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Otvorený list občanom Hodkoviec 

s predbežným vyjadrením k žiadostiam o zmenu územného plánu (ďalej: ÚP) 

        

 

Vážení občania,  

       starosta obce Hodkovce a obecné zastupiteľstvo Vás týmto chce informovať o predbežnom stave 

posudzovania Vašich žiadostí o zmenu územného plánu našej obce. Na obecný úrad bolo doručených 

dohromady 31 žiadostí o zmenu ÚP, ktoré boli postúpené architektovi, ktorý sa danou problematikou 

zaoberá viac ako 20 rokov. Ten preveril každú žiadosť z pohľadu majetkoprávnych vzťahov uvedených 

v katastri Slovenskej Republiky a konzultoval celkový zámer s vyšším stavebným úradom. Výsledkom 

jeho snahy sú informácie, o ktorých Vás musíme informovať, kým dôjde k samotnému spracovaniu 

návrhov a následnému schvaľovaniu nového ÚP.  

       Návrhy na zmenu ÚP sa celkove dajú rozdeliť do troch skupín. Prvou skupinou sú návrhy, ktoré sú 

úplne bezproblémové. Žiadatelia požadujú zmenu, ktorá je logická, je plne v súlade s platnými 

zákonmi Slovenskej Republiky a na dotknutých pozemkoch nebude problém získať stavebné 

povolenie (ak splnia všetky zákonné podmienky). Ide hlavne o žiadosti v severnej časti obce a drobné 

zmeny v pozemkoch v okolí multifunkčného ihriska a najstaršej časti obce. 

       Druhou skupinou sú návrhy, ktoré v žiadnom prípade nie je možné akceptovať a to 

z jednoznačného dôvodu, že sa nachádzajú úplne mimo súčasného intravilánu a zastavaného územia 

obce. Nie sú integrálne spojené nijakou infraštruktúrou s obcou a oddeľuje ich rozsiahle prázdne 

územie. Tieto pozemky s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú súčasťou obce minimálne 

v najbližších desaťročiach a z týchto dôvod je ich zavedenie do súčasného ÚP úplne bezpredmetné. 

Ide o pozemky v západnej časti úplne na hranici katastra Hodkoviec.  

      Treťou skupinou sú žiadosti problematické. Ide o žiadosti, ktoré ak na tom budú žiadatelia trvať, 

budú zavedené do nového návrhu ÚP a pravdepodobne aj schválené ale pri samotných žiadostiach 

o stavebné povolenie im v takejto podobe žiadny stavebný úrad neumožní stavať. Považujeme za 

nutné Vás o tejto zásadnej vedomosti informovať a zdôrazňujeme, že ÚP neznamená automatické 

bezproblémové stavebné povolenie a navyše, že ÚP reprezentuje iba návrh akým by sa mala obec 

rozvíjať avšak finálne slovo majú vždy konkrétni majitelia pozemkov rovnako ako aj platné zákony SR. 

Hlavným cieľom existencie územných plánov je vymedziť logický zámer rozvoja, tak aby sa v obci 

maximálnym spôsobom zabezpečil komfort užívania nehnuteľnosti a predišlo sa rôznym 

potenciálnym problémom v budúcnosti ako napr. nedostatočné komunikácie, či problematická 

infraštruktúra (voda, elektrina, kanalizácia atď. Taktiež Vás chceme upozorniť, že pri tvorbe ÚP sa 

musí brať do úvahy veľmi dlhý časový horizont,  často i na generáciu dopredu, a preto nie je možné 

vychádzať len zo súčasných vlastníckych pomerov, ktoré sa môžu zmeniť.  V konkrétnom prípade ide 

hlavne o veľmi úzke a dlhé pozemky vo východnej časti obce, kde vzhľadom na súčasný rozmer 

pozemkov bude problém zabezpečiť ucelenú zástavbu v takej podobe aby nedošlo k zneprístupneniu 

väčšiny potenciálnej stavebnej plochy. Táto časť je taktiež už súčasťou aktuálneho ÚP, kde sa počíta 

