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1. POUŽITÉ PODKLADY 

Pri spracovaní VZFVÚ pre účely projektu pozemkových úprav (ďalej PPÚ) Kečovo boli použité nasledovné 

podklady: 

• mapové podklady: výsledky účelového mapovania polohopisu a výškopisu v obvode PPÚ, 

ortofotomapy, Atlas krajiny SR (2002), Atlas SSR (1980), Geochemický atlas Slovenska (1996 – 

1999); 

• územnoplánovacia dokumentácia: Koncepcia územného rozvoja Slovenska (2004), územný plán 

(ďalej ÚP) vyššieho územného celku (ďalej VÚC) Košického kraja (2008), ÚP obcí Ardovo, Dlhá Ves, 

Kečovo (2007); 

• tematické mapy: geologická mapa, pedologické (mapy aktualizovaných bonitovaných pôdno-

ekologických jednotiek (ďalej BPEJ); 

• ďalšie dokumenty a projekty: dokumentácia ochrany prírody – chránené územia, sústava NATURA 

2000 (www.sopsr.sk), dokumenty územného systému ekologickej stability (ďalej ÚSES) – 

aktualizovaný Generel nadregionálneho ÚSES SR (2000), aktualizovaný Regionálny ÚSES (ďalej 

RÚSES) Košického regiónu (2008), RÚSES okresu Rožňava (2019). 

• Technická správa, časť A – Návrh funkčného usporiadania územia 

 

2. PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ OPTIMALIZÁCIA ROZMIESTNENIA DRUHOV 

POZEMKOV V KRAJINE – NOVÝ STAV 

2.1. Rozbor súčasného stavu 

Celé katastrálne územie obce Kečovo je zložené z viacerých pôdnych celkov, z ktorých 5 je zahrnutých 

v PPÚ. V južnej časti (južne od cesty II. triedy) sú dva pôdne celky trvalo trávnatých porastov (ďalej TTP), 

oddelené líniou zelene, záhrad a vinice. Strednú časť (západne od zastavaného územia obce), tvoria dva 

pôdne celky – jedná sa hlavne o trvalo trávnaté porasty s malými kusmi ornej pôdy a lesa. Severnú časť tvorí 

jeden pôdny celok TTP.  

2.2. Popis navrhnutých opatrení 

Pri návrhu protieróznych a protipovodňových opatrení sme vychádzali z rozboru súčasného stavu a z 

hlavných zásad ochrany pôdy pred vodnou eróziou. Navrhnuté opatrenia zvyšujú infiltračnú schopnosť pôdy, 

zvyšujú retenčnú a akumulačnú kapacitu povrchu pôdy, zvyšujú stabilitu pôdnych agregátov, zvýšenie drsnosti 

povrchu pôdy a zachytenie a bezpečné odvedenie erózne účinného povrchového odtoku vody. 

V zmysle RÚSES okresu Rožňava (2019) sú v území uvedené tri typy opatrení :  

• P2 – zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch 

• P6 – zatrávniť ornú pôdu 

• P9 – zalesniť TTP a lesy zaradiť do kategórie ochranné lesy 
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Opatrenie P2 - zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch z RÚSES, je nutné rešpektovať pri vytváraní 

zázemia športoviska IHR-1 (parkoviská PAR-1, PAR-2, chodníky a prístupová komunikácia) a tiež pri 

priestoroch na rekreáciu v areáli jaskyne Domica (nVZO3(REK, AREAL). 

Opatrenie P6 – zatrávniť ornú pôdu, sme uplatnili vo väčšine južnej časti PPÚ, v malých úsekoch strednej 

časti.  

Opatrenie P9 – zalesniť TTP a lesy zaradiť do kategórie ochranné lesy, v RÚSES Rožňavského okresu, pre 

riešené územie nie je odporúčané, ale v území sa uplatňuje v strednej a severnej časti PPÚ.  

Pôdne celky sú plošne väčšie, hoci v strednej časti (pri zastavanom území) sa miešajú malé plochy lesnej 

vegetácie a TTP (vytvárajú ekologicky dobre fungujúce spoločenstvo TTP-nelesnej vegetácie-lesnej vegetácie).  

  

3. KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA – NOVÝ STAV  

3.1. Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

Železničná, letecká a vodná doprava v obvode PPÚ zastúpená nie je. Prístup do obce zabezpečuje cesta  

II. triedy č. II/587, vedúca zo severozápadu (od Plešivca) na juhovýchod (do Maďarska). Cesta križuje riešené 

územie v jeho južnej časti. 

Obec Kečovo je situovaná pozdĺž cesty III. triedy č. 050148 (od cesty II/587 do centra obce Kečovo), ktorá 

v minulosti pravdepodobne pokračovala cez obec, zatáčala sa na východ na územie dnešného Maďarska. 

Cesta má nízke dopravné zaťaženie, keďže končí v obci.  

Cestnú sieť v území dopĺňajú aj spevnené a nespevnené poľné cesty (hlavne jednopruhové). Ako hlavné 

poľné cesty sme identifikovali cestu P-1 vedúcu na sever zo zastavaného územia, cestu P-7 (južne od 

križovatky cesty II. a III. triedy), cestu P-11, vedúcu na západ od zastavaného územia. 

V území sa nachádza viacero sezónnych alebo občasných ciest, ktoré bývajú využívané iba počas 

vegetačného obdobia, pričom ich poloha sa z roka na rok môže meniť. Väčšina takýchto ciest nebola ani 

mapovaná ako cesty, ale ako TTP. Niektoré malé kúsky takýchto ciest, ktoré neboli rozorané, pretože sa 

nachádzajú mimo ornej pôdy zmapované boli, väčšinou sú to vjazdy do polí alebo prejazdy cez medze medzi 

poliami. Mnohé z nich neboli číslované, a to ani spevnené úseky, keďže sa jedná o krátke úseky slúžiace ako 

vjazdy do polí, respektíve do dvorov, ktoré sa v návrhu stali súčasťou spevnenej komunikácie, na ktorú ústia. 

Nová koncepcia komunikačných zariadení vychádza z daností územia, technických noriem a  požiadaviek 

užívateľov zariadení. Hlavné dve osi komunikačnej siete poľných ciest sú tvorené cestou rP-11 trasovanou 

južne od poľnohospodárskeho podniku v smere západ od obce. Na východnej strane obce v tejto osi 

pokračuje cesta rP-8 východným smerom, okolo budúcej čističky odpadových vôd, k štátnej hranici. Druhá 

komunikačná os tvorená cestou rP1 - napája na severe planinu s možnosťou napojenia na okolité obce (Silická 

Breznica, Dlhá Ves – západnejšie). Na juh od zastavaného územia v smere k jaskyni Domica tvorí komunikačnú 

os cesta III. triedy č.050148, na ktorú nadväzuje cesta rP-7. Pri západnom okraji areálu jaskyne Domica je 

cesta rP-9, od križovatky s cestou II. triedy vedúca západným smerom, popri ceste II. triedy a po km 0,240 sa 

pomaly zatáča na juh. Ďalšie hlavné poľné cesty prepájajú dôležité body územia : rP-4 vychádzajúca z cesty III. 

triedy (km 1,195 od križovatky s cestou II. triedy), obchádza futbalové ihrisko IHR-1 a po „šikane“ sa zatáča 

údolím na sever  a napája sa s cestou rP-11. Cesty rP-2, rP-3, rPp-12 prepájajú cestu rP-11 (vedúcu na západ 
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popod poľnohospodársky podnik) s územím na sever od poľnohospodárskeho podniku. Cesta rP-1 je 

prepojená ďalšími hlavnými poľnými cestami : rP-6 vedúcou na sever (Silická Brezová), rP-5 (odbočujúcou na 

juh do lesa zo severnej časti PPÚ).  

3.2. Návrh komunikačných zariadení a opatrení 

3.2.1 Verejné komunikačné zariadenia a opatrenia 

Zábery plôch pre existujúce verejné dopravné zariadenia boli konzultované s jednotlivými správcami           

a podľa toho bola vypracovaná grafická časť. Pre cestu II. triedy č. II/587 a III. triedy č. III/050148 boli rovnako 

upravené hranice podľa zameraného stavu. Pri južnej hrane cesty II. triedy č. II/587  sa navrhuje rekonštrukcia 

sprievodnej zelene na väčšej časti úseku cesty a to výsadbou stromoradia. Stromoradie je navrhnuté na 

úsekoch s cestným rigolom, takže stromy by sa sadili až za vonkajšiu hranu rigolu vo vzdialenosti cca 3,5 až 4m 

od okraja vozovky. 

3.2.2 Spoločné komunikačné zariadenia a opatrenia 

Miestne komunikácie navrhujem v riešenom území dve. Označené sú MK-1, ktorá nadväzuje na poľnú 

komunikáciu rP-8 (v smere východ od obce) a MK-2 v smere západ od obce, napája sa na rP-11. Existujúca 

spevnená cesta P-11 má asfaltový povrch len v zastavanom území obce. Mimo zastavaného územia má povrch 

z drveného kameňa. Stavebnotechnický stav vozovky je narušený s výtlkmi, vyžaduje si obnovu v dĺžke 1154 m 

(šírka koruny 4 m). Poľné cesty rP-1 (po kríženie s rP-6), rP-11 boli v minulosti spevnené vrstvou drveného 

kameňa, ale ich súčasný stav je havarijný, hlavne v miestach s väčším sklonom a v miestach so zlým odtokom 

zrážkovej vody. Cesta P-1 si vyžaduje komplexnú obnovu v dĺžke 1152 m (šírka koruny 4 m) a nový povrch 

v dĺžke 2179 m (v šírke 4 m). Od kilometra 0,833 (od hranice riešeného územia) po kilometer 0,966 je nutné 

realizovať betónovú vozovku. Cesty rP-2 a rP-3 si vyžadujú komplexnú obnovu. Cesty rP-4 až rP-12 je nutné  

obnoviť.  

 

3.2.3 Prístupové poľné cesty 

Prístupové poľne cesty sprístupňujú jednotlivé pozemky. Cesty sa navrhujú nespevnené, kategórie           

Pp-3/30 ( 3m šírka vozovky, navrhovaná rýchlosť 30km/h ), ako cesty jednopruhové, obojsmerné. Ich 

definitívny priebeh a počet je ale možné stanoviť až na základe umiestnenia nových pozemkov.  

3.3. Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

Poľné komunikácie ústiace k susedným katastrom je žiadúce prepojiť tak, aby pokračovali v susedných 

katastroch a boli využívané aj občanmi susedných obcí a aby komunikácie vytvárali ucelenú a logicky 

prepojenú sieť. Poľná cesta rP-6 sa napája na severe na cestu vedúcu do Silickej Brezovej, cesta rP-11 vedúca 

na západ ku komunikácii č. II/587 vedúcej do Dlhej Vsi. Východným smerom vedie cesta rP-8, po ktorej sa je 

možné dostať do Maďarska. Cesta rP-7 vedie na juhozápad do katastra Tornale. 

