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Územný plán obce Gaboltov bol schválený Obecného zastupiteľstva v Gaboltove 
uznesením č. 4/1/03 dňa 07.05.2003. Územný plán je riešený k návrhovému roku 2015. 

Tento dokument spracoval Ing.arch. Marián Demčko – URBDEM, Bardejov a jeho 
vypracovanie riešil v období rokov  1999-2003. 

 V ďalšom období Obec Gaboltov podľa svojich potrieb a možnosti riešila rozvoj obce 
podľa tohto dokumentu a vyhodnocovala jeho aktuálnosť.  

 Na základe požiadavky investora na realizáciu zámeru pre rozvojové aktivity 
v juhovýchodnej časti extravilánu obce sa Obec Gaboltov rozhodla obstarať aktualizáciu 
územnoplánovacieho dokumentu :  

Zmeny a doplnky č.1/2011 Územného plánu obce Gaboltov . 
 Predmetom obstarávania sú navrhované nové funkčné plochy : 

 výroby v rozsahu cca 8,5 ha pre umiestnenie 
      -   energetickej výroby z obnoviteľných zdrojov,  
      -   výroby nerušiacej životné prostredie, výrobných služieb, distribúcie a skladov,         

 športovo-rekreačné v rozsahu 0,422ha. 

 Po komplexnom vyhodnotením aktuálnosti územného plánu obce je v jeho 
aktualizácií č.1/12011 riešené posunutie návrhového obdobia k roku 2020.   

 

 
 
 Riešiteľský kolektív   

 
 
  Ing,arch. Eva Žolnayová, autorizovaná architektka SKA, reg.číslo 0897 AA  

 
Ing.arch. Igor Petro, autorizovaný architekt SKA, reg.číslo 1050 AA, 0027 KA 
 
Ing. Barbora Sýkorová   
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Obsah dokumentu Zmeny a doplnky č.1/2011 Územného plánu obce Gaboltov    
A.   Textová časť   
B. Záväzná časť 
C. Grafická časť 
 
C -  Záväzná časť             

 -  Riešené záväzné časti zmien a doplnkov č.1/2011 ÚPN obce sú v obsahu kapitol 
označené hrubým  písmom 

       -   Zmenené, resp. doplnené nové názvy kapitol sú vyznačené ležatým písmom. 
-  Riešené zmeny a doplnky č.1/2011 záväznej časti ÚPN obce sú uvedené 

v príslušných odsekoch ležatým písmom  
 

Obsah                   str.    ÚPN      ZaD   
 
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY A ZÁSADY PRE USPORIADANIE ÚZEMIA  
OBCE GABOLTOV          1 5 
 
Časť prvá -  Úvodné ustanovenia  
Článok 1.  Účel nariadenia        1 5 
Článok 2.  Rozsah platnosti       1 5 
Článok  3.  Vymedzenie pojmov       1 5 
 
Časť druhá - Záväzné regulatívy 
Článok  4.             2 5 
Článok 5.   Funkčné usporiadanie       2 5 
Článok 6.   Priestorové usporiadanie      2  6 
Článok 7.   Usporiadanie dopravy       2 6 
Článok 8.   Usporiadanie a limity technického vybavenia   3 6 
Článok  9.   Ochrana prírody, krajiny a územný systém ekologickej stability 3  
Článok 10. Ostatné limity využitia územia a ďalšie obmedzenia  3 7 
 
Časť tretia - Plochy pre verejnoprospešné stavby     4 
Článok 11.           4 8 
Článok 12.           4 8 
        
Časť štvrtá - Záverečné ustanovenia 
Článok 13.             4 8 
Článok 14.           4 9 
Článok 15. Schéma záväzných časti a verejnoprospešné stavby    9 
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C.    Grafická časť   

        -   Riešené výkresy zmien a doplnkov č.1/2011 sú v obsahu označené hrubým písmom 
        -   Nové Výkresy sú označené ležatým hrubým písmom.       
        -   Výkresy s riešenými zmenami a doplnkami sú spracované ako priesvitkové náložky 

pre nakladanie na dotknuté výkresy ÚPN obce. 
 
