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A1/ ÚVOD

A.1.1.  PO័IADAVKY NA SPRACOVANIE ÚPN-O

Na základe po០iadaviek objednávateᏠa –  obce, vypracovaný návrh
územného plánu obce Trstené pri Hornáde.
Rieᘐenie návrhu zohᏠadᒀuje potreby rozᘐírenia zastavanosti územia, a to návrhové
lokality pre individuálnu bytovú výstavbu, rieᘐenie návrhu ÚPN- O zohᏠadᒀuje
prírodné danosti  na obohatenie rozvoja obce.

Na území sa nachádzajú rôzne druhy poᏠnohospodárskej pôdy.  Komplexný
urbanistický návrh rieᘐi výstavbu nových rodinných domov ako dostavbu
v jestvujúcich prelukách parciel / zastavaného územia a tie០ v ucelených lokalitách
okolo intravilánu, აom vyvolá rozᘐírenie zastavanosti územia.რaᏠᘐími funkciami budú
návrhy pre zábery poᏠnohospodárkej pôdy na obაiansku vybavenosᙐ, plochy na
ᘐport, komunikácie, ჀOV, most.
PodᏠa postupnosti sú jednotlivé návrhové lokality zaradené návrhu a rezervy –
výhᏠadu.  
PoᏠnohospodárska pôdy navrhovaná na nepoᏠnohospodárske vyu០itie sa kvalitatívne
podᏠa kódov BPEJ 5., 6., 8., a 9. skupine radí medzi produkაné a០ menej vhodné
pre poᏠnohospodársku výrobu.

 

A.1.2.  POU័ITÉ PODKLADY
- Prieskumy a rozbory  ÚPN obce – აasᙐ ppf  november 2002
- Obvodný banský úrad v Koᘐiciach – poskytnutie informácie zo dᒀa 12.5.2004
- Slovenský vodohospodársky podnik, ᘐ.p. odᘐtepný závod Povodie Bodrogu

a Hornádu, Koᘐice, ა.5094/2002/49210/Vá zo dᒀa 23.9.2002 

A2/ PRÍRODNÉ PODMIENKY

Obec sa prvýkrát spomína v takzvanom Varadínskom registri v roku 1215.
Nachádza sa v ju០nej აasti koᘐickej kotliny ohraniაená z východnej strany Slanskými
vrchmi a zo západnej korytom rieky Hornád.

204m n.m.  na  Východnom slovensku, v koᘐickej kotline, 19 km na JV od
Koᘐíc.Hromadná cestná dedina.

PoᏠnohospodárstvo, poᏠnohosp. výroba –  hospodárske dru០stvo je
v permanentnom prerode, transformácii, demontá០i, nových funkcií pôvodných
objektov bývalého poᏠnohospodárskeho dru០stva na komerაné, výrobné aktivity –
podnikatelia, v prenájme / drevovýroba, sklady, dielne a kancelárske priestory /.

័ivoაíᘐnej výrobe sa venujú dva podnikateᏠské subjekty. 
VeᏠkosᙐ chovu 1300 ks oᘐípaných a 700 ks hovädzieho dobytka.

PodᏠa technického stavu hospodárskych objektov a výberu funkcie sú vhodné na
rekonᘐtrukciu.



A.2.1.ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHOV POZEMKOV

Druh Plocha v ha Podiel z výmery
katastrálneho územia

PoᏠnohospodárska 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 %
ChmeᏠnice 0
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 2,3 %
Spolu katastrálne územie 1 290,09 ha 100 %

Z prieskumových ᘐtúdií a informácií od správcu hydromelioraაných zariadení
je zrejmé, ០e severná აasᙐ katastra pod komunikáciou v smere do obce ័daᒀa
nazávaná ako Vyᘐné lúky je odvodnená.
Je to poᏠnohospodárska pôda skupiny BPEJ: 6 a 9, orná pôda.

A.2.2. CHARAKTERISTIKY VYSKYTUJÚCICH SA BPEJ V KATASTRI OBCE   

Na základe zákona ა.220/2004, §12,ods.2a: 
Chrániᙐ poᏠnohospodársku pôdu zaradenú podᏠa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej
jednotky do prvej a០ ᘐtvrtej kvalitatívnej skupiny. V katastri obce Trstenné pri Hornáde
sa tieto skupiny nechádzajú. 

