodný tok s číslom hydrologického poradia 4-30-08-001. Rieka 
Ondava je neupraveným vodným tokom a spolu s Latoricou vytvára pri obci Zemplín sútok, 
ktorý pokračuje ďalej ako rieka Bodrog. 
       Významným prítokom Ondavy v k.ú.Benkovce je upravené koryto Benkovského 
potoka VT-2. Potok priteká od intravilánu ako pokračovanie melioračného kanála HK-2  cez 
intravilán obce odvodňovacou priekopou cez priepust popod hlavnú cestu,  a popri ČOV 
vteká do rieky Ondava. 

 
Obr.36 Benkovský potok VT-2  vytekajúci z obce pri rómskych domoch smerom do rieky Ondava popri ČOV 
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V k. ú. Benkovce sa nachádza povrchová hydromelioračná odvodňovacia sieť 
o celkovej dĺžke 3,378 km vybudovaná v rokoch 1976-1981. Hlavnú sieť melioračných 
kanálov tvorí sústava  - označenie HK-1 až HK-6.  Sústava začína zo severu na hranici s k.ú. 
Slovenská Kajňa kanálom HK-1 - evid. č. 5413 047 005, vyúsťujúci do rieky Ondava. Ďalším 
v poradí je HK-2 - evid. č. 5413 047 006, zo západnej strany prameniaci z Poľcovho potoka a 
tečie smerom do obce pri areáli PD, prechádza obcou a vteká do Benkovského potoka.   
Melioračné kanály HK-3 - evid. č. 5413 047 004, HK-4 - evid. č. 5413 047 003, HK-5 a HK-6 sa 
nachádzajú na pravej strane v úseku  od štátnej cesty I.triedy č.15 pri smere jazdy do obce 
Benkovce a zaúsťujú do toku rieky Ondava. 
 

 
Obr.37 Melioračný kanál HK-4  - pohľad od št. cesty I/15 

 

 
Obr.38 Hospodársky zjazd za majerom – na pozadí pohľad na melioračný kanál HK-5 
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Obr.39 Melioračný kanál HK-1 prechádzajúci cez štátnu cestu I/15 od obce Slovenská Kajňa 

 
 
 

Tab.č.12 Bilancia verejných vodohospodárskych zariadení a opatrení – súčasný stav 
Vodohospodárske zariadenia a opatrenia špecifického charakteru 

Označenie 
vodohospodárskeho 

zariadenia a opatrenia 
Typ 

Dĺžka Plocha objekty Sprievodná 
vegetácia 

(m) (m2) (označenie) áno/nie 

VZO-7(VOD,VT-1) vodný tok-neupr. 5950 171726 - áno 
VZO-8(VOD,VT-2) vodný tok-upr. 500 3495 - nie 
VZO-9(VOD,HK-1) melioračný kanál 650 3833 - áno 

VZO-10(VOD,HK-2) melioračný kanál 486 2642 - áno 
VZO-11(VOD,HK-3) melioračný kanál 440 2170 - nie 
VZO-12(VOD,HK-4) melioračný kanál 710 3535 - áno 
VZO-13(VOD,HK-5) melioračný kanál 340 1594 - áno 
VZO-14(VOD,HK-6) melioračný kanál 370 2478 - áno 

Spolu 191473   
 
 
  7.6.2.  Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné stavby 
 
 V obvode PPÚ z verejnoprospešných stavieb sa nachádza časť cintorína vo výmere 
1167 m2 ležiaceho v severozápadnej časti na rozhraní intravilánu a extravilánu – obr.40 . 
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Obr.40 Časť cintorína v obvode PPÚ Benkovce 

 
 
Na vjazde do obce od obce Slovenská Kajňa je na pravej strane postavená kaplnka o výmere 
11 m2 – obr.41 a po ľavej strane sa nachádza Božia muka – obr.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Obr.41 Kaplnka                                                                             Obr.42 Božia muka 
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 V blízkosti intravilánu a areálu PD je oplotený areál vodného zdroja – studne, 
vybudovaného pre účely užívania PD o výmere 1977 m2. V súčasnom období sa už zariadenie 
nepoužíva. 

 
Obr. 43  Pohľad z nalietavania pri mapovaní metódou leteckého skenovania – poškodený oplotený areál 

vodného zdroja - studne 
       
Na vstupe do obce je verejnoprospešná stavba – elektrický transformátor o výmere 35 m2. 
Samostatnou verejnoprospešnou stavbou je aj zástavba marginalizovanej rómskej komunity 
o výmere 1833 m2 v bezprostrednej blízkosti existujúcich obydlí. 
 
 
Tab.č.13  Bilancia verejných zariadení a opatrení pre ostatné verejnoprospešné stavby                       
– súčasný stav 

Označenie opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-19(VPS,POHR) verejnoprospešná stavba 1167 cintorín 

VZO-20(VPS,KAP) verejnoprospešná stavba 123 kaplnka 

VZO-21(VPS,BM) verejnoprospešná stavba 2 božia muka 

VZO-22(VPS,STD) verejnoprospešná stavba 1977 vodný zdroj-studňa 

VZO-23(VPS,RoS) verejnoprospešná stavba 35 elektrický transformátor 

VZO-25(VPS,MRK) verejnoprospešná stavba 1833 bytová zástavba marginalizovanej 
rómskej komunity 

Spolu 5137   
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8. Stav užívacích pomerov v obvode projektu pozemkových úprav 
 
Poľnohospodársku pôdu v obvode PPÚ o celkovej výmere 356,5292 ha užíva spolu 5 
subjektov. 
Stav užívania je spracovaný za rok 2021. Najväčším užívateľom ornej pôdy a TTP sú  
PD Kvakovce. 
V menšej miere sú zastúpené spoločnosti Boonex, s.r.o., PD Ondava Stropkov, PD Vranov-
Hencovská a IMK-LESY, s.r.o. 
Lesná pôda v obvode PPÚ má  celkovú výmeru 324,4442 ha. Prevažnú časť lesných 
pozemkov užívajú Lesy SR, š.p., menšie lokality súkromná vlastníčka p.Maria Malgorzata 
Fafara a Lesné spoločenstvo Benkovce,p.s. 
 
Stav užívacích pomerov v obvode  projektu pozemkových úprav zobrazuje účelová mapa 
č. AUM12.                   
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Návrh funkčného usporiadania územia 
- časť C podľa metodických štandardov 
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9. Priestorová a funkčná optimalizácia rozmiestnenia druhov 
pozemkov v krajine – nový stav 
 
9.1 Komunikačné zariadenia a opatrenia – nový stav 
 
9.1.1 Verejné zariadenia a opatrenia 
 
 Zábery plôch pre existujúce verejné dopravné zariadenia boli konzultované 
s jednotlivými správcami a podľa toho bola vypracovaná grafická časť.  
Existujúca štátna cesta I.triedy č.15 VZO-1(DOP,C) je ponechaná vo svojom koridore s tým, 
že boli upravené vonkajšie hranice podľa skutočného zamerania a dodržania pravidla 
vlastníka SSC o hranici 0,60 m od päty svahu smerom do náprotivného svahu príp.  
odvodňovacieho cestného rigola. Týkalo sa to celého úseku hranice cesty od obce Benkovce 
smerom k obci Slovenská Kajňa, a taktiež v smere od obce Benkovce smerom na obec 
Sedliská.                       
Existujúca štátna cesta II.triedy č. 554 VZO-2(DOP,C) je taktiež ponechaná vo svojom 
koridore, katastrálnym územím Benkovce neprechádza nijaká časť asfaltového povrchu. 
Zasahuje iba svahovou časťou – násypom o dĺžke 115 m. Hranice boli teda rovnako prispô-
sobené zameranému stavu. Taktiež bola zapracovaná zákonná požiadavka o hranici až po 
0,60 m od päty svahu. 
Existujúca miestna komunikácia navrhnutá ako rVZO-3(DOP,MK-1) je hlavnou príjazdovou 
komunikáciou k verejnému zariadeniu a opatreniu na čistenie odpadových vôd  
rVZO-24(COV). Z dôvodu predpokladaného častého využívania tejto komunikácie je v novom 
stave navrhnutá rekonštrukcia povrhu. 
Existujúca miestna komunikácia rVZO-4(DOP,MK-2) zostáva nepozmenená, na zjazde má 
asfaltový povrch a pokračuje ako štrková a trávnatá. Bude potrebné vykonať rekonštrukciu 
povrchu – spevnenie, výmenu kvôli prejazdom ťažkých poľnohospodárskych strojov na 
lokalitu Niže Valala, resp.úpravu po výstavbe plánovanej cyklotrasy, ktorá bude križovať túto 
plochu.  
Posledné navrhnuté verejné komunikačné zariadenie a opatrenie je  rVZO-6(DOP,MK-4) pri 
miestnom cintoríne. Sčasti má asfaltový povrch, ale prevažne štrkovo-trávnatý. Taktiež 
vyžaduje rekonštrukciu povrchu. 
Miestna komunikácia MK-3 z prieskumu dopravných pomerov nebola zahrnutá do nového 
návrhu nakoľko neslúži na prístup k plochám VZO a SZO a po návrhu nVZO-37(VPS,IBV) bude 
slúžiť iba k prístupu k pozemkom v súkromnom vlastníctve (p.Nábožný), resp.k zariadeniu 
VSD (nVZO-23(VPS,RoS)). 
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Tab.č. 14   Bilancia verejných komunikačných zariadení a opatrení – nový stav 
Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-1(DOP,C) dopravné zariadenie a opatrenie 59863 št.cesta I/15 

VZO-2(DOP,C) dopravné zariadenie a opatrenie 832 št.cesta II/554 

rVZO-3(DOP,MK-1) dopravné zariadenie a opatrenie 864 miestna komunikácia - MRK 

rVZO-4(DOP,MK-2) dopravné zariadenie a opatrenie 292 miestna komunikácia - ihrisko 

rVZO-6(DOP,MK-4) dopravné zariadenie a opatrenie 177 miestna komunikácia - cintorín 

Spolu 62028   

 
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu verejných komunikačných zariadení 
a opatrení je spracovaná v účelových mapách č.CUM01 a CUM05. 
 
9.1.2  Spoločné zariadenia a opatrenia 
 

Spoločné komunikačné zariadenia a opatrenia tvoria základnú kostru navrhovaných 
miestnych komunikácií a prístupových ciest k jednotlivým novovytvoreným pozemkom. 
 
      Hlavná poľná cesta  P-1 o dĺžke 111 m a šírke vozovky 4,0 m so štrkovým povrchom 
bola ponechaná v pôvodnom koridore bez zmeny, avšak so spresnenými hranicami na 
základe zameraného stavu. Povrch je vyhovujúci a postačuje na využívanie a prístup k lesným 
pozemkom v lokalite Lacovka, ako aj poľnohospodárskym pozemkom v lokalite Vyše drahy. 
Pri tejto poľnej ceste je potrebné dodať, že viac ako 90% časti cesty sa nachádza v susednom 
k.ú.S.Kajňa a preto nebolo by účelné nejakým spôsobom upravovať povrch tej časti v obvode 
PPÚ. 
Dlhšia existujúca hlavná poľná cesta rP-4 je limitovaná existujúcim ohraničením bytovou 
zástavbou a Benkovským potokom. Má štrkový povrch, ktorý sa musí zrekonštruovať v dĺžke 
231 m a šírke  4,5 m vzhľadom na záťaž kvôli novej výstavbe v tejto lokalite.  
Existujúca vedľajšia poľná cesta Pp-2 sa zrekonštruuje na rPv-2 so zatrávneným povrchom až 
po vodný tok Ondava a predĺži sa juhovýchodným smerom o dĺžku 422 m až po existujúci 
hospodársky prejazd s priepustom 01/nPv-2(rPR) – nPv-2. V mieste tohto prejazdu sa k tejto 
ceste pripája novonavrhnutá prístupová cesta nPp-19 až po hranicu k.ú. smerom k Ondave. 
Oproti jazdu k ČOV je výjazd poľnej  prístupovej cesty Pp-5 o šírke 3,0 m do lokality Stredné 
strany popri brehovom poraste rieky pre sprístupnenie lokality na brehu Ondavy, kde sa 
nachádza rekreačno-oddychová zóna miestnych hasičov a rybárov.  
Ďalším pôvodným spoločným komunikačným zariadením a opatrením je vedľajšia poľná 
cesta rPv-8, ktorá schádza cez hospodársky zjazd k budovám tzv.majera a má štrkovo-
trávnatý povrch. Popri schátralých opustených budovách a pozemkoch prechádza o šírke 4,0 
m v dĺžke 493 m smerom k rieke Ondava až do lokality Vančov kút, v tejto lokalite je už 
navrhnutý nový úsek nPv-8 o dĺžke 302 m o šírke 4,0 m tejto cesty až po rieku Ondavu. 
Pôvodnú časť počnúc od zjazdu z asfaltovej cesty je potrebné po celom úseku rekonštruovať 
a vyrovnať v súlade so stavom hraníc parciel CKN na LV, keďže je vysoký predpoklad, že 
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lokalita „MAJER“ bude predmetom osobitného sceľovania ako samostatný projekčný blok. 
K tejto ceste sa pripája novonavrhnutá prístupová cesta nPp-29 za účelom sprístupnenia 
nového lesného pozemku v ohybe Ondavy. 
Pôvodnou vedľajšou poľnou cestou je aj rPv-13 , ktorá v lokalite príjazdu k priemyselnému 
areálu obce v oplotení bývalého PD odbočuje poza intravilán popri melioračnom kanáli              
VZO-10(VOD,HK-2).  Táto komunikácia je veľmi zle prejazdná na jar a v dažďovom období, je 
neudržiavaná. Miestni obyvatelia sa ju snažia spevniť sezónne záhradným odpadom, ale to je 
len stále dočasné riešenie. Vyžaduje si rekonštrukciu celého úseku na spevnený štrkový 
povrch v dĺžke 478 m o šírke 3,0 m. Táto cesta križuje melioračný kanál HK-2 cez most 
01/rPv-13(M) a rozvetvuje sa – pravá vetva smeruje do obce pomedzi záhrady a ľavá vetva 
smeruje k Poľcovmu jarku a spája sa s novou poľnou cestou nPv-39. 
     V lokalite Vysoká Vrbina od k.ú.Malá Domaša jsa nachádza pôvodná poľná prístupová 
cesta Pp-14 o šírke 3,0 m v dĺžke 127 m s nespevneným hlineným povrchom. Cesta 
nadväzuje na poľnú cestu vytvorenú v rámci vyhotovenia PPÚ Malá Domaša. Nadväzuje na 
zjazd zo štátnej cesty II.triedy č.554 VZO-2(DOP,C). Na pôvodný úsek je navrhnutý ako 
pokračovanie nový úsek poľnej prístupovej cesty nPp-14 o dĺžke 180 m popri nelesnom 
drevinovom poraste za účelom sprístupnenia pozemkov v blízkosti Ondavy. 
     V lokalite Petkovce od Ondavských Matiašoviec je ponechané spoločné komunikačné 
zariadenie a opatrenie - poľná prístupová cesta rPp-15 s nespevneným hlineným povrchom. 
Úsek cesty, ktorá vychádza z okraja letiskovej plochy smerom k rieke Ondava po vyjazdenom 
okraji obrábaných plôch, je dlhý 259 m o šírke 3,0 m a ukončený je na nelesnom drevinovom 
poraste na brehu Ondavy. 
     Poslednou pôvodnou poľnou prístupovou cestou je Pp-16 v lokalite Utove taktiež od 
k.ú.Ondavské Matiašovce. Ide o úsek cesty s nespevneným hlineným povrchom v nelesnom 
drevinovom poraste o dĺžke 251 m a šírke cesty 3,0 m. 
Ako vyplýva z vyššieuvedených skutočností, pozemky za Ondavou budú sprístupnené výlučne 
existujúcimi poľnými cestami nachádzajúcimi sa v susedných katastrálnych územiach. Pri 
tvorbe PPÚ Ondavské Matiašovce preto bude potrebné túto skučnosť brať do úvahy. Keďže 
sa PPÚ v obci Malá Domaša spracováva súčasne, zosúladenie priebehu poľných ciest ako aj 
ďalších SZO a VZO na styku k.ú.je proebežne konzultované medzi spracovateľmi projektov. 
 

Medzi spoločné novonavrhnuté komunikačné zariadenia a opatrenia v lokalite Niže 
drahy a Široké patrí nová poľná prístupová cesta nPp-18 s nespevneným hlineným 
povrchom. Trasou pretína lokalitu zo severu na juh od melioračného kanála  
VZO-9(VOD,HK-1) smerom k intravilánu o šírke 3,0 m a dĺžke 465 m. Ďalšou novou poľnou 
prístupovou cestou bude nPp-19 situovanou od ukončenia nPv-2 popri zarastenej 
odvodňovacej priekope PRIEK-5 smerom k vodnému toku Ondava. Celková dĺžka cesty bude 
636 m o šírke 3,0 m a bude mať taktiež nespevnený hlinený povrch. 
Pokračovaním poľnej cesty nPp-18 poza intravilán od severu bude nová vedľajšia poľná cesta 
nPv-20 so zatrávneným povrchom. Prechádza od začiatku intravilánu po koniec miestnej 
komunikácie v intraviláne obce v dĺžke 163 m o šírke 3,5 m. Následne sa rozširuje na 
dvojpruhovú poľnú cestu o šírke 7,0 m, čím sa mení na hlavnú poľnú asfaltovú cestu nP-21 
o dĺžke 568 m. Celý úsek vyúsťuje na pôvodnú poľnú cestu rP-4. Uvedený nový úsek nP-21 
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bude hlavným prístupom k plánovanej individuálnej bytovej výstavbe – verejné zariadenie 
a opatrenie VZO-38(VPS,IBV) s možnosťou prestavby na miestnu komunikáciu.  