Číslo výkresu     Názov výkresu       Mierka 

 

1.  Prehľadná situácia        M 1:50 000 

2.  Širšie vzťahy          M 1:10 000 

2. ZD1/2011 Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územia obce,        
             návrh tvorby krajiny a ochrany prírody    M 1:10 000 

3.  ZD1/2011  Komplexný urbanistický návrh      M 1: 2 880 

4.  ZD1/2011  Funkčné využitie plôch      M 1: 2 880 

5.  ZD1/2011  Plochy pre stavby a opatrenia verejného záujmu  M 1: 2 880 

6.  ZD1/2011  Návrh dopravy       M 1: 2 880 

7.  ZD1/2011  Zásobovanie plynom a elektro     M 1: 5 000 

8.  ZD1/2011  Zásobovanie pitnou vodou      M 1: 5 000 

9.  Odkanalizovanie          M 1: 5 000 

10. Ochrana krajiny         M 1: 50 00 

11. ZD1/2011  Vyhodnotenie záberov PPF     M 1: 5 000 
12. ZD1/2011  Hranice územia na zastavanie       M 1: 5 000 
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ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY A ZÁSADY PRE USPORIADANIE ÚZEMIA OBCE GABOLTOV 

 

- Úvodný článok bez zmeny 
 

ČASŤ PRVÁ  
Úvodné ustanovenia 

 
Článok 1. 

Účel nariadenia 

- Str.1 – doplnenie textu 

....... a záväzné časti Zmien a doplnkov č.1/2011 Územného plánu obce Gaboltov, schválené 
Obecným zastupiteľstvom Gaboltov dňa ....2011uznesením č....2011. 
 
 

Článok 2. 
Rozsah platnosti 

- Str.1 –  doplnenie textu článku o nový odstave 3ň v znení : 

3)  Hranica zastavaného územia obce je zmenami a doplnkami č.1/2011 rozšírená v 
juhovýchodnej polohe a prebieha po obvode navrhovanej plochy výroby k súčasnej 
hranici na obvode samostatne ohraničeného areálu pôvodného mechanizačného 
strediska. 

     Priebeh hranice zastavaného územia je korigovaný v priestore športového areálu 
    a prebieha po obvode novo navrhovanej plochy rozšírenia o športovo-rekreačný 
    areál.  
    Hranica zastavaného územia stanovená Zmenami a doplnkami č.1/2011je graficky 
    vyjadrená vo výkrese č.12  ZD1/2011. 
 
 

Článok 3. 
Vymedzenie pojmov 

- Článok bez zmeny 

  
ČASŤ DRUHÁ  

 Záväzné regulatívy 
 

Článok 4. 

- Článok bez zmeny 
 

Článok 5. 
Funkčné usporiadanie 

- Str. 2 – doplnenie textu v odseku 4) a 5) v znení 

   4) Plochy pre poľnohospodársku a inú výrobu   slúžia pre priemyselnú výrobu,   
     stavebníctvo, skladovanie, opravárenské služby, výrobu energie z obnoviteľných 
     zdrojov, výrobu nerušiacu životné prostredie, výrobné služby, distribúciu a sklady 

 5) Plochy pre šport a rekreáciu   sú plochy športových areálov a zariadení    
      celoobecného významu, športovo-rekreačných a rekreačných areálov a oblastí pre 
      prímestské formy rekreácie 

 



Ateliér Olympia, spol. s r.o. – Zmeny a doplnky č.1/2011 ÚPN obce Gaboltov 6 
                                               B. Záväzná časť   

Článok 6. 
Priestorové usporiadanie 

- Str. 2 – doplnenie článku o nový odsek 7)  

          7)  V zmenách a doplnkoch č.1/2011 je v juhovýchodnej polohe extravilánu obce 
riešená nová funkčná plocha výroby v územnom naviazaní na súčasný 
poľnohospodársky podnik a v polohe súčasného športového areálu je navrhnutá 
rozvojová  plocha s využitím  pre športovo-rekreačné aktivity. 

Pre riešenie funkčnej plochy výroby a skladového hospodárstva v rámci zóny 
výroby obce sú stanovené nasledovné záväzné regulatívy : 

 plocha výroby a oplotenie jej areálov bude rešpektovať stanovené ochranné 
pásmo regionálnej cesty III. triedy 20 m kolmo od osi vozovky, 

 funkčná plocha bude dopravne prístupná odbočovacím pruhom z regionálnej 
cesty III/5447,  

 statická doprava bude riešená parkovacou plochou v rámci jednotlivých areálov 
výroby,  

 na vnútornom obvode plochy výroby z južnej, západnej, severnej a východnej  
strany budú vysadené pásy izolačnej a ochrannej  zelene, 

  vnútroareálové rozvody technickej infraštruktúry budú riešené len zemnými 
káblami. 