Sedem-
miestny
kód bpej

skupina
bpej

Pôdne typy Pôdne
druhy

Erózna ohrozenosᙐ

0548202 5 Hnedozem luvizem hlinité Mierny svah 3-7
0550002 5 Hnedozem pseudoglej hlinité Rovina 0-1
0550005 5 Hnedozem pseudoglej Piesoაnato

hlinité
Rovina 0-1

0411002 6 Fluvizem glejová Hlinité Rovina 0-1
0411035 6 Fluvizem glejová Piesoაnato

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 Piesoაnato

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
0583772 9 Kambizem Hlinité Zráz nad 25

A.2.3. BONITOVANÉ PÔDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY A ODVODENÉ 
VLASTNOSTI PÔDY

PodᏠa ᘐtruktúry 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 hᎠbky pôdy
.  .  .  .  .  .  * kód zrnitosti pôdy

V აíselníku hlavných pôdnych jednotiek HPJ sú pou០ité názvy pôdnych typov,
subtypov a variet z „ Morfogenetického klasifikaაného systému pôd ჀSFR“ / Hraᘐko
et al., 2.doplnené vydanie, 1991 /, ktorý je záväzným klasifikaაným systémom
a názvoslovím v oblasti pôdoznalectva a jeho vyu០ívania na území SR. Uvádzame
vysvetlenie  a charakteristiku pôdnych typov, subtypov a variet:

Fluvizeme –  /  v starᘐích klasifikáciách nivé pôdy /sú pôdnym typom, ktorý sa
vyskytuje len v nivách vodných tokov, ktoré sú alebo donedávna boli ovplyvᒀované
záplavami a výrazným kolísaním hladiny podzemnej vody.  Majú svetlý humusový
horizont. Najdôle០itejᘐie subtypy pou០ívané v bonitácií: typické, glejové s vysokou
hladinou podzemnej vody a glejovým horizontom, pelické s veᏠmi vysokým obsahom
ílovitých აastíc.



Kambizeme -  /  v starᘐích klasifikáciách hnedé pôdy /  sú  pôdy s rôzne hrubým
svetlým humusovým horizontom, pod ktorým je B horizont zvetrávania skeletnatých
substrátov s rôznym, väაᘐinou vᘐak vyᘐᘐím obsahom skeletu. Subtypy :  typické,
dystrické, luvizemné, pseudoglejové.

Hnedozeme – sú pôdy na spraᘐiach alebo spraᘐových hlinách s tenkým svetlým
humusovým horizontom a výrazným B horizontom zvetrávania alebo premiestnenia
ílu. V preva០nej väაᘐine prípadov neobsahujú skelet. Hlavné subtypy: typické,
luvizemné, pseudoglejové, erodované.

Rendziny – charakteristické pôdy na vápencoch a dolomitoch, väაᘐinou s tmavým
humusovým horizontom, pod ktorým je substrát alebo B  horizont zvetrávania.
Subtypy : typické, kambizemné s B horizontom. V celom profile alebo len v substráte
obsahujú karbonáty.

Gleje -  /  v starᘐích klasifikáciách glejové pôdy /  pôdy trvale zamokrených lokalít
s hladinou podzemnej vody blízko povrchu /  veᏠká აasᙐ týchto pôd má upravený
vodný re០im melioráciami /.

Pseudogleje - / v starᘐích klasifikáciách oglejené pôdy /sú pôdy s tenkým svetlým
humusovým horizontom, 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 prevlhაený v dôsledku nízkej priepustnosti B horizontu pre vodu.
Subtypy: typické, luvizemné s menej intenzívnym oglejnením.

A3/ VYHODNOTENIE POᏐNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Rekapitulácia Spolu Z toho
navrhované 
mimo
zastavaného
územia

Z toho navrhované
v zastavanom
území

Celková výmera pôdy
spolu

8,115 ha 6,80 ha 1,315 ha

Z toho
poᏠnohospodárska pôda

6,28 ha 3,72 ha 2,56 ha

Z toho
nepoᏠnohospodárska
pôda

1,835 ha 1,08 ha 0,755 ha



TABUᏐKOVÁ ჀASᙀ