Najväčšími lokalitami na navrhovanie nových poľných ciest sú Čičáky, Stredné strany 
a Prútky. Bezprostredne za VZO-25(VPS,MRK) začína nová poľná prístupová cesta nPp-22 
o dĺžke 792 m a šírke 3,0 m s nespevneným hlineným povrchom. Tvorí prepájaciu 
komunikáciu medzi nPv-2 cez hosp.prejazd 01/nPv-2(rPR) a rP-4. Jednoznačne najdlhšou 
novou vedľajšou poľnou cestou  je navrhnutá nPv-23. Dĺžka tejto cesty je 1457 m a šírka 4,0 
m a bude mať čiastočne spevnený - zatrávnený povrch. Začína pri brehu rieky  Ondavy od 
vjazdu na roľu oproti zariadeniu ČOV a pretína celú lokalitu až po zarastenú odvodňovaciu 
priekopu PRIEK-5 a popri nej smeruje naspäť k intravilánu. 
      V lokalite Výhon je navrhnutá nová hlavná poľná cesta nP-24, ktorá úplne nahrádza 
existujúcu Pv-6 (zmena polohy aj kategórie so štrkovým povrchom popri navrhovanej trase 
cyklochodníka nVZO-27(REK,CT). Navrhovaná šírka tejto cesty je 5,0 m. Úsek o dĺžke 540 m 
prechádza poza existujúce rómske obydlia popri intraviláne smerom k futbalovému ihrisku 
a tam sa pripája k novej vedľajšej prístupovej ceste  nPv-27 so zatrávneným povrchom. Úsek 
tejto novej cesty je pomerne krátky – je to 271 m o šírke  4,0 m, začína na rohu futbalového 
ihriska a je ukončený pri rieke Ondava. Úsek od asfaltovej cesty č.I/15 VZO-1(DOP,C) počnúc 
asfaltovým zjazdom popri navrhnutej cyklotrase nVZO-28(REK,CT) až po odvodňovaciu 
priekopu rPRIEK-4 je navrhnutý ako hlavná poľná cesta nP-26. Dĺžka tohto úseku je 257 m 
o navrhovanej šírke 5,0 m a bude mať štrkový povrch. Rohovú časť lokality Výhon pri areáli 
zariadenia ČOV dopĺňa nová vedľajšia poľná cesta nPv-25 so štrkovým povrchom spolu so 
sprievodnou výsadbou zelene z náveternej strany. Dĺžka tohto úseku je 407 m a navrhovaná 
šírka cesty je 4,0 m. Táto cesta bude slúžiť predovšetkým na sprístupnenie navrhovanéo 
rVZO-17(REK,OZ) v ohybe Ondavy. 
      V lokalite Medzi hriadkami je navrhnutá nová vedľajšia poľná cesta nPv-28 o šírke 4,0 
m a dĺžke 620 m so zatrávneným povrchom od hospodárskeho zjazdu z hlavnej cesty až po 
rieku Ondavu. V lokalite Vančov kút je navrhnutá nová poľná prístupová cesta nPp-29, ktorá 
prepája vedľajšiu cestu nPv-8 s novým lesným pozemkom. Šírka cesty bude 3,0 m a dĺžka  
160 m, bude mať nespevnený hlinený povrch.. 
      Za majerom je využitý pôvodný hospodársky zjazd a je tam navrhnutá nová vedľajšia 
poľná cesta nPv-30 so zatrávneným povrchom, ktorá prechádza popri hlavnej ceste  
VZO-1(DOP,C), a kopíruje taktiež úsek budúcej cyklotrasy nVZO-31(REK,CT) a  
nVZO-32(REK,CT). Cesta križuje meliračný kanál HK-5 cez novonavrhnutý priepust  
01/nPv-30(nPR) a ďalej smeruje popri melioračnom kanáli VZO-14(VOD,HK-6) až do kúta 
rieky Ondavy, kde prechádza cez existujúci hosp.prejazd 02/nPv-30(rPR) a smeruje k lesnému 
porastu kde aj končí. Navrhovaná cesta bude mať šírku 4,0 m a bude o dĺžke 930 m so 
zatrávneným povrchom. K novej ceste nPv-30 sú napojené nové prístupové cesty 
s nespevneným hlineným povrchom nPp-31 a nPp-32, ktoré budú sprístupňovať nové 
pozemky. Tieto cesty budú nespevnené so šírkou 3,0m. 

Na ľavej strane hlavnej cesty I/15 je navrhnutá  cez celú lokalitu Na úzkych 
a pokračuje aj v lokalite Pod Stavencom vedľajšia poľná cesta nPv-33 so zatrávneným 
hlineným povrchom. Cesta je navrhnutá od intravilánu súbežne so št.cestou I/15 smerom na 
juh a až na úrovni majera odbočuje smerom po svahu do lesného porastu k existujúcemu 
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vstupu do lesa. Dĺžka cesty bude až 1135 m a šírka je navrhnutá na 4,0 m. V mieste, kde cesta 
odbočuje od hlavnej cesty sa nachádza existujúci hosp.prejazd s priepustom  
10/CI-15(HZ), ktorý je využiteľný pre vjazd na tútu novonavrhnutú cestu. Pred vstupom do 
obce od Sedlísk je vľavo popred elektrické trafo navrhnutá hlavná poľná cesta nP-34. Bude to 
dvojpruhová poľná cesta o šírke 7,0 m s asfaltovým povrchom o dĺžke 467 m a bude sa 
napájať na existujúcu miestnu komunikáciu, ktorá vedie popri PD smerom k OÚ. Asfaltový 
povrch je navrhnutý z dôvodu vysokej záťaže pri predpokladanej individuálnej bytovej 
výstavbe verejného zariadenia a opatrenia nVZO-37(VPS,IBV). 

V nadväznosti na príjazdovú cestu k priemyselnému areálu je navrhnutá hlavná poľná 
cesta nP-35 smerujúca k oddychovej zóne Kríž nad Benkovcami VZO-16(REK,OZ)             
a altánok VZO-35(REK,OZ). Plánovaný je štrkový povrch o zväčšenej šírke 5,0 m na dĺžke 705 
m. Z hlavnej poľnej cesty nP-35 je zhruba v strednej čast plánovaná vedľajšia poľná cesta        
nPv-36 v lokalite Pod Pulanom. Vzhľadom k okolitej prírode bude mať zatrávnený povrch 
o šírke 4,0 m a dĺžke 245 m, a bude umožňovať prístup k novému lesnému pozemku 
navrhnutému ako interakčný prvok IP-2 v rámci MÚSES. Na úrovni oplotenia PD je navrhnutá 
odbočujúca poľná prístupová cesta nPp-37 smerom k miestnemu biokoridoru MBk-1 
s nelesnou drevinovou vegetáciou. Široká bude 3,0 m o dĺžke 146 m a bude mať nespevnený 
hlinený povrch.  

Pokračovaním pôvodnej vedľajšej poľnej cesty rPv-13 bude nová vedľajšia poľná cesta 
nPv-38. Začína na styku zariadení a opatrení VZO-10(VOD,HK-2) a odvodňovacej priekopy 
rPRIEK-2, a pokračuje kopírujúc priebeh miestneho biokoridoru MBk-1. Na úrovni styku  
nového lesného pozemku MBc-1 s MBk-1 odbočuje smerom k miestnemu biokoridoru MBk-2 
naprieč celou lúkou. Široká je 4,0 m o celkovej dĺžke 734 m a vzhľadom na lokalitu bude mať 
zatrávnený povrch. 
      Nadväzujúcou cestou bude aj vedľajšia poľná cesta nPv-39, ktorá svojou trasou bude 
začínať pri Poľcovom jarku na styku s intravilánom a bude kopírovať obvod intravilánu 
smerom k cintorínu až po príjazdovú miestnu komunikáciu rVZO—(DOP,MK-4). Široká bude 
4,0 m, dĺžku bude mať 317 m a bude mať štrkový povrch. Na výjazde od navrhovaného 
parkoviska pri cintoríne nVZO-43(VPS,PAR) bude začínať vedľajšia poľná cesta nPv-40. Táto 
cesta o šírke 4,0 m a dĺžke 284 m so štrkovým povrchom bude kopírovať obvod intravilánu 
a bude mať výjazd na hlavnú cestu I/15 - VZO-1(DOP,C) pri kaplnke. 
       Lokalita Vyše dráhy bude prepojená niekoľkými poľnými cestami. Celkovo najdlhšou 
navrhovanou vedľajšou poľnou cestou so zatrávneným povrchom bude nPv-43 o dĺžke  
1707 m a šírke 4,5 m. Výjazd na túto cestu bude z hlavnej prístupovej cesty P-1 cez betónový 
most 01/P-1(M). Trasa povedie popri melioračnom kanáli VZO-9(VOD,HK-1) smerom na 
západ a po cca 700 m odbočí smerom doľava na druhú stranu k MBk-2, tam opäť zabočí 
doľava a bude pokračovať popri Poľcovom jarku až po napojenie k vedľajšej ceste nPv-39 
v mieste existujúceho priepustu 02/rPv-13(rPR). Prepájacími cestami cez celú šírku honu 
„Vyše drahy“ budú nPp-41 a nPp-42. Kratšia z navrhovaných poľných prístupových ciest  
nPp-41 bude prechádzať od rohu cintorína rovnobežne s hlavnou cestou k melioračnému 
kanálu VZO-9(VOD,HK-1). Na ľavej strane bude pri tejto ceste navrhnutá zatrávnená medza 
nMEDZ-1 ako protierózne zariadenie a opatrenie voči vodnej erózii, cesta bude o šírke 3,5 m 
a dĺžke 517 m taktiež so zatrávneným povrchom. Dlhšia poľná prístupová cesta nPp-42 bude 
predeľovať zvyšnú časť honu „Pod hrušky“. Takiež spolu s protieróznym zariadením 
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a opatrením – vsakovacím pásom nVPAS-2 bude mať zatrávnený povrch o šírke 3,5 m na 
dĺžku 626 m. 

Na druhej strane rieky Ondavy od Ondavských Matiašoviec v lokalite Za mlynom je 
navrhnutá nová poľná prístupová cesta nPp-44. Ide o pokračovanie existujúcej ako aj 
navrhovanej poľnej cesty v spracovávanom PPÚ Malá Domaša v rovnakom období, trasovaná 
je popri nelesnom drevinovom poraste. Šírka je navrhovaná na 3,0 m , dĺžkovo to bude iba 
122 m, ktoré sú v k.ú.Benkovce a bude mať nespevnený hlinený povrch. 
      V lokalite Vysoká Vrbina v úplnej blízkosti katastrálnej hranice s Ondavskými 
Matiašovcami je navrhnutá nová poľná prístupová cesta nPp-45. Cesta prebieha popri svahu 
štátnej cesty II.triedy č.554 VZO-2(DOP,C) o šírke 3,0 m, dĺžke 134 m a bude mať nespevnený 
hlinený povrch. Poslednou a najdlhšou novou prístupovou poľnou cestou je nPp-46. Pripája 
sa k existujúcej nespevnenej poľnej ceste rPp-15 od letiskovej plochy a smeruje popri novom 
lesnom pozemku do odľahlého kúta obrábanej lokality a potom odbočuje doprava smerom 
ku hlavnej ceste podľa pôvodnej poľnej cesty v registri EKN. V tejto lokalite je možné, že 
dôjde k prípadnej zmene navrhovanej trasy tejto cesty podľa projektovaných pozemkov. 
Šírka cesty je 3,0 m, dĺžka 879 m a povrch bude nespevnený hlinený vzhľadom na obrábanú 
lokalitu. 
Tab.č.15  Bilancia spoločných komunikačných zariadení a opatrení – poľné cesty -nový stav 
Poľné cesty     

Označenie 
cesty Kategória 

dĺžka (m)/plocha (m2) 
bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

P-1 4,0/30/ štrková 111/327     
rPv-2,nPv-2 4,0/30/zatrávnená   422/1662 277/1092 

rP-4 4,5/30/ štrková     231/989 
Pp-5 3,0/30/nespevnená 314/1103     

rPv-8, nPv-8 4,0/30/ štrková   302/1194 493/1966 
rPv-13 3,0/30/ štrková     478/2411 

Pp-14, nPp-14 3,0/30/ nespevnená 127/372 180/529   
rPp-15 3,0/30/ nespevnená     259/769 
Pp-16 3,0/30/ nespevnená 251/741     

nPp-18 3,0/30/ nespevnená   465/1612   
nPp-19 3,0/30/ nespevnená   636/1950   
nPv-20 3,5/30/ zatrávnená   163/558   
nP-21 7,0/60/ AS   568/3931   

nPp-22 3,0/30/ nespevnená   792/2400   
nPv-23 4,0/30/ zatrávnená   1457/5993   
nP-24 5,0/30/ štrková   540/2673   

nPv-25 4,0/30/ štrková   407/1611   
nP-26 5,0/30/ štrková   257/1298   

nPv-27 4,0/30/ zatrávnená   271/1070   
nPv-28 4,0/30/ zatrávnená   620/2454   
nPp-29 3,0/30/ nespevnená   160/467   
nPv-30 4,0/30/ zatrávnená   930/3637   
nPp-31 3,0/30/ nespevnená   308/908   
nPp-32 3,0/30/ nespevnená   289/908   
nPv-33 4,0/30/ zatrávnená   1135/4868   
nP-34 7,0/60/AS   467/3348   
nP-35 5,0/30/ štrková   705/3499   

nPv-36 4,0/30/ zatrávnená   245/998   
nPp-37 3,0/30/ nespevnená   146/431   
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nPv-38 4,0/30/ zatrávnená   734/2971   
nPv-39 4,0/30/ štrková   317/1263   
nPv-40 4,0/30/štrková   284/1178   
nPp-41 3,5/30/ zatrávnená   517/1924   
nPp-42 3,5/30/ zatrávnená   626/2169   
nPv-43 4,5/30/ zatrávnená   1707/7689   
nPp-44 3,0/30/ nespevnená   122/356   
nPp-45 3,0/30/ nespevnená   134/390   
nPp-46 3,0/30/ nespevnená   879/2620   

Spolu 803/2543 16785/68559 1738/7227 

Spolu v obvode projektu  19326/78329 
 

Pri posudzovaní existujúceho stavu a návrhu nového stavu siete lesných ciest 
zaradených do SZO bolo potrebné posúdiť potrebu vytvárania spoločných komunikačných 
zariadení a opatrení na lesných pozemkoch v súlade s právnym stavom vlastníctva týchto 
pozemkov. V katastri Benkovce sú totiž všetky lesné pozemky (okrem komisionálne 
novozaradených) vo vlastníctve štátu (SR-LSR – „Lacovka“, „Inovec“), súkromnej osoby 
(p.Fafara – „Stavenec“) a Lesného spoločenstva Benkovce, p.s. („Čelo“ a „Stavenec“). 
Narhovať prístupové lesné cesty na týchto pozemkoch, na ktoré by mali percentuálne 
priespieť účastníci pozemkových úprav, by preto neobolo účelné, pretože reálne by tieto 
cesty slúžili iba majiteľom týchto lesov. Na základe požiadavky zástupcu najväčšieho 
vlastníka lesných pozemkov (LSR) boli preto v novom návrhu ponechané prevzaté lesné cesty 
z PSOL. Pri týchto lesných cestách sa nenavrhujú žiadne zmeny kategórii ani dĺžok. Ich 
zaradenie do kategórii 1L,2L alebo 3L bolo konzultované so zástupcom LSR ako aj so 
zhotoviteľom Odborného posudku na určenie hodnoty lesných pozemkov a porastov. 

 
Tab.č. 16  Bilancia spoločných komunikačných zariadení a opatrení – lesné cesty -nový stav 
Lesné cesty     

Označenie 
cesty Kategória 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

1L-1 4,0/30/štrková 596/2394     

2L-2 4,0/30/nespevnená 650/2231     

2L-3 4,0/30/ nespevnená 825/3496     

2L-4 4,0/30/ nespevnená 848/3461     

2L-5 4,0/30/ nespevnená 142/529     

2L-6 4,0/30/ nespevnená 817/3249     

2L-7 4,0/30/ nespevnená 1068/4260     

Spolu 4785/19620     

Spolu v obvode projektu  4785/19620 
 
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu spoločných komunikačných zariadení 
a opatrení je spracovaná v účelovej mape č.CUM01. 
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9.2 Protierózne zariadenia a opatrenia – nový stav 
 

9.2.1   Spoločné zariadenia opatrenia 
 

K novým navrhnutým spoločným zariadeniam a opatreniam za účelom ochrany 
poľnohospodárskej pôdy proti vodnej erózii budú naďalej prináležať doposiaľ vybudované 
odvodňovacie priekopy označené  rPRIEK-1 až rPRIEK-5, ktoré je samozrejme potrebné 
zrekonštruovať (vyčistenie, prehľbeie, úprava svahov brehov atď.). Na výjazde z obce po 
ľavej strane smerom do Slovenskej Kajne obopína intravilán odvodňovacia priekopa  
rPRIEK-1 o dĺžke 227 m a vyúsťuje do veľkého cestného priepustu pod štátnou cestou. 
Priekopa rPRIEK-2 o dĺžke 109 m slúži na odvodnenie miestneho biokoridoru MBk-1 
a okolitých pasienkov, a ktorý leží nad  melioračným kanálom VZO-10(VOD,HK-2) na ľavej 
strane obce smerom k intravilánu. Je súčasťou spomínaného biokoridoru v zmysle MÚSES. 
Ďalšia odvodňovacia priekopa rPRIEK-3 o dĺžke 389 m  sa nachádza hneď na vstupe do obce 
po ľavej strane cesty v smere od Sedlísk pozdĺž oplotenia prvého domu s.č.1. Z dvoch tretín 
je zarastený krovinatým porastom s ekologickou funkciou a preto v návrhu sa táto zeleň 
pričleňuje k priekope. Dlhšia priekopa rPRIEK-4 o dĺžke 496 m  prechádza úsekom poza 
intravilán na pravej strane v smere od rómskych obydlí do melioračného kanála VZO-
11(VOD,HK-3)  poza miestne futbalové ihrisko. Koryto je na mnohých miestach prekryté 
provizórnymi mostíkmi a preto pri väčšej vode nemôže spoľahlivo odvádzať povrchovú vodu 
do melioračného kanála HK-3 a následne do Ondavy. Bude potrebná celková rekonštrukcia 
vo forme prehlbenia a možno aj spevnenia po celej dĺžke. Posledná odvodňovacia priekopa 
rPRIEK-5 bude po predĺžení až po hranicu k.ú. najdlhšia - o dĺžke takmer 900 m - a prechádza 
smerom od severovýchodnej časti intravilánu smerom k rieke Ondava. V súčasnosti končí, 
resp.je zanesená cca 150 m pred hranicou k.ú. – pri rekonštrukcii je potrebné jú obnoviť 
a prehĺbiť aby plnila funkciu odvádzania prebytočnej povrchovej vody do rieky Ondava. Táto 
priekopa záhŕňa aj sprievodnú vegetáciu a je zároveň súčasťou ekologických opatrení 
navrhnutých v MÚSES (IP-3). 

