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A.1        Úvod : 
 
A.1.1     Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD :                                                                                                                        
 
              Obec Trstené pri Hornáde nemala doposiaľ spracovaný a schválený územný plán, ktorý by koncepčne 
usmerňoval územný rozvoj obce. Preto obec Trstené pri Hornáde pristúpila k obstarávaniu komplexného 
riešenia všetkých oblastí ďalšieho rozvoja obce aj na základe reálneho záujmu investorov a majiteľov 
pozemkov.  
 
A.1.2     Hlavné ciele riešenia :                                                                                                                                   
 
              Cieľom riešenia je spracovanie reálnej a vyváženej urbanistickej koncepcie, doplnenej o riešenie opti-
málnej technickej infraštruktúry pri zohľadnení požiadaviek a nárokov na novú výstavbu (bytovú, občiansku, 
technickú, výrobu a služby) s podmienkou tvorby a zachovania vyhovujúceho životného prostredia a zachovania 
ekologických daností. 
              V súvislosti s dynamickým rozvojom dochádza sústavne k novým požiadavkám na lokalizáciu ďalších 
stavebných objektov – výrobné prevádzky, stavby dopravného a technického vybavenia, rodinné a bytové domy, 
zariadenia služieb, verejno-prospešných stavieb a pod. 
 
A.1.3     Súpis použitých ÚPP a iných podkladov :                                                                                                                        
 
                   - Prieskumy a rozbory z roku 2003                            
                   - Zadanie z roku 2003 
                   - Regionálny ÚSES okresu Košice okolie 
                   - VÚC Košického kraja ZaD 2004 
                   - Ekologická optimalizácia využívania Východoslovenskej nížiny                                                             
                   - Vegetačné pomery Východoslovenskej nížiny 
                   - Lesnícka typológia 
                   - Svedectvo predkov, autor : Mária Novotná, Matica Slovenská  Martin   1994 
                   - Slovom a mečom, autor: Bohuslav Novotný, Vydavateľstvo Matice Slovenskej   1995 
                   - Slovensko v obrazoch, autor. prof. Matúš Kučera a spol.   1990 
                   - Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 
                   - Štatistický lexikón obcí ČSSR,  1965 
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                   - Dejiny osídlenia Košickej kotliny 
A.1.4     Chronológia spracovania jednotlivých etáp ÚPD :                                                                                                                   
 
                    - prípravné práce                                                       02 / 2002              
                    - prieskumy a rozbory                                               10 / 2002                    
                    - zadanie                                                                    09 / 2003                  
 
A.1.5     Údaje o obstarávateľovi a spracovateľoch :                                                                                                                             
 
              Obstarávateľ : Obec Trstené pri Hornáde 
                                      Oprávnený zástupca :  starosta obce  František Bartko 
              Oprávnená osoba spôsobilá obstarávať ÚPD : Ing. Ján Nárožný 
              Spracovateľ :   A - PROJEKT Michalovce 
                                      Ing. arch. Ľudovít Pozdech  autorizovaný architekt SKA 
 
A.1.6     Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním :                                                                                                                        
                                                                                                
              Požiadavky obce boli stanovené zadaním a boli dodržané, riešenie bolo niekoľkokrát konzultované a 
odsúhlasené starostom a zastupiteľstvom obce. V priebehu spracovania návrhu došlo k Zmenám a doplnkov 
2004 k ÚPN VÚC Košického kraja, v rámci ktorého bolo vypustené zriadenie nového cestného hraničného 
priechodu Trstené pri Hornáde – Kéked. Návrh uvažuje s predĺžením a rekonštrukciou cesty III/06824 ku štátnej 
hranici s tým, že vo výhľade bude hranica priechodná. 
 
 
A.2        Riešené územie : 
 
A.2.1.    Vymedzenie riešeného územia :                                                                                                                        
                                                                                                               
              Riešeným územím je katastrálne územie obce Trstené pri Hornáde. Riešené územie v podrobnejšej 
mierke je súčasné a výhľadové zastavané územie obce. 
              Územie obce Trstené pri Hornáde je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Košice. Vlastné katastrálne 
územie susedí z južnej strany s Maďarskou republikou, z východnej strany s katastrálnym územím obce Skároš, 
zo severnej strany s katastrálnym územím obce Ždaňa a obce Čaňa, zo západnej strany s katastrálnym územím 
obce Gyňov a riekou Hornád.             
              Trstené pri Hornáde je pôvodná hromadná cestná dnes ulicová - cestná skupinová dedina, vybudovaná 
okolo cesty vedúcej zo severu na juh do Maďarska, v ďalších rokoch okolo nových ulíc. Najvýraznejšia je 
výstavba z posledných rokov okolo vedľajších miestnych komunikácií. 
              Záujmové územie : 
              Záujmové územie obce tvorí územie susedných obcí Ždaňa, Čaňa, Seňa, Skároš a Gyňov.  
 
A.2.2.    Prírodné podmienky územia a jeho historický vývoj :                                                                                                              
 
              Obec Trstené pri Hornáde sa nachádza na vedľajšej do nedávna nepoužívanej (prerušenej) 
komunikačnej trase Košice - Maďarská republika. V súčasnej dobe bol obnovený hraničný priechod do 
Maďarska pre chodcov a cyklistov. Okresné a zároveň krajské mesto Košice je vzdialené od obce cca 15 km. 
Obec leží na styku juhovýchodných častí Košickej kotliny so západnými svahmi Slánskych vrchov pri štátnej 
hranici s Maďarskou republikou. Pre uvažované líniové stavby vodovodu a kanalizácie musia byť chránené 
koridory pre ich trasovanie a územie pre ich výstavbu. To isté platí pre výstavbu zariadení zabezpečujúcich 
zásobovanie elektrickou energiou. 
              Obec Trstené pri Hornáde je v okrajovej polohe, leží pri štátnej hranici s Maďarskou republikou. 
Takmer celý chotár obce je odlesnený len na jeho východnom okraji sú plochy lesa na svahoch Slánskych 
vrchov. Zvlnený terén prechádza z roviny okolo rieky Hornád zo západnej strany do zvlneného terénu a 
pahorkatiny Slánskych vrchov. V diaľkových pohľadoch z prístupových ciest sa uplatňujú ako dominanty veže 
dvoch kostolov a vzrastlé trvalé porasty - stromy hlavne okolo kostolov, v symbióze s reliéfom - siluletou 
okolitých pahorkov.  Hladina spodnej vody vo východných častiach obce v súbehu s vodným tokom rieky 
Hornád je blízko pod povrchom a miestami vytvára zamokrené miesta. Katastrálne územie obce patrí do 
nížinnej, teplej, mierne vlhkej až suchej oblasti s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota je okolo 7 C, 
priemerný ročný úhrn zrážok je 600-800 mm. Chotár má nivné a hnedé lesné pôdy. V povodí rieky Hornád žijú 
divé kačice, je tu zimovisko severských druhov divých husí. Na nížine sa vyskytuje jarabica a prepelica 
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obyčajná, v pahorkatine je to bažant. Na alúviu sú zvyšky lužného lesa s prímesou agátu, hrabu, jaseňa a vzácne 
druhy rastlín, v Slánskych vrchoch žije jeleň, muflón, bažant, jariabok a vzácna chránená zver - medveď, orol, 
sokol, prepelica, sova a volavka.                             
              V katastrálnom území obce sa nachádza chránené ložiskové územie „Trstené pri Hornáde“ č.113/d, 
ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného ložiska keramických ílov a ílovcov. 
              Stred obce leží na kóte 204 m nad morom, v chotári je to v rozmedzí 165 - 644 m nad morom. 
 
A.2.2.1  Trstené pri Hornáde 
 
              Historický vývoj obce v rámci štruktúry osídlenia : 
 
              Prvá písomná zmienka o obci Trstené pri Hornáde je z roku 1215 v tzv. Varadínskom registri. 
              Podľa Vlastivedného slovníka obci III, prvá písomná zmienka o obci je písomne doložená až z roku   
              1270.  
 
              Všeobecné údaje : 
              Obec Trstené pri Hornáde je v rôznych obdobiach evidovaná pod následovnými názvami : 
 
                      1215           SAKA ( sieť ) 
                      1265           NADASD ( trstina ) 
                      1270           NADASD 
                      1272-90      NADOSD 
                      1335           NADASD 
                      1920           NÁDOŠŤ 
                      1948           TRSTENÉ PRI HORNÁDE 
                                         maďarsky Nádasd, Abaújnádasd 
 
             Obec bola administratívne začlenená v  - Uhorsku v Abovsko-turnianskej župe 
                                                                            - Abovská stolica - do roku 1918 
                                                                            - okres Košice, kraj Košice do roku 1960  
                                                                            - okres Košice - vidiek, kraj Východoslovenský                       
                                                                            - okres Košice - okolie, kraj Košický od roku 1998 
                                                                            - okres Košice - okolie, VÚC Košického samosprávneho kraja   
                                                                                        od roku 2002 
 
             Trstené pri Hornáde je pôvodná hromadná cestná dnes ulicová - cestná skupinová dedina, vybudovaná 
okolo cesty vedúcej zo severu na juh do Maďarska, v ďalších rokoch okolo nových ulíc. Najvýraznejšia je 
výstavba z posledných rokov okolo vedľajších miestnych komunikácií. 
             Riešené územie obce Trstené pri Hornáde je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Košice ako súčasť 
sídelnej aglomerácie Košického kraja. Vlastné katastrálne územie susedí z južnej strany s Maďarskou 
republikou, z východnej strany s katastrálnym územím obce Skároš, zo severnej strany s katastrálnym územím 
obce Ždaňa a obce Čaňa, zo západnej strany s katastrálnym územím obce Gyňov a riekou Hornád.             
             Z urbanistického hľadiska hlavnou kompozičnou osou možno nazvať severojužnú komunikáciu, ktorú 
tvorí cesta III.triedy č.06824 Ždaňa - Trstené pri Hornáde. Na túto cestu v obci Trstené pri Hornáde sú napojené 
miestne obslužné komunikácie. Zástavba je realizovaná väčšinou obojstranne po oboch stranách týchto 
komunikácií - ulíc, v menšej časti je tu aj jednostranná zástavba. V obci prevažuje zástavba rodinnými domami, 
ktoré boli postavené v prevažujúcej miere v povojnovom období (po roku 1945), sú tu však ešte aj hodnotné a 
zaujímavé objekty rodinných domov z predvojnového obdobia.  
            Návrh zástavby obce rešpektuje historickú zástavbu a cestné komunikácie, pričom túto zástavbu logicky 
dopĺňa o nové aktivity a vytvára tak kompaktný urbanistický útvar. Riešenie rešpektuje a dotvára historický 
pôdorys obce. 
            Pre rozvoj obce sú vytvorené podmienky v bytovej výstavbe, v občianskej vybavenosti, službách, obcho-
de. Rovnako sú tu rezervy v oblasti výroby, hlavne v lokalite pred hospodárskym dvorom. 
            Návrh sa okrem zvýšenia štandardu technickej infraštruktúry a vybavenosti zameral na tvorbu a 
umocnenie bioplôch a biokoridorov ako základnej prírodnej zložky ochrany obyvateľov sídla proti civilizačným 
negatívam.  
 
A.2.3.    Charakteristika riešeného územia :                                                                                                                        
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              Záujmové územie obce Trstené pri Hornáde má okrajovú polohu v rámci skupín obcí združenia Horný 
Abov v tejto časti okresu Košice okolie. Záujmové územie obce tvorí územie susedných obcí Ždaňa, Čaňa, 
Seňa, Skároš, Gyňov a vo vzťahu k navrhovanému cestnému hraničnému priechodu aj priľahlé územia 
v Maďarskej republike.            
              Kapacity, plošné nároky a lokalizácia území a zón : 
 
              Občianska vybavenosť - športový areál a športové plochy - cca 1,20 ha 
                                                    - výstavba telocvične pri Základnej škole - cca 0,40 ha                                                        
                                                    - športovo-rekreačný areál pri vodnej nádrži - cca 1,60 ha 
                                                    - prístavba kultúrneho domu - 0,20 ha 
                                                    - prístavba obchodu - 0,22 ha 
              Súčasné - zastavané územie :           62,94 ha 
                            - katastrálne územie :     1290,09 ha 
 
 
A.3        Širšie väzby : 
 
A.3.1.    Širšie vzťahy a väzby obce na záujmové územie :                                                                                                                    
 
              Riešené územie obce Trstené pri Hornáde je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Košice. Vlastné 
katastrálne územie susedí z južnej strany s Maďarskou republikou, z východnej strany s katastrálnym územím 
obce Skároš, zo severnej strany s katastrálnym územím obce Ždaňa a obce Čaňa, zo západnej strany s 
katastrálnym územím obce Gyňov a riekou Hornád.             
 
A.3.2.    Výstupy z riešenia a záväzných častí územného plánu kraja :                                                                                                  
 
              Pre obec Trstené pri Hornáde platí záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Košického 
kraja a to v časti -  
 
      I. ZÁVAZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA  
 
         Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja platia tieto záväzné 
regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy KURS 2001, schválené uznesením vlády SR 
č.1033 z 31. októbra 2001 a vyhlásené nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. 
 
1. Vytvárať podmienky pre rovnovážny rozvoj osídlenia, ekonomiky, sociálnej a technickej infraštruktúry a   
    ochranu životného prostredia kraja. 
2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry 
    2.16. podporovať vznik suburbánneho pásma okolo miest Košice, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves   
             a Trebišov, 
    2.17. vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných 
vzťahov   
             mesta a vidieka, 
    2.18. podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok   
             obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry, 
    2.19. zachovávať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať     
             špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie, 
    2.20. vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať   
             výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, 
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody, ochrany kultúrnych pamiatok a ochrany   
    pôdneho fondu 
    5.1 rešpektovať ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu ako faktor usmerňujúci urbanistický    
          rozvoj kraja, 
    5.2 zabezpečiť funkčnosť nadregionálnych a regionálnych biocentier a biokoridorov pri ďalšom funkčnom   
          využití a usporiadaní územia, uprednostniť realizáciu ekologických premostení regionálnych biokoridorov   
          a biocentier pri výstavbe líniových stavieb; prispôsobiť vedenie trás dopravnej a technickej infraštruktúry   
          tak, aby sa netrieštil komplex lesov, 
    5.3 podporovať výsadbu plošnej a líniovej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v    
          nadregionálnych biocentrách a biokoridoroch,  
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    5.8 v nadväznosti na systém náhrad pri vynútenom obmedzení hospodárenia rešpektovať pri hospodárskom   
          využití prvky regionálneho územného systému ekologickej stability a požiadavky na ich ochranu   
          a funkčnosť; z prvkov územného systému ekologickej stability vylúčiť hospodárske využitie týchto území,   
          prípadne povoliť len extenzívne využívanie, zohľadňujúce existenciu cenných ekosystémov, 
    5.12 zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich brehové   
            územia s cieľom obnoviť a zvyšovať vododržnosť krajiny a zabezpečiť dlhodobo priaznivé existenčné   
            podmienky pre biotu vodných ekosystémov, 
    5.14 podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu zatrávnením ornej pôdy   
           ohrozovanej vodnou a veternou eróziou, 
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 
    7.5  chrániť koridory pre výstavbu prevodov vody 
           7.5.1 Hornád (Trstené pri Hornáde) - Bodva (Gombošský kanál), 
    7.11. prednostne realizovať rekonštrukciu alebo výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v sídlach 
            7.11.2 s vybudovaným vodovodom, 
            7.11.3 nachádzajúcich sa v ochranných pásmach zdrojov podzemnej vody Košického kraja a v alúviách   
                      vodných tokov Bodva, Hornád, Torysa, Topľa, Ondava, Laborec, Uh a Latorica, 
 

     II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY 
 
         Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto : 
          
5.  Nadradená technická infraštruktúra 
     5.2 stavby prevodov vody 
          5.2.1 Hornád (Trstené pri Hornáde) - Bodva (Gombošský kanál), 
 
          Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim 
vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 
 
 
A.4        Sociálno-ekonomický rozvoj : 
 
A.4.1.    Základné demografické predpoklady obce :                                                                                                                         
 
              Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov : 
    
              Územie obce Trstené pri Hornáde je súčasťou rozvojových plôch obcí tohto regiónu, na juhu 
suburbánneho pásma a je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Košice ako súčasť sídelnej aglomerácie 
Košického kraja. Urbanistický a ekonomický rozvoj okolitých obcí a mesta Košice bude v rozhodujúcej miere 
vplývať aj na urbanistický a ekonomický rozvoj obce Trstené pri Hornáde. Tieto väzby sú zohľadnené pri 
návrhu plôch pre bývanie, občiansku vybavenosť, služby, výrobu a komerčné služby, poľnohospodársku 
výrobu, technickú infraštruktúru a dopravu.                            
              Ekonomická aktivita dosiahla k roku 2002 celkom 721 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo tvorí  
49 % z celkového počtu obyvateľov, nezamestnaných bolo 252 obyvateľov čo tvorí 17 %. Väčšina ekonomicky 
aktívnych obyvateľov pracuje v Košiciach a v blízkom okolí Košíc. Miestne pracovné príležitosti sú len v 
poľnohospodárstve, obchode a službách poľnohospodárstve, obchode a službách. S rozvojom pracovných 
príležitostí treba rátať v poľnohospodárstve a službách, v prípade premostenia Hornádu aj v blízkom 
priemyselnom parku Kechnec. 
             Sídlo Trstené pri Hornáde z hľadiska tempa rastu počtu obyvateľstva patrí medzi sídla s mierne 
progresívnym trendom vývoja počtu obyvateľov v posledných rokoch, ako to dokumentuje nasledujúca tabuľka.    
 
             Počty obyvateľov - vývoj počtu obyvateľov obce podľa jednotlivých rokov : 
           ----------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                          z toho 
              rok                spolu                          muži        ženy 
           ---------------------------------------------------------------------------------------- 
             1828               1203                            ?              ?           
             1900               1041                            ?              ? 
             1940               1302                            ?              ? 
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             1948               1160                            ?              ? 
             1970               1565                            ?              ? 
             1991               1407                        698          709  
             2001               1466                        695          771  
          ----------------------------------------------------------------------------------------         
           Počas celej histórie obce počty obyvateľov kolíšu v závislosti od spoločenských a hospodárskych 
okolností/ epidémie chorôb, hospodárske krízy, vojnové konflikty,../. Po roku 1900 začal mierny nárast počtu 
obyvateľstva. Nárast sa zastavil až počas vojnového konfliktu II. svetovej vojny. Pokles zastavil sa v 
povojnových rokoch a znovu sa zastavil v roku 1970-1980. Potom sa začína mierny nárast až do dnešných dní. 
Badateľný nárast zrejme vyplýva zo zvýšených nákladov na bývanie a celkovej zlej ekonomickej situácie 
obyvateľstva a nastáva návrat do rodičovských domov. 
           Významný vplyv na nárast počtu obyvateľstva bude mať zvýšený počet pracovných miest v obci - rozvoj 
podnikateľskej sféry. 
          Vybrané ukazovatele o obyvateľoch : 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                         rok 1991       %       rok 2001       %       rok 2015      % 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Obyvateľstvo celkovo                               1407                      1466                       1710 
                         v predproduktívnom veku                344    24,4             291     19,80           338     19,77 
                         v produktívnom veku                       794    56,2             860     58,70         1026     60,00 
                         v poproduktívnom veku                   274    19,4             315     21,20           346     20,23 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Index vitality populácie                               114,29                     92,38                     97,69 
              Index ekonomického zaťaženia                     77,83                     70,47                     66,67 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
          Veková skladba jednotlivých skupín obyvateľstva sa v priebehu rokov mení, v závislosti na pracovných 
príležitostiach, migrácii, trendoch v uzatváraní manželstiev, podpore mladých rodín štátom,... 
          Veková skladba a pomer obyvateľov v predproduktívnom, produktívnom a poproduktívnom veku je 
ovplyvňovaný ekonomickou situáciou v danom území. Predpokladá sa posun počtu obyvateľstva v 
produktívnom a poproduktívnom veku. 
          Pohyb za prácou :  
          V roku 1991 bola dochádzka a odchádzka za prácou : 
                             - dochádzka                    18 pracovníkov 
                             - odchádzka                  462 pracovníkov 
          V roku 2003 bola dochádzka a odchádzka za prácou : 
                             - dochádzka                   25 pracovníkov 
                             - odchádzka                 455 pracovníkov 
 
           Vo výhľade sa počíta, že dochádzka a odchádzka sa výrazne zmení, vzhľadom na vytvárané pracovné 
miesta vo výrobe a službách. Mierny náznak vidno už na porovnaní roku 1991 a 2003. 
 
A.4.2.    Bytový fond :                                                                                                                                                    
 
              Charakteristika dynamiky rastu počtu obyvateľov :  
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Bytový fond : 
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              stav bytov   rok                    spolu   spolu  úbytok   trvale obývané     trvale obývané      neobývané 
                                                           domy   byty                domy       byty      rodinné domy      domy    byty 
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                               1828                    123          ?            ?            ?         ?                 ?                     ?         ?                                        
                               1991                    394      410            ?        350     364             343                   44       46 
                               2001                    407      426            ?        345     359             340                   62       65 
             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Dôvody neobývanosti sa uvádzajú - nespôsobilosť pre bývanie, rekonštrukcia - prestavba. 
 