 Pre riešenie športovo-rekreačných plôch sú stanovené nasledovné záväzné 
regulatívy : 

 v usporiadaní plôch bude rešpektované stanovené ochranné pásmo 
 regionálnej cesty III. triedy 20 m kolmo od osi vozovky, 
 funkčná plocha bude dopravne obsluhovaná odbočkou z regionálnej cesty 

 III/5447, 
 statická doprava pre vozidlá areálu bude riešená parkovacou plochou medzi  

 hlavnou cestou III/5447 a plochou areálu,  
 na okraji plochy juhovýchodnej časti areálu pozdĺž pešieho a cyklistického 

 chodníka budú vysadene kompozičné skupiny drevín.   
 
 

Článok 7. 
Usporiadanie dopravy 

- Str. 3 – doplnenie článku o odsek  5) 

          5)   Pre návrhy riešené zmenami a doplnkami č.1/2011  
                 -    prepojovací peší a cyklistický chodník vedený od zástavby obce k športovému 

areálu a novonavrhovanej ploche výroby, 
                 -    značený peši chodník od minerálneho prameňa pri regionálnej ceste 

s oddychovým miestom k vodnej ploche rybníka, ďalej  k minerálnemu prameňu 
Pri kríži a  s pokračovaním voľnou krajinou k areálu kostola sv. Vojtecha, 

                sa pri umiestňovaní stavieb postupuje podľa odseku 3) tohto článku. 
                Grafické vyjadrenie trasy chodníkov je vo výkrese 2.ZD1/2011, 6.ZD1/2011.  
 

Článok 8.   
 Usporiadanie a limity technického vybavenia 

- Str. 3 – doplnenie článku o odsek  9) 

9)  V zmenách a doplnkoch č.1/2011 je vo výkresoch č.6ZD1/2011, 7ZD1/2011, 
8/ZD1/2011, vyznačený rozsah plôch pre príslušné stavby a zariadenia 
technického vybavenia. 
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Článok 9.    
Ochrana prírody, krajiny a územný systém ekologickej stability 

- Článok bez zmeny 
 

Článok 10.    
Ostatné limity využitia územia a ďalšie obmedzenia 

- Str. 3 –  doplnenie článku o odsek  2) 

          2)   V zmenách a doplnkoch č.1/2011 sú doplnené na dodržiavanie  ďalšie podmienky 
ochranných pásiem : 

 doprava cestná 
      -  regionálna cesty III. triedy č.III/75447 – v extraviláne obce je stanovené 

 ochranné pásmo 20 m kolmo od osi komunikácie,  

 energetika - elektrická energia 
      vedenia a trafostanice, 
  - VN vedenia od 1kV do 35kV s holými vodičmi je ochranné pásmo 10m na 

 každú stranu od krajného vodiča, v súvislých lesných priesekoch 7m, 
  -  káblového vedenia do 110kV v zemi je ochranné pásmo 1m na každú  

stranu od krajného kábla,  
 - vzdušné VN pre 22kV vedenia a stožiarové trafostanice majú ochranné 
 pásmo vymedzené zvislými rovinami vo vzdialenostiach 10m,   
 -  vzdušné NN vedenie nemá ochranné pásmo,  
 -  trafostanica 22/0,4kV – ochranné pásmo je kruh o polomere 10 m, 
 - trafostanica s vnútorným vyhotovením -  ochranné pásmo je vymedzené 
 obostavanou hranicou objektu, pričom musí byť zabezpečený prístup do 
 stanice na výmenu technologických zariadení.  
 -  trafostanica vonkajšieho prevedenia s napätím do 110 kV  - ochranné pásmo 

je 10m od hranice objektu elektrickej stanice. 
 -   v ochrannom pásme sú v rozsahu, stanovenom prevádzkovými predpismi 
 zakázané alebo obmedzené stavby, zariadenia, úpravy povrchu, porasty a 
 činnosti, ktoré by ohrozovali energetické dielo a jeho plynulú a bezpečnú 
 prevádzku, 

 energetika - zemný plyn 
      -   miestne STL plynovody - ochranné pásmo 2m, 
      -   ostatné plynové zariadenia nemajú ochranné,  

 vodné zdroje – I. pásmo hygienickej ochrany podľa určenia s oplotením 
      -   ochranné pásmo vodojemu – v okruhu 50m, 

 vodné toky 
  -  ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary toku, v ktorom nie je možné 

 umiestňovať technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, 
 oplotenie a je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku 
 s pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly, 

 hydromelioračné odvodňovacie a zavlažovacie kanály  
  - ochranné pásmo 5 m od brehovej čiary kanála, v ktorom nie je možné 

umiestňovať technickú infraštruktúru, pevné stavby, súvislú vzrastlú zeleň, 
oplotenie a je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku 
s pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly, 

 lesná pôda 
-  ochranné pásmo tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného 

pozemku na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia 
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v ochrannom pásme  sa vyžaduje záväzné stanovisko  orgánu štátnej 
správy lesného hospodárstva (§10  zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch). 