Na podklade prejednávaní s užívateľom poľnohospodárskej pôdy v obvode PPÚ – PD 
Kvakovce bola navrhnutá aj nová odvodňovacia priekopa nPRIEK-6, ktorá bude zadržiavať a 
odvádzať zrážkové vody popri budúcej cyklotrase po ľavej strane cesty I/15 od obce 
Benkovce smerom na S.Kajňu. 
Priekopy sú výrazným ekostabilizačným opatrením existujúcich prírodných štruktúr.                
 

Na podklade výsledkov prejednávaní požiadaviek účastníkov PPÚ k príprave návrhu 
VZFU, ako aj v zmysle návrhov MÚSES boli nové protierózne zariadenia a opatrenia 
navrhnuté zväčša v lokalite honov „Vyše drahy“ a „Pod hrušky“. Ide o svahovitý terén 
s väčším sklonom smerom k lesom, ktorý je intenzívne a veľkoblokovo obrábanou pôdou 
a preto to dochádza k výraznejším prejavom vodnej erózie, resp.k zamokreniam. 

V spomínaných lokalitách sú navrhnuté interakčné prvky - vsakovacie pásy pozdĺž 
novonavrhnutých prístupových komunikácií k pozemkom. Vsakovacie pásy majú označenie 
nVPAS-1, nVPAS-2 a nVPAS-3 .  Dĺžky jednotlivých vsakovacích pásov sú uvedené v tabuľke č. 
17.1. Tieto vsakovacie pásy predelia veľkoblokovú ornú pôdu. Navrhované sú  tri typy 



 
 
 

                                      GEONA, s.r.o.                               
Strojárska 1831/92, 06901 Snina 

IČO : 44318022, DIČ : 2022657956, IČ DPH : SK2022657956 
Email : geona@belnet.sk, geonasnina@gmail.com 

Mobil : 0905407999, 0905437977 
____________________________________________________________________________________________________                                                              
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 Strana | 67  
 

takýchto prvkov postupne zo západu na východ, a to vsakovací pás s trvalým trávnym 
porastom a vsakovací pás so sprievodnou vegetáciou. Pásy vytvoria protierózny stupeň 
v kombinácii so sprievodnou vegetáciou. 

Medzi nový interakčný prvok bola navrhnutá aj zatrávnená medza nMEDZ-1 ako 
pokračovanie v smere navrhnutej protieróznej hrádze nHRA-1 popri inraviláne obce. 
Zatrávnená medza je vlastne voľne nadväzujúcim interakčným prvkom na spevnenú hrádzu 
na odvodnenie zamokrenej  lokality od cintorína. Protierózne opatrenia VPAS a MEDZ sú 
zároveň ekologickými prvkami – interakčný prvok nIP-7. 

Odvodňovacia priekopa nPRIEK-6  je novonavrhovaná pozdĺž celého úseku 
cyklochodníka medzi Benkovcami a Slovenskou Kajňou po ľavej strane od obrábanej ornej 
poľnohospodárskej pôdy.  Priekopa o dĺžke 437 m bude plniť funkciu odvodňovania 
a zároveň bude tvoriť spoločné protierózne zariadenie a opatrenie na ochranu ornej pôdy 
v lokalite Vyše dráhy. Pôvodná cestná priekopa by bola po vybudovaní cyklochodníka 
nedostatočná, nedokázala by v prípade výdatnejších zrážok dostatočne odvodňovať.  

Najväčším navrhovaným spoločným protieróznym zariadením a opatrením je suchý 
polder nPOLDER-1 v lokalite medzi odvodňovacou priekopou rPRIEK-2 a melioračným 
kanálom VZO-10(VOD,HK-2). Predbežne je naprojektovaná plocha o výmere 15605 m2 . 
Suchý polder bude ochranným protipovodňovým objektom a súčasne bude plniť okrem 
technickej aj krajinotvornú a ekologickú funkciu (nIP-10). Návrh suchého poldra z dôvodu 
protipovodňovej ochrany vychádza z komplexného posúdenia hydrologických 
a morfologických pomerov. V danej lokalite je dlhodobo zamokrený a podmáčaný trvalý 
trávny porast. 
      Na ľavej strane hranice intravilánu je navrhnutá spevnená vyvýšená hrádza nHRA-1     
a nHRA-2 ako spoločné protierózne zariadenia a opatrenie. Dlžka týchto hrádzi je pri nHRA-1 
160 m  a pri hrádzi nHRA-2 149 m . Predmetné hrádze budú slúžiť na zamedzenie prístupu 
vody na kontaktnej podmáčanej ploche okolo Poľcovho jarku do okolitých záhrad. 

Nové spoločné veterné protierózne opatrenie je navrhnuté popri navrhovanej 
prístupovej ceste nPv-25 k novej rekreačnej oddychovej zóne VZO-17(REK,OZ). Navrhnutý je 
vetrolam   nVET-2 o dĺžke 327 m. Existujúci vetrolam VET-1 bez zmeny o dĺžke  856 m bude 
naďalej plniť svoju funkciu ako veterné spoločné protierózne zariadenie a opatrenie na 
svojom pôvodnom mieste na katastrálnej hranici s Vyšným Kazimírom. Oba vetrolamy sú 
zaradené aj do ekologických a krajinotvorných opatrení ako interakčné prvky (IP-1 a nIP-8). 
 
Tab.č.17.1   Bilancia spoločných protieróznych zariadení a opatrení – vodná erózia - nový stav 

Označenie protierózneho 
zariadenia a opatrenia 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 
Poznámka 

(označenie v rámci 
MÚSES) 

rPRIEK-1     227/1296   
rPRIEK-2     109/376 časť MBk-1 
rPRIEK-3     389/5966   
rPRIEK-4     496/2028   
rPRIEK-5     897/7313 časť rIP-3 
nPRIEK-6   437/881     
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nVPAS-1   466/2230   nIP-7 
nVPAS-2   602/2984   nIP-7 
nVPAS-3   412/2085   nIP-7 
nMEDZ-1   654/3123   nIP-7 
nHRA-1   160/767     
nHRA-2   149/708     

nPOLDER-1   N/15605   nIP-10 

Spolu   2880/28383 2118/16979   

Spolu v obvode projektu  4998/45362 
 

Tab.č.17.2   Bilancia spoločných protieróznych zariadení a opatrení – veterná erózia –  
nový stav 

Označenie protierózneho 
zariadenia a opatrenia 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 
Poznámka 

(označenie v rámci 
MÚSES) 

VET-1 856/10242     IP-1 
nVET-2   327/1623   nIP-8 

Spolu 856/10242 321/1623   

Spolu v obvode projektu  1183/11865 
 
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu spoločných protieróznych zariadení 
a opatrení je spracovaná v účelovej mape č.CUM02. 
 
9.3   Vodohospodárske zariadenia a opatrenia – nový  stav 
 
9.3.1 Verejné zariadenia a opatrenia 
 

Zostávajúce verejné vodohospodárske zariadenie a opatrenie je VZO-7(VOD,VT-1) 
o výmere 422604 m2, vodný tok Ondava. Tvorí hlavnú hydrologickú os územia a preteká zo 
severu na juh, východnou časťou k. ú. Benkovce o dĺžke 5950 m. Ďalším navrhnutým 
verejným zariadením a opatrením je Benkovský potok  VZO-8(VOD,VT-2). Je najväčším 
prítokom rieky Ondavy o celkovej dĺžke 500 m. Brehy sú v spodnej výtokovej časti trávnaté 
regulované spevnené, dno je tesne pri výtoku z obce spevnené dlažbou. Obe VZO zahŕňajú aj 
sprievodnú NDV, pričom vodný tok Ondavy so sprievodnou vegetáciou bude súčasťou 
plánovaného územia európskeho významu – ÚEV Stredný tok Ondavy. 
Na podklade prejenania nárhu VZFU budú obe tieto VZO vo vlastníctve štátu v správe 
SVP,š.p.. 

Významnou časťou navrhovaných verejných vodohospodárskych zariadení a opatrení 
sú už existujúce melioračné kanály VZO-9(VOD,HK-1) až VZO-14(VOD,HK-6). V návrhu 
nového stavu boli do pozemkov kanálov zahrnuté pobrežné porasty v šírke 1m na obe strany 
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od horných hrán brehových línií. Melioračné kanály budú po PPÚ vo vlastníctve štátu 
v správe Hydromeliorácii, š.p.(potrebnú výmeru poskytne SR-SPF). 

V k. ú. Benkovce sa nachádza hydromelioračná povrchová odvodňovacia sieť 
o celkovej dĺžke 3,378 km vybudovaná v rokoch 1976-1981. Hlavnú sieť melioračných 
kanálov tvorí sústava.  Sústava začína zo severu na hranici s k.ú. Slovenská Kajňa kanálom 
VZO-9(VOD,HK-1) -  evid. č. 5413 047 005,ktorý pramení v lesnom poraste lokality Lacovka 
a po prechode hlavnou cestou VZO-1(DOP,C)  vyúsťuje do rieky Ondava. Ďalším v poradí je 
VZO-10(VOD,HK-2) -  evid. č. 5413 047 006, zo západnej strany prameniaci v Poľcovom jarku 
nad intravilánom obce a vtekajúci smerom do intravilánu obce pri areáli PD.  Existujúce 
melioračné kanály VZO-11(VOD,HK-3) - evid. č. 5413 047 004, VZO-12(VOD,HK-4) - evid. č. 
5413 047 003, VZO-13(VOD,HK-5) a VZO-14(VOD,HK-6) sa nachádzajú na pravej strane 
v úseku  od štátnej cesty I.triedy č.15 VZO-1(DOP,C)  pri smere jazdy do obce od Sedlísk 
a zaúsťujú až do vodného toku Ondava. 
 
Tab.č.18  Bilancia verejných vodohospodárskych zariadení a opatrení – nový stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

VZO-7(VOD,VT-1) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 422604 vodný tok - neupravený 

VZO-8(VOD,VT-2) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 5002 vodný tok - upravený 

VZO-9(VOD,HK-1) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 4518 melioračný kanál 

VZO-10(VOD,HK-2) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 4142 melioračný kanál 

VZO-11(VOD,HK-3) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 3006 melioračný kanál 

VZO-12(VOD,HK-4) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 5279 melioračný kanál 

VZO-13(VOD,HK-5) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 2217 melioračný kanál 

VZO-14(VOD,HK-6) vodohospodárske zariadenie a opatrenie 6098 melioračný kanál 

Spolu 452866   
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu verejných vodohospodárskych zariadení 
a opatrení je spracovaná v účelovej mape č.CUM03 a CUM05. 
 
 

9.3.2 Spoločné zariadenia a opatrenia 
 

Medzi navrhované spoločné vodohospodárske zariadenia a opatrenia patrí Poľcov 
potok alebo tiež prezývaný Poľcov jarok VT-3. Má dĺžku 970 m a rozprestiera sa na ploche        
19444 m2.  

K novým navrhnutým spoločným vodohospodárskym zariadeniam a opatreniam budú 
naďalej prináležať doposiaľ vybudované odvodňovacie priekopy označené  rPRIEK-1 až  
rPRIEK-5. Na výjazde z obce po ľavej strane smerom do Slovenskej Kajne obopína intravilán 
odvodňovacia priekopa rPRIEK-1 o dĺžke 215 m a vyúsťuje do veľkého cestného priepustu 
pod štátnou cestou. Priekopa rPRIEK-2 o dĺžke  105 m  slúži na odvodnenie malého lesíka, 
ktorý leží nad  melioračným kanálom VZO-10(VOD,HK-2) na ľavej strane obce smerom k 
intravilánu. Ďalšia odvodňovacia priekopa rPRIEK-3 o dĺžke 310 m  sa nachádza hneď na 
vstupe do obce po ľavej strane cesty v smere od Sedlísk pozdĺž oplotenia prvého domu s.č.1. 
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Dlhšia priekopa rPRIEK-4 o dĺžke 493 m  prechádza úsekom poza intravilán na pravej strane 
v smere od rómskych obydlí do melioračného kanála VZO-11(VOD,HK-3) poza miestne 
futbalové ihrisko. Posledná odvodňovacia priekopa rPRIEK-5 bude po predĺžení najdlhšia – 
cca 900 m a prechádza smerom od severovýchodnej časti intravilánu smerom k rieke 
Ondava. Priekopy je potrebné zrevitalizovať, prečistiť korytá od nánosov, príp. spevniť 
niektoré brehy výsadbou novou sprievodnou vegetáciou alebo zatrávnením. Všetky zásahy 
musia byť údržbového charakteru, napr. vykonávať pravidelne údržbu brehovej vegetácie, 
aby nevytvárala bariéry na vodných tokoch a melioračných kanáloch.  

 
Existujúcim vodohospodárskym spoločným zariadením a opatrením je rMOK. Tvoria 

ho mokraďné spoločenstvá s výraznym zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej 
a podzemnej vody vo väzbe na súš. Výmera plochy bude 5201 m2. Je dôležitým biotopom pre 
faunu, najmä pre vtáky a obojživelníky (rIP-4). Pôsobí ekostabilizačne a pôdoochranne. 
Súčasťou je aj malý ovocný sad. Táto mokraď bude súčasťou VZO rekeačného charkteru  
(rVZO-15). Rekonštrukcia predstavuje úpravu hraníc smerom na sever za účelom vytvorenia 
pozemku pravidelného tvaru, ktorý bude nadväzovať na okolité SZO a VZO. 

 
Nová odvodňovacia priekopa nPRIEK-6  je navrhovaná pozdĺž celého úseku 

cyklochodníka medzi Benkovcami a Slovenskou Kajňou po ľavej strane od obrábanej ornej 
pôdy.  Priekopa o dĺžke 437 m a ploche 881 m2 bude plniť funkciu odvodňovania a zároveň 
bude tvoriť spoločné protierózne zariadenie a opatrenie na ochranu ornej pôdy v lokalite 
Vyše dráhy. Pôvodná cestná priekopa by bola po vybudovaní cyklochodníka nedostatočná, 
nedokázala by v prípade výdatnejších zrážok dostatočne odvodňovať predmetnú lokalitu.  

 
Úplne novým navrhovaným spoločným vodohospodárskym zariadením a opatrením 

je suchý polder nPOLDER-1 v lokalite medzi odvodňovacou priekopou rPRIEK-2 
a melioračným kanálom VZO-10(VOD,HK-2). Predbežne je naprojektovaná plocha o výmere 
15488 m2 . Suchý polder bude ochranným protipovodňovým objektom a súčasne bude plniť 
okrem technickej aj krajino-tvornú a ekologickú funkciu. Návrh suchého poldra z dôvodu 
protipovodňovej ochrany vychádza z komplexného posúdenia hydrologických 
a morfologických pomerov. V danej lokalite je dlhodobo zamokrený a podmáčaný trvalý 
trávny porast, čo v značnej miere znemožňuje využitie na spásanie ovcami alebo 
vykonávanie iných poľnohospodárskych činností. Uvedený polder je navrhnutý aj v MÚSES 
ako významný interakčný prvok nIP-10. 
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Tab.č.19  Bilancia spoločných vodohospodárskych zariadení a opatrení – nový stav 

Označenie vodohospodárskeho 
zariadenia a opatrenia 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

VT-3 970/19444     

rMOK   N/5201 

rPRIEK-1     227/1296 

rPRIEK-2     109/376 

rPRIEK-3     389/5966 

rPRIEK-4     496/2028 

rPRIEK-5     897/7313 

nPRIEK-6   437/881   

nPOLDER-1   N/15605   

Spolu 945/19444 437/16486 2118/22180 

Spolu v obvode projektu  3500/58110 
 
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu spoločných vodohospodárskych 
zariadení a opatrení je spracovaná v účelovej mape č.CUM03. 
 

9.4 Ekologické zariadenia a opatrenia – nový stav 

 
9.4.1 Spoločné zariadenia a opatrenia 

Medzi spoločné ekologické zariadenia a opatrenia boli zaradené nasledujúce 
existujúce  a novonavrhované ekologické prvky – biocentrá, biokoridory, interakčné prvky 
a ekologické opatrenia a zariadenia vyššieho významu. 