3.4. Bilancie  

Pre grafické znázornenie pozri Mapovú prílohu č.1  C_UM-1 Návrh komunikačných zriadení a opatrení . 
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Tab. 1 Verejné dopravné zariadenia a opatrenia 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

VZO-11(DOP,PAR1) Dopravné zariadenia a opatrenia 3 188 Parkovisko 

nVZO-16(DOP,PAR2) Dopravné zariadenia a opatrenia 1 928 Parkovisko 

VZO-12(DOP,CIII 3004) Dopravné zariadenia a opatrenia 30 256 Cesta 3,triedy 

VZO-13(DOP,CII 587) Dopravné zariadenia a opatrenia 38 638 Cesta 2,triedy 

VZO-14(DOP,MK2) Dopravné zariadenia a opatrenia 240 Miestna komunikácia 

VZO-15(DOP,MK1) Dopravné zariadenia a opatrenia 132 Miestna komunikácia 

∑  74 382  

 

Tab. 2 Poľné cesty 

Označenie poľnej cesty Kategória 

Dĺžka [m]/plocha [m2] 

bez zmeny novo-navrhnutá rekonštrukcia 

rP-1 P 4/40   3396/17465 

rP-2 P 4/40   792/3954 

rP-3 P 4/40   328/1469 

rP-4 P 4/40   1110/6818 

rP-5 P 4/40   219/975 

rP-6 P 4/40   842/6086 

rP-7 P 4/40   1626/9727 

rP-8 P 4/40   1518/9305 

rP-9, nP-9 P 4/40   1503/8974 

rP-10 P 4/40   63/415 

rP-11 P 4/40   1216/7428 

rP-12 P 4/40   332/1977 

nPp13 3/30 N  287/1148  

nPp14 3/30 N  262/1048  

nPp15 3/30 N  187/748  

nPp16 3/30 N  275/1100  

nPp17 3/30 N  364/1456  

nPp18 3/30 N  235/940  

nPp19 3/30 N  122/488  

nPp20 3/30 N  139/556  

nPp21 3/30 N  321/1284  

nPp22 3/30 N  193/772  

nPp23 3/30 N  210/840  

nPp24 3/30 N  94/376  

nPp25 3/30 N  363/1452  

nPp26 3/30 N  322/1288  
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Označenie poľnej cesty Kategória 

Dĺžka [m]/plocha [m2] 

bez zmeny novo-navrhnutá rekonštrukcia 

nPp27 3/30 N  325/1300  

nPp28 3/30 N  117/468  

nPp29 3/30 N  522/2088  

nPp30 3/30 N  151/604  

nPp31 3/30 N  210/840  

nPp32 3/30 N  391/1564  

nPp33 3/30 N  263/1052  

nPp34 3/30 N  347/1388  

nPp35 3/30 N  261/1044  

nPp36 3/30 N  406/1624  

nPp37 3/30 N  9/36  

nPp38 3/30 N  13/52  

nPp39 3/30 N  16/64  

nPp40 3/30 N  58/232  

nPp41 3/30 N  73/292  

nPp42 3/30 N  223/1664  

nPp43 3/30 N  329/1316  

nPp44 3/30 N  385/1540  

nPp45 3/30 N  383/1532  

nPp46 3/30 N  415/1660  

nPp47 3/30 N  805/3220  

nPp48 3/30 N  618/2472  

nPp49 3/30 N  478/1912  

nPp50 3/30 N  897/3588  

nPp51 3/30 N  960/3840  

nPp52 3/30 N  1100/4400  

nPp53 3/30 N  57/228  

nPp54 3/30 N  689/2756  

nPp55 3/30 N  641/2564  

nPp56 3/30 N  381/1524  

nPp57 3/30 N  472/1888  

nPp58 3/30 N  496/1984  

nPp59 3/30 N  465/1860  

nPp60 3/30 N  455/1820  

nPp61 3/30 N  495/1980  

nPp62 3/30 N  421/1684  

nPp63 3/30 N  355/1420  

nPp64 3/30 N  298/1192  
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Označenie poľnej cesty Kategória 

Dĺžka [m]/plocha [m2] 

bez zmeny novo-navrhnutá rekonštrukcia 

nPp65 3/30 N  938/3752  

nPp66 3/30 N  18/72  

nPp67 3/30 N  529/2116  

nPp68 3/30 N  200/800  

nPp69 3/30 N  190/760  

nPp70 3/30 N  278/1112  

nPp71 3/30 N  452/1808  

nPp72 3/30 N  444/1776  

nPp73 3/30 N  559/2236  

nPp74 3/30 N  2730/10920  

nPp75 3/30 N  308/1232  

nPp76 3/30 N  230/920  

nPp77 3/30 N  462/1848  

nPp78 3/30 N  230/920  

nPp79 3/30 N  404/1616  

nPp80 3/30 N  270/1080  

nPp81 3/30 N  375/1500  

nPp82 3/30 N  73/292  

nPp83 3/30 N  307/1228  

SPOLU v obvode projektu  27351/110176 12845/74593 

 

Tab. 3 Cestné objekty 

Označenie cesty Označenie cestného objektu Popis 

CII 587 01/CII-587(HV)(PR) hospodársky výjazd z priepustom 

02/CII-587 (PR) cestný priepust 

03/CII-587 (M) mostík 

04/CII-587 (HZ) hospodársky zjazd 

05/CII-587(HV)(PR) hospodársky výjazd z priepustom 

06/CII-587 (HZ) hospodársky zjazd 

07/CII-587 (HZ) hospodársky zjazd 

08/CII-587 (HZ) hospodársky zjazd 

09/CII-587 (PR) cestný priepust 

10/CII-587(HV) hospodársky výjazd 

11/CII-587(HV) hospodársky výjazd 

12/CII-587(HV) hospodársky výjazd 

13/CII-587 (HZ) hospodársky zjazd 

14/CII-587(HV) hospodársky výjazd 

15/CII-587 (nHZ) hospodársky zjazd (navrhovaný) 
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Označenie cesty Označenie cestného objektu Popis 

16/CII-587 (nHZ) hospodársky zjazd (navrhovaný) 

CIII 3004 
 
 
 
 

CIII 3004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

01/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

02/CIII -3004 (HV)(PR) hospodársky výjazd z priepustom 

03/CIII -3004 (HZ) hospodársky zjazd 

04/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

05/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

06/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

07/CIII -3004 (HZ) hospodársky zjazd 

08/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

09/CIII -3004 (HV)(PR) hospodársky výjazd z priepustom 

10/CIII -3004 (HV)(PR) hospodársky výjazd z priepustom 

11/CIII -3004 (HZ) hospodársky zjazd 

12/CIII -3004 (HV)(PR) hospodársky výjazd z priepustom 

13/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

14/CIII -3004 (PR) cestný priepust 

01/P-1 (BR) brod 

01/P-8 (M) most 

01/P-9 (PR) priepust 

01/P-10 (HV) hospodársky výjazd 

01/P-11 (HZ) hospodársky zjazd 

02/P-11 (HZ) hospodársky zjazd 

03/P-11 (HZ) hospodársky zjazd 

04/P-11 (HV) hospodársky výjazd 

05/P-11 (HZ) hospodársky zjazd 

06/P-11 (HZ) hospodársky zjazd 

07/P-11 (HV) hospodársky výjazd 

08/P-11 (HV) hospodársky výjazd 

09/P-11 (HZ) hospodársky zjazd 

10/P-11 (HV) hospodársky výjazd 

11/P-11 (HV) hospodársky výjazd 

 

4. PROTIERÓZNE ZARIADENIA A OPATRENIA – NOVÝ STAV 

4.1. Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

Aktuálna vodná erózia pôdy je s ohľadom na dĺžku a sklon svahu na prevažnej väčšine územia žiadna 

alebo nepatrná až slabá, na južnom okraji územia slabá, stredne silná až silná. V riešenom území prevláda s 

najväčším podielom kategória stredne ohrozených pôd (stredná vodná erózia pôdy 4 – 10 t.ha-1.rok-1) na 

svahoch so sklonom 3 – 7° a kategória silne ohrozených pôd (silná vodná erózia pôdy 10 – 30 t.ha-1.rok-1) na 

svahoch so sklonom 7 – 12°. Ohrozenie v menšej miere predstavuje extrémna erózia (silná vodná erózia pôdy 
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nad 30 t.ha-1.rok-1) na svahoch so sklonom nad 12°, ktoré sú však z hľadiska erózie pomerne stabilizované, len 

lokálne sa vyskytuje kategória neohrozených až slabo ohrozených pôd (žiadna až tolerovateľná erózia                        

0 – 4 t.ha-1.rok-1) v polohách so sklonom do 12°. 

Územie leží mimo oblastí ohrozenia veternou eróziou. 

Odolnosť pôd voči kompakcii je na väčšine územia obvodu PPÚ stredná. Z hľadiska náchylnosti k 

zhutneniu sú pôdy územia náchylné na primárne a kombinované zhutnenie, na severnom a južnom okraji aj 

nezhutnené pôdy. 

V území sa nevyskytujú zosuvy. Z hľadiska výskytu potenciálnych zosuvných území sa kataster Kečova 

nachádza v oblasti druhého rádu v potenciálnej oblasti makrozosuvov, južný okraj leží v oblasti tretieho rádu v 

potenciálnej oblasti zväčša mikrozosuvov, ktoré sa viažu na hlavné doliny. Náchylnosť územia na zosúvanie je 

slabá. Veľká časť územia s výnimkou južného okraja leží v oblasti výskytu krasových javov. 

Územie sa nachádza v oblasti recentných vertikálnych pohybov zemskej kôry v rozsahu 0 – +1 mm za rok. 

Seizmické ohrozenie v hodnotách makroseizmickej intenzity pre 90 % pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 

50 rokov (t. j. periódu návratnosti 475 rokov) je 5 – 6° MSK-64. Seizmické ohrozenie územia v hodnotách 

špičkového zrýchlenia na skalnom podloží pre 90 % pravdepodobnosť nepresiahnutia počas 50 rokov                  

(t. j. periódu návratnosti 475 rokov) je 0,50 – 0,59 m.s-2. 

Koncepcia protieróznych opatrení vychádza z rozboru súčasného stavu a z pozorovaní in situ. Vytypovali 

sme miesta s väčšou náchylnosťou na eróziu (viď. mapu Sklon reliéfu A_UM-3b v časti MUSES) a overili ich na 

mieste. Išlo o plochy v severnej časti PPÚ a v strednej časti (západne od zastavaného územia) – hlavne 

zatrávnené územie, ktoré sa postupne mení na nelesnú vegetáciu, alebo les. Nepozorovali sme zvýšenú mieru 

prejavov pôdnej erózie. Navrhované opatrenia sme sústredili na zamedzovanie vytvárania nepriepustných 

plôch, zatrávnenie ornej pôdy a zalesnenie TTP (južná časť PPÚ je takmer celá zaradená do TTP, veľká časť 

stredu PPÚ západne od zastavaného územia je z ornej pôdy zaradená do TTP a z TTP zaradená do lesa. 

Posledná kategória platí aj pre severnú časť riešeného územia. 

4.2. Návrh protieróznych zariadení a opatrení 

Pri návrhu protieróznych a protipovodňových opatrení sme vychádzali z rozboru súčasného stavu a z 

hlavných zásad ochrany pôdy pred vodnou eróziou. Navrhnuté opatrenia zvyšujú infiltračnú schopnosť pôdy, 

zvyšujú retenčnú a akumulačnú kapacitu povrchu pôdy, zvyšujú stabilitu pôdnych agregátov, zvýšenie drsnosti 

povrchu pôdy a zachytenie a bezpečné odvedenie erózne účinného povrchového odtoku vody (v zmysle 

RÚSES okresu Rožňava 2019 sú v území uvedené tri typy opatrení :  

• P2 – zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch 

• P6 – zatrávniť ornú pôdu, 

• P9 – zalesniť TTP a lesy zaradiť do kategórie ochranné lesy) 

V návrhu sú zahrnuté protierózne opatrenia nVET-1 až nVET-5. Jedná sa síce primárne o protierózne 

opatrenia k veternej erózii, ale okrem toho, že vytvárajú bariéry voči vetru, dané opatrenia vytvárajú 

predpoklady pre vznik biokoridorov.  
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4.3. Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

Na hranici so susednými katastrami je nutné pokračovať s protieróznymi prvkami z hľadiska funkčnosti, 

aby sa ich účinnosť nenegovala.  Komunikácia rP-11 vedie západným smerom v susednom katastri, je nutné 

zabezpečiť jej napojenie s odvodňovacími priekopami v susednom katastri. Interakčné prvky IP-1 neplnia 

primárne protieróznu funkciu, ale sú na hranici so susedným katastrom, je nutné dbať o ich funkčnosť aj tam. 