              Úroveň bývania :  
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                         Priemerný počet osôb na 1 trvale obývaný byt              4,08 osôb/byt 
                         Priemerné m2 obytnej plochy                                      77,20 m2 
                         Priemerná plocha obytnej miestnosti                             4,10 m2 
                         Priemerný počet m2 obytnej plochy na 1 osobu          16,30 m2/osobu 
              -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              Charakteristika bytového fondu v roku 2001 : 
              V roku 2001 reprezentovalo bytový fond 407 domov z toho 359 trvalo obývaných bytov, z toho 340 v 
rodinných domoch, neobývaných bolo 65 bytov.  Priemerná obložnosť v roku 2001 pri 1466 obyvateľoch je  
4,08 obyvateľa na jeden byt.  
              Súčasný dopyt po bytoch - v obci je dopyt po bytoch a rodinných domoch; predpokladá sa zvýšený 
záujem obyvateľov z mesta Košice.  
 
              Celková potreba bytov a návrh novej bytovej výstavby : 
              Počet stavebných parciel je navrhnutý v dostatočnom počte tak, aby vznikla ponuka. Prevažná časť 
navrhovaných nových bytov je riešená formou rodinných domov, v rámci jestvujúceho zastavaného územia 
obce.  
              Predpokladané potreby bytov sú navrhnuté po etapách, plochy po roku 2015 sú navrhnuté ako rezervné. 
Z hľadiska celkovej urbanistickej koncepcie sídla je navrhnutých viac rozvojových lokalít. Lokality sú 
vyhodnotené z hľadiska časovej výhodnosti realizácie výstavby, vplyvov objektívnych a subjektívnych faktorov 
(PF, bonita, vlastnícke vzťahy, vyvolané investície, pripravenosť územia v rámci technickej infraštruktúry,...). 
              Pri jestvujúcich 359 domoch a pri navrhovanom počte cca 100 nových domov do roku 2015 a 1750 
obyvateľoch je obložnosť 3,81 obyvateľa na jeden byt. Priemerná obložnosť v roku 2001 je 4,08 obyvateľa na 
jeden byt. Je potrebné vychádzať z mierneho, ale stáleho nárastu  počtu obyvateľov a zníženie obložnosti na 4,0-
3,80 ob/byt. 
              Súčasný dopyt po bytoch - v obci je dopyt po bytoch a rodinných domoch. Podľa sčítania z roku 2001 
je tu nárast obyvateľstva oproti poslednému sčítaniu z roku 1991 o 59 obyvateľov.  
 
              Výpočet výhľadovej potreby bytov : 
                      rok 2001    1466 obyvateľov                       : 4,08  =  359 bytov 
                      rok 2006    1500-1600 obyvateľov              : 4,01  =  399 bytov 
                      rok 2015    1650-1700 obyvateľov              : 3,81  =  446 bytov 
 
rezerva - výhľad po roku 2015-1923 obyvateľov              : 3,80  =  cca 506 bytov 
 
Návrh do roku 2015 : 
------------------------- 
Kapacity bytového fondu - výhľadový počet obyvateľov pre potreby územného plánu : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Druh                                       rok 2001                              rok  2015                                   spolu 
bytového                                 východiskový                       návrhový 
fondu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bytové domy                                         2                               + 1                                             3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rodinné domy                                   340                             + 81                                         421 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Byty                                                   359                             + 87                                        446 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     
Počet obyvateľov                             1466                          + 244                                       1710 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A.4.3.   Občianska vybavenosť :                                                                                                                                       
 
             Koncepcia rozvoja komerčnej vybavenosti  : 
             V rámci občianskeho vybavenia - obchody (súkromné a družstevné) navrhnutá je možnosť dostavby a 
rekonštrukcie existujúcich objektov a výstavba tých zariadení, ktoré ešte v obci chýbajú alebo nevyhovujú 
(konkretizácia podľa aktuálnej požiadavky - vybavenosť, služby,...). Na novú výstavbu sú rezervované funkčné 
plochy pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných komunikácií . Pre verejné služby sa navrhuje dostavba a 
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rekonštrukcia existujúcich objektov a dostavba tých zariadení, ktoré ešte chýbajú (konkretizácia podľa aktuálnej 
požiadavky - telocvičňa). Ostatná vybavenosť je využívaná jestvujúca v samotnej obci (Materská škola, 
Základná škola ).  
              Kapacity a štruktúra zariadení : 
              V súčasnej dobe je v riešenom území občianska vybavenosť rozložená na viacerých miestach obce.    
Areál obecného úradu ( kluby, knižnica, sklad CO, pošta - doručovateľky, požiarna zbrojnica, kultúrny dom ), 
nákupné stredisko Jednota - nachádzajú sa v centrálnej časti obce.  Základná škola, Materská škola, rímsko-
katolícky kostol, kostol reformovanej cirkvi, dom smútku + cintorín - vo východnej časti obce .  
              Ostatná vybavenosť (najmä rôzne obchody a služby) je rozptýlená vedľa miestnych komunikácií v 
rôznych častiach obce. 
              Občianska vybavenosť je vybudovaná v relatívne dostatočnom rozsahu. Nepostačujúce resp. 
nevyhovujúce zariadenia sú navrhované na rekonštrukciu a modernizáciu. Navrhovaná je rekonštrukcia a 
prístavba kultúrneho domu s univerzálnou sálou s možným prepojením na budovu Obecného úradu, navrhovaná 
je tiež výstavba telocvične v rámci areálu školy.    
              Hlavným objektom občianskej vybavenosti je polyfunkčný objekt, v ktorom sa nachádza Obecný úrad. 
Tento objekt je v jednej časti (asi prístavba) v pomerne zlom stavebnotechnickom stave a je navrhovaný na 
rekonštrukciu.  
              Pred objektami občianskej vybavenosti a v okolí kostolov sa vytvoria nástupné viacúčelové priestory, 
kde by bola možnosť prirodzeného rozptylu a aj zhromažďovania občanov, možnosť posedenia a odpočinku v 
kultúrnom prostredí. Tu je tiež navrhované osadiť výtvarné diela (pred kostolom s náboženskou tématikou, pred 
OcÚ s témou orientovanou na históriu obce Trstené pri Hornáde). Takto by sa zdôraznil a zvýraznil tento 
historický priestor v obci, jeho najstaršia časť by tak zvýraznila svoju historickú polohu.  
              Na pozemku, kde sa nachádza futbalové ihrisko sa nachádza malý objekt šatní. Navrhované je úprava 
ihriska do štandardných rozmerov, ďalšie ihriská a rekonštrukcia šatní a tribúny pre divákov tak, aby sa zlepšili 
aj podmienky pre športovcov aj divákov (sociálne a hygienické zariadenia). Taktiež vstupné priestory k 
futbalovému ihrisku od prístupovej cesty sú navrhované upraviť . 
              Na pozemku terajšieho katolíckeho cintorína sa nachádza objekt domu smútku. Pre súčasný stav 
vyhovuje. Navrhnuté je rozšírenie cintorína. 
              Prípadné ďalšie podnikateľské aktivity občanov je možné rozvíjať v rámci jestvujúcej resp. 
navrhovanej zástavby. 
              Vo všetkých prípadoch je nutné mať majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a súhlas ich vlastníkov a 
správcov. 
 
Kapacity občianskej vybavenosti : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Označenie      Názov                              Terajší stav                                      Navrhovaný stav 
vo výkrese                                              počet merných jednotiek                Počet merných jednotiek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     1                Obecný úrad                         3 pracovníci                                              5 pracovné miesta 
     1                Kultúrny dom                    120 sedadiel                                             150 sedadiel 
     1                Knižnica                          2000 knižničných jednotiek                     3000 knižničných jednotiek  
                                                                     -                                                             1 pracovné miesto  
     1                Kaderníctvo - holičstvo         -                                                             2 pracovné miesto 
     1                Súkromný lekár                     -                                                             2 pracovné miesta   
     1                Požiarna zbrojnica              24 m2 už. plochy                                   30 m2 úžitkovej plochy 
     6                Základná škola 1-9            180 žiakov                                             220 žiakov 
                                                                   17 zamestnancov                                   20 pracovné miesta 
     7                Materská škola                    50 detí                                                   60 detí 
                                                                     8 zamestnancov                                   10 pracovné miesta 
     2                Pohostinstvo - 1                  50 stoličiek                                            70 stoličiek 
                                                                     2 zamestnanci                                       3 pracovné miesta                                                 
     2                Obchod - 1                          70 m2  podlahová plocha                     80 m2 podlahová plocha 
                                                                     2 zamestnanci                                      3 pracovné miesta 
   15                Služby                                   1 zamestnanec                                     3 pracovné miesta 
   17                Poľnohospodársky dvor        5 zamestnancov                                 15 pracovné miesta        
   17,30           Nezávadná výroba                5 zamestnancov                                  15 pracovné miesta       
     8,28           Športový areál                  150 návštevníkov                                 300 návštevníkov 
   18,31           Ubytovacie zariadenie             -                                                      12 lôžok                                              

-                                                        2 pracovné miesta 
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   26                Rozšírenie cintorína                -                                                        -  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.4.4.    Ekonomické aktivity :                                                                                                                                        
 
              Koncepcia rozvoja hospodárskej základne : 
              Ekonomická aktivita dosiahla k roku 2001 celkom 721 ekonomicky aktívnych obyvateľov, čo tvorí  
49 % z celkového počtu obyvateľov; nezamestnaných bolo 252 obyvateľov, čo tvorí 17 %. Väčšina ekonomicky 
aktívnych obyvateľov pracuje v Košiciach a v blízkom okolí. Miestne pracovné príležitosti sú v 
poľnohospodárstve, obchode a službách. S rozvojom pracovných príležitostí treba rátať v poľnohospodárstve a 
službách. S rozvojom pracovných príležitostí treba rátať v poľnohospodárstve, službách a v prípade premostenia 
Hornádu aj v priemyselnom parku Kechnec. 
              Sídlo Trstené pri Hornáde z hľadiska tempa rastu počtu obyvateľstva patrí medzi sídla s mierne 
progresívnym trendom vývoja počtu obyvateľov v posledných rokoch.               
              Nezávadná výroba bude situovaná v prvom rade na časti nevyužívaného hospodárskeho dvora v 
kontakte s obytnou zónou, aby sa odsunula živočíšna výroba ďalej od obytných plôch.   
              Poľnohospodárska výroba - na území obce pôsobilo Roľnícke družstvo, ktoré konkurzom zaniklo. 
Poľnohospodárska pôda je v katastri obce obhospodarovaná Agrospolom Košice pobočkou Ždaňa, súkromnou 
firmou p. Bartka a viacerými súkromnými osobami. 
              Remeslá a drobná nezávadná výroba sú situované na časti hospodárskeho dvora ale aj medzi obytnou 
zástavbou. Navrhované sú tiež v lokalite nezávadnej výroby. Pre miestnu rekreáciu je navrhovaná plocha pri 
vodnej nádrži (je tam stará chatka) vo východnej časti katastra na úpätí Slánskych vrchov, mimo zastavané 
územie obce. 
              Celkovo je predpoklad vytvorenia v obchode 3 pracovné miesta, v službách 11 pracovných miest, vo 
výrobe 15-30 pracovných miest podľa charakteru výroby. 
 
 
A.5        Urbanistická koncepcia : 
 
A.5.1.    Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia :                                                                
 
              Územie obce Trstené pri Hornáde je súčasťou urbanizačného priestoru sídla Košice. Vlastné katastrálne 
územie susedí z južnej strany s Maďarskou republikou, z východnej strany s katastrálnym územím obce Skároš, 
zo severnej strany s katastrálnym územím obce Ždaňa a obce Čaňa, zo západnej strany s katastrálnym územím 
obce Gyňov a riekou Hornád.             
               Prvé čo nás pri pohľade na krajinu osloví, sú jej tvary a štruktúra povrchu, usporiadanie jednotlivých 
zložiek krajinnej štruktúry a kompozícia krajinného obrazu ako celku. Krajina je výsledkom vývoja 
prirodzených  prírodných procesov a činností človeka. Obec leží na mierne zvlnenom teréne, ktorý prechádza z 
roviny okolo rieky Hornád v západnej časti územia do mierne zvlneného územia na okraji svahov Slánskych 
vrchov z východnej strany. V diaľkových pohľadoch z prístupových ciest sa uplatňujú ako dominanty veže 
dvoch kostolov a vzrastlé trvalé porasty, ktoré ovládajú priestor v centrálnej časti obce  V každej dedine možno 
nájsť priestory, ktoré si vyžadujú dotvorenie.  
               Z urbanistického hľadiska hlavnou kompozičnou osou možno nazvať severojužnú komunikáciu, ktorú 
tvorí cesta III.triedy č.06824 Ždaňa - Trstené pri Hornáde. Na túto cestu v obci Trstené pri Hornáde sú napojené 
miestne obslužné komunikácie. Zástavba je realizovaná väčšinou obojstranne po oboch stranách týchto 
komunikácií - ulíc, v menšej časti je tu aj jednostranná zástavba. V obci prevažuje zástavba rodinnými domami, 
ktoré boli postavené v prevažujúcej miere v povojnovom období (po roku 1945), sú tu však ešte aj hodnotné a 
zaujímavé objekty rodinných domov z predvojnového obdobia (rovné sedliacke s valbovou strechou, EL-ká 
alebo "vinkle",...) .  
              Pre rozvoj obce sú vytvorené podmienky v bytovej výstavbe, v občianskej vybavenosti, službách, 
obchode. Rovnako sú tu rezervy v oblasti výroby, hlavne v lokalite hospodárskeho dvora.  
              Návrh sa okrem zvýšenia štandardu technickej infraštruktúry a vybavenosti zameral na tvorbu a 
umocnenie bioplôch a biokoridorov ako základnej prírodnej zložky ochrany obyvateľov sídla proti civilizačným 
negatívam.  
              Nové bytové okrsky sú navrhované v prielukách (A) medzi jestvujúcou zástavbou a v lokalitách (B-P) .  
Rezervné plochy bývania sú bohato dimenzované. Návrh veľkosti parciel vytvára podmienky pre 
poľnohospodársku malovýrobu (ovocie, zelenina) aj s drobnochovom. 
              Vo výrobnej sfére návrh vyčleňuje pozemky časti hospodárskeho dvora pre účely využitia nezávadnou 
výrobou v kontakte s obytnými plochami. 
              Pre šport je navrhovaná plocha na území jestvujúceho ihriska a v jeho susedstve, pre rekreáciu sú to 
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plochy v okolí jestvujúcej vodnej plochy v juhovýchodnej časti územia.. 
              Pri návrhu a výstavbe rodinných domov je nutné rešpektovať princíp zástavby so sedlovou strechou, s 
využitím podkrovia, podľa možností aj so suterénom. Výška hrebeňa je doporučená max. 9 m nad upraveným 
terénom (+ - 0,00 = max. 0,9 m nad jestvujúcim terénom). Pri objektoch občianskej vybavenosti, služieb by 
výška objektu nemala prekročiť 12 m. Pre dokreslenie a návrat pôvodného koloritu obce sa navrhuje ako krytinu 
striech používať pálenú (keramickú) škridlu, v menšom rozsahu betónovú či asfaltovú krytinu vo farbe červenej 
hnedej alebo hnedočervenej. Vôbec sa nedoporučuje používanie plechovej krytiny (vibrácie, korózia, lesk,...). 
              Pri objektoch výroby navrhovať a stavať objekty tak, aby nevznikali neprimerané dominanty, ktoré by 
narúšali charakter územia a celkovú panorámu v diaľkových pohľadoch na obec. 
              Pre rozvoj obce sú vytvorené podmienky v bytovej výstavbe, vybavenosti (služby, obchod, kultúra), 
výrobnej sfére podnikateľskej, rekreácii a športe, ochrane a tvorbe životného prostredia. Návrh okrem zvýšenia 
štandardu technického a dopravného vybavenia sa zameral na tvorbu a umocnenie bioplôch a biokoridorov, ako 
základnej zložky prírodnej ochrany obyvateľov sídla proti civilizačným negatívam.  
 
A.5.2.    Rozmiestnenie navrhovaného bytového fondu jednotlivých lokalitách  :                                                                                 
 
           Lokalita  - lokality "A" - rozptyl - jestvujúce prieluky medzi rodinnými domami v rámci zastavaného   
                            územia obce na voľných parcelách. 
           Lokalita  - lokalita "B" - nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce ako pokračovanie jestvujúcej ulice, 
                            v zastavanom území obce. 
           Lokalita  - lokalita "D" - nachádza sa v severovýchodnej časti obce v nadmerných záhradách pozdĺž   
                            jestvujúcej ulice, v zastavanom území obce. 
           Lokalita  - lokalita "E" - nachádza sa v juhovýchodnej časti obce na voľnej, nezastavanej ploche, 
doposiaľ   
                            využívanej na garážovanie techniky, je v zastavanom území obce. 
           Lokalita  - lokalita "H" - nachádza sa na južnom okraji obce smerom k maďarskej hranici, pozdĺž   
                            jestvujúcej komunikácie, jedná sa o lokalitu mimo súčasné zastavané územie obce. 
           Lokalita  - lokalita "I" - nachádza sa na južnom okraji obce smerom k maďarskej hranici, pozdĺž   
                            jestvujúcej komunikácie (oproti lokalite "H"), jedná sa o lokalitu mimo súčasné zastavané   
                            územie obce. 
           Lokalita  - lokalita "J" - nachádza sa na južnom okraji obce, východne od lokality "I", pozdĺž navrhovanej   
                            komunikácie, kolmo na jestvujúcu komunikáciu, jedná sa o lokalitu mimo súčasné zastavané  
                            územie obce.                    
           Lokalita  - lokalita "K" - nachádza sa na južnom okraji obce, východne od lokality "I" (oproti lokalite 
"J"),   
                            pozdĺž navrhovanej komunikácie, kolmo na jestvujúcu komunikáciu, jedná sa o lokalitu mimo   
                            súčasné zastavané územie obce.                    
           Lokalita  - lokalita "M" - nachádza sa na severnom okraji obce , pozdĺž jestvujúcej komunikácie, jedná sa  
                            o lokalitu mimo súčasné zastavané územie obce. 
           Lokalita  - lokalita "N" - nachádza sa na severnom okraji obce, pozdĺž jestvujúcej komunikácie (oproti   
                            lokalite "M"), jedná sa o lokalitu mimo súčasné zastavané územie obce. 
           Lokalita  - lokalita "O" - nachádza sa na severnom okraji obce, pozdĺž navrhovanej komunikácie kolmej   
                            na jestvujúcu komunikáciu (za lokalitou "N"), jedná sa o lokalitu mimo súčasné zastavané   
                            územie obce. 
           Lokalita  - lokalita "P" - nachádza sa na severnom okraji obce, pozdĺž navrhovanej komunikácie kolmej   
                            na jestvujúcu komunikáciu (oproti lokalite "O"), jedná sa o lokalitu mimo súčasné zastavané   
                            územie obce. 
Výhľadové : 
           Lokalita  - lokalita "C" - nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce ako pokračovanie ulice (oproti   
                            lokalite "B"), v zastavanom území obce. 
           Lokalita  - lokalita "F" - nachádza sa vo východnej časti obce, na voľnej nezastavanej ploche za   
                            futbalovým ihriskom, je v zastavanom území obce.  
           Lokalita  - lokalita "G" - nachádza sa vo východnej časti obce, na voľnej nezastavanej ploche za   
                            futbalovým ihriskom (oproti lokalite "F"), je zastavanom území obce.  
           Lokalita  - lokalita "L" - nachádza sa na juhovýchodnom okraji obce v pokračovaní jestvujúcej ulice s   
                            napojením na navrhovanú komunikáciu, za lokalitou "I", jedná sa o lokalitu mimo súčasné   
                            zastavané územie obce.  
           Lokalita  - lokalita "R" , nachádzajúca sa na južnom okraji obce, západne od lokalít "C" a "L", je to   
                            lokalita mimo súčasné zastavané územie, jedná sa o výhľadovú lokalitu.  
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           Lokalita  - lokalita "S" , nachádzajúca sa na južnom okraji obce, západne od lokality "I" a južne od lokalít   
                            "K", "L" a "R", je to lokalita mimo súčasné zastavané územie, jedná sa o výhľadovú lokalitu.  
 
           Rovnako je navrhnuté jestvujúci prestárly bytový fond postupne modernizovať a prestavovať, s prihliad-
nutím na kvalitu tohto bytového fondu, na jeho architektonickú alebo urbanistickú hodnotu. Objekty, ktoré by 
bolo možné zahrnúť pod pojem "tradičná a hodnotná miestna architektúra", je doporučené chrániť ako miestne 
pamätihodnosti a k rekonštrukciám pristupovať citlivo. 
 