V západnej časti územia bol za spoločné ekologické zariadenie a opatrenie navrhnutý 
nový lesný pozemok biocentrum MBc-1 Brezina. Biocentrum miestneho významu tvoria lesné 
spoločenstvá uprostred TTP, ktoré sa v spodnej časti zužujú a prechádzajú do miestneho 
biokoridoru. Tieto spoločenstvá predstavujú bývalú rozptýlenú drevinovú vegetáciu, ktorá sa 
postupne premenila na súvislý lesný porast vo forme lesíka. Biocentrum slúži ako refúgium pre 
rôzne druhy fauny ako napr. pre avifaunu, poskytuje možnosti na hniezdenie a predstavuje 
vhodný potravný habitat. Nachádza sa na pahorkatinovom reliéfe, kde sa prejavujú 
geodynamické javy (svahové deformácie a vodná erózia), preto plní aj pôdoochrannú funkciu. 
       Oveľa väčším biocentrom miestneho významu je MBc-2 Lacovka-Verechovka. 
Vzhľadom na úctyhodnú rozlohu 762995 m2 sa jedná o významnejšie ekologické zariadenia 
a opatrenie. Vhodným stavom prírodných podmienok umožňuje existenciu prirodzených 
pôvodných živočíšnych a rastlinných spoločenstiev. Okrem toho  tieto biocentrá plnia funkcie 
miestnych centier ekologickej diverzity. Ich prioritnou úlohou je zachovanie prirodzeného 
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genofondu územia. Biocentrum miestneho významu tvoria lesné spoločenstvá zväzu 
Fagion nezmiešaných bučín a zmiešaných jedľovo-bukových lesov s prevahou buka lesného a 
s bohatým, viacvrstvovým bylinným podrastom. Lesné spoločenstvá sú rôznoveké, miestami 
sa vyskytujú aj staršie jedince. Lesný porast plní vodohospodársko - produkčnú funkciu, 
predstavuje pramennú oblasť pre bezmenné vodné toky. V biocentre sa nachádza plocha 
uznaného lesného porastu. 
 
Tab.č.20.1  Bilancia spoločných ekologických zariadení a opatrení – biocentrum miestneho významu 
- nový stav  

Označenie ekologického a 
krajinotvorného zariadenia a 

opatrenia 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 
Poznámka 

(označenie v rámci 
PEO) 

MBc-1 N/85053       

MBc-2 N/762995       

Spolu N/848048       

Spolu v obvode projektu  N/848048 
 
  

 
Obr.44 Vpravo je miestne biocentrum MBc-2 a vľavo je miestne biocentrum MBc-1 v lokalite Brezina 

 
           K ďalším novonavrhovaným spoločným ekologickým zariadeniam a opatreniam patria 
biokoridory miestneho významu. Slúžia prevažne na migráciu organizmov medzi biocentrami  



 
 
 

                                      GEONA, s.r.o.                               
Strojárska 1831/92, 06901 Snina 

IČO : 44318022, DIČ : 2022657956, IČ DPH : SK2022657956 
Email : geona@belnet.sk, geonasnina@gmail.com 

Mobil : 0905407999, 0905437977 
____________________________________________________________________________________________________                                                              
 
 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 Strana | 73  
 

MBc-1 a MBc-2, ale aj pre ďalšie okolité biocentrá v susednom katastrálnom území Slovenská Kajňa. 
Okrem toho plnia funkcie aj ako protierózne spoločné zariadenia a opatrenia, a taktiež aj 
vodohospodárske verejné aj spoločné zariadenia a opatrenia. 
 
            Prvým biokoridorom je plocha MBk-1 Pod Brezinou o dĺžke 451 m. Situačne sa nachádza z ľavej 
strany intravilánu od odvodňovacej priekopy rPRIEK-2 smerom nahor k biocentru MBc-1. Stredom 
tohto biokoridoru preteká bezmenný sezónny potok, ktorý sa vlieva do melioračného kanála   
VZO-10(VOD,HK-2). Terestrický biokoridor miestneho významu plynule nadväzuje na miestne 
biocentrum Brezina, rozdeľuje TTP vo forme lúk a pasienkov. Biokoridor predstavuje v okolitej krajine 
významnú funkčnú ekostabilizačnú zeleň, zmierňuje prejavy vodnej erózie a poskytuje refúgium pre 
faunu.  
           Ďalším biokoridorom je MBk-2 o dĺžke 997 m. Hydrický biokoridor miestneho významu 
predstavuje samotný tok a brehový porast vodného toku Poľcov jarok (VT-3) s nízkou vodnou 
hladinou. Vodný tok pramení na okraji lesa v biocentre Lacovka - Verechovka. Biokoridor poskytuje 
migračnú trasu, vhodné podmienky pre rozmnožovanie a získavanie potravy pre rôzne druhy fauny. 
Tento biokoridor je vytvorený sprievodnou vegetáciou a brehovými porastami okolo uvedeného 
potoka Poľcov jarok. Charakteristický vzhľad brehových porastov dodávajú vzrastlé topole biele s 
imelom bielym v korunách stromov. 
  
            Tretím biokoridorom je MBk-3 Pod hrušky – Niže drahy o dĺžke 797 m. Nachádza sa pri 
katastrálnej hranici so Slovenskou Kajňou. Začína na úpätí lesného pozemku v lokalite Lacovka. 
Prírodná plocha je vytvorená a zarastená lesným aj nelesným drevinovým porastom okolo 
prameniaceho potôčika, ktorý sa mení na melioračný kanál VZO-9(VOD,HK-1). Biokoridor prechádza 
intenzívne obhospodarovanou krajinou a predstavuje významný krajinný prvok zvyšujúci ekologickú 
stabilitu okolitého územia. Poskytuje vhodné podmienky pre hniezdenie a získavanie potravy pre 
rôzne druhy avifauny.  
 
Tab.č.20.2 Bilancia spoločných ekologických zariadení a opatrení – biokoridor miestneho významu - 
nový stav  

Označenie ekologického a 
krajinotvorného zariadenia a 

opatrenia 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 
Poznámka 

(označenie v rámci 
PEO) 

MBk-1 451/8471     rPRIEK-2 
MBk-2 997/25200       
MBk-3 797/21278       

Spolu 2245/54949       

Spolu v obvode projektu  2245/54949 
 

            Interakčné prvky sú najdôležitejším prostriedkom, ktorým môžeme krajinu výrazne ovplyvniť 
na miestnej úrovni. Navrhnuté sú plošné, líniové a bodové interakčné prvky. 
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            Interakčný prvok vetrolam označený ako IP-1 je ochranný protierózny lesný pás v lokalite 
vrcholu kopca Hrebovka o dĺžke 822 m. Navrhuje sa pásová výsadba stromov a krov v takej šírke 
a vzdialenosti medzi sebou, aby nahradili pôdoochrannú funkciu na ploche 10242 m2. Interakčný 
prvok IP-1 je zároveň protierózny prvok proti veternej erózii (VET-1). 
            Ďalším interakčným prvkom je nový lesný pozemok v lokalite Pod Pulanom označený ako  
IP-2 o dĺžke 551 m na ploche 28080 m2. Jedná sa o lesný pás, resp.nelesnú drevinovú vegetáciu 
v otvorenej krajine s lúkami a pasienkami na pahorkatinovom reliéfe, kde dochádza ku 
geodynamickým javom, a preto plní aj pôdoochrannú funkciu. Zároveň táto vegetácia spevňuje 
brehy tohto potoka svojím koreňovým systémom, čím zvyšuje ekologickú stabilitu územia. 
           Ďalším interakčným prvkom je navrhovaná rIP-3 v lokalite Čičaky. Jedná sa o pôvodnú 
odvodňovaciu priekopu rPRIEK-5 a sprievodnú zeleň až po hranicu k.ú.pri rieke Ondava, ktorá 
odvádza prebytočnú vodu od intravilánu na úseku o dĺžke 903 m až do rieky Ondava. Zároveň plní 
funkciu spoločného vodohodpodárskeho,spoločného protierózneho  a spoločného ekologického 
zariadenia a opatrenia. Plocha 9737 m2 je porastená krovinatým a nelesným drevinatým porastom 
po celom úseku priekopy. 
           Plošným interakčným prvkom je mokraď rIP-4 v oddychovej zóne Močarky VZO-15(REK,OZ). 
Tvoria ho mokraďné spoločenstvá s výraznym zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej 
a podzemnej vody vo väzbe na súš. Výmera plochy bude 5201 m2. Je dôležitým biotopom pre faunu, 
najmä pre vtáky a obojživelníky. Pôsobí ekostabilizačne a pôdoochranne. Súčasťou je aj malý ovocný 
sad. 
   
     Líniovým interakčným prvkom je IP-5, ktorým je existujúci pôvodný melioračný kanál               
VZO-11(VOD,HK-3) v lokalite Niže Valala. Ide o verejné vodohospodárske zariadenie a opatrenie 
o dĺžke 443 m. Interakčný prvok predstavuje odvodňovací kanál so sprievodnou vegetáciou 
a priľahlý lúčny porast. Miestami sa tu v podmáčaných depresiách vyskytujú vysoké ostrice. V okolí 
sa nachádza intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda.  
 
     Ďalším rovnakým líniovým interakčným prvkom je IP-6 , ktorým sú existujúce pôvodné melioračné 
kanály VZO-12(VOD,HK-4), VZO-13(VOD,HK-5) a VZO-14(VOD,HK-6). Interakčný prvok predstavujú tri 
odvodňovacie kanále s rôznym stupňom zarastania NDV. Druhové zloženie sprievodnej vegetácie je 
veľmi podobné, tvoria ho dominantné dreviny vŕba, svíb krvavý a liany ako je napr. plamienok plotný  
a ostružina ožinová. Odvodňovacie kanále rozdeľujú veľkoblokovú ornú pôdu  na menšie bloky a ústia 
do rieky Ondava. Taktiež sa jedná o verejné vodohospodárske zariadenia a opatrenia spolu o dĺžke 
1415 m na ploche 13594 m2 v lokalitách Petkovec a Útoky.   
 
     Nový interakčný prvok predstavuje nIP-7. Interakčný prvok predstavuje návrh vegetačných 
prvkov s protieróznou funkciou, ktoré predelia veľkoblokovú ornú pôdu. Tieto vegetačné prvky 
budú plniť  aj ekostabilizačnú funkciu v krajine a zabezpečia prepojenosť biokoridorov. Navrhované 
sú štyri typy takýchto prvkov tvoriace nIP-7 postupne zo západu na východ: vsakovací pás s TTP; 
vsakovací pás so sprievodnou vegetáciou; zatrávnená medza – protierózny stupeň v kombinácii so 
sprievodnou vegetáciou a vsakovací pás s TTP. Konkrétne sú to novonavrhnuté vsakovacie pásy 
nVPAS-1, nVPAS-2 a nVPAS-3. Tieto pásy pozemku sú s vyššou infiltračnou schopnosťou, ktorej 
hlavným cieľom je transformácia povrchového odtoku vody napr. topiaceho sa snehu na 
podpovrchovú vodu. Do interakčného prvku bola zaradená aj zatrávnená medza nMEDZ-1, ktorá 
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taktiež plní funkciu aj ako protierózne zariadenie a opatrenie voči vodnej erózii. Spoločná dĺžka 
týchto zariadení je 2134 m a plocha tohto interakčného prvku je 10422 m2.   
 
      Ďalším novým interakčným prvkom je nIP-8, ktorým je navrhovaný nový vetrolam nVET-2 
v lokalite Dlhé. Predstavuje nové spoločné protierózne zariadenie a opatrenie proti veternej erózii. 
Bude o dĺžke 327 m  na ploche 1623 m2. Interakčný prvok predstavuje návrh ochrannej, izolačnej 
vegetácie s funkciou vetrolamu. Línia drevinovej vegetácie bude poskytovať refúgium pre rôzne 
druhy fauny a pôsobiť ekostabilizačne v okolitej poľnohospodárskej krajine. 
 
     Popri štátnej ceste č.I/15 VZO-1(DOP,C) je navrhnutý interakčný prvok nIP-9. Navrhovaný 
interakčný prvok tvorí drevinová vegetácia medzi cestou a novou cyklotrasou, ktorá predstavuje 
funkčnú ekologickú sprievodnú zeleň. Interakčný prvok bude mať hygienickú, estetickú 
a krajinársku funkciu a celkovo podporí zlepšenie mikroklimatických pomerov. Dĺžka bude 1149 m 
na ploche 5174 m2. 
 
     Najväčším interakčným prvkom čo do plochy je navrhnutý nIP-10 v lokalite Pod Hrebovkou. 
Navrhovaný interakčný prvok predstavuje suchý polder nPOLDER-1, ktorý bude ochranným 
protipovodňovým vodohospodárskym zariadením a opatrením, a súčasne bude plniť okrem 
technickej aj krajinnotvornú a ekologickú funkciu. Návrh suchého poldra z dôvodu protipovodňovej    
ochrany musí vychádzať z komplexného posúdenia hydrologických a morfologických pomerov v 
danom území. Predbežne navrhovaná plocha suchého poldra bude 15605 m2.  
 
 

 
Obr.45 Celkový pohľad na lokalitu Pod Hrebovkou navrhnutú na výstavbu suchého poldra – nIP10 

(protierózne opatrenie nPOLDER-1), vľavo je miestny biokoridor MBk-2 a vpravo je miestny 
biokoridor MBk-1 
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Tab.č.20.3  Bilancia spoločných ekologických zariadení a opatrení – interakčné prvky –  
nový stav 

Označenie ekologického a 
krajinotvorného zariadenia a 

opatrenia 

dĺžka (m)/plocha (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 
Poznámka 

(označenie v rámci 
PEO) 

IP-1 822/10242     VET-1 
IP-2 551/28080       
rIP-3     903/9737 rPRIEK-5 
rIP-4     156/5201   
IP-5 443/3006       
IP-6 1415/13594       

nIP-7   2134/10422   nVPAS-1,2,3  nMEDZ-1 
nIP-8   327/1623   nVET-2 
nIP-9   1149/5175     

nIP-10   N/15605   nPOLDER-1 

Spolu 3231/54922 3610/32825 1059/14938   

Spolu v obvode projektu  7900/102684 

 
 

 
Obr.46 Prípad prelínania prvkov VZFU - Interakčný prvok rIP-3, zároveň vodohospodárske 

zariadenie a opatrenie rPRIEK-5 a zároveň časť je tiež protieróznym zariadením a opatrením 
 
 Na základe záverov biogeografických seminárov konaných v rámci Európskej 
komisie v roku 2018, kde sa hodnotila úplnosť národného zoznamu území európskeho 
významu, vyplynula pre Slovensko požiadavka doplniť národný zoznam území európskeho 
významu o ďalšie územia pre nedostatočne pokryté biotopy a druhy európskeho významu. 
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Na základe tejto požiadavky je časť vodného toku Ondava v okrese Vranov nad Topľou 
navrhovaná na zaradenie do sústavy chránených území Natura 2000 ako navrhované územie 
európskeho významu nÚEV s názvom Stredný tok Ondavy. Stredná časť riešeného územia je 
prekrytá nadregionálnym biokoridorom Ondava a regionálnym biocentrom.  
 Podkladom pre návrh územia lokality ÚEV bol digitálny podklad z návrhu, ktorý 
poskytlo RCOP Prešov vo formáte DGN. Výmera územia pre kataster Benkoviec vyplývajúca 
z tohto podkladu je 559 628 m2. Na základe výsledkov predchádzajúcich etáp účelového 
mapovania polohopisu a výškopisu a na podklade niekoľkých konzultácii so ŠOP RCOP Prešov 
bolo vykonané upresnenie hraníc ÚEV, a to formou zosúladenia so skutočným priebehom 
rieky Ondava vrátane brehových a sprievodných porastov, zväčša v inundačnom území rieky. 
Pri návrhu boli zohľadnnené aj požiadavky správcu vodného toku – SVP,š.p.. Takto navrhnutá 
a upresnená výmera predmetného územia bude 578332 m2. Táto výmera a hranice nemusia 
byť v tejto etape konečné a budú sa spresňovať v priebehu prejednávania požiadaviek 
účastníkov projektu PÚ v spolupráci s RCOP Prešov, resp. OÚ – OSŽP, Vranov nad Topľou. 
V území je navrhovaný druhý stupeň ochrany. 
 
Tab.č.20.4  Bilancia spoločných ekologických zariadení a opatrení vyššieho významu - nový 
stav 
Ekologické zariadenia a opatrenia vyššieho významu   

Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera Poznámka 

SKUEV4008 Stredný tok Ondavy chránené územie európsky 578332 NATURA 2000 

Spolu  578332   
 
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu spoločných ekologických 
a krajinotvorných zariadení a opatrení je spracovaná v účelovej mape č.CUM04. 
 
 

9.5 Verejné zariadenia a opatrenia – nový stav 

                Verejné zariadenia a opatrenia v PPÚ Benkovce boli navrhnuté po prerokovaní so 
združením účastníkov pozemkových úprav a starostkou obce p.Pavliškovou na viacerých 
sedeniach. Návrhy a požiadavky občanov obce boli pretransformované do jednotlivých nových 
verejných zariadení a opatrení. 
Lokalizácia a označenie nového navrhovaného stavu verejných zariadení a opatrení je 
spracovaná v účelovej mape č.CUM05. 
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9.5.1 Zariadenia na rekreáciu 
 

Navrhovaný stav zrekonštruovaných zariadení pozostáva z väčšej časti z už 
existujúcich zariadení na rekreáciu, ktoré je potrebné zrevitalizovať príp.rozšíriť .  

V blízkosti intravilánu je využívaná lokalita Močarky VZO-15(REK,OZ) na rekreačné 
účely s oddychovými lavičkami a ohniskom. Ide o už existujúce zariadenie, ktorú bude 
potrebné revitalizovať. Uvedenú lokalitu navrhujeme rozšíriť až do výmery 5201 m2 . 
Nakoľko trávnaté plochy sú výrazne podmočené , podľa toho aj ten ľudový názov Močarky, je 
potrebné lokalitu sčasti odvodniť vhodným prírodným spôsobom. Počas revitalizácie sa však 
musí brať na zreteľ, že ide o vzácne spojenie „mini“ mokrade a prírodného biotopu 
s rekreačným využitím. Bude potrebné vysadiť ochranné porasty na oddelenie od 
poľnohospodársky obrábanej pôdy, spevniť prístupovú cestu príp.vybudovať prírodné 
odstavné plochy pre cyklistov, matky s deťmi. 