Časti NRBc1 sú na hranici s Maďarskom, pre tieto interakčné prvky je nutné vytvoriť podmienky na ich 

manažment v rámci cezhraničných rezortných jednaní.   

4.4. Bilancie  

Pre grafické znázornenie pozri Mapovú prílohu č.2 C_UM-2 Návrh protieróznych zariadení a opatrení. 

Tab. 4 Veterná erózia 

Označenie protierózneho zariadenia a 

opatrenia 

Dĺžka [m]/plocha [m2] 

bez 

zmeny 

novo-

navrhnuté 
rekonštrukcia 

Poznámka (označenie v rámci 

MÚSES) 

nVET-1  460/1433   
nVET-2  489/1667   
nVET-3  278/825   
nVET-4  1301/3893   
nVET-5  454/1367   

SPOLU v obvode  projektu  2982/9185   
 

5. VODOHOSPODÁRSKE ZARIADENIA A OPATRENIA – NOVÝ STAV 

5.1. Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

Navrhované vodohospodárske zariadenia vytvárajú mozaiku s ostatnými zariadeniami tak, aby bola 

zabezpečená ochrana vôd, protipovodňová ochrana, trvalo-udržateľné využívanie vodných zdrojov. Prípravná 

fáza bola kreovaná na základe konzultácií so správcami vodných tokov a vodných stavieb, so správcami 

hydromelioračných zariadení, vodovodov a kanalizácií.  

Vodohospodárske opatrenia sú zamerané na zvýšenie retenčnej schopnosti územia, na retardáciu odtoku 

zrážkových vôd, na neškodné odvedenie nezachytenej vody v území, na úpravu a revitalizáciu vodných tokov, 

na obnovu ochranných pásiem v okolí vodných stavieb a pozdĺž vodných tokov, na biodrenáž, na  

prehodnotenie drenážovaného územia, na vymedzenie a ochranu vodohospodársky významných lokalít 

(chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd), na vymedzenie plôch s diferencovaným režimom 

hospodárenia.  

Pri návrhu koncepcie sme vychádzali aj historického názvoslovia lokalít, čo nám pomohlo vytvoriť 

v mieste tzv. “Smradľavého jazera“ vodozádržné opatrenie UVT2. Mikropovodie tejto lokality vytvára občasný 

tok. V časti južne až juhovýchodne od jazera, v existujúcom suchom koryte, systém hrádzok vytvorí 
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akumulačný rezervný objem, ktorý spolu so Smradľavým jazerom ochráni priestor areálu jaskyne Domica, ako 

aj podzemné priestory jaskyne.  

Severne od obce je koryto Kečovského potoka zanášané naplaveninami. V obci je potok regulovaný 

ochrannými stenami pozdĺž záhrad. V časti potoka nad obcou navrhujeme realizovať hrádzky UVT1, ktoré 

zachytia naplaveniny a možný  zvýšený prietok v čase prívalových dažďov.  

 5.2. Návrh vodohospodárskych zariadení a opatrení 

Pozemkové úpravy na zavlažovaných pozemkoch v obvode nie sú realizované, tak ako aj na odvodnených 

pozemkoch, či vodných nádržiach.  

Návrh úpravy vodných tokov v obvode vychádza z ustanovení STN 75 2101 Ekologizácia úprav vodných tokov, 

STN 75 2102 Úprava riek a potokov, ako aj z Plánu manažmentu oblasti povodia.  

Z navrhovaných opatrení na elimináciu stresových faktorov vyberáme relevantné: 

1. Revitalizovať mokrade a regulované vodné toky 

Navrhované opatrenia  

• zabezpečiť zlepšenie kvality vody s cieľom zníženia hodnôt sapróbneho indexu opatreniami na 

zlepšenie kvality vody (budovanie nových ČOV a modernizácia existujúcich), 

• znižovať nároky na odber vody zavádzaním úspornejších technológií, 

• znižovať znečisťovania podzemných vôd zabránením priesaku znečisťujúcich látok do podzemných 

vôd z priemyselno-technických prevádzok a poľnohospodárstva, 

• minimalizovať zásahy do koryta, v prípade ich realizácie brať do úvahy prioritne prírodo-ochranné 

atribúty (prehlbovanie plytkých úsekov, realizácia zimovísk, ochrana neresísk, migračných úsekov, 

ochrana priehlbní a perejnatých hlbočín, ochrana bočných úkrytov, ochrana podomletých brehov), 

• zabezpečiť ochranu pobrežných ekosystémov tokov a ich bezprostredného okolia pred nevhodným 

využívaním (predovšetkým ochrana prirodzených inundácií), 

• podporovať zadržiavanie vody v krajine cez podporu resp. obnovu prirodzených inundácií, obnovu 

mŕtvych ramien, budovanie viacúčelových suchých poldrov a mokradí prírodného charakteru v 

krajine, 

• podľa možností revitalizovať regulované vodné toky a obnoviť zničené mokrade. 

 

2. Starostlivosť o komplexy biotopov vodných tokov, mŕtvych ramien a ich sprievodnej vegetácie 

Typy biotopov: Vo2, Vo6, Vo8, Br6, Br8, Kr8, Kr9, Lk11 

Navrhované opatrenia  

• odstrániť resp. spriechodniť existujúce bariéry a nevytváranie nových, na biokoridoroch nepovoľovať 

budovanie MVE, 
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• zabezpečiť dôslednú kontrolu dodržiavania určených prietokov pod miestami odberov (odbery pre 

priemysel, zasnežovanie, existujúce MVE...) a funkčnosť vybudovaných rybochodov a biokoridorov, 

• zakázať komerčnú ťažbu štrku v riečišti biokoridorov, 

• minimalizovať výruby v brehových porastoch popri tokoch (hlavne biokoridoroch), s výnimkou 

odstraňovania vývratov, suchých a dolámaných stromov alebo konárov krov, ktoré zasahujú do vody, 

• likvidovať porasty inváznych druhov, 

• pri výstavbe a opravách lesných ciest a doprave dreva minimalizovať zásahy do vodných tokov 

(vrátane brehových porastov a podmáčaných plôch v ich nivách), 

• neurbanizovať plochy v tesnej blízkosti tokov (hlavne biokoridorov), minimalizovať regulácie brehov a 

zásahy do korýt vodných tokov, 

• vytvárať podmienky na minimalizáciu znečistenia tokov komunálnym a priemyselným odpadom, 

• mŕtve ramená a ťažobné jamy nevyužívať na chov rýb a rybolov, ak si takéto využitie vyžaduje úpravy 

brehov a zásahy do porastov, ktoré by mali za následok zničenie a/alebo poškodenie mokraďových 

biotopov európskeho a národného významu, 

• regulovať letné využitie stojatých vôd. 

3. Starostlivosť o komplexy rašelinových a vodou ovplyvnených lúčnych biotopov (rašeliniská, slatiny, 

prameniská, podmáčané plochy)  

Typy biotopov : Lk5, Lk6, Lk7, Lk9, Lk10, Ra2, Ra3, Ra6, Ra7, Kr8, Kr9, Pr2, Pr3 

Navrhované opatrenia  

• pokiaľ je to možné zahrnúť tieto typy biotopov do bežného systému obhospodarovania a udržiavať ich 

výrubmi sukcesných drevín, kosením prípadne regulovanou pastvou v prípade nezáujmu o 

obhospodarovanie realizovať udržiavací manažment, 

• zabrániť urbanizácií, fragmentácií, odvodňovaniu, zalesňovaniu (nelesné typy biotopov), 

• zabrániť pohybu ťažkých mechanizmov v týchto typoch biotopoch, 

• zabrániť rozšliapavaniu a eutrofizácii plôch priehonmi dobytka (občasné extenzívne prepasenie však 

paušálne nevylučovať), 

• na miestach s narušeným vodným režimom zabezpečiť hydrologický a hydrogeologický výskum a 

navrhnúť a realizovať opatrenia na zlepšenie vodného režimu lokalít, 

• odstraňovať invázne druhy rastlín v okolí, 

• podporovať realizáciu vodozádržných opatrení. 

 

5.3. Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

Interakcia vodohospodárskych zariadení Kečovského obvodu s okolím sa uplatňuje hlavne pri Kečovskom 

potoku, ktorý ale pokračuje v toku v Maďarsku, kde ho zaraďujeme  medzi prírodné vodné útvary, tečie 

v údolí v tvare malého až širokého „U“. 
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5.4. Bilancie 

Pre grafické znázornenie pozri Mapovú prílohu č.3 C_UM-3 Návrh vodohospodárskych zriadení 
a opatrení . 

Tab. 5 Vodohospodárske zariadenia a opatrenia 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

VZO-9(VOD,VT2) Vodohospodárske zariadenia a opatrenia 29 656 Bezmenný potok 

VZO-10(VOD,VT1) Vodohospodárske zariadenia a opatrenia 16 829 Kečovský potok 

∑ 46 484  

 

6. EKOLOGICKÉ ZARIADENIA A OPATRENIA – NOVÝ STAV 

6.1. Rozbor súčasného stavu a návrh koncepcie riešenia 

Z hľadiska ekologickej významu územia je kataster Kečova vysoko cenný (územie s 2. stupňom územnej 

významnosti). Napriek významu územia z hľadiska zastúpenia ekologicky zaujímavých prvkov je územie 

hodnotené ako územie s nedostatočným zastúpením prvkov ÚSES, potenciálnym ohrozením priestorovej 

stability územia a prírodných zdrojov. 

Aktualizovaný nadregionálny ÚSES (2000) klasifikuje ekologickú kvalitu priestorovej štruktúry krajiny 

posudzovaného územia ako veľmi priaznivú, na južnom okraji ako priaznivú. 

V rámci celoslovenského posúdenia (2002) predstavuje stredná časť územia obvodu PPÚ priestor 

ekologicky stredne stabilný, severná časť a južný okraj priestor ekologicky stabilný, teda stredný a najvyšší 

stupeň v trojstupňovom hodnotení.  

Na základe hodnôt koeficientu ekologickej stability (ďalej KES) je územie obvodu PPÚ zaradené medzi 

územia s vysokou ekologickou stabilitou, kde medzi primárne opatrenia patrí ochrana súčasného stavu. 

6.2. Základné zásady návrhu MÚSES na účely pozemkových úprav 

6.2.1 Spresnenie prvkov MÚSES podľa nadregionálnej a regionálnej úrovne 

Z prvkov RÚSES SR do územia obvodu PPÚ zasahuje biocentrum nadregionálneho významu NRBc1 

Slovenský kras. 