 
 

ČASŤ TRETIA 
Plochy pre verejnoprospešné stavby 

 
Článok 11. 

- Str. 4 – doplnenie článku o odseky 3) a 4) 

3) V zmenách a doplnkoch č.1/2011 sú plochy určené pre verejnoprospešné stavby 
vyznačené vo výkresoch  č.3/ZD2011, 5/ZD1/2011, vo výkresoch technického 
vybavenia a v schéme záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb. 

           4)  Zoznam verejnoprospešných stavieb zmien a doplnkov č.1/2011 : 
1.ZD1/2011 – Peší a cyklistický chodník s pevným povrchom od zástavby obce k 

športovému areálu pozdĺž cesty III/5447, k riešenej rekreačno-
športovej ploche, s pokračovaním k riešenej ploche výroby 
a k oddychovému miestu pri minerálnom prameni, 

2.ZD1/2011 –  Revitalizácia minerálneho prameňa BV 30 - Pri kríži s architektúrou 
prameňa, plocha pri prameni s vybaveným oddychovým miestom,  
prístreškom s  posedením, informačným panelom,   

3.ZD1/2011 – Trasa pešieho rekreačného chodníka s upraveným nespevneným 
povrchom od vybaveného oddychového miesta s obnoveným 
minerálnym prameňom BV 87 pri hlavnej ceste k vodnej ploche 
rybníka, s pokračovaním k revitalizovanému minerálnemu prameňu 
BV 30 Pri kríži a ďalej v trase voľnou krajinou s oddychovými 
lavičkami k areálu kostola sv. Vojtecha,  

4.ZD1/2011 – Obnovenie minerálneho prameňa BV 87 pri hlavnej ceste III. tr., 
plocha pre vybavené oddychové miesto s prístreškom, lavičkami,  
s informačnou tabuľou o zložení minerálneho prameňa 
a informáciami o obci, jej atraktivitách, zaujímavých udalostiach, 
významných pamätihodnostiach. 

5.ZD1/2011 –  Teplovod v trase od riešenej plochy výroby pozdĺž hlavnej cesty 
III.tr.  k zariadeniam občianskej vybavenosti v správe obce. 

6.ZD1/2011 –  Rozšírenie miestnych rozvodov pitnej vody k športovo-rekreačnému 
areálu a novo navrhovanej výrobe. 

 
Článok 12. 

- Str. 4 – doplnenie textu s ďalším odstavcom 

          Na vyvlastňovanie pozemkov z verejného záujmu sú platné aktuálne platné zákonné 
predpisy a postupy.  

 
 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
Záverečné ustanovenia 

 
Článok 13, 

- Str. 4 – doplnenie článku o odsek  2) 

      2) Dokumentácia „Zmeny a doplnky č.1/2011 Územného plánu obce Gaboltov“ bude   
uložená na Obecnom úrade v Gaboltove, na Stavebnom úrade Obce Gaboltov a na 
Krajskom stavebnom úrade v Prešove. 
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Článok 14 

- Str. 4 – doplnenie článku o odsek  2) 

     2)  Všeobecne záväzné nariadenie č....... o Záväznej časti zmien a doplnkov č.1/2011    
ÚPN obce Gaboltov nadobúda účinnosť dňom ......2011. 

 
 
Doplnenie o nový článok 15 

Článok 15.    
Schéma záväzných časti a verejnoprospešné stavby 

  
Záväznú časť Zmien a doplnkov č.1/2010 Územného plánu obce Gaboltov tvorí : 

 textová časť dokumentácie  – Záväzné regulatívy a zásady pre usporiadanie územia 
obce Gaboltov v rozsahu článkov 1. - 14, 

  grafická časť dokumentácie. – vo forme priesvitkových náložiek na pôvodné výkresy 
ÚPN obce v rozsahu : 

3.ZD1/2011  Komplexný urbanistický návrh     M 1: 2 880 

              4. ZD1/2011  Funkčné využitie plôch     M 1: 2 880 

              5. ZD1/2011  Plochy pre stavby a opatrenia verejného záujmu  M 1: 2 880 

             11. ZD1/2011  Vyhodnotenie záberov PPF      M 1: 5 000 

             12. ZD1/2011  Hranice územia na zastavanie      M 1: 5 000 
 
                  Príloha : Grafická schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

Zmien a doplnkov č.1/2011 ÚPN obce Gaboltov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