Významným pútnickým miestom je oddychová zóna „Kríž nad obcou“ – označenie             
VZO-16(REK,OZ) . Symbolická poloha nad obcou Benkovce je predurčená na pútnické 
a zároveň oddychové miesto pre veriacich z obce, ako aj zo širokého okolia. Okolo kríža je 
niekoľko drevených masívnych lavičiek. V blízkosti sa už buduje altánok VZO-36(REK,OZ)   
pre ďalšie aktivity. Bude potrebné vybudovať novú prístupovú cestu, nakoľko pôvodná je 
značne podmáčaná hlavne počas daždivých a vlhkých období. Oddychová zóna kríža sa bude 
rozprestierať spolu na ploche 388 m2 , plocha altánka bude 240 m2 . Kríž je existujúce verejné 
zariadenie a opatrenie na rekreáciu, altánok je novým verejným zariadením a opatrením. 

Novonavrhnutou  lokalitou na rekreáciu je oddychová zóna pri Ondave  
VZO-17(REK,OZ). Predbežne bola vyčlenená plocha o výmere 1 6659 m2. Zóna je lokalizovaná 
v zákrute oproti existujúcej čističke odpadových vôd na pravom brehu rieky Ondavy. 
V súčasnosti je často využívaná miestnymi rybármi za účelom športového rybolovu, na brehu 
rieky sú uložené staré sedačky a vyhotovené dočasné prístrešky. Nakoľko sa jedná o územie 
Nadregionálneho biokoridoru Ondava ( NRBk-2) a návrhu územia európskeho významu 
(nÚEV), akékoľvek činnosti podliehajú povoleniam a súhlasom zo strany Štátnej ochrany 
prírody. 

Novým verejným zariadením a opatrením bude plánovaná cyklotrasa Vranov nad 
Topľou – RO Domaša – úsek Benkovce. Podľa predloženého projektu k územnému konaniu 
bola vykreslená trasa v návrhu VZFU. Vo VZFU je toto verejné zariadenie na rekreáciu 
očíslované postupne po jednotlivých úsekoch smerom od katastrálnej hranice s obcou 
Slovenská Kajňa od VZO-26(REK,CT)  až po VZO-35(REK,CT) smerom na obec Sedliská.  

Priebeh cyklotrasy je situovaný od obce Sedliská cez lesnú cestu 3L-11 medzi štátnou 
cestou VZO-1(DOP,C) a riekou Ondava – úseky VZO-35(REK,CT), VZO-34(REK,CT)                                   
a VZO-33(REK,CT). Pokračuje v lokalite Útoky popri okraji lesného porastu priblížením 
k asfaltovej ceste priebežne po pravej strane  – úsek  VZO-32(REK,CT) až po melioračný kanál  
VZO-13(VOD,HK).  Popred Majer nasleduje úsek VZO-31(REK,CT), ďalej pokračuje trasa   
predelená melioračnými kanálmi a poľnohospodárskymi vjazdami na úseky VZO-30(REK,CT) 
a VZO-29(REK,CT) až po hranicu obce Benkovce. Pri ihrisku zabočí doprava úsek cyklochod-
níka VZO-29(REK,CT)  cez areál ihriska popri oplotení na lokalitu Niže Valala, tam sa zatočí 
doľava a opäť popri odvodňovacej priekope pokračuje priamym úsekom VZO-28(REK,CT)  až 
k rómskym obydliam. Po prechode cez Benkovský potok je trasa situovaná ďalej opäť popri 
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koncoch záhrad na hranici s intravilánom až na koniec intravilánu – priamy úsek                 
VZO-27(REK,CT) . Na rohu sa stáča smerom k hlavnej ceste, cez štátnu cestu prechádza na 
druhú stranu a odbočuje doprava smerom na Slovenskú Kajňu. Navrhovaná projektovaná 
trasa VZO-26(REK,CT)  prebieha popri odvodňovacej cestnej priekope až po melioračný kanál 
VZO-9(VOD,HK) a po prejazde cez neho pokračuje smerom na obec Slovenská Kajňa.  
 
Tab.č.21  Bilancia verejných zariadení a opatrení na rekreáciu – nový stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

rVZO-15(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 5201 oddychová zóna "Močarky" 
rVZO-16(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 388 oddychová zóna "Kríž nad obcou" 
rVZO-17(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 16658 oddychová zóna pri Ondave 
nVZO-26(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 2473 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-27(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 5809 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-28(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 1424 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-29(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 1291 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-30(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 1440 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-31(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 2360 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-32(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 1254 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-33(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 1178 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-34(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 1795 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-35(REK,CT) zariadenie na rekreáciu 5785 cyklochodník Vranov-RO Domaša 
nVZO-36(REK,OZ) zariadenie na rekreáciu 240 altánok pod "Krížom nad obcou" 

Spolu 47296   

 
Obr.47 Navrhnutý úsek cyklochodníka nVZO-35(REK,CT) v lesnom poraste medzi štátnou cestou                      

VZO-1(DOP,C) a riekou Ondava VZO-7(VOD,VT-1) 
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9.5.2    Športové zariadenia 

 V návrhu VZFU sa počíta medzi nový stav existujúce verejné športové zariadenie 
futbalové ihrisko rVZO-18(SPO,FI) o výmere 17007 m2 , ktoré je potrebné rekonštruovať . 
Povrch ihriskovej plochy je nutné revitalizovať a je potrebné dobudovať nevyhnutnú 
infraštruktúru – novú tribúnu pre sediacich divákov, funkčné sociálne zariadenia, oplotenie 
celého športového areálu, šatne pre hrajúce mužstvá príp.parkovacie plochy  atď. Pôvodnú 
plochu areálu ihriska navrhujeme rozšíriť až po novonavrhnutú poľnú cestu nP-26. 

 
Tab.č.22 Bilancia verejných športových zariadení a opatrení  – nový stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

rVZO-18(SPO,FI) zariadenie na šport 17007 futbalové ihrisko 

Spolu 17007   

 
9.5.3   Zariadenia a opatrenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

 
Navrhované zariadenie a opatrenie na odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

predstavuje funkčný areál čističky odpadových vôd rVZO-24(COV) o výmere 954 m2 .  
Pôvodnú plochu ČOV z prieskumov navrhujeme rozšíriť o manipulačnú plochu okolo 
oplotenia v priestore medzi novou poľnou cestou nPv-25, Benkovským potokom a Ondavou, 
kde sa aj v súčasnosti nachádzajú záhumienky pre sezónnu zeleninu. 
 
Tab.č.23  Bilancia verejných zariadení a opatrení na odvádzanie a čistenie odpadových vôd  
              – nový stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

rVZO-24(COV) zariadenie na čistenie odpadových vôd 2733 čistička odpadových vôd 

Spolu 2733   
 

9.5.4 Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné stavby 
 
Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné služby tvoria významné 

prvky všeobecných zásad funkčného usporiadania územia .  
Cintorín VZO-19(VPS,POHR) patrí medzi nevyhnutné verejnoprospešné stavby 

o výmere 1451 m2 .Plot je potrebné zrekonštruovať aj trávnaté okolie je nutné podrobiť 
revitalizácii, nakoľko nie je veľmi v dobrom stave, zarastené krovím a pôsobí neupravene. Na 
výjazde vpravo z miestnej komunikácie MK-4 je navrhnutá nová plocha parkoviska  
VZO-43(VPS,PAR) o výmere 569 m2 . 
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Obr.48 Navrhnutá plocha pre parkovisko VZO-43(VPS,PAR) 

 
Na výjazde z Benkoviec smerom na Slovenskú Kajňu bezprostredne za rodinnými 

domami je kaplnka VZO-20(VPS,KAP) o výmere 123 m2. Okolie bude potrebné 
zrekonštruovať, príp.aj samotnú kaplnku. 

Božia muka VZO-21(VPS,BM) má výmeru 2 m2 a patrí k najmenším 
verejnoprospešným zariadeniam a opatreniam. Železnú konštrukciu je potrebné pravidelne 
natierať. 

K verejným zariadeniam a opatreniam pre ostatné verejnoprospešné stavby patrí aj 
starý vodný zdroj, pôvodne studňa VZO-22(VPS,STD). Nachádza sa v blízkosti areálu PD, 
pôvodne slúžila hlavne pre využitie v PD. V súčasnosti nie je funkčná a už sa nepoužíva. 
Výmera je 1977 m2. 

Na vjazde do obce na ľavej strane je transformátorové elektrické zariadenie na 
betónových stĺpoch - VZO-23(VPS,RoS) o výmere 35 m2. 

Osobitným verejným zariadením a opatrením pre ostatné verejnoprospešné stavby 
sú existujúce zástavby marginalizovanej rómskej komunity (MRK). Sú to zastavané plochy  
VZO-39(VPS,MRK) o výmere 82 m2 , VZO-40(VPS,MRK) o výmere 221 m2, VZO-41(VPS,MRK) 
o výmere 200 m2, a ostatná plocha VZO-42(VPS,MRK) o výmere 1851 m2. 

Verejné zariadenia a opatrenie VZO-25(VPS,MRK) je sčasti existujúca bytová 
výstavba, ktorá bola rozšírená o prihradené záhradné zadné časti. Na pozemkoch sa bude 
ďalej pokračovať vo výstavbe nájomných bytov pre rómskych obyvateľov. Celková výmera 
tohto verejného zariadenia a opatrenia je 6463 m2 . 

Najvýznamnejším verejným zariadením a opatrením pre ostatné verejnoprospešné 
stavby budú lokality pre individuálnu bytovú výstavbu. Lokalita  VZO-37(VPS,IBV) je 
umiestnená na ľavej strane vjazdu do obce Benkovce od asfaltovej cesty smerom hore po 
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svahu  urbárskemu lesíku v hone Na úzkych. Celková výmera lokality bude 25478 m2. 
miestnenie je mierne svahovité, bude nutné poriešiť odvodnenie  pozemkov a komunikácie. 

Druhá lokalita  VZO-38(VPS,IBV) na individuálnu bytovú výstavbu bude v hone Prútky. 
Začiatok je situovaný ihneď za existujúcimi rómskymi obydliami a končí až pri oddychovej 
zóne Močarky. Celková výmera lokality bude 27495 m2.  
 

 
Obr.49 Lokalita pre výstavbu VZO-38(VPS,IBV) a úseku cyklochodníka nVZO-27(REK,CT) 

      
Tab.č.24  Bilancia verejných zariadení a opatrení pre ostatné verejnoprospešné stavby 
             – nový stav 

Označenie 
opatrenia Typ Výmera (m2) Poznámka 

rVZO-19(VPS,POHR) verejnoprospešná stavba 1451 cintorín 
rVZO-20(VPS,KAP) verejnoprospešná stavba 123 kaplnka 
VZO-21(VPS,BM) verejnoprospešná stavba 2 božia muka 
VZO-22(VPS,STD) verejnoprospešná stavba 1977 vodný zdroj-studňa 
VZO-23(VPS,RoS) verejnoprospešná stavba 35 elektrický transformátor 

rVZO-25(VPS,MRK) verejnoprospešná stavba 6463 bytová zástavba marginalizovanej 
rómskej komunity nVZO-37(VPS,IBV) verejnoprospešná stavba 25478 individuálna bytová výstavba 

nVZO-38(VPS,IBV) verejnoprospešná stavba 27495 individuálna bytová výstavba 
nVZO-39(VPS,MRK) verejnoprospešná stavba 82 bytová zástavba marginalizovanej 

rómskej komunity nVZO-40(VPS,MRK) verejnoprospešná stavba 221 bytová zástavba marginalizovanej 
rómskej komunity nVZO-41(VPS,MRK) verejnoprospešná stavba 200 bytová zástavba marginalizovanej 
rómskej komunity nVZO-42(VPS,MRK) verejnoprospešná stavba 1851 bytová zástavba marginalizovanej 
rómskej komunity nVZO-43(VPS,PAR) verejnoprospešná stavba 569 parkovisko pre cintorín 

Spolu 65947   
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9.6   Bilancie a výpočet príspevku na spoločné zariadenia a opatrenia 
 

Prvky zaradené medzi spoločné a verejné zariadenia a opatrenia zaberajú spolu 
244,5178 ha, z toho je 179,7300 ha spoločných zariadení a opatrení a 64,7878 ha 
verejných zariadení a opatrení. Na vykrytie verejných zariadení a opatrení vo  vlastníctve 
SR prispejú v prvom rade jednotliví správcovia týchto zariadení a na zostatok prispeje SPF. 
Spolu sa na tieto VZO použije 62,7281 ha štátnej pôdy. Na vykrytie VZO, ktoré sa následne 
stanú majetkom obce je potrebných spolu 13,4316 ha a použije sa na to pôda vlastníkov a 
obce, ktorých majetkom sa tieto VZO stanú po pozemkových úpravách. Osobitnou 
kapitolou SZO ekologického charakteru vyššieho významu je ÚEV Stredný tok Ondavy, na 
ktorej pokrytie je potrebných 57,8333 ha. Keďže štát v zastúpení SPF a SVP disponuje pre 
krytie iba výmerou 53,7717 ha, zvyšok vo výmere 4,0615 ha bude vo vlastníctve 
pôv.vlastníkov. 

Pred výpočtom percentuálneho príspevku účastníkov PPÚ na vykrytie výmery 
spoločných zariadení a opatrení je potrebné „očistiť“ tieto plochy o tzv.prekryty medzi 
vodohohospodárskymi, protieróznymi a ekologickými opatreniami. Ide napr.o protierózne 
opatrenia VPAS a MEDZ, ktoré plnia zároveň funciu interakčných prvkov IP-7. 
Najvýraznejším takýmto prvokom je POLDER, ktorý patrí zároveň do vodohospodárskych, 
protieróznych aj ekologických opatrení. Takisto je potrebné v prípade ekologických SZO 
odčleniť plochy, ktoré po schválení projektu a zápise do KN budú vo vlastníctve doterajších 
vlastníkov (LSR, SVP, Urbariát, atď.).  

Týmto spôsobom určená výmera SZO predstavuje plochu 22,5807 ha. Keďže 
výmera štátu v správe SPF bude použitá v celom rozsahu na vykrytie ekologických SZO 
vyššieho významu a VZO vo vlastnícte štátu (SSC, VÚC a HMSP) a výmera Obce bude 
použitá na vykrytie VZO, ktoré budú vo vlastníctve obce, na pokrytie SZO bude použitý 
príspevok účastníkov projektu vo form percentuálneho podielu z výmery pozemkov 
v obvode PPÚ. Tento podiel predstavuje 2,91 %, čo znamená že každý vlastník prispeje na 
vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 2,91 % z výmery svojich pozemkov. 
Vlastníkom spoločných zariadení a opatrení (SZO) sa po ukončení pozemkových úprav 
stane obec. 

Zariadenia a opatrenia uvedené v tabuľke „Prehľad potreby výmery pre SZO“ ako 
„SZO ďalšie“ s celkovou výmerou 89,4510 ha spĺňajú charakteristiku spoločných zariadení 
a opatrení, ale na základe požiadavky súčasného vlastníka, užívateľa alebo správcu, ostanú 
po pozemkových úpravách v súkromnom vlastníctve so zachovaním funkcie SZO. Na tieto 
zariadenia a opatrenia nebudú ostatní vlastníci pozemkov prispievať zo svojich výmer. Ide 
predovšetkým o lesné cesty a ekologické zariadenia a opatrenia na pozemkoch SR-LSR, 
urbariátu  a súkromných osôb. 
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9.6.1  Bilancia výmery druhov pozemkov v obvode projektu 
 

V nasledovnej tabuľke je uvedená sumarizácia výmer druhov pozemkov a ich 
percentuálneho zastúpenia existujúceho stavu zameraného a komisionálne 
odsúhlaseného  v rámci účelového mapovania polohopisu a stavu po návrhu nového 
funkčného usporiadania územia. Porovnáva sa rozdiel výmer podľa jednotlivých druhov 
pozemkov v obvode projektu. 
 
Tab.č.25  Bilancia zmien podľa účelového mapovania polohopisu a návrhu nového 
funkčného usporiadania územia 

 

Druh pozemku 

komisionálne 
odsúhlasený stav po 
účelovom mapovaní 

polohopisu 

stav po návrhu 
funkčného usporiadania 

územia 
rozdiel výmer 

ha % ha % ha % 

orná pôda 225,7004 29,07 235,0614 30,27 9,3610 1,21 

chmeľnice 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

vinice 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

záhrady 0,7405 0,10 0,7164 0,09 -0,0241 0,00 

ovocné sady 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

trvalé trávne porasty 130,0883 16,75 117,8475 15,18 -12,2408 -1,58 

Poľnohospodárska pôda spolu 356,5292 45,92 353,6253 45,54 -2,9039 -0,37 

lesné pozemky 324,4914 41,79 323,6960 41,69 -0,7954 -0,10 

vodné plochy 35,4360 4,56 50,5776 6,51 15,1416 1,95 

zastavané plochy a nádvoria 8,3367 1,07 8,3445 1,07 0,0078 0,00 

ostatné plochy 51,6412 6,65 40,1911 5,18 -11,4501 -1,47 

Nepoľnohospodárska pôda spolu 419,9053 54,08 422,8092 54,46 2,9039 0,37 

Celková výmera pôdy 776,4345 100,00 776,4345 100,00 0,0000 0,00 

   
    

Výmera katastrálneho územia 823 ha 9513 m2 

Výmera obvodu projektu 776 ha 4345 m2 

Výmera pozemkov vyňatých z obvodu projektu 47 ha 5168 m2 
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9.6.2  Potreba pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia 
 
Súhrn plošných parametrov spoločných zariadení a opatrení sa uvedie na základe 

výstupov návrhu funkčného usporiadania územia v obvode projektu v členení na komuni-
kačné, protierózne, ekologické, vodohospodárske a ďalšie zariadenia a opatrenia. 