6.2.2 Vyčlenenie nových prvkov MÚSES na účely pozemkových úprav 

V rámci spracovania miestneho ÚSES boli vo vymedzenom území identifikované ďalej uvedené prvky 

ÚSES. Na základe navrhovaných opatrení je možné v teréne vymedziť ďalšie nové alebo rozšírené či inak 

modifikované nasledovné prvky MÚSES. 

Všetky prvky sú z hľadiska kvality a potenciálu rozdelené do troch stavov: 

- existujúci vyhovujúci 
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- existujúci revitalizovaný (r) 

- novonavrhovaný (n). 

V južnej časti územia sa jedná o nVET-1 až nVET-5, NDV-1 až NDV-12. V strednej časti, pri zastavanom 

území v smere na západ a juhozápad sú to hlavne interakčné plochy IP-1 a NDV-13. 

6.3. Návrhy ekologických a krajinotvorných zariadení a opatrení 

1. Biocentrá 

1.1 Biocentrum nadregionálneho významu (NRBc) 

NRBc1 - jeho lokalizácia a rozloha je daná vymedzením v RÚSES a na území obvodu PPÚ je totožná s 

EVS1, EVS2, EVS3, EVS4, časťou EVS5, časťou EVS7, EVS9. Na území EVS sa nachádzajú biotopy národného 

významu Kr9, Tr6, Lk6, Ls2.1 a európskeho významu Pi5, Kr2, Kr6, Tr2, Tr5, Lk1, Lk5, Sk1, Sk8 a Ls3.1. Na 

ploche biocentra sa nevyžadujú manažmentové opatrenia odlišné od súčasného spôsobu využitia. 

1.2 Biocentrum miestneho významu (MBc) 

MBc1 - jeho lokalizácia a rozloha je totožná s časťou plochy EVS 10. Tvoria ho porasty biotopov 

národného významu Tr7 a Ls2.1. Na ploche biocentra sa nevyžadujú manažmentové opatrenia odlišné od 

súčasného spôsobu využitia. 

 

2. Biokoridory 

2.1 Biokoridor miestneho významu (MBk) 

MBk1 - jeho lokalizácia a rozloha je totožná s časťou plochy EVS 8. Tvoria ho porasty biotopov 

národného významu Kr9, Lk6 a európskeho významu Lk5. Na ploche biokoridoru sa nevyžadujú 

manažmentové opatrenia odlišné od súčasného spôsobu využitia. 

 

3. Ostatné ekostabilizačné prvky 

3.1 Interakčný prvok (IP) 

IP1 - jeho lokalizácia a rozloha je totožná s časťou plochy EVS 5. Tvoria ho porasty biotopov národného 

významu Lk3, Ls2.1 a európskeho významu Kr2, Kr6, Tr1, Tr6, Lk1 a Ls3.1. Na ploche IP sa nevyžadujú 

manažmentové opatrenia odlišné od súčasného spôsobu využitia, vhodné je kosenie alebo pasenie. 

IP2 - plocha TTP totožná s EVS6. Tvoria ho biotop Kr7, biotopy národného významu Lk3 a európskeho 

významu Tr1, Tr6. Na ploche IP sa nevyžadujú manažmentové opatrenia odlišné od súčasného spôsobu 

využitia, vhodné je kosenie alebo pasenie. 
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6.3.1 Návrh prvkov ÚSES na právnu ochranu 

Všetky prvky ÚSES sa nachádzajú na plochách s 2. až 4. stupňom ochrany (NP Slovenský kras a jeho OP, 

NPR Domické škrapy, NPR Kečovské škrapy). Ďalšia osobitná právna ochrana pre prvky ÚSES sa nevyžaduje. 

6.3.2 Návrhy opatrení (regulatív) na zachovanie a zlepšenie funkcií prvkov ÚSES 

Základné regulatívy, platné na celom území obvodu PPÚ, týkajúce sa ochrany a zlepšovania stavu prvkov 

MÚSES, vyplývajú z ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Celkovo treba v území dodržiavať obmedzenia v najnižšom prvom 

stupni ochrany, v ktorom sa podľa § 12 zákona uplatňujú ustanovenia všeobecnej ochrany prírody a 

starostlivosti o krajinu podľa druhej časti. Ide o základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a 

starostlivosti o krajinu, všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov, ochranu biotopov, ochranu prirodzeného 

druhového zloženia ekosystémov a preventívne a nápravné opatrenia orgánu ochrany prírody. V zvýšenej 

miere je nutné dbať na dodržiavanie zákona v zmysle § 3 ods. 1 druhej časti zákona, ods. 2 , § 7 zákona o 

ochrane prirodzeného druhového zloženia ekosystémov, Vyhlášku Ministerstva životného prostredia                 

SR č. 450/2019 Z. z. 

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov určuje vyhláška. Invázne druhy rastlín treba odstraňovať hneď 

v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch 

odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, 

charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické 

vlastnosti druhu. Pri druhoch rozmnožujúcich sa aj generatívnym spôsobom je potrebné zrealizovať zásah 

pred alebo v čase kvitnutia druhu, zásadne pred začiatkom tvorby semien. 

1) Mechanický/fyzikálny spôsob odstraňovania  

1.1) Vykopávanie 

1.2) Aplikácia horúcej pary 

1.3) Vytrhávanie 

1.4) Pastva 

1.6) Kosenie a mulčovanie 

1.7) Nastielanie fólie 

2) Chemický spôsob odstraňovania  

3) Kombinovaný spôsob odstraňovania  

Vzhľadom k tomu, že územie obvodu PPÚ leží na území národného parku a jeho ochranného pásma a 

zasahujú doň maloplošné chránené územia, platia na jeho území 2., 3. a 4. stupeň ochrany prírody, pre ktoré 

platia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obmedzenia 

§ 14 a § 15. 

V zmysle RÚSES okr. Rožňava (2019) sú v území uvedené dva typy opatrení : 

• Ekostabilizačné opatrenia 

E2 – zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie 

• Protierózne a protipovodňové opatrenia 

P2 – zamedzovať vytváraniu nepriepustných plôch 
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Navrhované manažmentové opatrenia 

Lesné typy biotopov 

• uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch – vylúčenie holorubov, na maximálnej ploche 

hospodáriť pri zachovaní trvalosti lesa (účelový výber, trvalo etážové porasty), pri rúbaňovom spôsobe 

hospodárenia minimalizovať veľkosť obnovovaných plôch a voliť nesymetrické tvary obnovných 

prvkov, optimalizovať výstavbu lesnej cestnej siete, maximálne využívať prirodzenú obnovu lesa, 

postupne obnoviť prirodzené drevinové zloženie porastov, v porastoch ponechávať stromy na dožitie, 

dutinové a hniezdne stromy, dostatok odumretého dreva, štruktúru porastov v maximálne možnej 

miere priblížiť prirodzenej štruktúre lesa, udržiavať stavy kopytníkov na úrovni neohrozujúcej obnovu 

žiadnej z drevín pôvodného zloženia, minimalizovať alebo vylúčiť použitie chemických látok, 

systematickou údržbou lesných ciest minimalizovať vodnú eróziu, využívať šetrné technológie ťažby a 

približovania dreva, využívať pôvodný genofond drevín na obnovu lesa, eliminovať invázny druhy, 

• vyčleniť dostatočne veľké územia ponechané na samovývoj, prednostne chrániť prirodzené lesy, 

• nepripustiť ťažbu nerastných surovín a vylúčiť umiestnenie objektov banskej infraštruktúry na území 

biocentra, 

• nepripustiť urbanizáciu územia a výstavbu nadradenej infraštruktúry. 

Nelesné typy biotopov 

• podporiť resp. obnoviť primerané obhospodarovanie nelesných biotopov (lúky, pasienky) – kosenie, 

pastva, 

• nepripustiť ťažbu nerastných surovín a vylúčiť umiestnenie objektov banskej infraštruktúry na území 

biocentra, 

• eliminovať invázne druhy, 

• nepripustiť urbanizáciu územia a výstavbu nadradenej infraštruktúry. 

Vodné typy biotopov  

• eliminovať invázne a ruderálne druhy, 

• všade tam, kde je to možné, obnoviť morfológiu toku, 

• vytvárať mokrade za účelom podpory biodiverzity, 

• tam, kde je to vhodné, obnoviť lužné lesy, 

• optimalizovať vodný režim územia vzhľadom na predmet ochrany, 

• zabrániť znečisťovaniu územia, 

• podporiť resp. obnoviť primerané obhospodarovanie nelesných biotopov (lúky,    pasienky) – kosenie, 

pastva, 

• zabrániť urbanizácií územia a blízkeho okolia, 

• zabrániť znečisťovaniu územia, 

• zabrániť vyrušovania počas obdobia hniezdenia. 
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Vybrané návrhy manažmentových opatrení pre jednotlivé prvky RÚSES sú uvedené v Tab. 6 a 

premietnuté v návrhovej mape MÚSES. 

Tab. 6 Manažmentové opatrenia v okrese Rožňava 

Kód manažmentového 

opatrenia 

Číslo manažmentového 

opatrenia 
Prvok RÚSES 

MO2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NRBc1 

1 uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch – vylúčenie holorubov,  

2 vyčleniť dostatočne veľké územia ponechané na samo-vývoj, prednostne chrániť prirodzené lesy, 

3  podporiť resp. obnoviť primerané obhospodarovanie nelesných biotopov (lúky, pasienky)                        

– kosenie, pastva, vypaľovanie  

4 cielene odstraňovať nepôvodné predovšetkým invázne druhy,  

5 nepripustiť ťažbu nerastných surovín a vylúčiť umiestnenie objektov banskej infraštruktúry na 

území biocentra,  

6 nepripustiť urbanizáciu územia a výstavbu nadradenej infraštruktúry, 

7 vytvárať podmienky pre usmernené turistické a rekreačné využívanie územia, 

8 realizovať schválené programy starostlivosti o chránené územia. 

 

Ďalej sú v RÚSES uvedené návrhy opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny. 

Diferencovaná starostlivosť o biotopy európskeho a národného významu  

A.1  Starostlivosť o komplexy lesných biotopov 

A.2  Starostlivosť o komplexy biotopov mezofilných a suchomilných lúk, pasienkov a krovín. 

A.3  Starostlivosť o komplexy rašelinových a vodou ovplyvnených lúčnych biotopov (rašeliniská, 

slatiny, prameniská, podmáčané plochy)  

A.4  Starostlivosť o komplexy skalných biotopov  

A.5  Starostlivosť o komplexy biotopov vodných tokov, mŕtvych ramien a ich sprievodnej vegetácie 

Z navrhovaných opatrení na elimináciu stresových faktorov vyberáme relevantné. 

C.4  Revitalizovať mokrade a regulované vodné toky 

C.5  Obmedzovať, regulovať resp. eliminovať aktivity ohrozujúce alebo poškodzujúce vzácne druhy a 

typy biotopov (najmä rybárstvo, pobyt pri vode, nadmerná turistika, motokros, štvorkolky...) 