 
A.6        Chránené územia a ochranné pásma : 
 
A.6.1.    Vymedzenie ochranných a bezpečnostných pásiem podľa osobitných predpisov :                                                                  
 
        A.6.1.1 Pásma hygienickej ochrany 
                     6.1.1.1 okolo hospodárskeho dvora                                                                      200 m 
                     6.1.1.2 okolo navrhovaného cintorína                                                                    50 m 
        A.6.1.2 Ochranné pásma komunikácií 
                     6.1.2.1 cesty III.triedy v extraviláne                                                                       20 m 
        A.6.1.3 Ochranné pásma zariadení technickej infraštruktúry 
                     6.1.3.1 vonkajšie elektrické vedenie - nadzemné 
                                a) od 1 kV do 35 kV vrátane  
                                    6.1.3.1.1   1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
                                    6.1.3.1.2   2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,  
                                    6.1.3.1.3   3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,  
                               b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,  
                               c) od 400 kV    vrátane 25 m 
                     6.1.3.2 vonkajšie elektrické vedenie - podzemné 
                                 a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,  
                     6.1.3.3 ochranné pásma plynárenských zariadení 
                                 6.1.3.2.1  4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
                                 6.1.3.2.3  1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s   
                                                        prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa , 
                                 6.1.3.2.4  8 m pre technologické objekty 
                     6.1.3.4 bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 
                                 6.1.3.3.1 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na   
                                                         voľnom priestranstve a na nezastavanom území 
                     6.1.3.5 verejné  vodovody  a kanalizácie 
                                 6.1.3.4.1  1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm. 
                                 6.1.3.4.2  2,5 m po výstavbe kanalizácie 
                     6.1.3.6 vodné toky 
                                 6.1.3.5.1  15,0 m pozdĺž brehov toku Hornádu. 
                                 6.1.3.5.2    6,0 m od brehovej čiary Trstenského a bezmenného potoka 

 
                                                                                                                                                                                                                
A.7        Ochrana prírody a tvorba krajiny : 
 
A.7.1.    Ochrana pamiatok :                                                                                                                                               
 
              Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt : 
 
              V rámci obce sa nachádza objekt rímskokatolíckeho kostola sv. Anny z roku 1458, pôvodne gotický, 
barokovo - klasicistne prestavaný v roku 1756, veža je z roku 1789, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu pod č. ÚZPF : 448/0 . 
              Druhý reformovane - evanjelícky kostol je z konca 18. storočia, postavený po vydaní tolerančného 
patentu, odstraňujúceho náboženskú diskrimináciu, panovníkom Jozefom II. Nie je zapísaný v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu. 
               V obci bol renesančný kaštieľ zo 17. storočia (na starších základoch), klasicistne upravený v roku 
1832. Zničený bol v druhej polovici 20. storočia. Pozostatkom sú už len časti klenutých pivníc, ktoré sa 
nachádzajú na súkromnom pozemku za rozostavaným rodinným domom, naposledy boli využívané terajším 
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vlastníkom na pestovanie húb. Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. 
              Archeológia - archeologické pamiatky, ktoré sú prvotnými dokladmi osídlenia chotárov jednotlivých 
častí obce dávno pred prvými písomnými správami.  
              Najstaršie, praveké osídlenie obce dokladajú nálezy, boli získané počas čiastočných prieskumov a 
náhodných nálezov obyvateľov. Osídlenie obce doložené početnými archeologickými lokalitami a drobnými 
nálezmi dopĺňajú bohaté historické správy .  
              Medzi najhodnotnejšie pamiatky v katastrálnom území obce patria tie, ktoré nie je vidieť a sú ukryté 
pod vrstvou zeme. Sú to vzácne archeologické náleziská z rôznych časových a historických období. 
 
              Archeologické lokality : 
              Lokalita č.1 - rozsiahla osada zo staršej doby železnej, doby rímskej a doby sťahovania národov  
                                    ( v rokoch 1980-1983 bola čiastočne preskúmaná ) . 
              Lokalita č.2 - osada z mladšej doby kamennej, z doby železnej a doby rímskej (doteraz neprebádaná). 
              Lokalita č.3 - osídlenie zo staršej doby kamennej (doteraz neskúmaná). 
              Lokalita č.4 - osada z mladšej doby kamennej (neskúmaná). 
              Lokalita č.5 - v intraviláne obce - zistené stopy osídlenia z obdobia veľkomoravského a zo stredoveku   
                                    (neskúmané) . 
              Lokalita č.6 - v intraviláne obce - zrúcanina kaštieľa z roku 1832 na starších základoch. 
 
              Mnohé nálezy z týchto lokalít sa nachádzajú v múzeách mimo obec. 
              Nakoľko nepoznáme presný rozsah doteraz zistených pravekých a včasnohistorických osád, označenie 
jednotlivých lokalít na mape treba považovať za približné. Keďže územie na oboch brehoch Hornádu bolo 
vyhľadávané vo všetkých obdobiach, je predpoklad, že sa archeologické pamiatky nájdu aj na ďalších miestach. 
Preto spolu s Archeologickým ústavom SAV Nitra a Krajským pamiatkovým úradom Košice je nutné pri 
budúcich stavebných aktivitách sa budú musieť uskutočniť predbežné archeologické prieskumy a v prípade 
potreby aj rozsiahlejšie výskumy. 
             V obci sa nachádza niekoľko zaujímavých objektov alebo ich častí (kostol, tradičné rodinné domy, 
sýpky, drevené a murované podstenia,...), ktoré v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice treba dať 
do zoznamu miestnych pamätihodností a náležite ich chrániť a využiť.  
 
A.7.2.    Ochrana prírody a tvorba krajiny :                                                                                                                             
 
              Súčasná krajinná štruktúra             
              Lesná vegetácia : 
              Lesné porasty sa nachádzajú vo východnej časti riešeného katastra, vyskytujú sa na súvislých plochách. 
Nachádzajú sa na výmere 227,34 ha čo predstavuje 17,62 % z riešeného územia. Vytvárajú súvislé porasty I. 
lesnom vegetačnom stupni dubovom z prevažným zastúpením lesného typu - produkčná hrabová dúbrava na 
rôznych horninách s bohatým zastúpením duba letného, javora mliečneho, hraba obyčajného, lipy malolistej s 
bohatým krovitým porastom v spodnej etáži. Nakoľko sú uvedené porasty pôvodného rázu, sú významnou 
zložkou, ktorá vytvára ekologickú stabilitu územia. V severnej časti sú porasty značne rozpracované s 
postupným vykonávaním ich obnovy, ktorá je však prevádzaná nevhodnými druhmi drevín. Lesné porasty sú 
mierne poškodené exhalátmi z VSŽ. Lesné porasty aj napriek uvedenému slabému poškodeniu predstavujú 
plochy s najväčším ekologickým významom v riešenom katastri. Vzhľadom na optimálne prírodné podmienky 
sú uvedené lesné porasty pomerne produkčné. 
 
              Nelesná drevinová vegetácia : 
              Rozšírenie nelesnej drevinovej vegetácie (NVD) je kvôli intenzívnemu obhospodarovaniu krajiny 
značne obmedzené najmä v strednej a severovýchodnej časti riešeného územia. Tu sa vyskytuje iba prechodne v 
menších skupinách najmä v krovitej forme najmä okolo poľných ciest a melioračných kanáloch. 
              Popri lesných biocenózach patria v riešenom katastri medzi najhodnotnejšie biocenózy  brehové porasty 
okolo rieky Hornád, ktorá vytvára takmer súvislý rad zelene pozostávajúcej z porastov rôznych druhov vŕb ako 
vŕba biela (Salix alba), vŕba krehká (Salix fragilis), prípadne ich krížencami. Miestami sa vyskytuje jelša 
lepkavá (Alnus glutinosa). V spodnej etáži sa nachádza baza čierna (Sambucus nigra), trnka (Prunus spinoza) a 
iné dreviny krovitého vzrastu. 
           Vegetácia nachádzajúca sa okolo melioračného kanála v západnej časti katastra predstavuje prevážne 
topoľové líniové porasty, kde v spodnej etáži sa nachádza trnka (Prunus spinoza), hloh jednosemenný 
(Crataeguss monogina) a iné dreviny krovitého vzrastu. Celkovo je možné topoľovú výsadbu charakterizovať 
ako prestárlu, vzhľadom na svoj vek postupne prestáva plniť svoju funkciu. Obdobné druhové zloženie sa 
vyskytuje okolo Trstenského potoka, ktorý je nelesnou drevinovou vegetáciou lemovaný takmer po celej dĺžke.          
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           Uvedená nelesná vegetácia poskytuje prirodzené úkryty pre jestvujúcu poľnú zver, ako aj hniezdiská pre 
vtáctvo.  
              Trvalé trávne porasty : 
              Nachádzajú sa na pôdach s nižšou úrodnosťou kde pôvodný horizont je plytký prípadne zamokrený. 
Súvislejšie plochy lúk sa nachádzajú na zamokrených pozemkoch pri Hornáde. Sú to prevažne svieže produkčné 
jedno až dvojkosné lúky na vlhkých stanovištiach. Vo vyššie položených lokalitách sa nachádzajú prevážne 
pasienky so sporadickou sprievodnou zeleňou. Sú to poloprírodné - travino - bylinné porasty obhospodarované 
enviromentálne prijateľným spôsobom bez zmeny výraznejšieho druhového zloženia, čo vedie k udržaniu ich 
vysokej biodiverzity. Nachádzajú sa na výmere 159,63 ha čo predstavuje 12,37 % z výmery riešeného katastra. 
V riešenom katastri čiastočne zlepšujú ekologickú stabilitu. 
 
              Orná pôda : 
              Orná pôda má v katastrálnom území významné zastúpenie. V katastri sa nachádza na ploche až 915,1 
ha čo predstavuje 46,88  % z riešeného územia. Je reprezentovaná rozsiahlymi parcelami ornej pôdy, bez 
drevinnej  sprievodnej zelene. Jedná sa o parcely nachádzajúce sa v nive Hornádu a na strmších svahoch v 
severnej časti riešeného katastra. Ostatná sprievodná zeleň pozostáva z bylinnej zložky. Uvedená vegetácia na 
ornej pôde je jednoznačne zmenená vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby. Jedná  hlavne sa o 
aplikáciu prie-myselných hnojív a herbicídov, ktoré podstatne ochudobnili pleveľnú vegetáciu, ale aj sprievodnú 
zeleň najmä v krovitej forme. 
              Sprievodná zeleň poľnohospodárskych kultúr na teplejších stanovištiach je reprezentovaná nasledov-
nými druhmi : iskerník roľný (Ranuculus arversis);  veronica poľná (Veronica agrostis), hrachor hľuznatý 
(Lathyrus tuberosus), ostrotonožka poľná (Coneolita gegalis), a rumanček pravý (Matricaria chanomila). 
              Z prihliadnutím k tomu, že na ornej pôde je najviac hospodárskych zásahov, čo má na tamojšiu biotu 
najväčší dopad a tým má orná pôda najnižšiu ekologickú hodnotu. Výmery trvalých kultúr ako viníc, ktoré sa 
nachádzajú východne od obce, boli postupne premenované na ornú pôdu. 
 
              Mozaikovité štruktúry : 
              Mozaikovité štruktúry sa riešenom území nachádzajú v priestore kde sa na území striedajú lúčne 
porasty s bohatou sprievodnou a solitérnou zeleňou, a pasienky s lesnými porastami. 
              Vodné plochy a toky : 
              V riešenom katastri sa nachádza 176,0 ha vodných plôch, čo predstavuje až 8,08 % z plochy riešeného 
územia. 
              Hlavný vodný tok je rieka Hornád, ktorá pri prechode cez riešené územie sa vyznačuje meandrami a 
porastená je brehovými porastami ako aj s vlhkomilnými rastlinnými spoločenstvami. Tento vodný tok s breho-
vými porastami predstavuje významný ekologický a krajinársky prvok v krajine. Sú sem zaústené ostatné melio-
račné kanály, ktoré odvádzajú vodu z poľnohospodársky obhospodarovaných plôch. 
               Cez riešenú obec prechádza Trstenský potok, ktorý má čiastočne upravené koryto. Ostatné vodné toky 
predstavujú prevažne melioračné kanály pre odvod vody z odvodňovaných pozemkov.  
               Miestami sa pri nich zachovala sprievodná zeleň v podobe topoľov v hornej etáži ako aj dreviny, ktoré 
vznikli samonárastom.  
 
              Plochy bez vegetácie : 
              Sú to plochý bez akejkoľvek vegetačného porastu, ako cesta III/06824 a ostatné cesty ako aj miestne 
ko-munikácie, zastavané plochy a nádvoria ako aj priestory výrobných prevádzok. V riešenom území je táto 
plocha na výmere 34,0 ha čo je 2,3 % z riešeného katastra. Uvedené plochy vzhľadom na nevhodnosť pre rozvoj 
bioty majú z hľadiska ekologickej stability územia výrazne negatívny význam. Prirodzené plochy bez vegetácie 
sa ne-vyskytujú. 
 
              Sídelná vegetácia : 
              Verejná zeleň v intraviláne má tradičný charakter. Krajinársku a kultúrnu dominantu predstavuje rím-
skokatolícky kostol s okolitými starými stromami. Voľné priestory popri hlavných komunikáciách sú vhodne 
upravene a dosadené prevažne introdukovanými drevinami. 
              Zeleň s obmedzeným prístupom - jedná sa prevážne o zeleň na miestnom cintoríne. Táto pozostáva z 
lipy            
malolistej (Tilia cordata), smreka obyčajného, tuje západnej (Thuja ocidentalis), zelene buxusu vždy zeleného 
(Buxus semperevirens)..      
              Zeleň predzáhradok a záhrad má taktiež v intraviláne obce značný význam, nakoľko výrazne prispieva 
k   
estetizácii obce. Pozostáva prevažne z introdukovaných drevín s výrazným zastúpením ihličnatých drevín.   
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              Zeleň nadmerných záhrad pozostáva z produkčných viacetážových kultúr, ktoré sa striedajú so zeleni-
nárskymi plochami.  
               Izolačná zeleň sa nachádza v priestoroch pred hospodárskym dvorom RD, okolo hospodárskeho dvora 
je nesúvislá.    
 
 
              Ochrana krajiny, významné krajinárske a ekologické  štruktúry :             
 
              Územná ochrana prírody : 
              Z hľadiska ochrany prírody (v zmysle § 34 zákona)  sa na území katastra nenachádzajú žiadne 
vyhlásené  
chránené územia podľa medzinárodných dohovorov alebo na ochranu navrhované objekty a územia.  
 
              Chránené vtáčie územie : 
              Predmetné katastrálne územia sú súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) 
Košická kotlina. V zmysle § 26 zákona o OPaK sa územie navrhovaného CHVÚ považuje za chránené územie 
podľa zá-kona o OPaK  a teda v zmysle zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie (účinnosť od 1.2.2006) v chránených územiach podliehajú posudzovaniu následovné činnosti: 
 
a) výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, 
hotelové komplexy a súvisiace zariadenia, 
b) zjazdové trate, bežecké trate, lyžiarske vleky, skokanské mostíky, lanovky a ostatné zariadenia pri posudzova-
ní akejkoľvek činnosti podľa tohoto zákona, 
c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa má činnosť vykonávať v území chránenom podľa zákona o OPaK, 
alebo v značne zaťaženom území, môže MŽP SR určiť, že posudzovaniu podlieha aj zámer na činnosti alebo jej 
zmenu neuvedenú v § 2 ods. 1, 2 a 4 zákona EIA - t. j. činnosť neuvedenú v prílohách zákona EIA. 
 
              Územné systémy ekologickej stability (ÚSES) : 
 Územné systémy stability (ÚSES) 
              Riešené územie je zahrnuté do regionálneho ÚSES okresu Košice v rámci ktorého je vytypované, že 
kataster sa nachádza v dvoch socioregiónoch a to č.91.Slánske vrchy a č.122 Košická kotlina. 
             1. Regionálne hydrycké bicentrum Hornád -  Predstavuje meandrujúci tok rieky až k Maďarskej hranici 
s brehovými porastami a zvyškami lužných lesov a pomerne širokým medzihrádzovým priestorom. Areál patrí 
medzi významné hniezdiská vtákov. Miestami sa nachádza nesúvislá viacradová alej starých vŕb po oboch stra-
nách toku, reprezentujúcich zvyšky pôvodných  brehových porastov a lužných lesov značnej biologickej 
hodnoty, a súčasne charakteristické prírodné - krajinárske prvky, výrazne sa esteticky uplatňujúce 
v kultivovanom, poľno-hospodársky intenzívne využívanom území.  
             2.Terestrické regionálne biocentrum Smolák - Predstavuje pôvodné dvojetážové dubo-hrabo-bukové 
porasty staršie ako 100 rokov. Uvedené regionálne biocentrum Hornád je prepojené s ostatnými prvkami 
RÚSES prostredníctvom regionálneho biokoridoru tiahnuceho sa pozdĺž  Hornádu  smerom na sever. 
Regionálne biocentrum Smolák  je na okolité prvky RUSES prepojené prostredníctvom regionálneho 
biokoridoru vedeného po hrebeni Slánských vrchov.  
 
              Ochrana drevín : 
              Na území katastra obce sa nenachádzajú žiadne chránené dreviny v zmysle §34 zákona.  
              Podľa RÚSES okresu Košického regiónu z roku 1993 sa k.ú. obce nachádza v nasledujúcich 
sosioekoregiónoch: 

- 122 – Košická kotlina, Biochóra 23 – Niva Hornádu a Torysy s prítomnosťou hydrického biocentra 
       44 – Hornád, 
- 91 – Slánske vrchy, Biochóra 2 – dubovo – hrabovo – bukové porasty s prítomnosťou terestriálneho 

regionálneho biocentra 5 – Smolák. 
 
              Návrh prvkov miestneho systému ekologickej stability – M-ÚSES : 
              Vzhľadom na zlepšenie ekologickej stability a doplnenie ekologickej kostry v severnej časti katastra 
navrhujeme regionálny ÚSES doplniť o nasledujúce prvky : 
  1. Miestne biocentrum - nachádzajúce sa v priestoroch prírodného amfiteátra, predstavuje priestory porastené   
                   nelesnou vegetáciou s bohatým drevinovým zastúpením. 
  2. Miestný biokoridor - prechádza pozdĺž Trstenského potoka, jeho úlohou je spájať regionálne biocentrum   
                  "Smolák" s miestnym biocentrom ako hydrickým regionálnym biocentrom pri Hornáde. 
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  3. Interakčný prvok - močiarne a vlhkomilné rastlinné spoločenstvo na parcele "Morotva". Toto vhodne  
                   spolupôsobí  pri dotváraní ekologickej stability pri parcelách ornej pôdy v rovinnej krajine. 
 
             V riešenom území sa nachádzajú územia a lokality s výraznými biologickými a krajinárskymi 
hodnotami: 

- Krajinný priestor 59 – „Bradlo – Suchá hora - Domáška“ 
- Rieka Hornád 77 
- Trstený potok s vodnou nádržou 

              Ekologicky významné segmenty : 
              V území boli v zmysle RÚSES ako lokality niekdajších preventívnych opatrení ochrany prírody 
lokalizované krajinné priestory (segmenty). Tieto územia boli brané do úvahy, spolu s nimi boli vyčlenené 
nasledovné genofondové lokality flóry, fauny a významné lokality :   
 
           1. Brehové porasty - v alúviu rieky Hornád (územie je popísané v stati nelesná vegetácia) 
           2. Močiarne a vlhkomilné rastlinné spoločenstvo - na parcele MOROTVA. 
           3. Skupina starých líp malolistých - okolo rímskokatolíckeho kostola, predstavuje prírodnú dominantu  
               vhodne dotvárajúcu panorámu riešenej obce. 
           4. Močiarne a vlhkomilné spoločenstvo - na severozápadnom okraji obce, nachádzajúce sa medzi obcou a    
               riekou Hornád s dominanciou rákosia obyčajného a priľahlými zamokrenými lúkami. 
           5. Prírodný amfiteáter -  nachádzajúci sa v hornej časti Trstenského potoka porastený nízkou a vysokou   
               zeleňou, vhodne dopĺňajúci okolité parcely ornej pôdy bohatým dendrologickým zastúpením. 
 
              Okrem vyššie uvedeného predmetné k.ú. je bohaté na funkčné prvky ochrany genofondu: 

- Biotop medzinárodného významu 62 – Migračný koridor Hornádu s nasledujúcimi podlokalitami: 
- ľavostranné rameno pri Trstenom pri Hornáde – v hniezdnom období tu loví rybárik riečny 

(Alcedo atthis), bocian čierny (Ciconia nigra) s prítomnosťou drevitého porastu vŕb 
ohrozovaného výrubom zo strany miestneho obyvateľstva, 

- riečne ostrovy pod Trsteným pri Hornáde (oproti maďarskej hranici z ľavej strany brehu) 
s celoročným výskytom volavky popolavej (Ardea cinerea), rybárik riečny (Alcedo atthis), 
bocian čierny (Ciconia nigra), 

- dva mohutné meandre južne od Trsteného p/H, ktoré ohraničujú cenné lúčne spoločenstvá 
s prítomnosťou rybárika riečneho a v zime veľkých kŕdľov kačíc, 

- aluviálna niva Hornádu na úseku Košice – Trstené pri Hornáde – medzi výraznejšie druhy 
drevín patria – vŕby, jelša lepkavá, topoľ biely, topoľ osikový s bohatým bylinným 
podrastom, 

- tok rieky Hornád so zachovalými brehovými porastami, ktoré sú výraznými 
ekostabilizačnými prvkami v poľnohospodárskej krajine. 

- Biotop medzinárodného významu 69 Slánske vrchy – lesný komplex bučín Veľký Milič, Veľká 
Marovka, Poliaška, Ždaňský vrch, Lysá hora, ktorý zasahuje do východnej časti k.ú. obce Trstené 
pri Hornáde. 