 
Tab.26.1 Bilancia komunikačných zariadení a opatrení v obvode PPÚ 

 
 
 
 

    

Poľné cesty    

Označenie komunikačného 
zariadenia a opatrenia 

výmera (m2) 
bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

P-1 327     
rPv-2,nPv-2   1662 1092 

rP-4     989 
Pp-5 1103     

rPv-8, nPv-8   1194 1966 
rPv-13     2411 

Pp-14, nPp-14 372 529   
rPp-15     769 
Pp-16 741     

nPp-18   1612   
nPp-19   1950   
nPv-20   558   
nP-21   3931   

nPp-22   2400   
nPv-23   5993   
nP-24   2673   

nPv-25   1611   
nP-26   1298   

nPv-27   1070   
nPv-28   2454   
nPp-29   467   
nPv-30   3637   
nPp-31   908   
nPp-32   908   
nPv-33   4868   
nP-34   3348   
nP-35   3499   

nPv-36   998   
nPp-37   431   
nPv-38   2971   
nPv-39   1263   
nPv-40   1178   
nPp-41   1924   
nPp-42   2169   
nPv-43   7689   
nPp-44   356   
nPp-45   390   
nPp-46   2620   

Spolu 2543 68559 7227 

Spolu v obvode projektu  78329 
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Lesné cesty 
Označenie komunikačného 

zariadenia a opatrenia 
výmera (m2) 

bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

1L-1 2394     
2L-2 2231     
2L-3 3496     
2L-4 3461     
2L-5 529     
2L-6 3249     
2L-7 4260     

Spolu 19620     

Spolu v obvode projektu  19620 
 

Tab.26.2 Bilancia protieróznych zariadení a opatrení v obvode PPÚ 
 

Označenie protierózneho 
zariadenia a opatrenia 

výmera (m2) 
bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

rPRIEK-1     1296 
rPRIEK-2     376 
rPRIEK-3     5966 
rPRIEK-4     2028 
rPRIEK-5     7313 
nPRIEK-6   881   
nVPAS-1   2230   
nVPAS-2   2984   
nVPAS-3   2085   
nMEDZ-1   3123   
nHRA-1   767   
nHRA-2   708   

nPOLDER-1   15605   
VET-1 10242     

nVET-2   1623   
Spolu 10242 30006 16979 

Spolu v obvode projektu  57227 
 

Tab.26.3 Bilancia vodohospodárskych zariadení a opatrení v obvode PPÚ 
 

Označenie vodohospodárskeho 
zariadenia a opatrenia 

výmera (m2) 
bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

VT-3 19444   
rMOK     5201 

rPRIEK-1   1296 
rPRIEK-2   376 
rPRIEK-3   5966 
rPRIEK-4   2028 
rPRIEK-5   7313 
nPRIEK-6  881  

nPOLDER-1  15605  

Spolu 19444 16486 22180 

Spolu v obvode projektu 58110 
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Tab.26.4 Bilancia ekologických a krajinotvorných zariadení a opatrení v obvode PPÚ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.26.5 Prehľad potreby výmery pre spoločné zariadenia a opatrenia 

SZO ekologického charakteru (vyšší význam) * 578 333 m2 

SZO vodohospodárskeho charakteru (špecifický význam) - 

SZO komunikačného charakteru 78 329 m2 

SZO protierózneho charakteru 57 227 m2 

SZO vodohospodárskeho charakteru 58 110 m2 

SZO ekologického charakteru 130 791 m2 

SZO ďalšie * -  

- ekologické 874 890 m2 

- komunikačné 19 620 m2 

Predbežný záber pre spoločné zariadenia a opatrenia 1 797 300 m2 

* - nespadajú do bilancie spoločných zariadení a opatrení, na ktoré prispievajú vlastníci v 
obvode projektu 

 
 
 
 
 

Označenie ekologického 
zariadenia a opatrenia 

výmera (m2) 
bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

MBc-1 85053   
MBc-2 762995   
MBk-1 8471   
MBk-2 25200   
MBk-3 21278   

IP-1 10242   
IP-2 28080   
rIP-3   9737 
rIP-4   5201 
IP-5 3006   
IP-6 13594   

nIP-7  10422  
nIP-8  1623  
nIP-9  5174  

nIP-10  15605  
ÚEV  578332  

Spolu 957919 611156 14938 

Spolu v obvode projektu 1584013 
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9.6.3  Potreba pozemkov pre verejné zariadenia a opatrenia 
 

Tab.27.1 Súhrn plošných parametrov stavieb vo vlastníctve štátu, obce a VÚC 
 

označenie stavby 
výmera (m2) 

štát obec VÚC 

št.cesta I/15 59863     

št.cesta I/554     832 

miestne komunikácie   1333   

vodný tok - ONDAVA 422604     
vodný tok - BENKOVSKÝ 
POTOK 5002     

melioračné kanály 25260     

ČOV   2733   

MRK   8817   

cintorín a parkovisko   2020   

vodný zdroj-studňa   1977   

kaplnka a božia muka   125   

oddychové zóny   22487   

futbalové ihrisko   17007   

IBV   52973   

trafo   35   

cyklotrasa Vranov n/T-RO 
Domaša   24809   

Spolu 512729 134316 832 

Spolu v obvode projektu  647877 
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                    Tab.27.2 Súhrn plošných parametrov verejných zariadení a opatrení 
 

Označenie verejného zariadenia a 
opatrenia 

výmera (m2) 
bez zmeny novo navrhnutá rekonštrukcia 

VZO-1(DOP,C) 59863     
VZO-2(DOP,C) 832     

rVZO-3(DOP,MK-1)     864 
rVZO-4(DOP,MK-2)     292 
rVZO-6(DOP,MK-4)     177 

VZO-7(VOD,VT) 422604     
VZO-8(VOD,VT) 5002     
VZO-9(VOD,HK) 4518     

VZO-10(VOD,HK) 4142     
VZO-11(VOD,HK) 3006     
VZO-12(VOD,HK) 5279     
VZO-13(VOD,HK) 2217     
VZO-14(VOD,HK) 6098     
rVZO-15(REK,OZ)     5201 
rVZO-16(REK,OZ)     388 
rVZO-17(REK,OZ)     16658 
rVZO-18(SPO,FI)     17007 

rVZO-19(VPS,POHR)     1451 
rVZO-20(VPS,KAP)     123 
VZO-21(VPS,BM) 2     
VZO-22(VPS,STD) 1977     
VZO-23(VPS,RoS) 35     

rVZO-24(COV)     2733 
rVZO-25(VPS,MRK)     6463 
nVZO-26(REK,CT)   2473   
nVZO-27(REK,CT)   5809   
nVZO-28(REK,CT)   1424   
nVZO-29(REK,CT)   1291   
nVZO-30(REK,CT)   1440   
nVZO-31(REK,CT)   2360   
nVZO-32(REK,CT)   1254   
nVZO-33(REK,CT)   1178   
nVZO-34(REK,CT)   1795   
nVZO-35(REK,CT)   5785   
nVZO-36(REK,OZ)   240   
nVZO-37(VPS,IBV)   25478   
nVZO-38(VPS,IBV)   27495   

nVZO-39(VPS,MRK)   82   
nVZO-40(VPS,MRK)   221   
nVZO-41(VPS,MRK)   200   
nVZO-42(VPS,MRK)   1851   
nVZO-43(VPS,PAR)   569   

Spolu 515575 80945 51357 

Spolu v obvode projektu  647877 
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9.6.4  Zostavenie záverečnej bilancie a stanovenie percenta príspevku 
           vlastníkov na spoločné zariadenia a opatrenia 

 
Po zosumarizovaní potrieb výmery pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia 

a verejné zariadenia a opatrenia bol na základe aktualizovaného registra pôvodného stavu 
zostavený prehľad vlastníctva vybraných vlastníkov a správcov v obvode projektu. 

 
 

Tab.č.28  Prehľad vlastníctva podľa aktualizovaného registra pôvodného stavu 
 

Prehľad vlastníctva podľa RPS  

Kod krytia Vlastník alebo správca Výmera (m2)  

1 Pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF 118 071  

2 Pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve SR v správe LSR 0  

3 Pôvodné neknihované pozemky vo vlastníctve obce 0  

4 

  Pozemky v správe štátu  

A SPF 23 786  

B LSR 1 827 821  

C SVP 427 606  

D SSC 57 818  

E Hydromeliorácie 0  

5 Obec 36 892  

6 VÚC 0  

Spolu 2 491 994  

 
 

Celá súhrnná bilancia pre spoločné zariadenia a opatrenia, verejné zariadenia a opatrenia 
a stavby vo vlastníctve štátu, obce a VUC s výpočtom potreby príspevku vlastníkov je 
vykonaná v tabuľke Tab.č.29  - Tabuľka krytia výmery SZO, VZO a stavieb vo vlastníctve štátu, 
obce a VÚC 
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Tab.č.29  - Tabuľka krytia výmery SZO, VZO a stavieb vo vlastníctve štátu, obce a VÚC 
 

Zariadenia a opatrenia 
Potrebná 

výmera (ha) 

Kód krytia (ha) 

Spolu 
Vlatníctvo alebo 

správa po PÚ SPF 
neknihované 

SPF LSR SVP SSC HMSP OBEC VÚC PSK vlastníci 

SZO komunikačné 7,8329                 7,8329 7,8329 Obec 

SZO protierózne 5,7227                 5,7227 5,7227 Obec 

SZO vodohospodárske 1,9444                 1,9444 1,9444 Obec 

SZO ekologické 7,0807                 7,0807 7,0807 Obec 

SZO ekologické (vyšší význam - nÚEV 
Stredný tok Ondavy) – NDV 15,5728 11,5112               4,0616 15,5728 SVP,vlastníci 

SZO spolu 38,1535 11,5112 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 26,6423 38,1535   

vzo_dop – VÚC PSK 0,0832 0,0832                 0,0832 VÚC 

vzo_dop – SSC 5,9863 0,0653   0,1392   5,7818         5,9863 SSC 

vzo_vod – SVP (Ondava - nÚEV) 17,1703       17,1703           17,1703 SVP 

vzo_vod – SVP (NDV Ondava - nÚEV) 25,0901       25,0901           25,0901 SVP 

vzo_vod – SVP (Benk.potok) 0,3309       0,3309           0,3309 SVP 

vzo_vod – SVP (Benk.potok-NDV) 0,1693       0,1693           0,1693 SVP 

vzo_vod – Hydromeliorácie 2,5260 0,1474 2,3786               2,5260 Hydromeliorácie,š.p. 

VZO spolu 51,3561 0,2959 2,3786 0,1392 42,7606 5,7818 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 51,3561   

vzo-dop (MK) 0,1333             0,1333     0,1333   

vzo_spo (FI) 1,7007             1,4023   0,2981 1,7004 Obec,vlastníci 

vzo_rek (Cyklochodník) 2,4809     0,6963           1,7846 2,4809 LSR,vlastníci 

vzo_rek (OZ) 0,5829             0,5829     0,5829 Obec 

vzo_rek (OZ pri Ondave) 1,6658                 1,6658 1,6658 vlastníci 

vzo_cov (ČOV) 0,2733             0,2733     0,2733 Obec 

vzo_vps (MRK) 0,8817             0,8817     0,8817 Obec 

vzo_vps (Cintorín) 0,1451             0,1451     0,1451 Obec 

vzo_vps (Kaplnka+božia muka) 0,0125             0,0125     0,0125 Obec 

vzo_vps (Trafo) 0,0035             0,0035     0,0035 Obec 

vzo_vps (Parkovisko pri cint.) 0,0569             0,0569     0,0569 Obec 

vzo_vps (Vodný zdroj - studňa) 0,1977             0,1977     0,1977 Obec 

vzo_vps (IBV – východ) 2,7495                 2,7495 2,7495 vlastníci 

vzo_vps (IBV – juh) 2,5478                 2,5478 2,5478 vlastníci 

Stavby vo vlastníctve štátu,obce a VÚC 13,4316 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,6892 0,0000 9,0458 13,4313   

SPOLU 102,9412 11,8071 2,3786 0,1392 42,7606 5,7818 0,0000 3,6892 0,0000 35,6881 102,9409 

Vlastníctvo alebo správa spolu pred PÚ 11,8071 2,3786 182,7821 42,7606 5,7818 0,0000 3,6892 0,0000   
  

Vlastníctvo alebo správa po PÚ 0,0000 0,0000 182,6429 42,7606 5,9863 2,5260 26,2699 0,0832   
  

Percentuálny príspevok vlastníkov na SZO 2,9083 
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9.7   Predbežný stupeň naliehavosti výstavby spoločných zariadení  
         a opatrení 
 
 

Súčasťou VZFU je stanovenie predbežného stupňa naliehavosti výstavby spoločných 
zariadení a opatrení v závislosti na potrebách a na prechode na hospodárenie v novom 
usporiadaní a ochrane územia. Stupeň naliehavosti bol zostavený so združením účastníkov 
pozemkových úprav, obcou, užívateľmi pozemkov a správnym orgánom.  
 
Predbežne bol zostavený nasledovný poradovník týchto spoločných zariadení a opatrení: 
 
1. SZO komunikačné – 

• rP-4 v nadväznosti na MK-1 z dôvodu plánovanej výstavby ďalších obytných domov 
pre MRK v krátkom období, 

• nP-35 – komunikácia ku krížu nad obcou a k altánku, 
• nP-21 a nP24 – ide o intenzívne vužívané poľné cesty z východnej strany intravilánu 

s výhliadkou na ich preradenie do siete miestnych komunikácia pre plánované IBV, 
• nPv-25 – poľná cesta k sprístupneniu rekreačno-oddychovej zóny v meandri Ondavy 
• nP-26 a nPv-27 – sprístupnenie poľnohosp.pôdy pre miestneho SHR (PD Kvakovce), 

 
2. SZO protierózne –  

• nPOLDER-1 – ochrana intravilánu pred povodňami zo zrážkových vôd, 
• nHRA-1 a nHRA-2 – detto 
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10.   Prerokovanie návrhu VZFU v obvode pozemkových úprav so združením 
účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými 
správcami verejných zariadení 

Počas spracovania VZFU boli postupne prerokované spracované návrhy jednotlivých 
zariadení a opatrení s jednotlivými dotknutými subjektami. Niektoré prerokovania sme 
absolvovali osobne vo forme zápisníc, ktoré boli pripravené osobitne pre každý subjekt. 
S niektorými subjektami sme komunikovali elektronicky vzhľadom k pretrvávajúcim 
pandemickým opatreniam, v  texte emailu bolo jednotlivým adresátom podané krátke 
vysvetlenie k zasielaným materiálom, časť subjektov  bola kontaktovaná aj telefonicky. 

V rámci spracovania boli touto formou oslovené aj niektoré subjekty, ktoré v obvode 
PPÚ podnikajú v poľnohospodárskej výrobe.  Jednalo sa o tie subjekty, ktorých sa pripravený 
návrh SZO a VZO priamo týkal  a mohol  by  ovplyvniť   ich  zámery  do  budúcnosti.   Ďalším   
dôvodom   bolo   aj  to,   že   v predstavenstve združenia účastníkov nemá zastúpenie ani 
jeden z týchto subjektov a mohlo by sa stať, že po prerokovaní návrhu VZFU s obcou a 
predstavenstvom by nemuseli byť pripomienky poľnohospodárov zohľadnené. Tým sme sa 
chceli vyhnúť podávaniu následných námietok voči výslednému zverejnenému návrhu 
VZFU. 

Subjektom boli postupne e-mailom zasielané návrhy VZFU spolu s prílohami, ktoré 
obsahovali zápisnicu z prerokovania vo formáte Word, do ktorej mohli zapísať svoje 
pripomienky a návrhy. Súčasne im boli zaslané návrhy SZO, VZO a celkový návrh VZFU vo 
formáte PDF. Výsledkom prerokovania boli vyhotovené a obojstranne podpísané zápisnice, 
ktoré boli následne zoskenované a priložené ako prílohy tohto elaborátu. Niektoré oslovené 
subjekty sa do dnešného dňa nevyjadrili a s niektorými prebiehala iba mailová komunikácia. 
Zo strany užívateľa poľnohospodárskej pôdy – PD Kvakovce boli požiadavky podávané iba 
ústne. 

Na záver procesu prerokovania bol návrh VZFU prerokovaný s obcou Benkovce a 
predstavenstvom združenia účastníkov PÚ. Toto stretnutie sa uskutočnilo dňa 07.02.2022 
na Obecnom úrade v Benkovciach. Zápisnica z prerokovania je v prílohe TS. 