C.6  Eliminovať stresové faktory spôsobujúce úhyn živočíchov v krajine 

C.7  Postupne zmeniť štruktúru poľnohospodárskej krajiny  

C.8  Odstraňovať invázne druhy rastlín a živočíchov 

 

Ďalej uvádzame vybrané opatrenia špecifické pre MÚSES. 
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6.3.3 Krajinnoekologické opatrenia 

Stanovujú sa na základe príslušného stupňa ekologickej stability, podľa ktorého sa členia na opatrenia 

zamerané na tvorbu, revitalizáciu alebo ochranu krajiny. Koeficient ekologickej stability územia obvodu PPÚ 

Kečovo je 34,98. Výsledný KES začleňuje územie obvodu PPÚ do kategórie krajiny s vysokou ekologickou 

stabilitou, KES > 1,21, pre ktorú sa stanovujú návrhy opatrení zameraných na ochranu: 

C) opatrenia zamerané na ochranu krajiny 

C1) zachovať aktuálny stupeň ekologickej stability 

C2) sústrediť sa prevažne na realizáciu ekostabilizačných manažmentových opatrení existujúcich 

prírodných štruktúr 

C3) bez potreby návrhu ekostabilizačných prvkov len s potrebným manažmentom. 

6.3.4 Manažmentové opatrenia 

Pre existujúce a navrhované prvky MÚSES sa navrhujú manažmentové opatrenia krátkodobého, 

prechodného alebo dlhodobého charakteru, zaradené do 2 základných skupín. Z nich sa pre územie obvodu 

PPÚ Kečovo uplatňujú nasledovné: 

Všeobecné opatrenia: 

A) monitorovať antropogénne vplyvy na lesné ekosystémy, aby sa získala informácia nevyhnutná na 

zachovanie ich biodiverzity 

B) na neúžitkoch v poľnohospodárskej krajine dôsledne realizovať výsadbu pôvodných druhov 

drevín, resp. podporiť ich sukcesiu 

C) eliminovať invázne druhy rastlín v drevinových porastoch 

D) na plochách s nedostatočnou priestorovou štruktúrou vegetácie (väčšinou len zatrávnené plochy 

s minimálnym podielom stromov a krov) zabezpečiť dotvorenie krovinovej a stromovej vrstvy 

E) dôsledne ochraňovať zvyšky prirodzenej vegetácie a prvkov pôvodného využitia územia 

F) pri výsadbe vegetácie ponechať aj existujúce náletové dreviny 

G) pred akýmikoľvek stavebnými zásahmi do prostredia zhodnotiť súčasný stav bioty, aby sa mohli 

navrhnúť nevyhnutné ochranné opatrenia 

H) revitalizovať vodné toky a obnoviť prirodzené brehové porasty 

I) likvidovať nelegálne skládky. 

 

Špeciálne opatrenia: 

A) ponechať na prirodzený vývoj 

B) obnoviť intenzifikovanú lúku alebo obnoviť rozoraný porast 

C) dosievať semená pôvodných miestnych druhov 

D) rozhadzovať sená zo zdrojových lúk 

E) kosenie (dátum kosenia, spôsob kosenia – po pásoch, od stredu k okrajom a pod., frekvencia 

kosenia) 

F) zamedziť akýmkoľvek úpravám (kosenie, presekávanie, vypaľovanie, chemické ošetrovanie, 

vytváranie priechodov a pod.) brehovej vegetácie 

mailto:geodeting@geodeting.sk
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G) zamedziť odstraňovaniu alebo redukovaniu porastov, odbahňovaniu, úprave brehov alebo 

prehlbovanie dna 

H) pasenie (intenzita pasenia, rovnomerná záťaž pasienkov, dopásanie) 

I) hnojenie 

J) obnoviť porast 

K) použiť ekologicky prijateľné obhospodarovanie, len extenzívne využívanie 

L) zmierniť a ovplyvniť vplyvy intenzívneho hospodárskeho využívania 

M) zabrániť zmene vodného režimu 

N) obnoviť vodný režim 

O) nevykonávať žiadne prísevy 

P) kosiť porasty (zladiť zo zoologického hľadiska) 

Q) redukovať samo-nálet drevín kosením (stanoviť percento ponechania samon.) 

R) nitrofilné a ruderálne spoločenstvá kosiť v období pred kvitnutím burín 

S) zamedziť bagrovaniu okrajov a dna vodných nádrží a tokov. 

6.3.5 Technické opatrenia 

Technické opatrenia sa navrhujú len v nevyhnutnej miere a vo všeobecnej polohe, nakoľko napr. 

opatrenie A) je na území obvodu PPÚ realizovateľné predchádzajúcimi manažmentovými opatreniami: 

A) zabezpečiť revitalizáciu narušeného prostredia v ohrozených lokalitách, napr. vodných tokov 

B) na poľnohospodársky využívaných plochách uplatňovať väčší podiel organického 

poľnohospodárstva. 

Osobitné technické opatrenie je navrhnuté v rámci MÚSES, vo výslednej mape č. 3 Mapa návrhu MÚSES 

na účely pozemkových úprav označené ako Opatrenia na miestnej úrovni 1 Výsadba alebo doplnenie alejí 

drevín. Sú sústredené v južnej časti územia. Ide o výsadbu jednostranných alejí krajinársky a biologicky 

primeraných drevín (lipa malolistá, lipa veľkolistá, javor poľný, javor mliečny, jaseň štíhly) na úsekoch bez 

výsadby v nadväznosti na jestvujúce krovinové formácie, s ich rešpektovaním a ponechaním. Jestvujúcim a 

vysadeným drevinám je stále potrebné venovať dôkladnú starostlivosť a primerané ošetrovanie. Ďalšie 

výsadby majú význam rozčlenenia poľnohospodárskej krajiny, náhrady refúgií pre časť živočíchov v nej a 

náhrady lokálnych biokoridorov pre umožnenie ľahšej migrácie a prepojenia hodnotných prírodných 

komplexov. Izolačná zeleň by mala byť realizovaná aj okolo nedostavaného rezortu oproti vstupnému areálu 

jaskyne Domica, čím opticky splynie s rozsiahlym komplexom prirodzených drevinových štruktúr nad 

jaskyňou. Druhým je odstránenie nelegálnej skládky odpadu. Ide o skládku západne od obce pod poľnou 

cestou, kde je rozsiahla skládka odpadu, zosúvajúca sa do údolia pod ňou, ktorá je príležitostne sanovaná 

zasypávaním. Túto skládku treba celú odstrániť a jej plochu revitalizovať. 

6.3.6 Opatrenia na zlepšenie krajinného rázu 

Na území obvodu PPÚ nie sú potrebné, nakoľko sa tu nezachovávajú historické miesta a lokality, 

charakteristický krajinný ráz či typické scenérie, vyhliadkové body a pod. 
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Všetky uvedené opatrenia sú spracované v tabuľkovej forme pre všetky prvky MÚSES v tzv. evidenčných 

listoch MÚSES v tabuľkách 47 – 51. Ide o spracovanie údajov východzieho stavu, ktoré treba v pravidelných 

intervaloch, resp. po každom významnejšom zásahu aktualizovať a dopĺňať. 

6.4. Súvislosti so susednými katastrálnymi územiami 

Na hraniciach územia obvodu PPÚ Kečovo sú v rámci jestvujúcich a navrhnutých prvkov MÚSES 

vymedzené prvky, presahujúce do území katastrov susedných obcí. Ide o nasledovné prvky a katastre: 

• NRBc1 – k. ú. Silická Brezová, k. ú. Dlhá Ves 

• MBc1 – k. ú. Tornaľa 

• IP1 – k. ú. Dlhá Ves. 

6.5. Bilancie 

Pre grafické znázornenie pozri Mapovú prílohu č.4  C_UM-4 Návrh ekologických a krajinotvorných 
zriadení a opatrení. 

Tab. 7 Biocentrum nadregionálneho významu 

Označenie opatrenia Typ Kategória Výmera [m2] Poznámka 

NRBc1 Biocentrum 
nadregionálny 

význam 
216 443 

nadregionálne 
biocentrum 

∑ 216 443  

 

Tab. 8 Biocentrum miestneho významu 

Označenie ekologického 
a krajinotvorného 

zariadenia a opatrenia 

Plocha [m2] 

bez zmeny novo-navrhnuté rekonštrukcia 
Celá plocha 
zariadenia a 

opatrenia 

MBc1 57 015   57 015 

SPOLU v obvode projektu 57 015   57 015 

 

Tab. 9 Biokoridor miestneho významu 

Označenie ekologického 
a krajinotvorného 

zariadenia a opatrenia 

Plocha [m2] 

bez zmeny novo-navrhnuté rekonštrukcia 
Celá plocha 
zariadenia a 
opatrenia) 

MBk1 18 305   18 542 

SPOLU v obvode projektu 18 305   18 542 
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Tab. 10 Interakčné prvky 

Označenie ekologického a krajinotvorného 
zariadenia a opatrenia 

Plocha [m2] 

bez 
zmeny 

novo-
navrhnuté 

rekonštrukcia 
Celá plocha zariadenia a 

opatrenia 

IP1 104 905   878 250 

NDV-1 6 957   - 

NDV-2 3 503   - 

NDV-3 844   - 

NDV-4 4 029   - 

NDV-5 819   - 

NDV-6 5 895   - 

NDV-7 9 856   - 

NDV-8 845   - 

NDV-9 2 667   - 

NDV-10 16 009   - 

NDV-11 14 221   - 

NDV-13 17 570   - 

SPOLU v obvode projektu 188 121   878 250 

 

7. VEREJNÉ ZARIADENIA A OPATRENIA – NAVRHOVANÝ STAV 

7.1. Zariadenia na rekreáciu a šport 

Rekreačné a športové zariadenia v obvode rozširujeme o jedno ihrisko pri areáli jaskyne Domica          

nVZO-3(REK, AREÁL). Futbalové ihrisko rVZO-1(SPO,IHR1) rozširujeme o plochy zázemia, ako aj detské ihrisko 

rVZO-2(SPO,IHR2) pri vstupe do obce.   

7.2. Zariadenia na dodávku pitnej vody 

Dlhá Ves a Kečovo je zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu „Dlhá Ves – Kečovo – Domica“ 

v správe VVS a.s. Košice, závod Revúca. Na severe zastavaného územia je existujúce vodárenské zariadenia 

VZO-8(VPS,OVO1). Výsledky sčítania ukazujú na vysokú až 99%-nú napojenosť obyvateľstva na vodovod. 

Štatistické údaje vykazujú klesajúcu tendenciu spotreby vody v domácnostiach. Preto nie je nutné 

uvažovať o navyšovaní kapacít zariadení na dodávku vody. 

7.3. Zariadenia na odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Odpadové vody z územia obce sú odvádzane a zneškodňované oddelene podľa ich pôvodu. Povrchové 

vody atmosférického pôvodu zo striech, dvorov, komunikácií a priľahlého terénu odtekajú priekopami vedľa 

komunikácií do miestneho potoka. Odpadové vody z domácnosti – splašky, sú odvedené do prídomových 

žúmp, kde vyhnívajú a po čase vyvážajú.  
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Podľa návrhu územného plánu sme osadili čističku odpadových vôd nVZO-6(ČOV,ČOV) na východnom 

okraji zastavaného územia. 

7.4. Verejné zariadenia a opatrenia pre ostatné verejnoprospešné stavby 

Ostatné verejnoprospešné stavby ako samotný cintorín VZO-5(VPS,POHR2), areál jaskyne Domica         

VZO-7(VPS,JAS) ostáva bezo zmeny.   Nové plochy sú vytvorené pre zázemie cintorína a to pre dom smútku - 

nVZO-4(VPS,POHR1).    

7.5. Bilancia 

Pre grafické znázornenie pozri Mapovú prílohu č.5  C_UM-5 Návrh verejných zriadení a opatrení . 