 
Krajinno-ekologické opatrenia : 
           Navrhujeme previesť opatrenia v riešenom území podľa jednotlivých krajinnoekologických komplexov 
(KEK) následovne : 
           V severovýchodnej časti územia, kde ekologická rovnováha územia je z celého riešeného katastra je 
najvyššia v  KEK IV horskej lesno-lúčnej krajine v tamojších lesných porastoch navrhujeme pokračovať v 
obnove porastov drevinami, ktoré zodpovedajú lesnému typu hrabová dubina (Carpineto - Quercetum) čím sa 
zachová pôvodné zloženie porastov ako aj ich ekologická hodnota.  
           V priestoroch spomínaného terestrického regionálneho biocentra "Smolák" a naň nadväzujúceho 
regionálneho terestrického biokoridoru navrhujeme prevádzať jemnejšie obnovné zásahy s možným využitím 
prirodzeného zmladenia. 
           V KEK  II - pahorkatinovej sídelnej vidieckej krajine  navrhujeme rozšíriť plochy verejnej zelene, 
doriešiť plochy zelene na cintoríne a dokompletizovať izolačnú zeleň okolo hospodárskeho dvora bývalého PD 
ako aj ozeleniť priľahlé výrobné prevádzky , zveľadiť vhodnú zeleň v strede obce a dokompletizovať zeleň pri 
futbalovom ihrisku a hlavne dosadiť izolačnú zeleň medzi hospodársky dvor a intravilán riešenej obce..  
           V KEK III. pahorkatinovej poľnohospodárskej  krajine navrhujeme zamedziť rozširovaniu vodnej erózie 
a to prevodom ornej pôdy do kultúry TTP na parcelách - Zadné pole, Predné pole, Šafranka a Nižné kohútie. 
vysadiť líniovú zeleň okolo hlavných poľných ciest, najmä okolo spevnenej poľnej cesty vedúcej do obce 
Skároš. 
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           V KEK I. rovinná  poľnohospodárska oráčinová krajina  v tomto komplexe je  najviac narušená 
ekologická stabilita, a vzhľadom k tomu, tu okrem kostry ekologickej stability, navrhujeme ešte nasledovné 
opatrenia:   
- Vzhľadom na dobrú kvalitu poľnohospodárskej pôdy okolo tohoto komplexu - KEK I - navrhujeme sústrediť 
výstavbu na nadmerné záhrady v intraviláne obce. 
- Osadiť stanovištne vhodnou zeleňou - neobhospodarované plochy poľnohospodárskej  pôdy, čím sa aspoň   
čiastočne vytvorí mozaikovitá štruktúra krajiny. Vysadiť líniovú zeleň okolo hlavných poľných ciest.  
- Dokompletizovať výsadbu alejí okolo cesty č. III / 55331.  
- V postupnú obnovu v celom riešenom území previesť - postupnú obnovu starých topoľových  porastov za 
stanovištne vhodnejšie dreviny. Obnova porastov by mala trvať minimálne 10 a viac rokov. Obnovu porastov 
prevádzať tak, aby jestvujúca spodná etáž bola narušená čo najmenej a zároveň boli vytvorené možnosti pre 
vznik novej hornej etáže .     
- pri vodných tokoch navrhujeme vylúčiť výrub brehových porastov a výsadbu nevhodných drevín 
- pozdĺž vodných tokov navrhujeme vysádzanie hydrofilných drevín 
- previesť definitívnu sanáciu starej enviromentálnej záťaže - skládky komunálneho odpadu v severozápadnej  
   časti obce 
- návrh protieróznych opatrení – eliminácia eróznych procesov (erózna plocha predstavuje 26,91 %) využitím  
   protieróznych opatrení, napr.protieróznych pásov, skracovanie dĺžky svahov, zmena agrotechnických 
postupov 
- rešpektovanie a zamedzenie narúšania prvkov ekologickej stability – najmä tok rieky Hornádu pri rozvoji     
   infraštruktúry západne od obce (ČOV, verejná kanalizácia, výstavba miestnych komunikácií). 
 
A.7.3.    Ochrana pôdneho fondu :                                                                                                                             
 
              Na základe zákona č.220/2004, §12, ods. 2 a : Chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu 
bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny. V katastri obce Trstené pri 
Hornáde sa tieto skupiny nenachádzajú.  
              V juhovýchodnej časti riešeného územia bude nutné, z hľadiska ekologicky únosného využívania 
územia, počítať iba s menšími zmenami (prevod ornej pôdy do TTP). 
 
 
DOPRAVA 
 
A.8        Verejná doprava : 
 
A.8.1.    Návrh základného dopravného systému obce :                                                                                                                        
 
              Súčasný stav :   
              Riešená obec je dopravne napojená na cestu č. I/68 Košice – Seňa prostredníctvom ciest č. III/06824 
Trstené pri Hornáde –Ždaňa, č.III/06821  Ždaňa – Čaňa – Barca a cesty č. III/06825 Čaňa – cesta I/68.  
              Cesta č. III/06824, plniaca v obci funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B 3 je za zastavaným 
územím obce ukončená otočiskom.   
              Ostatná komunikačná sieť v obci pozostáva z obslužných a prístupových miestnych komunikácií so 
šírkou vozovky prevažne 3,0 m. Ich šírka je ovplyvňovaná prevažne okolitou zástavbou, najmä v starej časti 
obce. Nakoľko  obec je situovaná v členitom terénne, sú miestne komunikácie rozmiestnené nepravidelne, bez 
výrazného dopravného systému. Prevažná časť komunikácii je zokruhovaná, čím je doprava značne 
zjednodušená.  
              So susednou obcou Skároš je priamo dopravne spojená prostredníctvom  poľnej cesty v dĺžke 2,3 km.  
V súčasnosti dobe nie je zabezpečený prístup k rybníku ani k vyššie položeným vodárenským objektom.    
              Najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Čaňa vo vzdialenosti 6,5 km.  
 
              Návrh :  
              Vybudovať prístupovú komunikáciu k navrhovanej IBV, lokalita F, G s prepojením na jestvujúce 
komunikácie, v kategórii MO 6/30. 
              Vybudovať prístupovú komunikáciu k navrhovanej IBV, lokalita J, K, L s prepojením na jestvujúce 
komunikácie, v kategórii MO 6/30. 
              Vybudovať prístupovú komunikáciu k navrhovanej IBV, lokalita M, N, O, P s prepojením na jestvujúce 
komunikácie, v kategórii MO 6/30. 
              V samotnej obci navrhujeme všetky jedno a dvojpruhové komunikácie vybudovať resp. zrekonštruovať 
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s asfaltovým krytom.  
Realizovať parkoviská v obci a to pri futbalovom štadióne, pri Obecnom úrade,  ako aj pri ostatných objektoch 
občianskeho  vybavenia.     
              Vzhľadom na realizáciu priemyselného parku pri obci Kechnec, navrhujeme ako územnú rezervu pre  
vybudovanie premostenia rieky Hornád a cesty do obce Kechnec (Seňa) v kategórii  C 7,5/70..  
              Chrániť koridor pre hraničný priechod s Maďarskou republikou vrátane cestného prepojenia s obcou 
Kéked.   
              Vybudovať prístupovú komunikáciu k jestvujúcim vodným zdrojom a k navrhovaným rekreačným 
plochám pri vodnej ploche, v kategórii MO 6/30. 
 
A.8.2.    Miestne dopravné vzťahy :                                                                                                                           
 
              Súčasný stav : 
              Cesta III/06821  tvorí v obci hlavnú dopravnú os. Na uvedenú cestnú komunikáciu sú napojené ostatné 
miestne komunikácie v riešenej obci.   
              Nakoľko na riešených komunikáciách sa neprevádza celoštátne sčítanie intenzity dopravy, nie je známa 
ani predpokladaná výhľadová intenzita dopravy na rok 2015 a 2025. 
              Dopravu obyvateľstva zabezpečuje autobusová doprava, ktorá má dominantný charakter.  
 
A.8.3.    Funkčné členenie a kategórie ciest :                                                                                                                           
 
              Súčasný stav:             
              Cesta mimo intravilánu riešenej obce je zaradená do kategórie C 7,5/60 v intraviláne obce dosahuje 
parametrov podľa STN 736110 kategórie MZ 8,5/60 a funkčnej triedy B 3 ako zberná komunikácia. Trasovanie 
cestnej komunikácie je cez intravilán riešenej obce vedené takmer v priamej trase, až k bývalým kasárňam, kde 
je ukončená otočiskom.  
              Ostatné komunikácie v starej časti obce je možné zaradiť do kategórie MO 5/30. Funkčné zatriedenie 
komunikácii zodpovedá triede C 3, teda  majú funkciu dopravne obsluhovať priľahlé stavebné objekty. Poľná 
cesta do obce Skároš je zaradená podľa ON 736118 do kategórie P 4/30.   
             V novej časti obce sú zaradené miestne komunikácie podľa STN 73 6110, s prihliadnutím na ich šírkové 
usporiadanie, do kategórie MO 6/40 (8/40), a funkčnej triedy C 3.  Šírka uličného priestoru v novej zástavbe sa 
pri komunikáciach zaradených do kategórie MO 6/40 pohybuje v rozpätí 10 až 12 m. V starej zástavbe majú 
komunikácie šírku vozovky 3,0 m a šírku uličného priestoru obmedzenú okolitou zástavbou. Z toho dôvodu je 
ich možné zaradiť iba do kategórie MOK 4/30. Ostatné obslužné komunikácie pokračujú mimo intravilán ako 
spevnené a nespevnené poľné cesty.   
             V katastrálnom území obce sa nenachádza trať železníc Slovenskej republiky. 
             Návrh:  
             Návrh novej zástavby IBV je riešený v trase jestvujúcich miestnych komunikácií resp. v predlžení 
jestvujúcich komunikácií, kde nie je vybudovaná spevnená vozovka. V novej zástavbe sú komunikácie vedené 
prevažne v priamych trasách. Vzhľadom na šírkové parametre sú zaradené do funkčnej triedy C 2 a C 3 
kategórie MO 7,5/40 (6,5/40). Podľa STN 736110 ide o dvojpruhové obojsmerné komunikácie so šírkou 
vozovky 6,0 m. Uličný priestor navrhujeme šírky 10,0 m so šírkovým usporiadaním 2,0 m chodník, 6,0 m 
vozovka, 2,0 m líniový pás zelene pre uloženie inžinierskych sietí. 
             Postupne prestavať miestne komunikácie na kategórie MO 6/40 (MO 8/40). 
             Po vybudovaní hraničného priechodu do Maďarskej republiky bude cesta č. III/06824 zostáva zaradená 
do funkčnej triedy B 3.  
                       
A.8.4.    Koncepcia hlavných peších systémov :                                                                                                                           
             
              Súčasný stav :                                
              V obci je realizovaný spevnený peší ťah v strede obce v dĺžke 140 m, ktorý spája hornú časť obce z 
cestou č.III/06824 a peší ťah k futbalovému ihrisku na priľahlej komunikácii o nevyhovujúcej šírke 1,0 m. Popri 
ceste č.III/06824, kde je intenzita motorovej dopravy najintenzívnejšia nie sú realizované žiadne pešie ťahy. 
Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy, je možné v staršej časti obce  všetky komunikácie určené pre motorovú 
prepravu používať aj na pešiu dopravu.                                

Návrh: 
              Pre oddelenie pešej a motorovej dopravy navrhujeme realizovať peší chodník min. šírky 1,5 m (podľa 
priestorových možností), po obidvoch stranách cesty č. III/06824. 
              V navrhovanej zástavbe je navrhnutá šírka uličného priestoru 10,0 m tak, aby bolo možné vedenie 
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jednostranného chodníka min. šírky 2,0 m. 
 
A.8.5.   Kapacity plôch pre parkovanie :                                                                                                                           
 
             Súčasný stav :             
             V riešenej obci je zrealizované parkovisko iba pred domom smútku o kapacite cca 6 miest. V ostatnej 
časti obce nie sú vybudované žiadne parkoviská pri občianskej vybavenosti ani v centre obce. Chýbajú 
parkoviská pri obecnom úrade, futbalovom ihrisku, základnej škole, hospodárskom dvore, Jednote.     
             Kapacita uvedených parkovísk pri kostole nepostačuje.    
             Na parkovanie sa využívajú voľné plochy pred objektami a krajnice ciest podľa konkrétnych potrieb.  
V ostatných častiach obce, ktorá je zastavaná prevážnej miere rodinnými domami, nie sú navrhované samostatné 
odstavné a garážové plochy pre obyvateľov. Tieto sú budované individuálne podľa potreby na vlastných 
pozemkoch. Pri zmene funkcie bývania na niektorý druh podnikania, ktorá má nároky na statickú dopravu, je 
potrebné počty parkovacích miest umiestniť na vlastnom pozemku. Týmto opatrením sa vylúči nežiaduce 
parkovanie pozdĺž zberných komunikácií. 
             V niektorých miestach pre nedostatočne široký uličný priestor, nie je možné zabezpečiť parkovacie 
kapacity pre už jestvujúcu občiansku vybavenosť.  
             Je žiaduce, najmä pri objektoch občianskeho vybavenia a výroby, parkoviská vybudovať v potrebnom 
počte a kvalite. V zmysle STN 73 61 10  je potrebné zabezpečiť parkovacie kapacity pre obec s počtom 
obyvateľov do 2000 k návrhovému roku 2015. 
             Návrh: 
             V územnom pláne navrhujeme následovné počty parkovacích plôch pre objekty občianskej  vybavenosti 
(podľa STN 736110) : 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                                                                                    návrh parkovacích státí 
        druh vybavenosti                                       ukazovateľ                kapacita             krátkodobé      dlhodobé 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
        Obecný úrad                                                 úž.plocha                 150 m2                       1                  3  
        Kultúrny dom                                               úž.plocha                 150 m2l                       -                  3  
        Základná škola                                            žiaci + pedag.          180 + 17                      1                  6 
        Materská škola                                             deti + pedag.            35 + 3                        1                  3                                          
        Pohostinstvo - Jednota                                     stoličky                   50                            2                  6 
        Obchod - Jednota                                        predajná plocha            70                           2                  5 
        Poľnohospodársky dvor                             počet zamestnancov      15                           2                  5 
        Nezávadná výroba                                      počet zamestnancov      15                           2                15    
        Futbalové ihrisko                                        počet návštevníkov     200                         15                  - 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
A.8.6.    Lokalizácia významných dopravných zariadení :                                                                                                                     
 
             Súčasný stav : zariadenia tohto druhu sa v katastrálnom území obce nevyskytujú. 
             Návrh : nenavrhuje sa žiadne zariadenie podobného druhu. 
 
A.8.7.   Systém hromadnej dopravy a napojenie riešeného územia na tento systém :                                                                            
 
             Súčasný stav::  
             Dopravu obyvateľstva zabezpečuje autobusová doprava, ktorá má dominantný charakter. V obci sa 
nachádzajú 4 autobusové zástavky. Hustota spojov do Košíc je 11 spojov obojsmerne cez pracovný deň. Do 
USS premávajú 3 spoje obojsmerne.     
              Podstatná časť obce je pokrytá dochádzkovou vzdialenosťou 500 m k jednotlivým zastávkam 
autobusovej dopravy. 
              Návrh : 
              V ÚPN-O navrhujeme zastávky obojstranne vybaviť samostatnými autobusovými pruhmi pre 
autobusové linky, ako aj estetickými prístreškami pre cestujúcich, čím sa zvýši kultúra a bezpečnosť cestovania. 
 
A.8.8.    Návrh na eliminácie nadmerného hluku vyplývajúceho z riešenia dopravy :                                                                           
 
              Súčasný stav - Cestné ochranné pásma, hluk z dopravy :  
              Cestné ochranné pásmo u ciest III. triedy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
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(cestný zákon) v zmysle zmien a doplnení Z. z. Slovenskej republiky je mimo územia zastavaného, alebo 
určeného na súvislé zastavanie, 15 m od osi cestnej komunikácie.        
              Za hlavný línioví zdroj hluku od automobilovej dopravy je považovaná cesta III/06824 vedúcej 
zastavaným územím obce Trstené pri Hornáde. 
              Vyhodnotenia očakávanej hlukovej situácie na rok 2015 a jej dopad na životné prostredie neboli 
spracované, nakoľko na riešenej komunikácii sa neprevádza celoštátne sčítanie intenzity dopravy a nie je známa 
ani predpokladaná výhľadová intenzita dopravy na rok 2015. 
              Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku LAeq, p ( dB ) sú podľa ustanovení nariadenia vlády 
SR zo dňa 16. januára 2002 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami č. 40/2002 Zz., podľa tabuľky č. 4 a pre 
kategóriu územia III. (Vonkajší priestor v obytnom území v okolí diaľnic, letísk, ciest I. a II. triedy, zberných 
mestských komunikácii a hlavných železničných ťahov) pre denný čas (od 6.00 do 22.00 hod.) 60 a pre nočný 
čas (od 22.00 do 6.00 hod.) 50. Vzťahujú sa na priestor vo výške 1,5 m alebo vo výške 4 m nad terénom pre 
územné plánovanie. Ak ide o chránený priestor budov, vzťahujú sa na priestor vo výške okien miestnosti vo 
vzdialenosti 2 m od fasády.  
             Vzhľadom na nízku intenzitu automobilovej dopravy je predpoklad, že  hodnota hluku dosiahnutá 
v roku 2015 od horeuvedených ciest bude vyhovovať pre existujúcu a navrhovanú zástavbu v referenčnej 
vzdialenosti  
7,5 m.  
             Návrh: 
             Pri navrhovaní objektov zariadení je potrebné dbať aj na najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A 
hluku LAeq, p ( dB ) pre kategóriu územia II. (Vonkajší priestor v obytnom území. Priestor pod oknami 
chránených školských budov a viacpodlažných budov. Rekreačné územia, územia nemocníc a územia iných 
budov vyžadujúcich tiché prostredie.) pre denný čas 50 a pre nočný čas 40. 
 
             Eliminovať hluk vyplývajúci z dopravy je možné najmä následovnými opatreniami: 
             - dopravno – organizačným opatrením, 
             - bližšie ku komunikáciám situovať objekty, ktorých funkcie nevyžadujú protihlukovú ochranu (napr.   
                garáže, skladové priestory), 
             - zriaďovať  ochrannú zeleň s vhodnou voľbou použitých drevín a so zavádzaním ideálnej štruktúry   
               zelene v gradácii trávnik – ker – strom. 
 
 
A.9        Verejné technické vybavenie : 
 
VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
 
A.9.1.1  Zásobovanie pitnou vodou :                                                                                                                                      
              
              Súčasný stav : 
              Trstené pri Hornáde v súčasnosti má vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že temer 
všetky nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. Účelom tohoto vodovodu je zabezpečiť plynulé 
zásobovanie obce pitnou vodou. V súčasnej dobe je prevažná časť obce zásobovaná zo zdroja : 
              - vrt TH 1  Trstené pri Hornáde 
              Zásobovanie z ÚV Trstené pri Hornáde: 
              Vodný zdroj vrt TH 1, ktorý sa vybudoval v rámci hydrogeologického prieskumu má dostatočnú 
výdatnosť pre potreby obce, voda však vyžaduje úpravu odželezovaním a odmangánovaním. Voda z vrtu TH 1 
sa čerpá ponorným čerpadlom do tlakových filtrov v úpravni vody. Do výtlačného potrubia sa dávkuje 5 %-ný 
roztok chlórňanu sodného a 0,5 %-ný roztok manganistanu draselného. Prefiltrovaná voda sa gravitačne privedie 
do akumulačnej nádrže 50 m3  a z nej sa po dodatočnej dezinfekcii čerpá voda do vodojemu 2 x 250 m3. Chod 
úpravne vody je automatizovaný v bežnej prevádzke, v závislosti od hladiny vody vo vodojeme. Voda 
z vodojemu je dopravovaná zásobným potrubím PVC D 160 do spotrebiska. Okolo úpravne  vody je 
vybudované oplotenie v rozsahu PHO I0. Ochrana vodného zdroja pred povrchovými vodami je zabezpečený 
rigolom, ktorým sa kanalizáciou povrchové vody odvádzajú do miestneho potoka. Potreba vody pre určitú časť 
obyvateľstva  ktoré z rôznych dôvodov nie je napojená na obecný vodovod, je zabezpečovaná z vlastných 
vodných zdrojov – studní a verejnej studne. Nároky na vodu pre poľnohospodárske družstvo sú zabezpečované 
zo samostatného vodného zdroja. Vo väčšine ostatných vodných zdrojov – studní  voda podľa  rozborov 
hygienickým normám nevyhovuje. Výstavbou vodovodu sa zlepšila hygiena bývania a zabezpečila sa 
protipožiarna ochrana obce sústavou požiarnych hydrantov. 
              Návrh riešenia :  
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              Návrh je riešený v súlade s koncepciou VVS, a.s. Košice ktorý  presadzuje formu postupného 
zvyšovania napojenosti obyvateľov na verejné vodovody do roku 2030. V rámci technického riešenia VVS 
Košice navrhuje zásobovanie obce Trstené pri Hornáde realizovať rozšírením skupinového vodovodu č. 6, ktorý 
tvoria obce Ždaňa a Nižná Myšľa, ktoré sú zásobované z vlastného vodného zdroja o kapacite: 

1. prameň Koscelok   Q =   8,0 l/s 
2. vrt VMH – 6A       Q =   8,0 l/s 

         Spolu                   Q =  16,0 l/s 
             Súčasná potreba vody pre napojených obyvateľov obcí Ždaňa a Nižná Myšľa  je Q = 5,6 l/s a v roku 
2030 bude 8,8 l/s. Vzhľadom na celkovú kapacitu vodných zdrojov VVS navrhuje jestvujúci vodovod v obci 
Trstené pri Hornáde prepojiť na uvedený skupinový vodovod č. 6 ( číselné označenie skup. vodovodu  podľa 
VVS Košice ). Obec Trstené p/H má síce vlastný vodný zdroj, ale jeho využitie je podmienené úpravou  vody, 
čo do značnej miery zvyšuje jeho prevádzkové náklady. Z uvedených dôvodov sa navrhuje jeho prepojenie na 
skupinový vodovod č.6 a to vybudovaním prívodného potrubia D 160 dĺžky cca 6000 m. Rozvodná sieť v obci 
Trstené p/H je vybudovaná v plnom rozsahu, čo vyhovuje aj pre návrhové obdobie.  
Potreba vody do roku 2015: 
1.Obyvateľstvo: 
Výhľadová  potreba vody je stanovená v zmysle „ Úprav Ministerstva pôdohospodárstva SR  č. 477/99-810“ 
z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení 
a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov.  
Byty sa nachádzajú v rodinných domoch, kde odber vody bude meraný samostatne pre každý  byt. Z toho 
dôvodu podľa štvrtého článku bodu 3 čl.5 Úpravy č.14 navrhujeme špecifickú potrebu znížiť o 10 %. Podľa 
demografických údajov získaných na základe prieskumu a podľa údajov Obecného úradu je určená celková 
potreba vody pre návrhový rok 2015.  
 