Postupne boli materiály zaslané týmto subjektom : 
 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Košice 
Slovenská správa ciest, IVSC Košice 
Prešovský samosprávny kraj, odbor správy majetku a investícií 
Hydromeliorácie, š.p., (HMSP) 
Lesy Slovenskej republiky, š.p., odštepný závod Vranov nad Topľou 
Slovenský pozemkový fond, odbor usporiadania vlastníctva Bratislava 
Poľnohospodárske družstvo Kvakovce 
PD ONDAVA Stropkov 
Boonex, s.r.o. 
Okresný úrad  Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie  
Štátna ochrana prírody SR, RCOP Prešov 
Obec Benkovce 
Lesné spoločenstvo Benkovce, p.s. 
Urbárska spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Benkovce 
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11.   Zverejnenie návrhu VZFU v obvode projektu pozemkových úprav, 
zapracovanie námietok a schválenie  
 

  Návrh VZFU bol zverejnený verejnou vyhláškou č.OU-VT-PLO-2022/002883-013 dňa 
09.05.2022 na obci. Zároveň boli združeniu účastníkov a dotkutým orgánom štátnej 
a verejnej správy bol doručený návrh v elektronickej podobe v rozsahu – technická správa 
a mapa návrhu funkčného usporiadania územia v obvode PPÚ (na CD nosiči). Proti tomuto 
návrhu bolo možné podať námietky v lehote do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý 
orgán v určenej lehote nevyjadril, predpokladá sa, že nemal námietky k návrhu všeobecných 
zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. 
Správnemu orgánu neboli doručené žiadne námietky proti všeobecným zásadám 
funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce.  
   V lehote boli doručené iba tri stanoviská, a to zo strany Hydromeliorácií, š.p., 
Slovenskej správy ciest a Slovenského vodohospodárskeho podniku. V týchto stanoviskách 
boli obsiahnuté iba doplňujúce alebo upresňujúce informácie k návrhu VZFU, ktoré nemali 
charakter námietok a boli ZÚPÚ objasnené na rokovaní dňa 18.07.2022. 
Po rokovaní komisie bolo konštatované, že nie je potrebné doplniť alebo opraviť návrh 
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a tento môže správny orgán 
rozhodnutím schváliť. Rozhodnutie o schválení VZFU sa doručuje verejnou vyhláškou. Podľa 
ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa 
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň  lehoty 
je dňom doručenia. 
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Prílohy technickej správy: 

 

Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu  
 

Účelové mapy – časť A podľa metodických štandardov 
 
Účelová mapa č. AUM01 -  Mapa širších vzťahov 
Účelová mapa č. AUM02 -  Bonitované pôdnoekologické  jednotky a hlavné pôdne jednotky 
Účelová mapa č. AUM03a -   Digitálny model reliéfu (DMR) 
Účelová mapa č. AUM03b -   Sklon reliéfu  
Účelová mapa č. AUM03c -   Expozícia reliéfu  
Účelová mapa č. AUM03d -   Svahové dĺžky s bariérami 
Účelová mapa č. AUM03e_k -  Dráhy povrchového odtoku (kvapky) 
Účelová mapa č. AUM03e_m - Dráhy povrchového odtoku (mikropovodia) 
Účelová mapa č. AUM03f -    Dráhy sústredeného povrchového odtoku  
Účelová mapa č. AUM05a -    Typologicko – produkčné kategórie 
Účelová mapa č. AUM05b -    Ochrana pôdy pred záberom na nepoľnohospodársku  

   činnosť 
Účelová mapa č. AUM06a -    Obmedzenia technického charakteru 
Účelová mapa č. AUM06b -   Obmedzenia ekologicko – environmentálneho charakteru 
Účelová mapa č. AUM07  -    Prieskum dopravných pomerov 
Účelová mapa č. AUM08  -    Prieskum ohrozenosti pôdy 
Účelová mapa č. AUM08a  -    Potencionálna intenzita vodnej erózie 
Účelová mapa č. AUM08b  -    Reálna intenzita vodnej erózie  
Účelová mapa č. AUM08c  -    Stupeň eróznej ohrozenosti pôdy  
Účelová mapa č. AUM08d  -    Intenzita veternej erózie  
Účelová mapa č. AUM09  -  Prieskum vodohospodárskych pomerov  
Účelová mapa č. AUM10  -  Prieskum ekologických a krajinotvorných  pomerov  
Účelová mapa č. AUM11  -  Prieskum verejných zariadení a opatrení  
Účelová mapa č. AUM12  -  Stav užívacích pomerov v obvode  projektu pozemkových 
    Úprav 

 
Mapa súčasného využívania pozemkov (mapa súčasného využívania územia) 
 
 

Návrh funkčného usporiadania územia  
 
Účelové mapy – časť C podľa metodických štandardov 
 
 
Účelová mapa č. CUM01  -  Návrh komunikačných zariadení a opatrení  
Účelová mapa č. CUM02  -  Návrh protieróznych zariadení a opatrení  
Účelová mapa č. CUM03  -  Návrh vodohospodárskych zariadení a opatrení  
Účelová mapa č. CUM04  -  Návrh ekologických a krajinotvorných  zariadení 
    a opatrení 
Účelová mapa č. CUM05  -  Návrh verejných zariadení a opatrení 
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 Zápisnice z prerokovania návrhu VZFU s účastníkmi so združením 
účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými 
správcami verejných zariadení 

 Pozvánka na prerokovanie Návrhu VZFU v obvode PPÚ Benkovce dňa 
07.02.2022 

 Záznam z prerokovania Návrhu VZFU v obvode PPÚ Benkovce   

 Pozvánka k prerokovaniu námietok proti všeobecným zásadám funkčného 
usporiadania územia v obvode PPÚ Benkovce dňa 18.07.2022 

 
 Zápisnica z prerokovania námietok proti všeobecným zásadám funkčného 

usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce  

 

SAMOSTATNÉ MAPOVÉ PRÍLOHY 

 Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav 

 Prehľadná situácia existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení 
a opatrení a verejných zariadení a opatrení 
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V Snine dňa 27.09.2022 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Richard Nagy 
 
 
 
 
 
Oprávnený projektant (expert č. 1): Ing. Eduard Treščák 
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Záverečnými výstupmi z tejto etapy projektu PPÚ sú: 
 

 
V analógovej forme: 
 

•        technická správa podľa časti A a časti C Metodických štandardov (názov podľa ZoD), technická 
        správa spolu pre časť A a časť C podľa Metodických štandardov s prílohami /zápisnice 
        z prerokovania návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
        pozemkových úprav so združením účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy  
        a dotknutými správcami  verených zariadení (názov podľa platného Metodického listu  
        č.PPÚ-4/2021), 

      •       zápisnica z prerokovania návrhu VZFÚ so združením účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi  
               štátnej správy a dotknutými správcami verených zariadení (názov podľa ZoD), 

• zápisnica z prerokovania námietok proti všeobecným zásadám funkčného  
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce,  

•  mapa funkčného usporiadania územia (podľa Metodických štandardov) vo vhodnej mierke 
(názov podľa ZoD), mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových 
úprav vo vhodnej mierke (názov podľa DMN), 

• prehľadná situácia existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných 
zariadení a opatrení. 

V elektronickej forme: 

 
všetky analógové časti vyhotovené v tejto etape projektu PÚ vo formáte PDF: 

• technická správa spolu pre časť A a časť C podľa metodických štandardov s prílohami v súbore 
s názvom 802662_P1_VZFU_VZR_TSPa.PDF, ( podľa Prílohy č.3 DMN ), 

• mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav vo vhodnej 
mierke, v súbore s názvom 802662_P1_VZFU_VZR_MFUU.PDF, ( podľa Prílohy č.3 DMN ), 

• grafické údaje mapy funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav, 
v súbore s názvom 802662_P1_VZFU_VZR_MFUU.VGI (podľa Prílohy č.3 a 14 DMN), názov 
podľa ZoD mapa VZFU v súbore vo výmennom formáte VGI s názvom FU802662.VGI  (podľa 
Metodických štandardov), 

• mapa súčasného využívania pozemkov ( mapa súčasného využívania územia ) vo vhodnej 
mierke, v súbore s názvom 802662_P1_ VZFU_VZR _MSVP.PDF ( podľa Prílohy č.3 DMN ), 

• grafické údaje mapy súčasného využívania pozemkov ( mapa súčasného využívania územia ), 
v súbore s názvom 802662_P1_VZFU_VZR_MSVP.VGI (podľa Prílohy č.3 a 14 DMN ), názov 
podľa ZoD mapa súčasného využívania pozemkov vo výmennom formáte VGI 
s názvom  VP802662.VGI  (podľa Metodických štandardov), 

• prehľadná situácia existujúcich a navrhnutých spoločných zariadení a opatrení a verejných 
zariadení a opatrení vo vhodnej mierke, v súbore s názvom 
802662_P1_VZFU_VZR_PSSVZO.PDF ( podľa Prílohy č.3 DMN ), 

• ostatné účelové mapy prieskumov, rozborov a analýz súčasného stavu (časť A podľa 
Metodických štandardov) a ostatné účelové mapy návrhu funkčného usporiadania územia 
(časť C podľa Metodických štadardov), vo vhodnej mierke v súboroch s názvami podľa  
Prílohy č.3 DMN:         
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Mobil : 0905407999, 0905437977 
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pôdne jednotky 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03a.PDF -  Digitálny model reliéfu (DMR) 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03b.PDF -  Sklon reliéfu 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03c.PDF -   Expozícia reliéfu 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03d.PDF -   Svahové dĺžky s bariérami 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03e_k.PDF -   Dráhy povrchového odtoku (kvapky) 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03e_m.PDF -   Dráhy povrchového odtoku (mikropovodia) 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM03f.PDF -   Dráhy sústredeného povrchového odtoku 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM05a.PDF -   Typologicko – produkčné kategórie 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM05b.PDF - Ochrana pôdy pred záberom na 
      nepoľnohospodársku  činnosť 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM06a.PDF  -   Obmedzenia technického charakteru 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM06b.PDF -   Obmedzenia ekologicko 
      environmentálneho  charakteru 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM07.PDF -   Prieskum dopravných pomerov 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM08.PDF -   Prieskum ohrozenosti pôdy 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM08a.PDF -   Potencionálna intenzita vodnej erózie 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM08b.PDF -   Reálna intenzita vodnej erózie 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM08c.PDF -   Stupeň eróznej ohrozenosti pôdy 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM08d.PDF -   Intenzita veternej erózie 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM09.PDF -   Prieskum vodohospodárskych pomerov 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM10.PDF -   Prieskum ekologických a krajinotvorných 
      pomerov 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM11.PDF -   Prieskum verejných zariadení a opatrení 
802662_P1_VZFU_VZR_AUM12.PDF -   Stav užívacích pomerov v obvode  projektu 
      pozemkových  úprav 
802662_P1_VZFU_VZR_CUM01.PDF -   Návrh komunikačných zariadení a opatrení 
802662_P1_VZFU_VZR_CUM02.PDF -   Návrh protieróznych zariadení a opatrení 
802662_P1_VZFU_VZR_CUM03.PDF -   Návrh vodohospodárskych zariadení a opatrení 
802662_P1_VZFU_VZR_CUM04.PDF             -    Návrh ekologických a krajinotvorných zariadení 
      a opatrení 
802662_P1_VZFU_VZR_CUM05.PDF  -   Návrh verejných zariadení a opatrení 
 
 
Výsledný elaborát sme vyhotovili v analógovej forme v jednom vyhotovení a v elektronickej forme v 
jednom vyhotovení. 
 
 



















































































Prajem pekný deň ! 

Posielam zhruba, to o čom sme včera hovorili. 

Pripomienky SPF: 

• V rámci predloženého návrhu máme za to, že ekologická zariadenia a opatrenia, ktoré sú zaradené 
medzi VZO by mali byť v zmysle metodických štandardov projektovania pozemkových úprav 
zaradené medzi SZO s rozdelením na vyšší význam a miestny význam (príklady objektov VZFU – 
ND1,2,3,4,5,6, 16, 17, 18, 21-26, 28, 30, 31,32, 39, 44-58) pričom pri budúcom určovaní prípadného 
vlastníctva k novovzniknutým objektom dôsledne aplikovať § 11 ods. 19 a ods. 21 zákona č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( 
ďalej aj „zákon“) 

• Žiadame prehodnotiť potrebu záberu PPF na ekologické prvky, ktoré nevyplývajú z MÚSES 
(príklady objektov VZFU- ND16, ND19-23, ND51),  

• Objekt VZO-ost. – trafo, vynechať z VZO, vlastník zariadenia má možnosť riešenia usporiadania 
vlastníckych vzťahov v zmysle Občianskeho zákonníka 

• VZO – ost. ako IBV východ  a IBV juh, krytie obcou iba v takom rozsahu, v akom v danej lokalite 
obec skutočne vlastní 

• SPF spravuje v zmysle v zmysle § 1 ods. 1 v spojení s § 17 a 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 
v spojení s § 34 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov, iba poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve SR, preto správu 
k plochám určeným na plnenie regionálneho a nadregionálneho systému ekologickej stability 
(odsúhlasený druh pozemku Ostatná plocha) do správy neprevezme 

  

S pozdravom  

  

Ing. Viktória Čopáková 

Referent odboru usporiadania vlastníctva 

  

 

Generálne riaditeľstvo   Telefón: +421 2 209 41 000 
Búdková 36, 817 15 Bratislava mobil:  +421 917 415 191 
Odbor usporiadania vlastníctva e-mail:  copakova@pozfond.sk   

web: www.pozfond.sk 

  

 

















From: Richard Nagy [mailto:geona@belnet.sk]  
Sent: Thursday, February 24, 2022 2:59 PM 
To: Ema Gojdicova <ema.gojdicova@sopsr.sk> 
Subject: PPÚ Benkovce - MÚSES 

Dobrý deň, 

k Vašej správe Prerokovanie návrhu VZFU zo dňa 23.02.2022 by som potreboval doplňujúce, resp.upresňujúce informácie : 

- keďže v zmysle Met.listov č.PPÚ-3/2021 a 4/2021 je predmetom stanoviska, resp.vyjadrenia Návrh VZFU a nie MÚSES, a v 
prvom odstavci správy sa priamo dotýkate nedostatkov MÚSES, chcem vás požiadať o upresnenie tohto stanoviska vo vzťahu 
k prerokovávanému Návrhu VZFU. Prosím o vyjadrenie, či vami spomínané nedostatky v MÚSES bránia dokončeniu a 
zverejneniu Návrhu VZFU v zmysle prípravného rokovania na obci dňa 07.02.2022, resp.či dané nedostatky je možné vyriešiť 
pri zapracovávaní námietok po zverejnení Návrhu bez potreby opravovať textové alebo grafické časti MÚSES, 

- v druhom odstavci požadujete zachovať výmeru územia európskeho významu SKUEV4008 Stredný tok Ondavy - 
predpokladám že ide o hranice zadefinované v digitálnom podklade od vás (nuev_stredny_tok_ondavy.shp). Výmera tohto 
biokoridoru v rozsahu k.ú.Benkovce je 559628 m2. Upresnením toku Ondavy a zahrnutím maximálneho možného záberu po 
oboch stranách toku sme v Návrhu VZFU dospeli k výmere 615641 m2, čo je nárast o 56013 m2.  

Vlastníctvo, resp.správa k týmto pozemkom bude - SVP - 70%, SR-SPF,Obec - 20%, pôvodný vlastníci - 10%. Bude pritom 
zachovaná zásada, že všetko okrem vodnej plochy bude mať druh pozemku 14 a spôsob využitia 10. 

Ostatné prvky ÚSES miestneho významu (MBc,MBk a IP) budú zapracované do VZFU v súlade so zákonom a Metodickými 
štandardmi. 

S pozdravom 

Ing.Nagy 

Dobrý deň, 
 
k Vašej požiadavke o doplňujúce/upresňujúce informácie k vyjadreniu  RCOP v Prešove vo vzťahu k prerokovávanému Návrhu 
VZFU, ktorého podkladom je aj MÚSES, dopĺňame nasledovné: 
 
-   nami uvedené nedostatky v MÚSES v podstate nebránia dokončeniu a zverejneniu Návrhu VZFU (prezentovaný 07.02.2022 
na OCÚ Benkovce), pretože je možné ich doriešiť aj po oficiálnom  
zverejnení Návrhu VZFU pri zapracovávaní námietok a pripomienok k tomuto návrhu.  
 
Očakávame však ďalšiu spoluprácu a poskytnutie aj  informácie o výsledku prerokovania a zapracovania námietok 
a pripomienok, aby  bolo možné podľa nových skutočností aktualizovať hranicu ÚEV Stredný tok Ondavy v k. ú. Benkovce,  so 
zachovaním  výmery ÚEV v území , prípadné navýšenie výmery by z pohľadu ochrany územia nemalo  predstavovať problém.  
 
V súvislosti so zverejnením Návrhu VZFU upozorňujeme, že pripomienky súvisiace so záujmami ochrany prírody a krajiny 
bude na základe nášho stanoviska uplatňovať orgán ochrany prírody, t.j. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor 
starostlivosti o životné prostredie formou záväzného stanoviska. 
  
S pozdravom  
Ema Gojdičová 

RNDr. Ema Gojdičová 
botanička 

e-mail: ema.gojdicova@sopsr.sk  

tel.: 051 756 74 14, 051/77 327 13 



       

Štátna ochrana prírody SR 
Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove 
Švábska 4, 080 05 Prešov 
 

Správa zo dňa 23.02.2022 : 

Prerokovanie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia:  

katastrálne územie Benkovce 

(Doplňujúce informácie, pripomienky a požiadavky ŠOP SR, RCOP v Prešove na základe prípravného 
rokovania konaného dňa 7. februára 2022 na Obecnom úrade Benkovce) 

 

K predloženému dokumentu  PPÚ k. ú. Benkovce, MÚSES na účely pozemkových úprav (spracoval Mgr. 
Milan Hodas, Ing. Eduard Treščák, december 2021 ) máme nasledovné doplňujúce informácie, resp. 
pripomienky:  

K textu podkapitoly 5.1. Územná ochrana prírody a ochrana drevín (str. 58 - 59) a následne  podkapitoly 
3. Hodnotenie biotopov (str. 102), podkapitoly 8.1 (str. 105 a 107)  k navrhovanému územiu európskeho 
významu SKUEV40008 Stredný tok Ondavy:  

- Predmetom ochrany územia okrem v texte uvedených druhov rýb európskeho významu bude aj 
prioritný biotop európskeho významu 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy. Územie bude 
zároveň vyhlásené v národnej kategórii chránených území ako chránený areál (CHA) Stredný tok 
Ondavy. V území je navrhovaný druhý stupeň ochrany a budú sa uplatňovať obmedzenia (zákazy 
a súhlasy) podľa § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. 

 

Tieto skutočnosti neboli  primerane zohľadnené v textovej časti MÚSES. 