Tab. 11 Bilancia zariadení a opatrení na šport 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

rVZO-1(SPO,IHR1) Zariadenia na šport 27 727 Ihrisko 

rVZO-2(SPO,IHR2) Zariadenia na šport 4 729 Ihrisko 

∑ 32 456  
 

Tab. 12 Bilancia zariadení a opatrení na rekreáciu 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

nVZO-3(REK,AREÁL) Zariadenia na rekreáciu 1 173 Areál 

∑  1 173  
 

Tab. 13 Bilancia zariadení a opatrení na dodávky pitnej vody 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

VZO-8(DVP,OVO1) Zariadenia na dodávku pitnej vody 10 654 Odber pitnej vody 

∑ 10 654  

 

Tab. 14 Bilancia zariadení a opatrení na dodávky pitnej vody 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

nVZO-6(ČOV,ČOV) Zariadenia na čistenie odpadových vôd 906 Čistiareň odpadových vôd 

∑ 906  

Tab. 15 Verejoprospešné zariadenia a opatrenia 

Označenie opatrenia Typ Výmera [m2] Poznámka 

nVZO-4(VPS,POHR1) Verejnoprospešné stavby 1 643 Dom smútku 

VZO-5(VPS,POHR2) Verejnoprospešné stavby 6 343 Cintorín 

VZO-7(VPS,JAS) Verejnoprospešné stavby 4 264 Jaskyňa 

∑ 12 250  
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8. BILANCIA A VÝPOČET PRÍSPEVKU NA SPOLOČNÉ A VEREJNÉ ZARIADENIA 

A OPATRENIA 

8.1. Bilancia výmery druhov pozemkov v obvode projektu 

Prvky zaradené medzi spoločné a verejné zariadenia a opatrenia zaberajú spolu 92,6966 ha, z toho je 

74,8662 ha spoločných zariadení a opatrení a 17,8305 ha verejných zariadení a opatrení. Záverečná bilancia 

a výpočet príspevku na spoločné a verejné zariadenia a opatrenia je uvedená v Tab. 19 v podkapitole 8.4. 

8.2. Potreba pozemkov pre spoločné zariadenia a opatrenia 

Na vykrytie výmery spoločných zariadení a opatrení 74,8662 ha sa použije časť pôdy  vo vlastníctve SPF -

58,2125 ha, časť pôdy vo vlastníctve obce - 10,9665 ha a zvyšná časť, čo predstavuje 5,6872 ha, sa vykryje 

jednotným podielom všetkých vlastníkov pozemkov. Tento podiel predstavuje 2 %, čo znamená že každý 

vlastník prispeje na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 2 % z výmery svojich pozemkov. Vlastníkom 

spoločných zariadení a opatrení (SZO) sa po ukončení pozemkových úprav stane SR vo výmere 32,5378 ha 

(časť SZO-ekologické) a obec vo výmere 42,3284 ha (časť SZO-ekologické, SZO-dopravné: hlavné a prístupové 

poľné cesty). 

Prehľad potreby výmery pre spoločné zariadenia a opatrenia je uvedený v Tab. 16. 

Tab. 16 Prehľad potreby výmery pre spoločné zariadenia a opatrenia 

SZO ekologického charakteru (vyšší význam) 32 5378 m2 

       

SZO vodohospodárskeho charakteru (špecifický význam) - 
       

SZO komunikačného charakteru  25 9593 m2 

SZO protierózneho charakteru 9 185 m2 

SZO vodohospodárskeho charakteru - 

SZO ekologického charakteru 154 506 m2 

SZO ďalšie - 

Predbežný záber pre spoločné zariadenia a opatrenia 748 662 m2 

 

8.3. Potreba pozemkov pre verejné zariadenia a opatrenia 

Na vykrytie verejných zariadení a opatrení vo vlastníctve SR, VÚC a obec prispejú v prvom rade jednotliví 

správcovia týchto zariadení – 1,6142 ha ( Obec Kečovo a VVS a.s. ) a na zostatok prispeje SPF – 11,5378 ha. 

Spolu sa na tieto VZO použije 13,1521 ha. Na vykrytie VZO, ktoré sa následne stanú majetkom obce a Štátnej 

ochrany prírody SR (ŠOP SR), je potrebných spolu 4,6784 ha a použije sa na to pôda obce vo výmere 4,2520 ha  

a ŠOP SR vo výmere 0,4264 ha.   

Prehľad potreby pozemkov pre stavby vo vlastníctve štátu, obce Kečovo a VÚC je uvedený v Tab. 17. 
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Tab. 17 Súhrn plošných parametrov stavieb vo vlastníctve štátu, obce a VÚC 

Označenie stavby 
Výmera [m2] 

Štát Obec VÚC 

OBEC-VZO-1(SPO-IHR1)   27 727   

OBEC-VZO-2(SPO-IHR2)   4 730   

OBEC-VZO-3(REK-AREÁL)   1 172   

OBEC-VZO-4(OST-CINT1)   1 642   

OBEC-VZO-5(OST-CINT2)   6 343   

OBEC-VZO-6(OST-ČOV)   906   

ŠOPSR-VZO-7(OST-JAS)  4 264     

VVS-VZO-8(VOD-VVAK1)          10 654    

SVP-VZO-9(VOD-OK) 29 656     

SVP-VZO-10(VOD-VT) 16 829     

OBEC-VZO-11(DOP-PAR1)   3 188   

SCKSK-VZO-12(DOP-C587)     38 638 

SCKSK-VZO-13(DOP-C3004)     30 256 

SCKSK-VZO-15(DOP-MK1)   132   

SCKSK-VZO-14(DOP-MK2)   240   

OBEC-VZO-16(DOP,PAR2)   1 928   

SPOLU  61 403 48 008 68 894 

SPOLU v obvode projektu 61 403 48 008 68 894 

 

8.4. Zostavenie záverečnej bilancie a stanovenie percenta príspevku vlastníkov na spoločné 

zariadenia a opatrenia 

Prehľad vlastníctva vybraných vlastníkov a správcov v obvode projektu je uvedený v Tab. 18. 
 

Tab. 18 Prehľad vlastníctva podľa aktualizovaného registra pôvodného stavu 

Vlastník alebo správca Výmera [m2] 
Použiteľná výmera [m2] 

(Výmera bez lesných pozemkov) 

Obec Kečovo 191 249 157 673 

Slovenský pozemkový fond 865 107 697 503 

Štátna ochrana prírody SR 4 483 4 264 

  
 

Celá súhrnná bilancia pre spoločné zariadenia a opatrenia, verejné zariadenia a opatrenia a stavby vo 
vlastníctve štátu, obce a VÚC s výpočtom potreby príspevku vlastníkov je uvedená v Tab. 19. 
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Tab. 19 Záverečná bilancia 

Zariadenia a opatrenia 
Potrebná 
výmera 

(ha) 

Kód krytia (ha)  Vlastníctvo 
alebo 

správa po 
PÚ 

SPF 
neknihované 

SPF SVP VVS Obec KSK ŠOPSR Vlastníci Spolu 

szo_ekologické-SR 32,5378  32,5378       32,5378 SPF 

szo_ekologické-Obec 16,3691  2,8227   10,9665   2,5799 16,3691 Obec 

szo_dopravné 7,4593  7,4593       7,4593 Obec 

szo_dopravné - prístupové poľné 
cesty 

18,5000  15,3927      3,1073 18,5000 Obec 

SZO spolu 74,8662 0,0000 58,2125 0,0000 0,0000 10,9665 0,0000 0,0000 5,6872 74,8662  

vzo_dopravné-KSK 6,8894  6,8894       6,8894 KSK 

vzo_dopravné-Obec 0,5488     0,5488    0,5488 Obec 

vzo_vodohospodárske-SVP 4,6484  4,6484       4,6484 SVP 

vzo_vodohospodárske-VVS 1,0654    1,0654     1,0654 VVS 

VZO (SR, VÚC a obec ) spolu 13,1521 0,0000 11,5378 0,0000 1,0654 0,5488 0,0000 0,0000 0,0000 13,1521  

vzo_rekreačné 0,1173     0,1173    0,1173 Obec 

vzo_športové 3,2456     3,2456    3,2456 Obec 

vzo_ostatné-Obec 0,8891     0,8891    0,8891 Obec 

vzo_ostatné-ŠOP SR 0,4264       0,4264  0,4264 ŠOP SR 

VZO iné spolu 4,6784 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4,2520 0,0000 0,4264 0,0000 4,6784  

SPOLU 92,6966 0,0000 69,7503 0,0000 1,0654 15,7673 0,0000 0,4264 5,6872 92,6966  

Vlastníctvo alebo správa spolu pred 
PÚ 

 0,0000 69,7503 0,0000 0,9667 15,7673 0,0000 0,4483    

Vlastníctvo alebo správa po PÚ   32,5378 4,6484 1,0654 47,1292 6,8894 0,4264    

Percentuálny príspevok vlastníkov 
na SZO 

        2   
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9. PREDBEŽNÝ STUPEŇ NALIEHAVOSTI VÝSTAVBY SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ A 

OPATRENÍ 

Stupeň naliehavosti výstavby spoločných zariadení a opatrení sme stanovili na základe potrieb 

obyvateľov obce a na základe prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní a ochrane územia. Predbežný 

plán stanovuje tieto spoločné zariadenia a opatrenia :  

1. Poľná komunikácia – rP-1 

2. Poľná komunikácia -  rP-7 s nVET-4 

3. Poľná komunikácia – rP-8 

4. Poľná komunikácia – rP-11 

5. Poľná komunikácia – rP-6 

6. Poľná komunikácia – rP-2 

7. Poľná komunikácia – rP-3 

8. Poľná komunikácia – rP-4 

9. Poľná komunikácia – rP-9 

10. Poľná komunikácia – rP-12 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Tento elaborát vyhotovil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Majerčík       ATELIÉR ARCHITEKTUKTÚRY, s.r.o 

               Ing. arch. Stanislav Mráz 

             Zoborská 23, 040 01 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa         
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ZÁPISNICE Z PREROKOVANIA NÁVRHU VŠEOBECNÝCH 

ZÁSAD FUKNČNÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA 

V OBVODE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

„financované z prostriedkov EPFRV 2014-2020“ 

 







 

Prerokovanie NÁVRHU 

Všeobecné zásady funkčného usporiadanie územia (VZFU) 

Katastrálne územie Kečovo 
Názov a identifikačné údaje účastníka pozemkových úprav (PÚ): 
 

Slovenský pozemkový fond ( SPF ) 
 

Adresa účastníka PÚ: 

 

Šafárikova 36 

048 01 Rožňava 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Sústriková, PhD. 

Pevná linka: 

Mobil: 0901 715 307 

e-mail: andrea.sustrikova@pozfond.sk 

Celková výmera vlastníctva ku dňu prerokovania VZFU ( na SZO a VZO ) 69,7503 ha 

Celková navrhovaná výmera nového stavu podľa návrhu VZFU ( SZO a VZO ) 31,2371 ha 

Identifikácia pozemkov a objektov účastníka PÚ v obvode PPÚ Kečovo: 

SPF vlastní k dnešnému dňu v obvode PPÚ Kečovo výmeru použiteľnú na SZO a VZO:     

69,7503 ha 

 

Návrh nového stavu, použitie pozemkov účastníka PÚ: 

1. Plocha NRBc1 - Plocha nadregionálneho biocentra. Výmera pozemkov je navrhnutá na 

22,6865 ha. Vrstva  SPF-SZO-22(EKO-IP22) vo výkrese vgi, dgn a pdf. 

2. Plocha IP1 – Iterakčné plochy. Výmera pozemku je navrhnutá na 8,5506 ha. Vrstva SPF-

SZO-25(EKO-IP25) vo výkrese vgi, dgn a pdf. 