Občianska a technická vybavenosť:  
špecifická potreba pitnej vody - 25 l/o/deň pre obce s počtom  obyvateľov od 1001 do 5  000.      
 
1. Obec Trstené pri Hornáde 
     Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom  
     1770 obyv x (135 l/os/deň -15 l/s (cca10% = 120 l/s) =                                   212 400 l/deň                                                           
     Občianska a technická vybavenosť  
     1770 obyv x 25 l/os/deň =                                                                                  44 250 l/deň 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      S p o l u  (priemerná denná potreba)   =                                                          256 650 l/deň 
 
2.  Iní odberatelia - Qpp  (výroba, živnosti, remeselné služby a pod.)                                
     predpokladaný odber: 
     Qpp = 4 000 l/d = 4,0 m3/d = 0,05 l/s 
3.  Celková potreba vody pre obec: 
      Qp  - Priemerná denná potreba vody : 256 650 l/deň  =    2,97l/s    

      Qm = Qp x kd = 2,97 x 1,6 =   4,75 l/s =     410 573 l/d =   410,57 m3/d 

      Qh = Qm x kh = 4,75 x 1,8 =   8,55 l/s =     738 720 l/d =   738,72 m3/d 
 
Výpočet potrebnej akumulácie: 
V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa pohybuje v rozmedzí 60 až 100 % z Qm. 

Qm = 4,75 l/s =  410,57 m3/d 

V =  410,57 m3/d  x 0,6 = 246,34 m3/d 
 
Súčasný zdroj vody v skupinovom vodovode č. 6 disponuje kapacitou  Q = 16,0 l/s. Výhľadová potreba vody 
v uvedenom skup. vodovode pre rok 2015 bude 12,2 l/s, čo plne pokryje potreby všetkých troch uvedených 
obcí. 
Potrebná akumulácia vody v zmysle platnej normy je (60-100%) z maximálnej dennej potreby vody. Uvedený 
jestvujúci vodojem v obci Trstené p/H bude plne vyhovovať súčasným aj výhľadovým potrebám obce. Vodojem 
slúži na vyrovnanie rozdielov medzi prítokom a odberom vody v spotrebisku, ako aj zásobáreň požiarnej vody.  
V rámci výstavby verejného vodovodu uvažovať aj s osadením hydrantov.  
Tento objem postačí : 
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- pre zaistenie zásoby vody pre hasenie pri potrebe 6,7 1/s po dobu 3 hod. t.j. 72 m3  
- pre vyrovnanie  rozdielov medzi prítokom vody do vodojemu a odberom do spotrebištia v dobe max. dennej   
  potreby vody . 
- pre zaistenie vody pre prípady porúch na vodovodnom zariadení zaisťujúcom prívod vody do vodojemu 
Po napojení obce na skupinový vodovod č.6, súčasný zdroj vody s úpravňou vody bude slúžiť len v prípade 
poruchy na prevádzači, resp. prerušení dodávky vody zo skupinového vodovodu z iných technických dôvodov. 
 
A.9.1.2. Návrh zásobovania úžitkovou – technologickou vodou :                                                                              
 
              Obec nemá realizovaný úžitkový vodovod,  ani v budúcom období nie sú známe požiadavky na jej 
potrebu. 
 
A.9.2.1. Návrh odkanalizovania územia :                                                                                                                           
   
              Súčasný stav :  
              Obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, ani ČOV. Splašky z  nehnuteľností sú odvedené do žúmp a 
suchých záchodov, ktoré vo väčšine prípadov nie sú dokonale izolované, takže dochádza k znečisťovaniu 
podzemných vôd a tým aj k zhoršovaniu životného prostredia. Nové nehnuteľnosti majú žumpy, ktorých obsah 
sa vyváža. Verejné  objekty sú odkanalizované do septikov. Povrchové vody odtekajú voľne po teréne, z ciest  
cez jarky a čiastočné kanály do miestneho potoka. Odkanalizovanie obce Trstené pri Hornáde bude vykonané 
gravitačnou samostatnou kanalizáciou. Trasa kanalizácie bude situovaná tak, aby viedla  podľa možností 
v obecných komunikáciách a verejných priestranstvách.  
 
              Návrh riešenia :  
              V rámci návrhu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií, ktorých autorom je VVS Košice, je 
koncepcia postupného zvyšovania napojenosti obyvateľov na kanalizáciu v okrese Košice – okolie do roku 
2030. V rámci technického riešenia sa uvažuje s vybudovaním samostatnej kanalizácie a ČOV pre obec. Trasa 
kanalizácie bude situovaná tak, aby viedla  podľa možností v obecných komunikáciách a verejných 
priestranstvách.  
Pre odkanalizovanie uvedenej obce je potrebné vybudovať : 
gravitačnú kanalizáciu o celkovej dĺžke cca 7000 m,    
QP  =   2,8 l/s,   
Qmax =   4,5 l/s,                     
ČOV       pre EO 1500, 
Uvedené údaje sú predpokladané kapacity ČOV ( údaje sú udávané VVS KE, bude potrebné ich prispôsobiť 
podľa urbanistického návrhu ) 
V návrhu sa uvažuje s napojením všetkých domov a objektov technickej a občianskej vybavenosti na verejnú 
kanalizáciu. Kanalizačná sieť bude z PVC DN 300. Trasovanie kanalizácie je v krajniciach ulíc, resp. v ich 
polovici. Vo väčšej časti povedie v súbehu s vodovodným potrubím. 
Odkanalizovanie územia navrhujeme rozčleniť do dvoch etáp. Vzhľadom na rozsiahlosť investície a jej finančnú 
náročnosť sa celý kanalizačný systém oblasti rozdelí do samostatných stavieb, ktoré po zrealizovaní môžu byť 
ihneď uvedené do prevádzky. 
I. stavba : "Trstené p/H - ČOV a kanalizácia I. etapa "V rámci tejto stavby zrealizovať čistiareň odpadových vôd 
o kapacite cca 900 EO a hlavný kanalizačný zberač. Stavba zabezpečí možnosť priameho napojenia 
obyvateľstva žijúcich pozdĺž hlavného zberača. 
II. stavba : " Trstené p/H -kanalizácia II. etapa – rozšírenie na počet 1800 EO"  Stavba zabezpečí postupné 
(podľa priebehu výstavby) napájanie obyvateľov obce Trstené p/H na kanalizáciu a na ČOV. 

   
Výpočet množstva odpadových vôd pre obec: 
              Pri posudzovaní minimálnych a maximálnych odtokov splaškových vôd sa použili koeficienty podľa 
tab.č.1 STN 73 67 01 - Stokové siete a kanalizačné prípojky. 
 
Výpočet potreby vody pre bytový fond  : 
1 770 obyv x ( 212 400 l/deň = 2,46 l/s )                                                  212 400 l/deň                                                          
Iní odberatelia - Qpp  (výroba, živnosti, remeselné služby a pod.)                             4 000 l/deň        
Občianska a technická vybavenosť  
 1 770 obyv x 25 l/os/deň =                                                                                       44 250 l/deň 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  S p o l u  (priemerná denná potreba)   =                                                                260 650 l/deň 
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-Maximálna denná potreba vody :      260 650 l/deň x 1,6 = 417 040 l/deň  = 4,83 l/s                           
-Minimálny odtok splaškových vôd :  260 650 l/deň x 0,6 = 156 390 l/deň  = 1,81 l/s 
-Priemerný odtok splaškových vôd :   260 650 l/deň  =    3,02 l/s  
-Maximálny odtok splaškových vôd : 260650 l/deň x 2,08 = 542 152 l/deň = 6,27 l/s 
  
 Ročné množstvo vyčistenej vody:  
Qročné = Qp x 365 dní = 260,65 x 365 = 95 137 m3/rok 
Celodenná produkcia BSK5: 
1 770 obyvateľov x 60 g/obyv. deň = 106 200 g/d = 106,20 kg/deň 
 
Čistiareň odpadových vôd : 
V juhozápadnej časti obce pri navrhovanom moste cez rieku Hornád navrhujeme umiestniť budúcu ČOV.  
ČOV sa vyrába v súčasnosti od typovej rady  pre 6 -100 000 E.O. Čistenie odporúčame  mechanicko - 
biologickým aeróbnym spôsobom s nízko až stredne zaťaženou aktiváciou, s možnosťou zariadenia nitrifikačnej 
a denitrifikačnej zóny s aeróbnou, prípadne s anaeróbnou stabilizáciou kalu. Je potrebné aj uvažovať s 
možnosťou etapovitého budovania ČOV v závislosti od postupného budovania kanalizácie, pričom každá etapa 
by mala byť  plne funkčná s garantovanými parametrami vyčistenej odpadovej vody. Recipientom bude Hornád. 
Na základe predpokladaného rozvoja bytovej výstavby a iných aktivít v obci, je potrebná výhľadová kapacita 
čistiarne min pre 1 800 EO. Pre prípadnú požiadavku napojenia ďalších producentov  splaškov odporúčame typ 
ČOV, kde je možnosť kapacitu ešte rozšíriť.  
V obci je čiastočne vybudovaná dažďová kanalizácia. Stoka kapacitne bude vyhovovať pre odvedenie 
povrchových vôd zo zastavaného územia obce. Na zachytávanie možných uniknutých ropných látok a olejov 
z dažďových a iných odpadových vôd na manipulačných plochách, parkoviskách a všade tam, kde sa 
predpokladá znečistenie povrchových vôd ropnými látkami navrhujeme osadiť odlučovač ropných látok. 
Recipientom vôd z povrchového odtoku je Hornád. 
 
A.9.3     Vodné toky a nádrže :                                                                                                                                      
 
              Súčasný stav : 
              Katastrálnym územím obce preteká rieka Hornád, ktorý má upravené koryto, ( vybudovaná ľavostranná 
ochranná hrádza ) ale kapacita len cca Q 10 až Q 20 - nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie veľkých vôd. 
Navrhujeme vybudovať pozdĺž koryta Hornádu v zastavanom území obce ochrannú hrádzu pre eliminovanie 
účinkov Q100 ročnej vody. Trstenský potok - upravený tok na cca Q50 ročnú vodu, bezmenný ľavostranný prítok 
Hornádu - upravený tok na kapacitu cca Q50 ročnú vodu. Informácie od starostu obce: povodne v r. 1996 a 
1999 - zaplavené pivnice, záhrady, miestne komunikácie.  Z dôvodu zaplavovania územia a podmáčania RD na 
parcele č. 360, 360/1  a v jej okolí navrhujeme odvedenie týchto vôd samospádovou kanalizáciou do miestneho 
potoka Morotva, ktorý vyúsťuje do Hornádu.  Obdobne sa povrchová voda akumuluje  v najnižšie položenom 
bode územia poblíž hrádze Hornádu. Po  konzultácii so správcom toku SVP, Košice, navrhujeme odvedenie 
uvedených vôd do Hornádu cez hrádzu priepustom. Musí byť však navrhnutý tak, aby sa dal v čase zvýšených 
prietokov uzatvoriť, so spoľahlivým automatizovaným systémom. 
              Nádrž - Trstené pri Hornáde vybudovaná v r.1966 za účelom zavlažovania a chovu rýb, má objem  
34 000 m3, plocha 1.9 ha Všeobecne sú úpravy zamerané, vzhľadom k zvýšeným hodnotám max. prietokov,  na 
neškodné odvádzanie veľkých vôd, pričom úpravy smerujú k zlepšeniu nevyhovujúcich smerových pomerov a 
k stabilizácii koryta v extravilánoch. Podrobne sú navrhované úpravy tokov uvedené vo vodohospodárskych 
plánoch povodí. Návrhy zohľadňujú tieto zásady :  
 
Pri úpravách tokov v zastavanej časti  obce je potrebné zosúladiť vodohospodársky účel úpravy (ochrana pred 
Q100-ročnou vodou) s estetickými a ekologickými požiadavkami.   
Z hľadiska krajinotvorného treba venovať pozornosť príbrežnej zóne, ktorá spolu s vodným tokom má vytvárať 
pôsobivú zložku zastavaného územia.  
Pri úpravách v nezastavanej časti  územia treba v maximálnej miere zachovávať existujúcu trasu koryta a 
stabilnú časť priečneho profilu. Trasu toku skracovať len vo výnimočných prípadoch a odstavené meandre 
nezasypávať. V čo najväčšej miere zachovať pôvodné brehové porasty. Pre dosiahnutie potrebnej 
prietokovej kapacity (minimálne na Q20-ročnú vodu) využívať odsunuté hrádze, ktoré nemusia presne kopírovať 
trasu toku.  
 
              Navrhovaný prevod vody : 
              Prevody vody predstavujú účinné opatrenia na zvýšenie vodného potenciálu. V k.ú. obce sa navrhuje  
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prevod  vody z Hornádu do povodia Bodvy. Účelom tohoto prevodu je zabezpečenie vody pre závlahy na 
Moldavskej nížine. Odber sa navrhuje z hate na dolnom okraji obce Trstené pri Hornáde, ktorá by sa 
vybudovala kvôli vzdutiu. Odtiaľ sa voda potrubím prevedie do štrkoviska Milhosť, z ktorého sa bude 
prečerpávať k jednotlivým čerpacím staniciam. Kapacita prevodu je 5,9 m3.s-1. Prevod má kategóriu aktuálnosti 
B. Záujmové územie diela je 50 m široký pás v trase prevodu vody. 
              Podľa § 49 zák. č. 364/2004 Z.z. správca vodného toku môže pri výkone správy vodného toku a správy 
vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné pozemky, z toho dôvodu odporúčame  pre potreby prevádzky 
a údržby zachovať manipulačný pás pozdĺž toku. Ponechať voľný nezastavaný pás pozdĺž brehov Hornádu resp. 
od päty ochrannej hrádze min.15,0 m a pozdĺž brehov Trstenského a bezmenného potoka min.6,0m. Predmetný 
tok pretekajúci obcou odporúčame spevniť a zvýšiť v potrebnej dĺžke.  
 
 
ENERGETIKA 
 
A.9.4.    Koncepcia zásobovania elektrickou energiou :                                                                                                                        
 
              Zásobovanie elektrickou energiou - Súčasný stav :        
 
              Dodávka elektrickej energie pre riešené územie je zabezpečovaná z jestvujúcej vzdušnej 22 kV 
prípojky z VN č. V 325 z ES 110/22 kV Haniska – ES Košice – Juh, cez skupinovú VN odbočku z V 325 
Trstené. Na uvedenú linku je pripojených 5 ks 22/0,4 kV transformovní, zásobujúce súčasnú bytovú, 
priemyselnú a poľnohospodársku zástavbu. Spolu: 1460 kVA. 
              Poľnohospodárske družstvo a trafostanica pre úpravňu vody sú účelové trafostanice nezahrňované do 
bilancií v obci.  
              Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov v obci je vykonávaná verejným NN 
vzdušným  rozvodom na betónových a v menšej miere aj drevených stožiaroch v blízkosti verejných 
komunikácií. Vedenie tvorí zokruhovanú sieť s výbežkami pre vzdialenejšie lokality obce. Sieť  pri súčasnom 
odbere pracuje spoľahlivo a dodáva potrebný príkon bez väčších úbytkov napätia.  
              Verejné osvetlenie tvoria výbojkové svietidlá upevnené na výložníkoch a stĺpoch sekundárnej siete.  
              Najväčším odberateľom je obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče.  
 
              Počet odberateľov v jednotlivých skupinách podľa údajov Východoslovenská energetika a.s., OR 
Košice za predchádzajúce obdobie r. 2004: 
       
Druh odberu Počet odberateľov 
Spolu  455 
Z toho : -  sadzba D7 
             -  sadzba C3N 
             -  sadzba C4N 

18 
17 
17 

      
              Dodávka elektrickej energie pre riešené územie je zabezpečovaná z jestvujúcej vzdušnej 22 kV 
prípojky z VN č. 325 z ES 110/22 kV Haniska – ES Košice - Juh. Na uvedenú linku sú pripojené 4 ks 22/0,4 kV 
transformovní, zásobujúce súčasnú bytovú, priemyselnú a poľnohospodársku zástavbu. Spolu: 1320 kVA   
( z toho využiteľných pre obec 820 kVA ). Poľnohospodárske družstvo a trafostanica pre úpravňu vody sú 
účelové trafostanice nezahrňované do bilancií v obci. Dodávka elektrickej energie pre jednotlivých odberateľov 
v obci je vykonávaná verejným NN vzdušným  rozvodom na betónových a v menšej miere aj drevených 
stožiaroch v blízkosti verejných komunikácií. Vedenie tvorí zokruhovanú sieť s výbežkami pre vzdialenejšie 
lokality obce. Sieť  pri súčasnom odbere pracuje spoľahlivo a dodáva potrebný príkon bez väčších úbytkov 
napätia. Verejné osvetlenie tvoria výbojkové svietidlá upevnené na výložníkoch a stĺpoch sekundárnej siete. 
Najväčším odberateľom je obyvateľstvo, využívajúce energiu pre svetlo a domáce spotrebiče.  
 