K mapovej prílohe č. 3 Mapa MÚSES na účely pozemkových úprav: 

Návrh nadregionálneho biokoridoru NRBk Ondava2 fragmentuje sprievodnú vegetáciu vodného toku 
Ondava – porasty lužého lesa a nezohľadňuje vymedzenie SKUEV4008 Stredný tok Ondavy 
v katastrálnom území, 

 

Pri navrhovaní nového stavu a jeho prerokovávaní s dotknutými účastníkmi z hľadiska záujmov ochrany 
prírody máme nasledovnú prioritu: 

1. Zachovať výmeru územia európskeho významu SKUEV4008 Stredný tok Ondavy v katastrálnom 
území. Z pohľadu ochrany prírody a najmä z pohľadu  budúcej ochrany tohto územia je dôležité, aby  aj po 
zreálnení  parciel vodná plocha na aktuálne tečúci tok Ondavy + rezerva na  činnosť toku, čo najväčšia 
výmera pôvodných parciel vodná plocha zostala a vo vlastníctve štátu a s druhom pozemku vodná plocha v 
správe SVP, resp. podľa možnosti doplniť výmerou pozemkov v správe SPF.  



V prípade, že do územia budú zaradené novo vytvorené parcely s iným druhom pozemku ako vodná plocha. 
Uvítali by sme, keby novo vytvorené parcely boli zaradené ako ostatná plocha (kód druhu pozemku - 14)  
s kódom spôsobu využívania pozemku 10, t.j.  na pozemku je ekologická zeleň proti erozívnych opatrení a 
opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia (príloha č. 1 a č. 2 k vyhláške č. 461/2009 Z. z.).  V 
tom zmysle by vlastníkom pozemku mohla byť aj obec alebo iný subjekt. 

 
2. Podobný princíp  podľa možnosti uplatniť aj pri ďalších prvkoch ÚSES. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom pozemkových úprav je aj susediace katastrálne územie Malá 
Domaša, dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu a o poskytnutie podkladov MÚSES, resp. návrhu 
funkčného usporiadania pozemkov spracovateľovi PPÚ Malá Domaša, aby bola v riešených  katastrálnych 
územiach zachovaná kontinuita  prvkov ÚSES na všetkých troch úrovniach, vrátane  územia európskeho 
významu SKUEV4008 Stredný tok Ondavy a podľa možnosti aj funkčné usporiadanie územia. 
 
Vzhľadom na polohu katastrálneho územia Malá Domaša odporúčame, aby priestorové vymedzenie prvkov 
ÚSES v PPÚ Malá Domaša na všetkých troch úrovniach bolo základom pre napojenie prvkov ÚSES v k. 
ú. Benkovce. 
 

ŠOP SR, RCOP v Prešove ako odborná organizácia ponuka v prípade potreby ďalšiu  spoluprácu a zároveň 
si dovoľuje požiadať o poskytnutie informácie o výsledku prerokovania nového stavu s dotknutými 
účastníkmi vo vzťahu k záujmom ochrany prírody. 

 

Za  ŠOP SR, RCOP v Prešove: RNDr. E. Gojdičová 

                                                    Ing. M. Žilka 

 











Predmet: PPÚ Benkovce - POZVÁNKA k prerokvaniu návrhu všeobecných zásad funkčného
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
Od: Marcela Voľanská <Marcela.Volanska@minv.sk>
Dátum: 31. 1. 2022, 15:13
Pre: "zemankaanka@gmail.com'" <zemankaanka@gmail.com'>, "'uhrin@tesla.sk'"
<'uhrin@tesla.sk'>, "'marian.olsav@centrum.sk'" <'marian.olsav@centrum.sk'>,
"'jannabozny67@gmail.com'" <'jannabozny67@gmail.com'>, "'pavli.mar n@gmail.com'"
<'pavli.mar n@gmail.com'>, "'starosta@obecbenkovce.sk'" <'starosta@obecbenkovce.sk'>,
"'franko.banik@gmail.com'" <'franko.banik@gmail.com'>, "'copakova@pozfond.sk'"
<'copakova@pozfond.sk'>, "'kuzmapeter77.pk@gmail.com'" <'kuzmapeter77.pk@gmail.com'>
Kópia: Richard Nagy <geona@belnet.sk>, Viera Nagyová <viera@belnet.sk>

Dobrý deň prajem,

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor zvoláva pracovné stretnutie členov
predstavenstva Združenia účastníkov pozemkových úprav PPÚ Benkovce a Obce Benkovce v pondelok

07.02.2022  o 15,30 hod. na Obecnom úrade v Benkovciach z dôvodu prerokovania Návrhu

všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

Benkovce.

S pozdravom

Ing. Marcela Voľanská

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Pozemkový a lesný odbor
Námestie slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

Tel.číslo: 057/ 3215727

Prílohy:

Bilancia_potreby_pozemkov.pdf 34,8 kB

Návrh_VZFU.pdf 1,7 MB

SZO_VZO_tabuľky.pdf 69,8 kB

PPU Benkovce - POZVANKA k prerokvaniu návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
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POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Námestie slobody 5, 093  01  Vranov nad Topľou

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Telefón
+421573215725

E-mail
plo.vt@minv.sk

Internet IČO
00151866

• •
Podľa rozdeľovníka• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-VT-PLO-2022/002883-599

Vybavuje/linka
Ing. Marcela Voľanská/

057/3215727

Vranov nad Topľou
14. 07. 2022

Vec
POZVÁNKA členom predstavenstva a Obci Benkovce k prerokvaniu námietok proti všeobecným zásadám
funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor zvoláva pracovné stretnutie členov predstavenstva
Združenia účastníkov pozemkových úprav PPÚ Benkovce a Obce Benkovce dňa:

18.07.2022 (pondelok) o 15,00 hod. na Obecnom úrade v Benkovciach

za účelom prerokovania námietok proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode projektu
pozemkových úprav Benkovce.

Na vedomie
GEONA, s.r.o., Strojárska 92/1831, 069 01 Snina 1

Ing. Jozef Kulan
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-VT-PLO-2022/002883-599

Obec Benkovce, Benkovce 22, 094 02 Benkovce
Anna Zemanová, Hlavná 118/150, Benkovce
Ing. Jozef Uhrin, Benkovce 103, 094 02 Slovenská Kajňa
Marián Oľšav, Benkovce 128, 094 02 Slovenská Kajňa
Ján Nábožný, Benkovce 1, 094 02 Slovenská Kajňa
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Martin Pavliško, Hlavná 150/40, Benkovce
František Baník, Benkovce 77, 094 02 Slovenská Kajňa
Peter Kužma, Benkovce 95, 094 02 Slovenská Kajňa
Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. 36, 817 15 Bratislava 1
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OKRESNÝ ÚRAD VRANOV NAD TOPĽOU 
 pozemkový a lesný odbor  

Námestie slobody 5, 093 01  Vranov nad Topľou 
 

1 
 

OU-VT-PLO-2022/002883-1104                                            Vranov nad  Topľou, 18.07.2022 
                                               

Zápisnica z prerokovania námietok proti 
všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia  

v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce 
 

Prítomní: 
• Podľa prezenčnej listiny Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkového a lesného 

odboru zo dňa 18.07.2022 (príloha č.1) 
 
Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný 
orgán štátnej správy (ďalej len „správny orgán“) zvolal pracovné stretnutie členov 
predstavenstva ZÚPÚ Benkovce listom č. OU-VT-PLO-2022/0002883-599 zo dňa 14.7.2022, 
za účelom prerokovania námietok proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia 
v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce. 
 
Členovia predstavenstva ZÚPÚ Benkovce: 
1. Ing. Viera Pavlišková - starostka Obce Benkovce, predsedníčka predstavenstva            
2. Mgr. Marián Oľšav - podpredseda predstavenstva     
3. Ing. Viktória Čopáková - člen predstavenstva, zástupca SPF    
4. Martin Pavliško - člen predstavenstva      
5. Ján Nábožný - člen predstavenstva         
6. Anna Zemanová - členka predstavenstva      
7. František Baník - člen predstavenstva      
8. Peter Kužma - člen predstavenstva       
9. Ing. Jozef Uhrín - člen predstavenstva       
 
Zhotoviteľ projektu: 
Geona, s.r.o. ,Strojárska 1831/92, 069 01 Snina -  Ing. Richard Nagy a Ing. Viera Nagyová 
 
Vedúci projektu: 
Ing. Marcela Voľanská, Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor  
 
Program pracovného rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Informovanie o zverejnení Návrhu všeobecných zásadám funkčného usporiadania územia 

v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce, o oznámení dotknutým orgánom štátnej 
správy, že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode 
projektu a informovanie o počte zaevidovaných doručených námietok. 

3. Doručené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k VZFÚ. 
4. Diskusia 
5. Záver 
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Platné právne predpisy a technické predpisy: 
• Zákon č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PÚ“), 

• Metodický návod 74.20.73.46.30., (ďalej len „MN“) na vykonávanie geodetických činností 
pre projekt pozemkových úprav, vydaný ÚGKaK–SR a MPaRV  

• Dočasný metodický návod – Vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových 
úprav v rámci operátu obvodu schválený podpredsedom ÚGKK SR dňa 11.02.2021 číslo 
PP/2021/001265-1 a generálnym riaditeľom sekcie pozemkových úprav MPRV SR dňa 
11.02.2021 číslo 7359/2021-3020, Z: 2658/2021, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.03.2021 
(ďalej len „DMN“),  

• Metodický list č. PPÚ - 4/2021. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky zo dňa 04.11.2021 

 
 
Zákonný rámec: 
 
§ 10 Prerokúvanie úvodných podkladov  

§ 10 ods. 4 zákona o PÚ 
Okresný úrad zverejní návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode 
pozemkových úprav na obvyklom mieste v obci a doručí ho združeniu účastníkov. Proti 
návrhu podľa prvej vety možno podať námietky okresnému úradu v lehote 30 dní od jeho 
zverejnenia alebo doručenia.  
 
§ 10 ods. 5 zákona o PÚ 
Okresný úrad oznámi všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú 
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Dotknuté 
orgány štátnej správy sú povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán v tejto 
lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá námietky k návrhu všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. 
   
§ 10 ods. 6 zákona o PÚ 
Námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových 
úprav okresný úrad prerokuje so združením účastníkov a podľa výsledkov prerokovania 
rozhodne o schválení týchto zásad. Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou. O výsledku 
prerokovania upovedomí okresný úrad toho, kto námietku podal. 
 
K bodu 1.)  
Pracovné stretnutie sa začalo o 15,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Benkovciach. Na 
úvod Ing. Marcela Voľanská privítala prítomných a oboznámila ich s programom pracovného 
stretnutia.  
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K bodu 2.) 
Ing. Marcela Voľanská informovala o tom, že správny orgán verejnou vyhláškou č. OU-VT-
PLO-2022/002883-013 zverejnil dňa 9.5.2022 návrh všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Benkovce (ďalej 
len „návrh VZFU“) po dobu 30 dní a doručil ho združeniu účastníkov pozemkových úprav 
PPÚ Benkovce dňa 6.5.2022. 
Návrh VZFU vypracovala spoločnosť GEONA, s.r.o., so sídlom: Strojárska 1831/92,  069 01 
Snina, IČO: 44318022, na základe Zmluvy o dielo č. 241/2019/MPRVSR-430 zo dňa 
21.11.2019 a na základe rozhodnutia správneho orgánu o nariadení pozemkových úprav v k. 
ú. Benkovce pod č. OU-VT-PLO-2020/004376-004 zo dňa 15.10.2020, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.10.2020. 
 
Do elaborátu návrhu VZFU bolo možné nahliadnuť od 9.5.2022 na Obecnom úrade v 
Benkovciach, Benkovce 22, 094 02 Slovenská Kajňa, počas úradných hodín. 
Správny orgán poučil účastníkov pozemkových úprav, že proti návrhu VZFU môžu podať 
námietky v lehote 30 dní od jeho zverejnenia na adresu správneho orgánu. 

Správny orgán podľa ust. § 10 ods. 5 zákona o pozemkových úpravách listom č. OU-VT-
PLO-2022/002883-015 zo dňa 6.5.2022 oznámil všetkým dotknutým orgánom štátnej správy, 
že sa prerokúvajú všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových 
úprav a doručil návrh VZFU v rozsahu – technická správa a mapa návrhu funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav na CD nosiči.  
 
Dotknuté orgány štátnej správy boli povinné oznámiť svoje stanoviská k návrhu všeobecných 
zásad funkčného usporiadania územia do 30 dní odo dňa doručenia. Ak sa dotknutý orgán 
v určenej lehote nevyjadril, predpokladá sa, že nemal námietky k návrhu všeobecných zásad 
funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. 
 
Správnemu orgánu neboli doručené žiadne námietky proti všeobecným zásadám 
funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav Benkovce.  
 
 
K bodu 3.) 
Ing. Marcela Voľanská informovala prítomných, že správnemu orgánu boli doručené 3 
písomné stanoviská, ktoré nemali charakter námietky voči VZFÚ.  

1. Dňa 31.05.2022, č. záznamu 0018031/2022 bolo prijaté stanovisko od 
Hydromeliorácií, š.p., so sídlom Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 
„Pozemky pod korytom otvorených kanálov s pásmom 1,0m od brehovej čiary (bez 
pásov sprievodnej vegetácie), ktoré sú majetkom štátu v našej správe žiadame 
v registri nového stavu zapísať na vlastníka: Hydromeliorácie, š.p., tak ako sme 
uviedli vo vyjadrení zo dňa 01.12.2020. Prehlasujeme, že nebudeme súhlasiť 
s prípadným zaradením iných jestvujúcich, resp. novo navrhovaných spoločných 
zariadení a opatrení v rámci projektu PPÚ v k.ú. Benkovce do našej správy. 
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Upozorňujeme na skutočnosť na str. 39 v technickej správe, že Hydromeliorácie, š.p. 
nie je správcom podzemnej rúrkovej drenáže, z toho dôvodu nie je oprávnený 
vykonávať údržbu. Hydromeliorácie, š.p. je správcom odvodňovacích kanálov, do 
ktorých zaúsťuje drenáž. Ostatné podmienky z vyjadrenia č. 6661-2/120/2020 zo dňa 
01.12.2020 ostávajú v platnosti.“ 
 

2. Dňa 09.08.2022, č. záznamu 0019187/2022 bolo prijaté stanovisko od Slovenská 
správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice 
„ V návrhu boli zahrnuté všetky pripomienky a požiadavky Slovenskej správy ciest 
ako správcu štátnej cesty I/15 a preto k nemu nemáme žiadne námietky.“ 
 

3. Dňa 20.06.2022, č. záznamu 0020300/2022 bolo prijaté stanovisko od Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, 
Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
„Z hľadiska odboru správy majetku súhlasíme s návrhom vodohospodárskych 
verejných zariadení a opatrení špecifického charakteru VZO-7(VOD,VT1) – Ondava 
a VZO-8(VOD,VT2) – bezmenný pravostranný prítok Ondavy ID 4-3008-2829 
(Benkovský potok). Novovytvorené pozemky pre uvedené objekty žiadame v rámci 
PÚ vlastnícky usporiadať v prospech SR v správe SVP, š.p. Pri návrhu nových 
pozemkov požadujeme, aby na novovytvorených pozemkoch NDV bol vyznačený 
druh pozemku nelesný porast –sprievodná vegetácia vodného toku. 
Upozorňujeme, že v dokumentácii uvádzaný VT-3 – Poľcov potok (Poľcov jarok) je 
podľa vodohospodárskej mapy bezmenný pravostranný prítok Ondavy ID 4-30-08-
2829 (správcovský názov Benkovský potok) rkm zaústenia cca 64,600. 
Oznamujeme, že pre úsek vodného toku Ondava v katastrálnom území Benkovce nie 
je určené inundačné územie a nie je vyhotovená mapa povodňového ohrozenia. 
Upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 odst.5 zákona č. 364/2004 z.z. 
o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené 
mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.“ 

 
K bodu 4.) 
Ing. Nagy sa v diskusii vyjadril k stanovisku Hydromeliorácií, š.p., Bratislava: 
Správu a prevádzku existujúcich podzemných melioračných kanálov a drenážnych systémov 
v súčasnosti nevykonáva nijaký správca. V súčasnosti je veľká časť týchto zariadení opustená, 
resp. sa nevyužíva, a to hlavne z ekonomických dôvodov. Avšak je to na škodu, že všetky 
tieto nevyužívané zariadenia poškodzujú kvalitu životného prostredia oveľa viac, ako keby sa 
pravidelne využívali. 
 
Ing. Nagy sa v diskusii vyjadril aj k stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Košice: 
Prejednávanie tejto etapy projektu sa uskutočnilo s Ing. Jurajom Košarom, vedúcim úseku 
vodohospodárskej prevádzky, ako zástupcom SVP. V mailovej komunikácii Ing. Košara 
potvrdil, že pre danú geografickú oblasť rieky Ondava v k.ú. Benkovce nemá SVP spracované 
mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia.  
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Po prerokovaní jednotlivých námietok a pripomienok  bolo konštatované, že nie je potrebné 
doplniť alebo opraviť návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a tento môže 
správny orgán rozhodnutím schváliť. Rozhodnutie o schválení VZFU sa doručuje verejnou 
vyhláškou. Podľa ust. § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa 
vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. 
Posledný deň  lehoty je dňom doručenia. 
 
K bodu 5.) 
Na záver pracovného stretnutia vedúca projektu poďakovala prítomným za účasť.  
 
 
 
................................................... 
Ing. Viera Pavlišková  
starostka Obce Benkovce,  predsedníčka predstavenstva ZUPU             
                                          
 
 
Zapísané dňa: 18.07.2022 
Zapísal: Ing. Marcela Voľanská   

 

Prílohy:  
- Prezenčná listina zo dňa 18.07.2022 (príloha č.1) 
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