Upozornenie na ostatné súvislosti: 

1. Nakoľko zápis listín do katastra nebude až do ukončenia PPÚ zastavený, je možné, že 

výmera vo vlastníctve SPF sa bude meniť, návrh VZFU bude na tieto zmeny reagovať 

a jednotlivé výmery sa môžu v čase meniť. 

 

Prílohy Návrhu VZFU: 

1. VZFU-Kečovo.pdf 

2. VZFU-Kečovo.vgi 

3. VZFU-Kečovo.dgn 

4. polohopis.vgi 

5. polohopis.dgn 

6. VZFU-Kečovo.xlsx – tabuľka výmer 

Vyjadrenie účastníka PÚ k predloženému Návrhu VZFU, jeho schválenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 29.11.2021 

Vyplnil: Ing. Michal Majerčík 

 

Dátum: 

 

 



 

Za GEODETING s.r.o.: 

 

 

 

 

 

Za účastníka:  

 

 

 

 



 

Prerokovanie NÁVRHU 

Všeobecné zásady funkčného usporiadanie územia (VZFU) 

Katastrálne územie Kečovo 
Názov a identifikačné údaje účastníka pozemkových úprav (PÚ): 
 

Správa slovenských jaskýň (SSJ ) 
 

Adresa účastníka PÚ: 

Správa slovenských jaskýň 

Hodžova 11 

031 01 Liptovský Mikuláš 

Kontaktná osoba:  

Pevná linka: 044 553 64 11 

Mobil:  

e-mail: caves@ssj.sk  

Celková výmera vlastníctva ku dňu prerokovania VZFU  0,4483 ha 

Celková navrhovaná výmera nového stavu podľa návrhu VZFU  0,4263 ha 

Identifikácia pozemkov a objektov účastníka PÚ v obvode PPÚ Kečovo: 

SSJ vlastní k dnešnému dňu v obvode PPÚ Kečovo výmeru : 0,4483 ha 

Návrh nového stavu, použitie pozemkov na ekologické opatrenia v PÚ: 

1. Jaskyňa Domica - nové hranice pozemkov boli navrhnuté tak, že nová hranica parcely 

obsahuje celý vstupný areál jaskyne Domica. Jestvujúce hranice boli vyrovnané, 

nepotrebné časti pozemku „odrezané“. Výmera pozemku tohto úseku je navrhnutá na 

0,4264 ha. Vrstva SOPSR-VZO-7(OST-JAS) vo výkrese vgi, dgn a pdf. 

2. Plocha NDV-4 – Nádrž pre občasný vodný tok. Má predmetná nádrž spojitosť s jaskyňou 

Domica? Výmera 0,4209 ha. Vrstva OBEC-SZO-9(EKO-IP9) vo výkrese vgi, dgn a pdf. 

 

Upozornenie na ostatné súvislosti: 

1. Nakoľko zápis listín do katastra nebude až do ukončenia PPÚ zastavený, je možné, že 

výmera vo vlastníctve SSJ sa bude meniť, návrh VZFU bude na tieto zmeny reagovať 

a jednotlivé výmery sa môžu v čase meniť. 

 

Prílohy Návrhu VZFU: 

1. VZFU-Kečovo.pdf 

2. VZFU-Kečovo.vgi 

3. VZFU-Kečovo.dgn 

4. polohopis.vgi 

5. polohopis.dgn 

6. VZFU-Kečovo.xlsx – tabuľka výmer 

Vyjadrenie účastníka PÚ k predloženému Návrhu VZFU, jeho schválenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dátum: 10.12.2021 

Vyplnil: Ing. Michal Majerčík 

 

Dátum: 

 

 

Za GEODETING s.r.o.: 

 

 

 

 

 

Za účastníka:  

 

 

 

 











 

Prerokovanie NÁVRHU 

Všeobecné zásady funkčného usporiadanie územia (VZFU) 

Katastrálne územie Kečovo 
Názov a identifikačné údaje účastníka pozemkových úprav (PÚ): 
 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ( VVS ) 
 

Adresa účastníka PÚ: 

 

Správa povodia Slanej 

Cukrovarská 6 

979 80 Rimavská Sobota 

 

Správa povodia Hornádu a Bodvy 

Ďumbierska 14 

041 59 Košice 

Kontaktná osoba: Miroslava Balážová 

Pevná linka: 

Mobil: 0902 902 928 

e-mail: miroslava.balazova@svp.sk  

 

Kontaktná osoba: Ing. Monika Nováková 

Pevná linka: 055-600 81 93 

Mobil:  

e-mail: monika.novakova@svp.sk 

Celková výmera vlastníctva ku dňu prerokovania VZFU 0,9667 ha 

Celková navrhovaná výmera nového stavu podľa návrhu VZFU 1,0654 ha 

Identifikácia pozemkov a objektov účastníka PÚ v obvode PPÚ Kečovo: 

VVS vlastní k dnešnému dňu v obvode PPÚ Kečovo výmeru: 0,9667 ha 

 

Jedná sa o pozemky slúžiace na odber pitnej vody . 

Návrh nového stavu, použitie pozemkov účastníka PÚ: 

1. Plocha VZO-8(DVP,OVO1) – Plocha určená pre zariadenia a opatrenia na dodávku pitnej 

vody. Výmera pozemku tohto úseku je navrhnutá na 1,0654 ha. Vrstva VVS-VZO-

8(VOD-VVAK1) vo výkrese vgi, dgn a pdf.  

 

Upozornenie na ostatné súvislosti: 

1. Nakoľko zápis listín do katastra nebude až do ukončenia PPÚ zastavený, je možné, že 

výmera vo vlastníctve VVS sa bude meniť, návrh VZFU bude na tieto zmeny reagovať 

a jednotlivé výmery sa môžu v čase meniť. 

 

Prílohy Návrhu VZFU: 

1. VZFU-Kečovo.pdf 

2. VZFU-Kečovo.vgi 

3. VZFU-Kečovo.dgn 

4. polohopis.vgi 

5. polohopis.dgn 

6. VZFU-Kečovo.xlsx – tabuľka výmer 

Vyjadrenie účastníka PÚ k predloženému Návrhu VZFU, jeho schválenie: 
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Dátum: 29.11.2021 

Vyplnil: Ing. Michal Majerčík 

 

Dátum: 

 

 

Za GEODETING s.r.o.: 

 

 

 

 

 

Za účastníka:  
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OKRESNY
URAD
KOSICE

OOBOR OPRAVNYCH PROSTRIEDKOV

Okresny tirad Roziiava

pozemkov)l a lesny odbor

Janka KIala 1

048 01 Roirlava

Siovenska republika

Vas list (i510/zo dna Nase lislo Vybavuje/linka

JUDr. 11)<].RoiJer1 ",'ko

Kosice

OU KE OOP6 2022/r!()4Q04(Xl2 03.02. 2022

Vee
Oznamel1le 0 navrhu VZFUU v obvode PPU v k. u. Kecovo - stanovisko z pohlaelu ochrany PP

Okresny urad Kosice, oelbor opravnych prostrieelkov, pozemkovY referat, ako organ ochlany polnohospoelarskej poely
(eI'alej len "organ ochrany PP") pnslusny na konanle podra ustanoveni zakona c 220/2004 Z z. 0 ochrane a vyuiivani
pornohospoelarskej pody a 0 zmene zakona c. 245/2003 Z. z. 0 integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania :bvotneho
plOstredia a 0 zmene a doplnenl niektorjlch zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len "zakon 0 ochrane a vyuiivani
pp") v spojenl s § 4 zakona c 180/2013 Z. z 0 organizaCii miestnej statnej spravy a 0 zmene a doplnenl niektorjlch ziikonov
v zneni neskorsich predpisov a § 10 ods, 3 zakona c. 330/1991 Zb. 0 pozernk0vYch llpravach. USPOIiadani pozemkoveho
vlastnlctva. pozemkovych llradoch. pozemkovorn fonele a pozemk0vYch spolocenstvach v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len "zakon 0 pozemkovYch upravach") k predlozenemu oznamenlU 0 prerokovani navrhu vseobecnych zasad
funkcneho usporiaelania uzemia v obvode PPU v k.u, Kecovo, olgan ochrany PP zaujima nasledovne stanovisko:

vychadzajuc z ust. § 13 ods. 1 z6kona 0 ochrane a vyuzivani PP pri kaidom obstaravani a spracuval1l
llzemnoplanovacej dokumentacie, projektov pozemkovYch Upl3V a inych navrhov poella osobitnych predpisov sa mus!
dbat na oehranu pornohospodarskej pody a riddit sa zasadami ochrany podia § 12. Na zaklade uvedtmeho iiadame:

chral1lt' najkvalitrlCjsiu polnohospodarsku podu a vinlce za hlanicou zastavaneho UZernid predovsetkym pri

navlilovanl spolocnych a verejnych zariacieni /NV SR c. 58/2013 Z,z./,
pri novom usporiadani pozemkov dbat na ueelenost' hon~Y, vytvarar tvalom, velkostou a d,uhom pozemku celky

vhodne pre Ich racionalne vyuzitie a obhospodarovallie polnohospodarskymi mechanizmallli,
naVrhnlJr opatrellia sl1lelUjuee k ochrane pornohospodarskej pody pled jej eloziou a ciegradaciou,
respektovat platny lizelllny plan /ak obee disponuje platnYIl1 UPN/

Mgr. Dalla Kostikova

poverena vykoniwallilll funkcie vedLlceho odbOi u

informativlli) poznamka - tento dokull1ent bol vytvoreny elektronicky

r mail Int"llwt

(JU ~ e oop(- 11lIrlV sk 001518bl)



Program
..".;;;;, •••• 1 rozvoja vidieka SR

~~O1~~·-':'(r~c::

H IIIIINISTERSTVO
., P600HOSpooARSTVA

A ROZVOJA VIOIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

fur6ps~y pornohospodar~ tond pre rolVoj Vldieka:
Eur6p. investuje do vidil!Ckychoblasti

Zapisnica

z prerokovania mivrhu Vseobecnych zasad funkcneho usporiadania uzemia v obvode projektu
pozemkovych uprav v katastraInom uzemi Kecovo s clenmi predstavenstva Zdruzenia
ucastnikov pozemkovych uprav Kecovo, konaneho dna 17.01. 2022 na Obecnom urade
Kecovo

Pritomni: podl'a prezencnej listiny

Okresny urad Roznava, pozemkovy a lesny odbor (d'alej len "okresny urad") v zmysle
§ 9 ods. 12 zakona c. 330/1991 Zb. 0 pozemkovYch upravach v platnom zneni zvolal na den
17.01.2022 pracovne rokovanie clenov predstavenstva Zdruzenia ucastnikov pozemkovYch
uprav Kecovo za ucelom prerokovania navrhu Vseobecnych zasad funkcneho usporiadania
uzemia (VZFU) v ramci projektu pozemkovych uprav. Rokovanie sa uskutocnilo v zasadacke
Obecneho uradu Kecovo.

Okresny urad oznamil obci a vsetkym dotknuzym organom statnej spravy, ze sa
prerokuvaju vseobecne zasady funkcneho usporiadania uzemia v obvode pozemkovych uprav
v k. U. Kecovo.

VZFU sa vypracuvaju v rozsahu, ktory zodpoveda d6vodom zacatia pozemkovych
uprav. VZFU obsahuju prehodnotenie a d'alSie navrhy priestoroveho usporiadania
a funkcneho vyuzivania uzemia, ktore su v sulade so zavaznou cast'ou uzemnoplanovacej
dokumentacie.