             Potreba elektrickej energie :                                                       
             Súčasnému ako aj výhľadovému odberu elektrickej energie kapacitne postačuje vybudovaná prenosová 
cesta NN sústavy v obci. Výpočet potreby elektrickej energie je vykonaný v zmysle pravidiel pre elektrizačnú 
sústavu č.2/82 a dodatkov z roku 1990. V zmysle tab. 3. citovaných pravidiel v riešenom území do roku  2015 
stanovujeme tri stupne elektrizácie : 
 
  A s merným zaťažením 1,7 kVA/b.j. na vývodoch NN a 1,5  kVA/b.j. na DTS pre 75 % rodinných domov v 
čom je zahrnuté  osvetlenie, používanie drobných el. spotrebičov; 
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  B2 s merným zaťažením 3 kVA/b.j. na vývodoch NN a 2,6  kVA/b.j.na DTS pre 15 % RD, v čom je zahrnutý 
stupeň B1 +  príprava TÚV  elektrickou energiou; 
  C1 s merným zaťažením 7 kVA/b.j. na vývodoch NN a 6,5  kVA/b.j.na DTS pre 10 % RD, v čom je zahrnutý 
stupeň B2 +  vykurovanie el. energiou zmiešané (priame a akumul.); 
  Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke 
u kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %; 
 
  V zmysle uvedeného merné zaťaženie v kategórii : 
A bude 2,04 kVA/b.j. na vývodoch NN a 1,8 kVA/b.j. na DTS  
B2 s merným zaťažením 4,03 kVA/b.j. na vývodoch NN a 3,51  kVA/b.j. na DTS a 
C1 s merným zaťažením 9,80 kVA/b.j. na vývodoch NN a 9,10  kVA/b.j. na DTS  
 
Bytový fond a občianska vybavenosť: 
 Pre 439 b.j. do roku 2015 vrátane občianskej vybavenosti potreba elektrickej energie bude: 
 Sbnrdov = Sbrd .nrd . 0,75 = 1,80 x 439 x 0,75 =   593 kVA 
 Sbnrdov = Sbrd .nrd . 0,15 = 3,51 x 439 x 0,15 =   231 kVA 
 Sbnrdov = Sbrd .nrd . 0,10 = 9,10 x 439 x 0,10 =   400 kVA 
 S p o l u                                                                  1224 kVA 
 Výroba, podnikateľská sféra, účelové org., ČS: 
 SVUP =                                                                       60 kVA 
 SMAX = Sbn + SVUP + + straty                 1 284 kVA 
 
 Výpočet distribučných 22/0,4 kV transformovní : 
 Pri 75 %nom zaťažení inštalovaný výkon DTS bude: 
 
               SMAX         1284 
 SDTS =     ----       =    ----     =                             1 712 kVA 
                  0,75           0,75 
 
             Návrh riešenia :   
             Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD pre potreby občianskej vybavenosti, 
poľnohospodárstva a podnikateľských aktivít. Pre zabezpečenie požadovanej potreby elektrickej energie pre 
uvažovaný rozvoj sídla navrhujeme: 
1-vybudovať stĺpové 22/0,4 kV trafostanice TS6,7 - zahustenie (viď  grafickú časť) a osadiť transformátorom   
   o inšt. výkone  do 400 kVA; 
2-vybudovať  VN prípojku závesným káblom k trafostanici TS6,  
3-zrušiť časť VN vedenia v lokalitách P a M určených na výstavbu , 
4-vybudovať  VN prípojku k  trafostanici TS7  a závesným káblom prepojiť s kmeňovým vedením; 
5-vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť kábelovým vedením, ( v zmysle  ustanovenia vyhlášky MŽP SR  
   č.532/2002 Z.z, § 5  „potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce   
   umiestňujú pod povrch zeme“ - viď  grafickú časť ) podľa urbanistického návrhu; 
6-transformačné stanice TS

1,2,3,4
,  v prípade požiadavky osadiť trafami o výkone min. 400 kVA 

7-výmenu nepostačujúceho prierezu vodičov podľa potreby; 
8-úprava NN vedenia na Tichej ulici od  TS

1; 
9-úprava NN vývodov smerom od  TS

4 
ku kostolu; 

10-osadiť vonkajším osvetlením komunikácie v lokalitách navrhovanej výstavby výbojkovými svietidlami 
 
A.9.5.    Koncepcia zásobovania teplom :                                                                                                                           
 
              Súčasný stav: 
              V riešenej obci je odber a dodávka tepla len z lokálnych tepelných zariadení na báze spaľovania 
plynných palív a v malej miere elektrickou energiou. RD sú zásobované pre vykurovanie a prípravu TÚV 
väčšinou z vlastných zdrojov tepla a to formou malých kotlov, príp. etážové vykurovanie na báze zemného 
plynu, TÚV prietokovými ohrievačmi; Centrálne tepelné zdroje sú vo výrobných areáloch a čiastočne 
v poľnohospodárskom dvore. Poľnohospodárstvo sčasti používa ľahký vykurovací olej. Prevažná časť OV je 
zásobovaná pre vykurovanie a prípravu TÚV väčšinou z domových kotolní na báze zemného plynu; 
Menšia časť objektov OV ako zdroj tepla využíva elektrické akumulačné pece a na prípravu TÚV el. prietokové 
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ohrievače; Plynofikácia obce veľkou mierou prispela k doriešeniu situácie v zásobovaní teplom. Po  komplexnej 
plynofikácii obce došlo k úplnej zmene používaných tuhých palív v prospech ušľachtilých palív  čo je nesporne 
prínosom v prospech  zlepšenia ŽP. 
               Návrh riešenia : 
               Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme celkovú zmenu štruktúry 
používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Väčšina objektov OV poľnohospodárstva a nových 
podnikateľských subjektov  bude na báze spaľovania zemného plynu. Jednotlivé odbery pri rozširovaných 
objektoch budú kryté z rezerv vlastných kotolní, prípadne ich rozšírením a zväčšením ich kapacity. 
Celkovú spotrebu  tepla pre ÚK a prípravu TÚV do roku 2015 stanovujeme pre vonkajšiu tepelnú oblasť    
– 18 0 C s tepelným príkonom 9,045 kW (t)/ b.j. u BD a 10,7 kW (t)/ b.j. u RD. Pre vybavenosť budeme 
uvažovať s potrebou 20 % z potrieb  pre byty všeobecne. 
Bilancia potreby tepla :    
Pre 439 b.j. do roku 2015 v  RD, tepelný príkon bude: 
QB RD          =     439 x 10,7                     =   4 697  kW (t)                
QVYB           =   4 697 x 0,2                      =     940  kW (t)                
QSPOLU        =                                           =  5 637  kW (t)                
Ročná potreba tepla :  
- Bytový fond          -              3,6  x   4 697  x  2 000  =    33,82 TJ/rok    
- Vybavenosť sídla -               3,6  x      940  x  1 600  =      5,41 TJ/rok    
- Spolu   QROK         -                                                     =  39,23 TJ/rok    
  
Výstavba prípadných nových kotolní, resp. rekonštrukcia jestvujúcich kotolní je v časovom súlade s termínmi 
realizácie príslušných objektov, resp. nábeh na využívanie plnej kapacity kotolne je odvislé od ukončenia 
príslušného objektu. 
 
A.9.6.     Koncepcia zásobovania plynom :                                                                                                                           
 
               Súčasný stav : 
               Trstené pri Hornáde  sú plynofikované od roku 1997. Napojených je cca 357 odberateľov, z ktorých je 
prevažná časť  MO - obyvateľstvo. Východzím bodom napojenia je VTL plynovod DN 100 PN 64 Nižná Myšľa 
- Čaňa. Dodávka plynu je zabezpečovaná z jestvujúceho STL plynovodu s napojením na koncový bod STL 
plynovodu v Ždani. Trasa prívodu plynu od obce Ždaňa D 110 pokračuje v súbehu medzi štátnou cestou 
a poľom. Celková dĺžka prívodu plynu je cca 2000 m a jeho ukončenie je pred obcou Trstené p.H. v bode bez 
uzáveru, cca 20 m  pred prvým oplotením. Miestna sieť je vytvorená kombináciou STL a NTL plynovodov. 
Uvedený stav bude vyhovujúci i pre návrhové obdobie, z ktorého sa bude odvíjať i plynofikácia pre 
novonavrhované objekty RD, OV a podnikateľské subjekty v obci.  
 
Počet odberateľov v jednotlivých skupinách podľa údajov SPP  a.s., OZ Košice za predchádzajúce  sledované 
obdobie: 

      Druh odberu  Počet odberateľov Spotreba 
MO-obyv. 357 938 tis. m3/rok 

 MO-organ.     7  24 tis. m3/rok 
 VO     0 0 

SPOLU 309 962 tis. m3/rok 
 
            Návrh riešenia : 
            Stav obyvateľstva a bytového fondu : 
            Základné údaje o súčasnom a výhľadovom stave obyvateľstva a bytového fondu vychádzajú z prognózy, 
použitej pre predmetný územný plán. Percento plynofikácie pre cieľový rok uvažuje so 100 % plynofikáciou 
domov a vybavenosti. 
 
Predpokladaný nárast spotreby zemného plynu: 
Rok 2 0 1 5 

Počet  Obyv. Bytov 
RD 1 770 439 
 
Štruktúra spotreby plynu  v RD 
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Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod tis. m3/rok 
 
Príprava jedál – varenie 0,15 x 439 x 0,9 =      59,3          150 x 439 x 0,9 =        59,3 
Príprava  TÚV  0,20 x 439x 0,9 =       79,0          400 x 439 x 0,9 =      158,0 
Vykurovanie rodinných (RD) 1,15 x 439 x 0,9 =    454,4        3850 x 439 x 0,9 =    1 521,1 
Spolu RD:                                    1,50 x 439 x 0,9 =    592,7        4400 x 439 x 0,9 =    1 738,4 
 
Ostatní odberatelia                              45,2 m3/h              1 14,8 tis. m3/rok 
 
Obec Trstené pri Hornáde                  637,9 m3/h 1 853,2 tis. m3/rok 
Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité Smernice GR SPP č. 15/2002, ako aj údaje OcÚ v Trstenom 
pri Hornáde. 
Miestne plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom náraste 
spotreby než je uvažovaný. 
 
Do r. 2015 ukončí sa plynofikácia všetkých domácností, všetkých MO. V navrhovaných častiach RD i pre 
plochy urbanistickej rezervy  vybudovať STL rozvod plynu v nadväznosti na jestvujúci rozvod s domovými 
prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Pre predpokladaný trende nárastu spotreby plynu bude potrebná 
rekonštrukcia regulačnej stanice v obci Ždaňa zo súčasného výkonu 1 200,0 m3/h, na výkon  do 3 000,0 m3/h 
a zvýšenie tlakovej hladiny na výstupe RS z 0,1 MPa na 0,3 MPa. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 
386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma  v zmysle Zákona č 656 z 
26. októbra 2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov. Vybudovať  STL rozvody plynu pre plynofikáciu 
príp. kotolní na tuhé palivo. 
Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej 
dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. Rast potreby 
plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie 
odberu plynu bude prebiehať po etapách. 
 
TELEKOMUNIKÁCIE 
 
A.9.7.    Telefonizácia :                                                                                                                                                      
 
              Súčasný stav : 
              Trstené pri Hornáde je súčasťou  Regionálneho centra sieťovej infraštruktúry Košice. Obec je pripojená 
úložným metalickým vedením na digitálnu ústredňu Ždaňa. Miestne rozvody sú tvorené prevažne vzdušným 
vedením do všetkých ulíc na drevených podperných  stĺpoch. Domové prípojky sú realizované obdobne 
vzdušným vedením. Nakoľko údaje o súčasnom stave kapacít ATU, mts, sú predmetom obchodného tajomstva 
ST a.s, rešpektujeme ich požiadavku a súčasný stav v obci nepopisujeme. 
               Bilancia potreby HTS 
               Postupnú kabelizáciu a novorealizované siete treba realizovať úložnými káblami s vazelínovou 
zábranou proti vlhkosti typu TCEPKPFLE. Trasy sa navrhujú s ohľadom na ostatné inžinierske siete v zmysle 
platnej priestorovej normy. 
               Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 1-1,5 párov na byt + zariadenia 
občianskej vybavenosti a pri nebytových staniciach podľa požiadaviek zákazníkov 2 až 3 násobok dopytu v čase 
prípravy výstavby telefónnej siete.  
 
Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v sídle k roku 2015 :  
Pre 439 bytových  jednotiek       439 HTS 
vybavenosť 30 % z bytového fondu  132 HTS 
Priemysel, podnikat. subjekty,     12 HTS 
poľnohospodárstvo         4 HTS 
urbanistická rezerva         7 HTS 
C e l k o m                  594 HTS 
 
              Návrh riešenia : 
              Spôsob pripojenia obce na ústredňu v Ždani ostane zachovaný aj v budúcnosti, teda bude vyhovovať aj 
pre návrhové obdobie. 
1-dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS s 10 % káblovou rezervou; 
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2-presmerovať časť vonkajšieho telefónneho rozvodu a prispôsobiť podľa požiadaviek navrhovanej bytovej 
výstavby; 
3-postupná rekonštrukcia a kabelizácia jestvujúcej telefónnej siete; 
4-pri kabelizácii telefónneho rozvodu v prípade požiadavky investora súbežne ukladať vodiče pre rozvod 
káblovej televízie; 
5-dobudovať v obci sieť VTA; 
 
A.9.8    Pokrytie územia pre mobilné zariadenia : 
             Súčasný stav : 
             Investor získal licenciu pre pokrytie územia signálom verejnej rádiotelefónnej siete systému GSM v 
pásme 900 a 1800 MHz a buduje na celom území Slovenska "Základňové stanice GSM ", včítane lokality 
Trstené pri Hornáde. Navrhovaná stavba bude jednou zo sústavy základňových staníc Orange. Výstavbou 
základňovej stanice IZSI GSM 0427KO-050 Trstené pri Hornáde sa zabezpečí pokrytie územia signálom v 
systéme GSM v okolí obce. Výstavbou ZS vznikajú  požiadavky na malé terénne úpravy pre osadenie 
oceľového priehradového stožiara a betónovej plochy. Taktiež je potrebné upraviť cca 200m príjazdovej cesty. 
Pre navrhovanú výstavbu a budúcu prevádzku je potrebné zabezpečiť elektrickú energiu o inšt. výkone Pi = 32 
kW. Riešené v elektro časti projektu. Územie je pokryté aj sieťou mobilného operátora T – mobile.  
 
A.9.9  Kapacity a rozmiestnenie telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení : 
           Rozhlas a televízia 
 
           Súčasný stav : 
           Miestny rozhlas v obci je prevedený vzdušne na konzolách. Stožiare sú oceľové, do výšky 7.5 m nad 
zemou. Reproduktory prevažne 6 a 12 W sú rozmiestnené tak, aby nevznikali zázneje. Vedenie je na oboch 
koncoch chránené proti podpätiu bleskoistkami. Z hľadiska funkčnosti bude plne vyhovovať aj v ďalšom období 
až do času pokiaľ odovzdávanie informácií v obci nebude na báze miestnej výmeny informácií z centra na 
Obecnom úrade. 
           Návrh riešenia : 
           V miestach navrhovanej zástavby v prípade potreby osadiť ďalšie reproduktory. 
 
 
A.10     Koncepcia starostlivosti o životné prostredia : 
 
             Zastavané územie obce je v prevážnej miere využívané na bývanie. Čiastočne sú plochy zastavaného 
územia obce využívané pre občiansku a technickú vybavenosť. Veľkú plochu tvorí bývalý hospodársky dvor 
Roľníckeho družstva - dnes čiastočne využívaný drobnými podnikateľmi na rôzne účely.  
             Súčasný stav: v riešenej obci v súčasnosti najväčšie problémy spôsobujú : 
                            - nevyhovujúci stav hospodárskeho dvora  
                            - absentujúca kanalizácia v celej obci a ČOV                           
             Obec Trstené pri Hornáde má vodovodnou sieťou pokrytú celú obec, z toho vyplýva, že temer všetky 
nehnuteľnosti sú napojené na verejnú vodovodnú sieť. Účelom tohoto vodovodu je zabezpečiť plynulé 
zásobovanie jednotlivých miestnych častí obce pitnou vodou.  
              Nároky na vodu pre hospodársky dvor po bývalom RD sú zabezpečované zo samostatného vodného 
zdroja v blízkosti areálu. Na akumuláciu vody v súčasnosti slúži vodojem 50 m3 umiestnený nad areálom. 
             Obec Trstené pri Hornáde nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, ani ČOV. Splašky z nehnuteľností sú 
odvedené do žúmp a suchých záchodov, ktoré vo väčšine prípadov nie sú dokonale izolované, takže dochádza 
k znečisťovaniu podzemných vôd a tým aj k zhoršovaniu životného prostredia. Nové nehnuteľnosti majú 
žumpy, ktorých obsah sa vyváža. Verejné objekty sú odkanalizované do septikov. Zásady riešenia splaškovej 
kanalizácie a ČOV sú načrtnuté v návrhu ÚPN. Predmetom stavby je odvedenie splaškových vôd z obce na 
budúcu ČOV pre cca 1800 EO, situovanú  v juhozápadnej časti obce pri navrhovanom moste cez rieku Hornád.  
Recipientom bude rieka Hornád. Poľnohospodársky dvor má vybudovanú vnútroareálovú kanalizáciu s 
odkanalizovaním do vlastných žúmp  Zásobovanie teplom - v súčasnosti je z lokálnych tepelných zariadení na 
báze spaľovania prevážne plynných palív. Obec rieši organizovaný odvoz TKO na riadenú skládku. Začína sa 
realizovať separovaný zber druhotných surovín (papier, sklo, plasty, železo,..). Odvoz je zabezpečovaný 
občasným spôsobom na triedenie ďalšie spracovanie. 
 
A.10.1.Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie :                                                                                              
                                                                     
            Hluk a vibrácie : 
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            Na priľahlú cestnú sieť je napojená riešená obec prostredníctvom ciest č. III/06824 Trstené pri Hornáde -
- Ždaňa a cesty č.III/06821  Ždaňa - Barca, kde  uvedená cesta je napojená na cestu  č. I / 68 Košice – Seňa.  
            Uvedená cesta  je ukončená točkou v riešenej obci. Nakoľko je na ceste č.III/06824 nízka intenzita 
dopravy dopravné sčítanie tu nebolo prevedené. Za hlavný líniový zdroj hluku možno považovať túto cestu. 
            Sčítanie intenzity dopravy na ceste č. III/ 06824 vzhľadom na nízku intenzitu dopravy nebolo prevedené. 
Z uvedeného dôvodu nie sú vypočítané hlukové hladiny okolo uvedenej cesty. Hodnota hluku od automobilovej 
dopravy dosiahnutá v roku 2015 od cesty  III/06824 vedúcej zastavaným územím obce, vyhovuje pre existujúcu 
a navrhovanú zástavbu v referenčnej vzdialenosti 7,5 m.  
            Exhaláty a sekundárna prašnosť : 
            Hluk a exhaláty z dopravy vznikajú z automobilovej dopravy na ceste III. triedy č.III/06824 
prechádzajúcej vlastnou obcou.  
            Najväčšími zdrojmi znečistenia sú USS Košice. Za lokálne zdroje možno považovať cestnú premávku na 
miestnych cestách pretínajúcich riešené územie a spaľovanie tuhých palív v niektorých domácnostiach. 
Ovzdušie je znečistené najmä prachom, SO 2, NOX, CO 2. K prekročeniu noriem prípustnej koncentrácie 
(NPK) nedošlo. K výraznému poklesu emisií od roku 1995 prispel USS Košice.   
             Znečistenie ovzdušia, hoci sa územie nachádza v blízkosti imisného areálu USS, nebolo v ňom zistené 
nadlimitné znečistenie ovzdušia.  Zaťaženie prostredia pachom a hlukom, zaťaženia pachom a hlukom nie sú 
vzhľadom k vzdialenostiam a veľkostiam hospodárskych objektov a intenzite premávky motorových vozidiel 
nadlimitné. 
            Iné podľa potreby  :                   
            Vertikálne pohyby povrchu - v celom posudzovanom území sú početné línie kvartérnych 
i predkvartérnych overených i predpokladaných tektonických porúch. Základná z nich oddeľuje Košickú nížinu 
od Abovskej pahorkatiny, kolmo a šikmo na ňu je celá séria ďalších porúch. Kým kvartérne prebiehajú len 
severne od základnej línie, predkvartérne poruchy prebiehajú celým územím. Poruchy nie sú spojené 
s výraznými vertikálnymi pohybmi.     
            Zemetrasenia, erózno-akumulačné javy - v posudzovanom území sú početné aktívne erózne ryhy 
a rokliny najmä na horných častiach tokov vo svahoch Abovskej pahorkatiny. Plošnou vodnou eróziou prevažne 
plošnou je  v súčasnosti postihnutých cca 142,5 ha ornej pôdy. 
            Svahové pohyby - na celom území Abovskej pahorkatiny sú v posudzovanom území početné rozsiahle 
potenciálne plošné zosuvy bez aktívnych pohybov.   
            Rádioaktivita - v území sa nevyskytuje nad bežný rámec prirodzenej rádioaktivity prostredia. 
Podrobnejšie informácie o radónovom žiarení neboli k dispozícii 
            Anomálie geofyzikálnych polí - v území neboli zaznamenané. 
            V riešenom území sa nachádza chránené ložiskové územie, ktorým sa zabezpečuje ochrana výhradného 
ložiska keramických ílov a ílovcov. Pri činnosti smerujúcej k povoleniu banskej činnosti (v tomto prípade 
určenie chráneného ložiskového územia) nie sú vylúčené strety záujmov so záujmami ochrany prírody a krajiny. 
            Výrazným stresovým faktorom hydrického biocentra 44 Hornád a zároveň biotopu medzinárodného 
významu 62 Migračný koridor Hornádu je skládka komunálneho odpadu, ktorá je uvádzaná v kapitole č.A.10.3 
Koncepcia starostlivosti o životné prostredie – stará enviromentálna záťaž.  Nachádza sa v severozápadnej časti 
územia obce, je to pôvodná skládka komunálneho odpadu, ktorá bola v priebehu rokov likvidovaná (podľa 
informácií starostu), nie sú však o tom žiadne hodnoverné doklady. Toto územie je v súčasnej dobe oplotené a je 
poľnohospodársky využívané súkromnými osobami. 
            V riešenom území sa nenachádzajú iné faktory výraznejšie negatívne ovplyvňujúce ŽP. 
 
A.10.2. Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie :                                                                                                                
 
             Rozbor faktorov pozitívne ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia : 
             Územie sídla Trstené pri Hornáde patrí do oblasti s pomerne zachovalým životným prostredím, z 
hľadiska väčších zdrojov znečistenia. Obec má vybudovaný verejný vodovod. Nemá vybudovanú verejnú 
kanalizáciu splaškových vôd. Dažďové vody sú odvádzané do recipientu systémom odvodňovacích rigolov a 
priekop pozdĺž ciest.  
             Lesné hospodárstvo :  
             Porasty sa nachádzajú vo východnej časti riešeného katastra, vyskytujú sa na súvislých plochách. 
Vytvárajú súvislé porasty v I.lesnom vegetačnom stupni dubovom z prevažným zastúpením lesného typu - 
produkčná hrabová dúbrava na rôznych horninách. V severnej časti sú porasty rozpracované s postupným 
vykonávaním ich obnovy. Lesné porasty sú mierne poškodené exhalátmi z USS (predtým VSŽ). Vzhľadom na 
optimálne prírodné podmienky sú uvedené lesné porasty pomerne produkčné. 
             Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia tvoria najmä lesné porasty v južnej a 
juhozápadnej časti územia a nelesná drevinová a krovinová vegetácia rozptýlená po celom území.  
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             Ochrana prírody a krajiny  
             Chránené vtáčie územie : 
             Predmetné katastrálne územia sú súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Košická 
kotlina. V zmysle § 26 zákona o OPaK sa územie navrhovaného CHVÚ považuje za chránené územie podľa 
zákona o OPaK a teda v zmysle zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
chránených územiach podliehajú posudzovaniu niektorých činností. 
             Krajinno-estetické hodnoty územia : 
             Estetické vnímanie krajiny je poznačené značnou subjektivitou, a z uvedených ekologických komplexov 
predpokladáme, že nastáva priamo úmerný vzťah medzi ekologickou a krajinárskou hodnotou územia.  
Z uvedeného vyplýva že najvyššiu krajinársku hodnotu má KEK typu I. pahorkatinová lúčno - lesná krajina, 
ako aj KEK III.  pahorkatinová sídelná vidiecka krajina s prevažujúcou obytnou funkciou so záhradami a 
ostatnou produkčnou zeleňou, nakoľko do nej patrí staršia časť obce z krajinnými dominantami ako sú kostoly z 
priľahlými starými stromami. 
            Z technickej infraštruktúry je to hlavne verejný vodovod a vybudovaný verejný rozvod plynu, ktorý 
odstránil vykurovanie tuhými palivami. 
 
A.10.3. Zásady a opatrenia pre nakladanie s odpadmi :                                                                                              
 
             Súčasný stav :                                                                           
             Obec má zabezpečené odstraňovanie domáceho tuhého komunálneho odpadu formou smetných nádob a 
kontajnerov. Odvoz zabezpečuje Obecný úrad cestou firmy KOSIT Košice, ktorá odváža na spalovňu Kokšov-
Bakša. Kompostovateľný odpad si spracovávajú občania individuálne. V blízkom okolí obce sa nachádza stará 
enviromentálna záťaž (v súčasnej dobe oplotená a zavezená vrstvou hliny a obhospodarovaná súkromnými 
osobami). Obec robí pravidelné kroky na likvidáciu a odstránenie následkov drobných nepovolených skládok. 
Na likvidáciu starej enviromentálnej záťaže obec podala niekoľko projektov a žiadosť o finančnú dotáciu na jej 
likvidáciu.. 
             V súčasnosti prebieha v obci triedený zber vybraných druhov odpadov cestou firmy KOSIT Košice.                  
             Návrh : 
             Na ďalšie roky si obec nechá vypracovať nový program odpadového hospodárstva, s dôrazom na 
separovaný zber komunálneho odpadu, ktorý posúdi nutnosť zmien doterajšej formy likvidácie TKO, drobného 
nebezpečného odpadu (autobatérie, lieky,..). Formu odvozu ani miesto likvidácie TKO v súčasnej dome meniť 
nie je navrhované. V juhozápadnej časti k.ú. je navrhnutá plocha pre kompostovisko. 
 
 
A.11     Obrana štátu, ochrana pred požiarmi a povodňami : 
 
             Záujmy obrany štátu a požiarnej ochrany - neboli požiadavky od príslušných orgánov. V obci sa 
nachádza požiarna zbrojnica, funguje dobrovoľný hasičský zbor. Požiarne hydranty sú navrhované v rámci 
verejného vodovodu tak, aby boli k dispozícii v prípade potreby požiarnej vody v zmysle vyhlášky MV SR 
č.699/2004  Z.z. 
             Obec je zatriedená z aspektu COO do IV. kategórie s tým, že ukrytie obyvateľstva bude zabezpečené 
v jednoduchých krytoch budovaných svojpomocne (JÚBS), pre skupinu objektov jeden úkryt v pivničných 
priestoroch, viď. vyhláška MV SR č.297/1994 Z.z. v znení vyhl. MV SR č.349/1998 Z.z. a vyhlášky MV SR 
č.202/2002 Z.z. 
             Na katastrálnom území obce Trstené pri Hornáde sa nenachádza žiaden dobývací priestor, je tu chránené 
ložiskové územie, ktoré má zabezpečenú ochranu. 
             Návrh protipovodňových opatrení:  
             Katastrálnym územím obce preteká rieka Hornád, ktorý má upravené koryto, ( vybudovaná ľavostranná 
ochranná hrádza ) ale kapacita len cca Q10 až Q20 - nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie veľkých vôd. 
Navrhujeme vybudovať pozdĺž koryta Hornádu v zastavanom území obce rekonštrukciu jestvujúcej ochrannej 
hrádze a navrhujeme vybudovať jej pokračovanie južným smerom tak, aby boli eliminované účinky Q100 ročnej 
vody. 
 
 
 
 
 
 
A.12      Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely záberu  
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              poľnohospodárskeho fondu :  
 
               Viď . bod B.3 a samostatná príloha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.13  Tabuľková časť 
 

TAB. č. 1    ZDROJE PITNEJ VODY 

P.č Lokalita Názov zdroja     Výdatnosť l/s Typ vodného zdroja  PHO (ha)  Využitie Poznámka 

   DOP MIN MAX  1“ 2“ 3“   

 Trstené pri Hornáde TH 1  6,2  vrtaný 1     

TAB. č. 2    OBJEKTY ZÁSOBOVACIEHO SYSTÉMU 

P.č Úpravňa vody              Vodojem Čerpacia         stanica   Akumulačná  nádrž  

 Počet  ks Kapac. l/s Počet ks Obsah  m3 Krytie % 

Q
m 

Počet ks Kapacita 

l/s 

Počet ks Obsah m3 

 1  1 2 x 250  1  1 50 

TAB. č. 3    Bilancia Zdrojov a potrieb pitnej vody – stav 

P.č Názov vodovodu Lokalita Počet 

obyvateľov 

Počet zásobovaných 

obyvateľov 

Celková potreba 

l/s 

Bilancia Poznámka 

 Trstené pri 

Hornáde 

Trstené 

p.H. 

     1470 cca 1 300  cca 2,5   

TAB. č. 4   Odvádzanie odpadových vôd 

Počet obyvateľov Počet obyv. 

napojených 

na kan. a ČOV ( % ) 

Druh  kanalizácie 

        1466 ( ČOV  )  nie je  jednotná delená dažďová splašková m3/d mg/l 

 -       - -       -     DN 300     -   - 

TAB. č.5   Elektrické stanice ( transformovne ) VVN/VN 

Názov lokality a miesto                   kV Celk. inšt. výkon v MVA              Správca              Poznámka 
Košice Juh - Haniska 
 

110/22 2 x 40 + 25 VEZ  RZ Košice - 

TAB. č. 6   Vzdušné vedenie VVN 

Názov trasy od-do         kV        Číslo vedenia         Správca              Prevedenie     
jednod., dvojité (J,D) 

        Poznámka 

Košice Juh - Haniska 110 6831 
 

VEZ RZ Košice J - 

TAB. č.7    Zoznam 22 kV/0,4 kV transformačných staníc 

      Miesto, lokalita       Inšt. výkon v kVA  Napáj. 22 kV vedenie          Rok výstavby                 Poznámka 
                Správca  

TS1  -   pri Hornáde 250 325 VEZ  RZ Košice - 

TS2  -   nad kostolom 160 325 VEZ  RZ Košice - 

TS3  -   pri bytovke 160 325 VEZ  RZ Košice - 

TS4  -   pri. PD 250 325 VEZ  RZ Košice - 

TSPD  -   Poľnoh. družstvo 400 325 PD Košice - 

TSÚV  -  Úpravňa vody 100 325 PD Košice - 
TAB. č. 8   Prehľad jestvujúcich regulačných staníc (RS) VTL/STL  

Por.č. Lokalizácia RS Výkon ( m3/h ) Typ Správca Poznámka 

1 Obec Ždaňa. Obec T 
p/H  napojená STL 
prívodom D 110 
z obce Ždaňa 

RS1200/2/1-463 Skriňová SPP Košice - 

 
Počet odberateľov v jednotlivých skupinách podľa údajov SPP  a.s., OZ Košice za predchádzajúce  sledované obdobie:      
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Druh odberu  Počet odberateľov Spotreba 
MO-obyv. 357 938 tis. m3/rok 

 MO-organ.     7  24 tis. m3/rok 
 VO     0 0 

SPOLU 309 962 tis. m3/rok 
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B.1  Grafická časť 
B.2  Záväzná časť územného plánu obce Trstené pri Hornáde 
B.3. Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1  GRAFICKÁ ČASŤ : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Obsah : 
 
 
 
1.  Širšie vzťahy                                                                                                                       M = 1 : 50 000 
 
 
2.  Situácia - Komplexný urbanistický návrh - katastrálne územie                                          M = 1 : 10 000 
 
 
3.  Situácia - Komplexný urbanistický návrh priestorového usporiadania a funkčného  
                     využitia územia                                                                                                   M = 1 : 2 880 
 
 
4.  Situácia - Verejnoprospešné stavby - schéma rozmiestnenia                                              M = 1 : 10 000 
 
 
5.  Situácia - Verejné dopravné vybavenie                                                                              M = 1 : 2 880 
 
 
6a.  Situácia - Verejné technické vybavenie (energetika)                                                        M = 1 : 2 880 
 
 
6b.  Situácia - Verejné technické vybavenie (vodné hospodárstvo)                                         M = 1 : 2 880 
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7.  Situácia - Ochrana prírody a tvorby krajiny,  vrátane prvkov územného systému 
                     ekologickej stability                                                                                            M = 1 : 10 000 
 
 
8.  Situácia - Vyhodnotenie záberu PP                                                                                     M = 1 : 5 000 
 
 
 
 
B.2  ZÁVAZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TRSTENÉ PRI HORNÁDE : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1.    Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce 
1.1. V oblasti osídlenia a územného rozvoja: 
       1.1.1. Obec Trstené pri Hornáde rozvíjať ako súčasť širšieho urbanizačného priestoru metropolitného mesta           
                 Košíc. Zastavané územie obce tvorí vlastné územie obce Trstené pri Hornáde . 
       1.1.2. Pôvodná zástavba vytvára typickú radovú uličnú dedinu, vytvorenú pozdĺž komunikácií. Novou   
                 obytnou zástavbou treba najprv dopĺňať súčasné zastavané územie v prielukách, stavebných   
                 medzerách a tým vytvárať kompaktný urbanistický útvar obce. 
       1.1.3. Rozvojové územie je potrebné z aspektu funkčného využívania a spôsobu zástavby regulovať   
                  spôsobom, zrejmým z grafickej časti územného plánu : 
                 1.1.3.1. Obytné územie slúži pre bývanie s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami a drobnými   
                              prevádzkami remeselnej výroby a služieb. Novou obytnou zástavbou treba najprv dopĺňať   
                              súčasné zastavané  územie v prielukách, stavebných medzerách a tým vytvárať kompaktný   
                              urbanistický útvar obce. 
                              Prípustný koeficient využitia územia - zastavanosti je max. 30%. 
                 1.1.3.2. Nové obytné územie realizovať v lokalitách, uvedených pod bodmi A,B,D,E,H,I,J,K,  
                              M,N,O,P. 
                 1.1.3.3. Výstavbu v dvoch lokalitách (za ľavobrežnou hrádzou a na južnom konci obce C,F,G,L,) je   
                              možné realizovať až po realizácii rekonštrukcie ľavobrežnej hrádze a výstavbe jej   
                              pokračovania južným smerom. 
       1.1.4  Objekty s nevyhovujúcich štandardom alebo stavebno-technickým stavom rekonštruovať, prestavať   
                 alebo nahradiť novostavbami rodinných domov. 
1.2. Na úseku rozvoja zariadení občianskej vybavenosti uvažovať a realizovať 
       1.2.1. Výstavbu telocvične pri Základnej škole 
       1.2.2. Rozšírenie cintorína 
       1.2.3. Prístavbu a rozšírenie športového areálu - futbalového ihriska + nové ihriská 
       1.2.4. Výstavbu rekreačného areálu pri vodnej ploche 
       1.2.5. Prístavbu a rekonštrukcia kultúrneho domu 
 
1.3. V oblasti výroby a komerčnej činnosti  
       1.3.1. Poľnohospodársku činnosť ponechať sústredenú v hospodárskom dvore. Nadbytočné plochy   
                 hospodárskeho dvora využiť ako ponukové plochy pre nepoľnohospodársku výrobu, služby a   
                 skladovanie, nezávadnú výrobu a inú komerčnú vybavenosť. 
       1.3.3. Menšie zariadenia komerčnej vybavenosti pre obchod, služby a pre verejné stravovanie možno   
                 umiestniť v budove patriacej obci a čiastočne aj v obytnej zástavbe, resp. ako súčasť jednotlivých   
                 rodinných domov. 

 
 
2.    Regulatívy využitia funkčne určeného územia  

 
       2.1. V obytnom území okrem vlastného bývania 
              2.1.1. sú prípustné 
                        2.1.1.1. drobné remeselné činnosti, poľnohospodárska malovýroba (ovocie, zelenina),   
                                     drobnochov a menšie zariadenia komerčnej vybavenosti pre výrobu, obchod, služby, 
                        2.1.1.2. pri rodinných domoch garáže a plochy zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým,   
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                                     hygienickým a ekostabilizačným potrebám obce; 
              2.1.2. sú neprípustné 
                        2.1.2.1. stavebné objekty, ktoré by vytvárali neprimerané dominanty alebo narúšali charakter    
                                     územia a celkovú panorámu v diaľkových pohľadoch na obec; 
                        2.1.2.2. zariadenia výroby, skladov a pod., ktoré majú negatívny vplyv na  obytné územie. 
       2.2. Výrobné územie 
              2.2.1. sa ponecháva v súčasnom plošnom rozsahu hospodárskeho dvora. 
                        2.2.1.1. nevyužívané plochy  hospodárskeho dvora možno využiť ako ponukové plochy pre   
                                     nepoľnohospodársku výrobu, služby a skladovanie, nezávadnú výrobu a iné komerčné   
                                     aktivity. 
 
3.    Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia 
 
       3.1. V oblasti dopravy  
              3.1.1.  Za hlavnú dopravnú os s funkciou zbernej miestnej komunikácie považovať cestnú komunikáciu    
                         č.III/06824. Je funkčnej triedy B 2, z nej pokračujú miestne obslužné a miestne spojovacie   
                         komunikáci. Miestne komunikácie pokračujú mimo intravilán ako spevnené a nespevnené poľné  
                         cesty.  
              3.1.2.  rešpektovať koridor pre cestu a hraničný priechod do Maďarska  
              3.1.3.  rešpektovať koridor pre most a dopravné prepojenie smerom na obce Seňa a Kechnec 
              3.1.4.  rešpektovať koridor pre dopravné prepojenie smerom na obec Skároš 
              3.1.5.  miestne komunikácie riešiť, postupne prestavať vo funkčnej triede C3 - MO 6(7,5)/40,  
                        C3 - MO 6,5/40, C3 - MO 8/40 so šírkovým usporiadaním 6 m vozovka, 2 m chodník a 2 m   
                        líniový pás zelene pre uloženie inžinierskych sietí.  
              3.1.6.  pred zariadeniami občianskej vybavenosti zriadiť verejné parkoviská 
              3.1.7. vybudovať prístupovú komunikáciu k rekreačným plochám (pri vodnej ploche) a k vodným   
                        zdrojom 
              3.1.8  rozšíriť a upraviť niveletu miestnej komunikácie k futbalovému ihrisku. 
    3.2. V oblasti technickej infraštruktúry 
              3.2.1. delenú splaškovú kanalizačnú sieť vybudovať s čerpacou stanicou a s vyústením do navrhovanej   
                         ČOV  
              3.2.2. dažďové a povrchové vody po predčistení odviesť do recipientu, 
              3.2.3. zachovať manipulačné pásy pozdĺž brehov 
                        2.2.3.1. toku Hornádu v šírke min. 15 m od päty hrádze, 

         2.2.3.2. kanálov a miestneho potoka zachovať manipulačný pás v šírke min. 6 m od brehovej  
                      čiary 

              3.2.4. odber elektrickej energie zabezpečiť na existujúcej báze s postupným zvýšením výkonu   
                        existujúcich transformačných staníc, vybudovaním novej transformačnej stanice TS6 s   
                        22 kV káblovou prípojkou a preložením nevhodne situovaného VN vedenia v mieste navrhovanej   
                        výstavby. 
              3.2.5. na úseku telekomunikácií zabezpečiť postupnú kábelizáciu siete. 
 
 
4.     Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt 
 
        4.1. Rešpektovať zákonnú ochranu v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu týchto chránených   
               objektov - národných kultúrnych pamiatok, zapísaných do ÚZPF : 
               4.1.1. rímskokatolícky kostol sv. Anny evidovaný pod č. ÚZPF : 448/0                                              
        4.2. Rešpektovať evidované archeologické pamiatky v obci Trstené pri Honáde : 
               4.2.1. Lokalita č.1 - rozsiahla osada zo staršej doby železnej, doby rímskej a doby sťahovania národov  
                                               ( v rokoch 1980-1983 bola čiastočne preskúmaná ) . 
               4.2.2. Lokalita č.2 - osada z mladšej doby kamennej, z doby železnej a doby rímskej (doteraz   
                                                neprebádaná). 
               4.2.3. Lokalita č.3 - osídlenie zo staršej doby kamennej (doteraz neskúmaná). 
               4.2.4. Lokalita č.4 - osada z mladšej doby kamennej (neskúmaná). 
               4.2.5. Lokalita č.5 - v intraviláne obce - zistené stopy osídlenia z obdobia veľkomoravského a zo   
                                               stredoveku (neskúmané) . 
               4.2.6. Lokalita č.6 - v intraviláne obce - zrúcanina kaštieľa z roku 1832 na starších základoch. 
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        Archeologické lokality sú predmetom ochrany pod¾a zákona è.241/01 Z.z. Pred realizáciou stavebných 
výkopových prác je potrebné si vyžiada�  stanovisko alebo rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu ku 
všetkým stavbám na území evidovaných archeologických lokalít ako aj k väèším a líniovým stavbám.    
 
 
5.     Zásady a regulatívy na zachovanie prírodných, krajinárskych a ekologických hodnôt 
 
        5.1. V oblasti ekológie, ochrany prírody a životného prostredia: 
               5.1.1. zóna pre zachovanie a rozvoj prírody je územie v katastrálnom území s regionálnymi    
                         a miestnymi prvkami kostry ekologickej stability - biocentrá, biokoridory a interakčné prvky   
                         (podľa vymedzenia v grafickej časti). Na vymedzených plochách je verejný záujem o ich 
ochranu             
                         a sfunkčnenie a nie je možné vykonávať činnosť, ktorá môže ohroziť alebo narušiť územný   
                         systém ekologickej stability v katastrálnom území obce. 

5.1.2  Udržiavať a rozvíjať verejnú zeleň na ploche cintorína, izolačnú zeleň okolo hospodárskeho   
          dvora a líniovú zeleň pozdĺž poľných komunikácií ako aj prírodnú dominantu, pozostávajúcu zo   
          skupiny starých stromov nachádzajúcich sa okolo kostola. 

               5.1.3. chránené územie „Hornádske meandre“ podľa VUC č.5.8 
               5.1.4. vodné ekosystémy podľa VUC   č.5.12 
               5.1.5. prevod pôdy „Zadné pole a Predné pole, Šafranka a Nižné kohútie“ do ttp podľa VUC č.5.14 
 
 
6.     Vymedzenie zastavaného územia obce 
 
        6.1. Vymedzené rozvojové územie je regulované podľa prípustnosti jednotlivých funkcií 
a identifikovateľné   
               v grafickej časti územného plánu . 
        6.2. Súčasné zastavané územie sa navrhuje na rozšírenie o nové obytné územie v lokalitách, uvedených   
               v grafickej časti pod bodmi A,B,D,E,H,I,J,K,M,N,O, P, výhľadové lokality sú C,F,G,L,R, S . 
               Obytné územie slúži pre bývanie s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami (napr.: garáže,    
               hospodárske stavby, stavby základného občianskeho vybavenia, verejné a technické vybavenie, zeleň   
               a detské ihriská); 
        6.3. Súčasné výrobné územie slúži pre objekty poľnohospodárskej a priemyselnej výroby ako aj pre   
               zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytnom území. 
 