Zastupca zhotovitel'a projektu pozemkovych uprav, spolocnosti GEODETING s.r.o.
Barcianska 69, 040 17 Kosice lng. Michal Majercik oboznamil zucastnenych s navrhom
Vseobecnych zasad funkcneho usporiadania uzemia v obvode pozemkovych uprav v k. U.
Kecovo. Pri spracovani navrhu VZFU boli pouzite udaje z uzemneho planu obce, podklady
poskytnute Statnou ochranou prirody, Spravou NP Slovensky kras, podklady ziskane terennou
poch6dzkou, polohopis, vyskopis, udaje z podkladov uzemnoplanovacej dokumentacie, navrh
miestneho uzemneho systemu ekologickej stability na ucely pozemkovych uprav.

Zhotovitel' predlozil novu altemativu funkcneho usporiadania uzemia v obvode
projektu pozemkovych uprav, ktore vypracoval aj na zaklade pripomienok clenov
predstavenstva, ktore boli prednesene na pracovnom stretnuti dna 04.10.2021.

V predlozenej mape navrhu VZFU je spracovany navrhovany novy stay:

spolocnych zariadeni a opatreni (SZO)
- vodohospodarskych zariadeni a opatreni
- protier6znych, ekologickych zariadeni a opatreni
- cestne komunikacie (pol'ne a lesne cesty) sluziace na spristupnenie pozemkov
verejnych zariadeni a opatreni (VZO)
- Cisticka odpadovych v6d
- sportove a rekreacne zariadenia
- cestne komunikacie II. a III. triedy, miestna komunikacia

"financovane z prostriedkov EPFRV 2014 - 2020"



• Kos;cky samosprtivny kraj vlastni k dnesnemu dim v obvode PPU Kecovo vymeru: 0,0000
ha

ledna sa pozemky pod jestvujucou cestou II. triedy c. 587 a cesta III. triedy c.3004.

Navrh noveho stavu, pouzitie pozemkov ucastnika PU: Kosicky samospravny kraj,
odbor spravy majetku KSK

1. Cesta II. triedy c. 587, nove hranice pozemkov boli navrhnute tak, ze nova hranica parcely
obsahuje cele teleso cesty. lestvujuce hranice boli vyrovnane, nepotrebne casti pozemku
"odrezane". Vymera pozemku tohto usekuje navrhnuta na 3,8638 ha.
2. Cesta III. triedy c. 3004, nove hranice pozemkov boli navrhnute tak, ze nova hranica
parcely obsahuje cele teleso cesty. lestvujuce hranice boli vyrovnane, nepotrebne casti
pozemku "odrezane". Vymera pozemku tohto usekuje navrhnuta na 3,0256 ha.

• Obec Kecovo vlastni k dnesnemu diiu v obvode PPU Kecovo vymeru: 15,7673 ha
ledna sa 0 pozemky pod miestnou komunikaciou, hlavnou a pristupovou pol'nou cestou,
plochy protier6znych zariadeni a opatreni, interakcnych prvkov, biokoridora a biocentra,
plochy sportovisk, areaIov, cintorina a pozemky pre zariadenie a opatrenia pre odber pitnej
vody a cistenie odpadovych v6d.

Navrh noveho stavu, pouzitie pozemkov ucastnika PU: Obec Kecovo

1. Plocha VZO-14(DOP,MK2), VZO-15(DOP,MKl) - Pozemky pod jestvujucou miestnou
komunikaciou. Vymera pozemkov je navrhnuta na 0,0372 ha.
2. Plocha VZO-ll(DOP, PARI) - Pozemok sluziaci ako parkovisko. Vymera pozemku je
navrhnuta na 0,3188 ha.
3. Plocha nVZO-32(DOP, PAR2) - plocha novo-navrhnuteho parkoviska pri ihrisku. Vymera
pozemku je 0,1928 ha.
4. Plocha rPI az rP12 - Pozemky pod zrekonstruovanou hlavnou pol'nou cestou. Vymera
pozemkov je navrhnuta na 7,4593 ha.
5. Plocha nPp13 az nPp83 - Pozemky pod buducou pristupovou pol'nou cestou. Vymera
pozemkov je navrhnuta na 18,5000 ha.
6. Plocha nVET-I az nVET-5 - Plocha novo-navrhnuteho veterneho protier6zneho zariadenie
a opatrenia-Alej drevin. Vymera pozemkov je navrhnuta na 0,9185 ha.
7. Plocha MBc1 - Plocha miestneho biocentra. Vymera pozemku je navrhnuta na 5,7015 ha.
8. Plocha MBki - Plocha miestneho biokoridoru. Vymera pozemku je navrhnuta
na 1,8305 ha.
9. Plocha NDV-I az NDV-3, NDV5 az NDVII a NDV-13 - Plocha nelesnej drevinovej
vegetacie. Vymera pozemkov je navrhnuta na 7,9186 ha.
10. Plocha VZO-l(SPO, IHRl) - Plocha existujuceho ihriska. Vymera pozemku je navrhnuta
na 2,7727 ha.
11. Plocha nVZO-2(SPO, IHR2) - Plocha novo-navrhnuteho ihriska. Vymera pozemku je
navrhnuta na 0,4729 ha.
12. Plocha nVZO-3(REK, AREAL) - Plocha novo-navrhnuteho arealu. Vymera pozemku je
navrhnuta na 0,1173 ha.
13. Plocha VZO-5(VPS, POHR2) - Plocha sluziaca ako cintorin. Vymera pozemku je
navrhnuta na 0,6343 ha.
14. Plocha nVZO-4(VPS, POHRI) - Buduci Dom smutku. Vymera pozemku je navrhnuta
na 0,1643 ha.
15. Plocha nVZO-6(COV, COY) - Plocha navrhnuta pre zariadenia a opatrenia na cistenie
odpadovych v6d. Vymera pozemku je navrhnuta na 0,0906 ha.
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• Slovensky pozemkovy fond vlastni k dnesnemu diiu v obvode PPU Kecovo vymeru
pouzitel'nu na SZO a VZO: 69,7503 ha

Navrh noveho stavu, pouzitie pozemkov ucastnika PU: Siovensky pozemkovy fond

1. Ploeha NRBel - Ploeha nadregiomilneho bioeentra. Vymera pozemkov je navrhnuta na
21,6443 ha.
2. Ploeha IPI - Iterakcne ploehy. Vymera pozemkuje navrhnuta na 10,4905 ha.
3. Ploeha NDV -4 - Nadd pre obcasny vodny tok. Vymera pozemku je navrhnuta na
0,4029 ha.

• Sprtiva slovenskych jaskyii vlastni k dnesnemu diiu v obvode PPU Kecovo vymeru
pouzitel'nu na SZO a VZO: 0,4483 ha

Navrh noveho stavu, pouzitie pozemkov ucastnika PU: Sprava slovenskych jaskYu.

1. Jaskyiia Domiea - nove hraniee pozemkov boli navrhnute tak, ze nova hraniea pareely
obsahuje eely vstupny areal jaskyne Domiea. Jestvujuee hraniee boli vyrovnane, nepotrebne
casti pozemku "odrezane". Vymera pozemku tohto usekuje navrhnuta na 0,4264 ha.

• Slovensky vodohospodtirsky podnik vlastni k dnesnemu diiu v obvode PPU Kecovo
vymeru: 0,0000 ha

Jedna sa 0 pozernky pod jestvujueimi vodnymi tokmi, alebo v ieh blizkosti:
Kecovsky potok - Sprava povodia Hornadu a Bodvy
Bezmenny potok - Sprava povodia Slanej

Navrh noveho stavu, pouzitie pozemkov ucastnika PU: SlovenskY vodohospodarsky
podnik

1. Kecovsky potok - veelej jeho dizke je navrhnute vysporiadanie v prospeeh spraveu
v minimalnej sirke hornej hrany koryta toku - brehovej ciary. Vymera pozemku tohto useku
je navrhnuta na 1,6828 ha.
2. Bezmenny potok - v eelej jeho dizke je navrhnute vysporiadanie v prospeeh spraveu
v minimalnej sirke hornej hrany koryta toku - brehovej Ciary. Vymera pozemku tohto useku
je navrhnuta na 2,9656 ha.

• Vychodoslovenskti vodtirenskti spolocnost', a. s. vlastni k dnesnemu diiu v obvode PPU
Kecovo vymeru: 0,9667 ha

Jedna sa pozemky sluziaee na odber pitnej vody.

Navrh noveho stavu, pouzitie pozemkov ucastnika PU: Vychodoslovenska vodarenska
spolocnost', a. s.

1. Ploeha VZO-8(DVP,OVOl) - Ploeha urcena pre zariadenia a opatrenia na dodavku pitnej
vody. Vymera pozemku tohto useku je navrhnuta na 1,0654 ha.
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V Keeove dna: III p/'£),/ 1.

Zapisal: )7;;,.. fI Yb'" (-v J ,d'

Podpisal:

Predseda predstavenstva Zdruzenia ueastnikov pozemkovych uprav v katastnllnom uzemi
Keeovo

Julius Lorincz

Predlozeny material po jeho prestudovani a v nom uvedene skutoenosti

SCHVA~UJEM NESCHV A~UJEM

Navrhujem doplnit' nasledovne:

Uznesenie

Predstavenstvo Zdruzenia ueastnikov pozemkovych uprav v katastnilnom uzemi
Keeovo schvalilo predlozeny material pre projekt pozemkovych uprav v katastnllnom uzemi
Keeovo v plnom rozsahu.

Okresny urad zverejni mivrh Vseobecnych zasad funkeneho usporiadania uzemia
v obvode pozemkovYch uprav na obvyklom mieste v obci a doruei ho zdruzeniu ueastnikov.
Proti navrhu VZFU mozno podat' namietky okresnemu fuadu v lehote 30 dni od jeho
zverejnenia alebo dorueenia. Namietky proti VZFU okresny urad prerokuje
s predstavenstvom zdruzenia ueastnikov a podl'a vysledkov prerokovania rozhodne
o schvaleni Vseobecnych zasad funkeneho usporiadania uzemia v obvode pozemkovych
uprav.

Predlozeny material som zobral na vedomie, stotoznujem sa s nim a nemam voCi nemu
e ine vyhrady, ktore by som chcel uviest' a svojim podpisom to potvrdzujem

-
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Prezencna Iistina

z prerokovania mivrhu vseobecnych zasad funkcneho usporiadania uzemia v obvode projektu
pozemkovych uprav v k. U. Kecovo s clenmi predstavenstva Zdruzenia ucastnikov
pozemkovych uprav Kecovo, konaneho dna 17.01.2022 na obecnom tirade v Kecove

Ing. Michal Majercfk,
GEODETING, s.r.o.,
Bareianska 69,040 17
Kosice, zastupca zhotovitel'a

ro'ektu

Podpis

Julius Lorincz, predseda
redstavenstva

Ott6 Lorincz, podpredseda
redstavenstva

Ing. Andrea Sustrikova,
PhD, elen predstavenstva
Miroslav Lorincz, elen

redstavenstva
Csaba Molnar, elen

redstavenstva
Peter 8arkai, elen

redstavenstva
Mgr. Gabriela Kopsa
Caban, elen predstavenstva ,.
Mgr. Igor Hronec,
Okresny urad, Roznava,

ozemkov' a lesn' odbor
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