 
7.     Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
 
        7.1. Ochranné pásma s funkčným obmedzením využitia územia v zmysle príslušných zákonných 
ustanovení   
               sú : 
               7.1.1.  Pásma hygienickej ochrany 
                          7.1.1.1. okolo budov hospodárskeho dvora         200 m                    
               7.1.2.  Ochranné pásma komunikácií 
                          7.1.2.1. mimo zastavané územie - extravilán pre cesty III. triedy 20 m od osi komunikácie .                           
               7.1.3.  Ochranné pásma zariadení technickej infraštruktúry 
                          7.1.3.1. pre výkon správy vodného toku a vodných stavieb   
                                       15 m široký nezastavaný manipulačný pás pozdĺž rieky Hornád resp. od päty hrádze 
                                         6 m široký nezastavaný manipulačný pás pozdĺž potokov a tokov            
                          7.1.3.2. vonkajšie elektrické nadzemné vedenie (viď grafická časť) 
                                       7.1.3.2.1    10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, 
               7.1.3.3. vonkajšie elektrické podzemné vedenie (viď grafická časť) 
                                       7.1.3.3.1.      1m pri napätí do 110 kV vrátane, 
                          7.1.3.4. elektrické vedenie 400 kV   25 m 
                                       V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané         
                                       zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m; 

     7.1.4. ochranné pásma letiska Košice,  je 
                         7.1.4.1.  výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod, 
ktoré   
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                                       je stanovené : 
                                       - ochranným pásmom kužeľovej plochy 

                             V zmysle § 30 leteckého zákona, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej   
                             Republiky na stavby, zariadenia, použitie stavebných mechanizmov a činností : 
                             - ktoré by svojou výškou, resp. svojim charakterom mohli narušiť obmedzenia 
stanovené  
                                vyššie popísanými ochrannými pásmami letiska 
                             - vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods.1, písmeno a) 
                             - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac, umiestnené na prírodných alebo umelých   
                               vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 10 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods.1,písmeno b) 
                             - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkcie leteckých palubných prístrojov a leteckých   
                               pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov,vedenia VVN 110 
kV   
                               a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods.1, písmeno c) 
                             - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo   
                               zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje  
                               (§30 ods.1,písmeno d) 
     7.1.5. ochranné pásma na ochranu plynárenských zariadení (viď. grafická časť) je 

                         7.1.5.1.  8 m pre plynovod s menovitou svetlos� ou od 201 do 500 mm, 
                         7.1.5.2.  4 m pre plynovod s menovitou svetlos� ou do 200 mm, 
                         7.1.5.3.   1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce    
                                              s prevádzkovým tlakom nižším ako 0, 4 MPa, 
                         7.1.5.4.   8 m pre technologické objekty; 
               7.1.6. bezpeènostné pásma plynárenských zariadení: 
                         7.1.6.1. 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa vo vo¾nom priestranstve a   
                                                nezastavanom území,                                    
                         7.1.6.2. v súvislej zástavbe, bezpeènostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami   
                                      prevádzkovate¾ distribuènej siete; 
               7.1.7. verejné vodovody a kanalizácie 
                         7.1.7.1.  1,5 m pri verejnom vodovode a  kanalizácii do priemeru 500 mm, 
                         7.1.7.2.  2,5 m po výstavbe kanalizácie. 
 
 
8.     Vykonanie asanácie 
  
        Nie sú požiadavky na menovité asanácie. 
 
 
9.     Určenie časti obce pre spracovanie ÚPN Z 
 
        Nie sú požiadavky na spracovanie ÚPN Z. 
 
 
10.   Ustanovenie plôch pre verejno-prospešné stavby 
 
        Podľa ustanovení úplného znenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa 
územným plánom obce Trstené pri Hornáde určujú ako verejnoprospešné tieto menovite uvedené stavby: 
 
        10.1. Verejnoprospešné stavby záväznej časti ÚPN VÚC Košický kraj – ZaD 2004 
                 10.1.  1 -  Stavba prevodu vody Hornád (Trstené pri Hornáde) - Bodva (Gombošský kanál), 
        10.2. Verejnoprospešné stavby územného plánu obce Trstené pri Hornáde 
                 10.2.  2 -  Dostavba – rekonštrukcia cesty III/06824 k štátnej hranici   
                 10.2.  3 -  Výstavbu telocvične pri Základnej škole 
                 10.2.  4 -  Rozšírenie cintorína 
                 10.2.  5 -  Prístavba a rozšírenie športového areálu - futbalového ihriska + nové ihriská 
                 10.2.  6 -  Prístavba a rekonštrukcia kultúrneho domu 
                 10.2.  7 -  Výstavba rekreačného areálu pri vodnej ploche 
                 10.2.  8 -  Na toku Hornád rekonštrukcia a výstavba ochrannej hrádze 
                 10.2.  9 -  Nové prístupové komunikácie v navrhovanej bytovej zástavbe IBV   
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                 10.2.10 -  Výstavba miestnej komunikácie k rekreačnej ploche a zdrojom vody 
                 10.2.11 -  Obratiská na komunikáciách väčšej dĺžky ako 100 m 
                 10.2.12 -  Výstavba chodníkov pozdĺž miestnych komunikácií 
                 10.2.13 -  Parkoviská pri objektoch občianskeho vybavenia 
                 10.2.14 -  Odbočovacie pruhy na autobusových zástavkách, ako aj prístrešky pre cestujúcich.                 
                 10.2.15 -  Výstavba transformačnej stanice TS6 
                 10.2.16 -  22 kV vzdušná prípojka k TS6 
                 10.2.17 -  Preložka nevhodne situovaného VN vedenia 
                 10.2.18 -  Verejná kanalizácia + ČOV 
                 10.2.19 -  Prívodný rad do VDJ od Ždane 
                 10.2.20 -  Verejný vodovod - nové lokality  
                 10.2.21 -  Navrhovaný plynovod - nové lokality 
                 10.2.22 -  NN sieť - nové lokality 
                 10.2.23 -  Výstavba kompostoviska 
 
                 Na všetky tieto stavby a zariadenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 108 z. č. 50/1976 o možnosti 
vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke práva k pozemkom a stavbám z dôvodov verejného záujmu. 
B.3   VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PP A LP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE   
        ÚČELY   : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      B.3.7.2 VYHODNOTENIE DôSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA   
                   POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDE NAVRHOVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ   
                   DOKUMENTÁCIE V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ TRSTENÉ PRI HORNÁDE - NÁVRH   
                   ÚPN-O    -    MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 
 
      B.3.7.3 REKAPITULÁCIA 
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      Výkres č.8 : Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy   M = 1: 5000 
 
 
 
 
B.3.1      ÚVOD 
 
B.3.1.1.  POŽIADAVKY NA SPRACOVANIE ÚPN-O 
 
              Na základe požiadaviek objednávateľa – obce, je vypracovaný návrh územného plánu obce 
Trstené pri Hornáde. Riešenie návrhu zohľadňuje potreby rozšírenia zastavanosti územia, a to 
návrhové lokality pre individuálnu bytovú výstavbu. Riešenie návrhu ÚPN- O zohľadňuje prírodné 
danosti na obohatenie rozvoja obce. 
              Na území sa nachádzajú rôzne druhy poľnohospodárskej pôdy. Komplexný urbanistický 
návrh rieši výstavbu nových rodinných domov ako dostavbu v jestvujúcich prielukách parciel 
(zastavaného územia) a tiež v ucelených lokalitách okolo intravilánu, čo vyvolá rozšírenie zastavanosti 
územia. Ďalšími funkciami budú návrhy pre zábery poľnohospodárkej pôdy pre občiansku 
vybavenosť, plochy na šport, komunikácie, ČOV, most. Podľa postupnosti sú jednotlivé návrhové 
lokality zaradené návrhu a rezervy – výhľadu.   
              Poľnohospodárska pôda navrhovaná na nepoľnohospodárske využitie sa kvalitatívne podľa 
kódov BPEJ  5., 6., 8., a 9. skupine radí medzi produkčné až menej vhodné pre poľnohospodársku 
výrobu. 
           
 
B.3.1.2.  POUŽITÉ PODKLADY  
 
               - Prieskumy a rozbory  ÚPN obce – časť ppf  november 2002 
               - Obvodný banský úrad v Košiciach – poskytnutie informácie zo dňa 12.5.2004 
               - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. odštepný závod  Povodie Bodrogu   
                 a Hornádu, Košice, č.5094/2002/49210/Vá zo dňa 23.9.2002  
 
 
 
B.3.2      PRÍRODNÉ PODMIENKY 
 
              Obec sa prvýkrát spomína v takzvanom Varadínskom registri v roku 1215. Nachádza sa v 
južnej časti košickej kotliny ohraničená z východnej strany Slánskymi vrchmi a zo západnej korytom 
rieky Hornád. 
              Nachádza sa vo výške 204m n.m, leží na Východnom Slovensku, v košickej kotline, 19 km na 
JV od Košíc. Je to pôvodná hromadná cestná dedina. 
              Poľnohospodárstvo, poľnohospodárska  výroba – hospodárske družstvo je v permanentnom 
prerode, transformácii, demontáži, nových funkcií pôvodných objektov bývalého poľnohospodárskeho 
družstva na komerčné, výrobné aktivity – podnikatelia, v prenájme (drevovýroba, sklady, dielne 
a kancelárske priestory ). 
              Živočíšnej výrobe sa venujú dva podnikateľské subjekty. Veľkosť chovu 30 ks ošípaných a 15 
ks hovädzieho dobytka. Priestorové predpoklady sú na chov 1500 ks ošípaných a 700 ks hovädzieho 
dobytka. Podľa technického stavu hospodárskych objektov a výberu funkcie sú budovy vhodné na re-
konštrukciu. 
 
 
 
B.3.3      ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV 
 

Druh Plocha v ha  Podiel z výmery katastrálneho 
územia 

Poľnohospodárska pôda    912,66 ha    70,74 % 
Lesná vegetácia    235,94 ha    18,29 % 
Trvalý trávnatý povrch    143,62 ha    11,10 % 
Orná pôda a trvalé kultúry    733,32 ha    56,84 % 
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Chmeľnice        0      0,00 % 
Vinice        0,67 ha      0,05% 
Ovocné sady        5,08 ha      0,38 % 
Záhrady      29,97 ha      2,31 % 
Vodné plochy      52,62 ha      6,70 % 
Zastavané plochy      62,94 ha      4,80 % 
Plochy bez vegetácie       25,93 ha      2,30 % 
Spolu katastrálne územie  1 290,09 ha 100,00 % 
 
              Z prieskumových štúdií a informácií od správcu hydromelioračných zariadení je zrejmé, že 
severná časť katastra pod komunikáciou v smere do obce Ždaňa  nazývadná ako Vyšné lúky, je 
odvodnená. Je to poľnohospodárska pôda skupiny BPEJ: 6 a 9, orná pôda. 
 
 
 
B.3.4      CHARAKTERISTIKY VYSKYTUJÚCICH SA BPEJ V KATASTRI OBCE    
 
              Na základe zákona č.220/2004, §12,ods.2a :   
 
              Chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej 
jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny. V katastri obce Trstené pri Hornáde sa tieto skupiny 
nenachádzajú.  
 
 

Sedem- 
miestny kód bpej 

skupina bpej Pôdne typy Pôdne druhy Erózna ohrozenosť 

0548202 5 Hnedozem luvizem hlinité Mierny svah 3-7 
0550002 5 Hnedozem pseudoglej hlinité Rovina 0-1 
0550005 5 Hnedozem pseudoglej Piesočnato hlinité Rovina 0-1 
0411002 6 Fluvizem glejová Hlinité  Rovina 0-1 
0411035 6 Fluvizem glejová Piesočnato hlinité Rovina 0-1 
0412003 6 Fluvizem glejová Ílovito hlinité Rovina 0-1 
0550202 6 Hnedozem pseudoglej Hlinité Mierny svah 3-7 
0550205 6 Hnedozem pseudoglej Piesočnato hlinité Mierny svah 3-7 
0550302 6 Hnedozem pseudoglej Hlinité Stredný svah 7-12 
0550402 6 Hnedozem pseudoglej Hlinité Výrazný svah 12-17 
0550502 6 Hnedozem pseudoglej Hlinité Príkry svah 17-25 
0557302 6 Pseudoglej Hlinité Stredný svah 7-12 
0557303 6 Pseudoglej Ílovito hlinité Stredný svah 7-12 
0557502 6 Pseudoglej Hlinité Príkry svah 17-25 
0557503 6 Pseudoglej Ílovitohlinité Príkry svah 17-25 
0571213 6 Kamtizem pseudoglej  Ílovitohlinité Mierny svah 3-7 
0571232 6 Kamtizem pseudoglej Hlinité Mierny svah 3-7 
0571313 6 Kamtizem pseudoglej Ílovitohlinité Stredný svah 7-12 
0571332 6 Kamtizem pseudoglej Hlinité Stredný svah 7-12 
0413004 7 Fluvizem glejová Ílovité a íly Rovina 0-1 
0571513 7 Kambizem pseudoglej Ílovitohlinité Príkry svah 17-25 
0587203 7 Rendziny- typické 

- kambizeme 
Ílovitohlinité 
Ílovitohlinité 

Príkry svah17-25 
Mierny svah 3-7 

0414062 8 Fluvizem Hlinité Rovina 0-1 
0494003 8 Glej Ílovitohlinité Rovina 0-1 
0554672 8 Hnedozeme erodované 

a regozeme  
Hlinité Zráz nad 25 

0554772 8 Hnedozeme erodované 
a regozeme 

Hlinité Zráz nad 25 

0558773 8 Luvizeme pseudoglej Ílovitohlinité Zráz nad 25 
0583672 9 Kambizem Hlinité Zráz nad 25 
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0583772 9 Kambizem Hlinité Zráz nad 25 
     
 
 
 
B.3.5     BONITOVANÉ PôDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY A ODVODENÉ VLASTNOSTI PôDY 
  
              Podľa štruktúry  kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky  popisuje sedem-miestny kód 
tieto vlastnosti pôdy : 
 
* *  .  .  .  .  .   kód klimatického regiónu 
 .  . * *  .  .  .  kód hlavnej pôdnej jednotky  ( HPJ ) 
 .  .  .  .  * .  .  kód svahovitosti a expozície 
 .  .  .  .  .  * .  kód skeletovitosti a hĺbky pôdy 
 .  .  .  .  .  .  *  kód zrnitosti pôdy 
 
           V číselníku hlavných pôdnych jednotiek HPJ sú použité názvy pôdnych typov, subtypov a variet 
z „ Morfogenetického klasifikačného systému pôd ČSFR“ ( Hraško et al., 2.doplnené vydanie, 1991 ), 
ktorý je záväzným klasifikačným systémom a názvoslovím v oblasti pôdoznalectva a jeho využívania 
na území SR. Uvádzame vysvetlenie  a charakteristiku pôdnych typov,  subtypov a variet : 
 
Fluvizeme – (v starších klasifikáciách nivné pôdy) sú pôdnym typom, ktorý sa vyskytuje len v nivách 
vodných tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvňované záplavami a výrazným kolísaním hladiny 
podzemnej vody. Majú svetlý humusový horizont. Najdôležitejšie subtypy používané v bonitácií : typic-
ké, glejové s vysokou hladinou podzemnej vody a glejovým horizontom, pelické s veľmi vysokým 
obsahom ílovitých častíc. 
 
Kambizeme – (v starších klasifikáciách hnedé pôdy) sú pôdy s rôzne hrubým svetlým humusovým 
horizontom, pod ktorým je B horizont zvetrávania skeletnatých substrátov s rôznym, väčšinou však 
vyšším obsahom skeletu. Subtypy : typické, dystrické, luvizemné, pseudoglejové. 
 
Hnedozeme – sú pôdy na sprašiach alebo sprašových hlinách s tenkým svetlým humusovým hori-
zontom a výrazným B horizontom zvetrávania alebo premiestnenia ílu. V prevažnej väčšine prípadov 
neobsahujú skelet. Hlavné subtypy : typické, luvizemné, pseudoglejové, erodované. 
 
Rendziny – charakteristické pôdy na vápencoch a dolomitoch, väčšinou s tmavým humusovým hori-
zontom, pod ktorým je substrát alebo B horizont zvetrávania. Subtypy : typické, kambizemné s B ho-
rizontom. V celom profile alebo len v substráte obsahujú karbonáty. 
 
Gleje – (v starších klasifikáciách glejové pôdy) pôdy trvale zamokrených lokalít s hladinou podzemnej 
vody blízko povrchu (veľká časť týchto pôd má upravený vodný režim melioráciami). 
 
Pseudogleje – (v starších klasifikáciách oglejené pôdy) sú pôdy s tenkým svetlým humusovým hori-
zontom, pod ktorým je vyluhovaný eluviálny horizont a hlboký B horizont s výrazným oglejnením, ktoré 
sa vyskytuje aj v eluviálnom horizonte. Celý profil je sezónne výrazne prevlhčený v dôsledku nízkej 
priepustnosti B horizontu pre vodu. Subtypy : typické, luvizemné s menej intenzívnym oglejenením. 
 
 
 
 
B.3.6     VYHODNOTENIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY 
 
 

Rekapitulácia Spolu Z toho navrhované  
mimo zastavaného 
územia 

Z toho navrhované  
v zastavanom území 

Celková výmera pôdy  spolu   8,115 ha   6,800 ha  1,315 ha 
Z toho poľnohospodárska 
pôda 

  6,280 ha   3,720 ha  2,560 ha 

Z toho nepoľnohospodárska   1,835 ha   1,080 ha  0,755 ha 
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pôda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3.7     TABUĽKOVÁ ČASŤ 
 
B.3.7.1   VYHODNOTENIE DôSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA   
              POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDE NAVRHOVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ   
              DOKUMENTÁCIE V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ TRSTENÉ PRI HORNÁDE - NÁVRH ÚPN-O 
  
       VŠETKY LOKALITY 

Lo- 
Ka- 
lita 
č. 

Katastr. 
územie 

Funkčné využitie Výmera 
lokality 
Celkom  
v ha 

 
Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 
 

Nepoľno-
hosp.  
pôda 
/ ha / 

U
p

    celkom /ha/ z toho  
     Skupina 

BPEJ 
Výmera /ha/  

1 Trstené 
pri 
Hornáde 

B 0-64-00 0-56-00 0548202/5 
0571232/6 
0550502/6 
0411002/6 
0550202/6 
0550402/6 
0554772/8 

0-00-80 
0-05-50 
0-04-20 
0-17-50 
0-20-00 
0-11-00 
0-05-00 

0-08-00 

2 - // - B 1-20-00 1-20-00 0583672/9 
0571232/6 

0-30-00 
0-90-00 

 

3 - // - Bývanie,Doprava 1-30-00 1-30-00 0571232/6 
0583672/9 

1-19-00 
0-11-00 

 

4 - // - Bývanie 0-70-00 0-70-00 0550202/6 0-70-00  
5 - // - Doprava 0-02-00    0-02-00 
6 - // - Rozšírenie cintorína 0-50-00 0-50-00 0550502/6 

0550202/6 
0-04-00 
0-46-00 

  - 

7 - // - Doprava 0-05-00    0-05-00 
8 - // - Šport,Doprava 0-13-50    0-13-50 
9 - // - Technická infraštruktúra

(malá vodná elektráreň)
0-03-00 0-03-00 0550502/6 

0557302/6 
0-01-50 
0-01-50 

 

10 - // - Agroturistika 0-05-00    0-05-00 
11 - // - ČOV, Doprava 0-12-00 0-07-00 0411002/6 0-07-00 0-05-00 
12 - // - Rekreácia-vyhliadková 

veža+prístupová cesta 
0-22-00 0-22-00 0550202/6 0-22-00  
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13 - // - Bývanie,Doprava 2-10-00 1-70-00 0548202/5 1-70-00 0-40-00 
14 - // - Bývanie,Doprava 0-35-00    0-35-00 
15 - // - Bývanie 0-53-00    0-53-00 
16 
 

- // - OV - Občianske 
vybavenie,Doprava 

0-06-00    0-06-00 

17 - // - OV - Občianske 
vybavenie 

0-03-00    0-03-00 

18 - // - OV - Občianske 
vybavenie 

0-08-00    0-08-00 

        
  SPOLU  8-11-50 6-28-00  6-28-00 1-83-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3.7.2   VYHODNOTENIE DôSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA   
              POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDE NAVRHOVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNOPLÁNOVACEJ   
              DOKUMENTÁCIE V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ TRSTENÉ PRI HORNÁDE - NÁVRH ÚPN-O 
 
      MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

Lo- 
Ka- 
lita 
č. 

Katastr. 
územie 

Funkčné využitie Výmera 
lokality 
Celkom  
v ha 

 
Predpokladaná výmera 
poľnohospodárskej pôdy 
 

Nepoľno-
hosp.  
pôda 
/ ha / 

U
p

    celkom /ha/ z toho  
     Skupina 

BPEJ 
Výmera /ha/  

2 - // - B 1-20-00 1-20-00 0583672/9 
0571232/6 

0-30-00 
0-90-00 

 

3 - // - Bývanie,Doprava 1-30-00 1-30-00 0571232/6 
0583672/9 

1-19-00 
0-11-00 

 

4 - // - Bývanie 0-70-00 0-70-00 0550202/6 0-70-00  
6 - // - Rozšírenie cintorína 0-50-00 0-50-00 0550502/6 

0550202/6 
0-04-00 
0-46-00 

 

7 - // - Doprava 0-05-00    0-05-00 
9 - // - TI - Technická 

infraštruktúra / malá 
vodná elektráreň / 

0-03-00 0-03-00 0550502/6 
0557302/6 

0-01-50 
0-01-50 

 

10 - // - Agrorturistika 0-05-00    0-05-00 
11 - // - ČOV, Doprava 0-12-00 0-07-00 0411002/6 0-07-00 0-05-00 
12 - // - Rekreácia – 

vyhliadková veža + 
prístup. komunikácia 

0-22-00 0-22-00 0550202/6 0-22-00  

13 - // - Bývanie,Doprava 2-10-00 1-70-00 0548202/5 1-70-00 0-40-00 
15 - // - Bývanie 0-53-00    0-53-00 
        
  SPOLU 6-80-00 5-72-00   1-08-00 

 
 
 
B.3.7.3   REKAPITULÁCIA 
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Rekapitulácia Spolu Z toho navrhované  

mimo zastavaného územia 
Z toho navrhovan
v zastavanom úze

Celková výmera pôdy  spolu   8,115 ha 6,800 ha 1,315 ha 
Z toho poľnohospodárska pôda   6,280 ha 3,720 ha 2,560 ha 
Z toho nepoľnohospodárska 
pôda 

  1,835 ha 1,080 ha 0,755 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

47

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