s radovou zástavbou pozdĺž cesty až do hĺbky cca 70 metrov. V súčasnosti je využitý iba jeden 

pozemok, takže rozširovať stavebnú plochu je nateraz zbytočné. Rovnako tak i niektoré pozemky 
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v južnej časti obce majú podobný problém, nakoľko prezentovaný zámer nebude uskutočniteľný lebo 

stavebné úrady bránia výstavbe slepých ulíc k iba jednej resp. niekoľkým nehnuteľnostiam a taktiež 

dopravný inšpektorát polície neumožňuje ich vyvedenie na hlavnú štátnu cestu z dôvodu 

bezpečnosti. Preto vlastníkom pozemkov z tejto skupiny žiadostí odporúčame aby neplatili zbytočne 

za bezpredmetnú zmenu ÚP a následne i väčšie ročné dane ale aby sa zorganizovali, zohnali si 

odborníka (architekt, prípadne realitná kancelária), ktorý pripraví ucelený návrh a ten následne 

požiada zaevidovať do iného budúceho ÚP.  Menšie zmeny ÚP nie je v budúcnosti problém 

zabezpečiť a každé obecné zastupiteľstvo je zo zákona povinné aspoň raz za svoje volebné obdobie sa  

touto problematikou zaoberať.  

      Ako boli vyhodnotené jednotlivé žiadosti si môžete pozrieť v priloženom zozname a bližšie 

preskúmať na predbežnom pláne, ktorý je tiež prílohou tohto listu. Bezproblémové žiadosti budú 

automaticky zapracované do nového ÚP. Žiadosti z tretej kategórie posunieme architektovi na 

základe Vášho ďalšieho vyjadrenia, o ktoré Vás týmto úctivo prosíme. Na základe nášho rozboru Vám 

odporúčame problematické žiadosti momentálne stiahnuť a žiadať o zmenu ÚP až v budúcnosti kde 

sa doriešia súčasné nedostatky. Zmena ÚP ako celku je pomerne drahá záležitosť ako pre žiadateľa, 

tak i pre obec a preto považujeme za rozumné najskôr vypracovať rozumný návrh a až neskôr 

pristúpiť k formálnej zmene. Zároveň však nie je možné čakať neprimerane dlho, kým k takejto 

dohode dôjde, lebo by došlo k poškodeniu žiadateľov, ktorých návrhy sú bezproblémové a ktorí už 

chcú stavať. 

       Ďalší postup vašich žiadostí je nasledovný. Do 12.09.2021 sa môžete vyjadriť k týmto novým 

informáciám a to buď písomne alebo elektronicky na oficiálne adresy obce. Po tomto termíne obec 

zadá žiadosť na vypracovanie nového ÚP, ktorý bude následne zverejnený na oficiálne 

pripomienkovanie, po ktorom bude nasledovať samotné schvaľovanie. Ak bude záujem, obec je 

schopná zabezpečiť i verejnú debatu a v prípade potreby prizvať i odborníka na danú problematiku 

aby individuálne vysvetlil konkrétne detaily, avšak všetky zásadné informácie sú už uvedené v tomto 

otvorenom liste. 

Prílohy:  

1, zoznam žiadateľov s predbežným posúdením konkrétnej žiadosti 

2,zjednodušený plán obce so zvýraznením pozemkov, ktorých sa žiadosti o zmenu ÚP týkajú  

 

 

                                  S úctou,  

 

                                                                               starosta obce a obecné zastupiteľstvo  

 

V Hodkovciach 16.08.2021 
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Doplňujúce informácie 

Ako bolo uvedené v priloženom liste kladne posúdené žiadosti budú automaticky zapracované do 

nového ÚP avšak upozorňujeme majiteľov pozemkov, že v niektorých prípadoch bude nutné doriešiť 

prvky občianskej vybavenosti rovnako ako aj ucelený návrh komunikácií, ktorý môže po dohode 

vypracovať nami zabezpečený architekt, ktorý už túto problematiku v súčasnej dobe rieši. 

Najväčším nedostatkom problematických žiadosti je, že hlavne nezohľadňujú náležité prístupové 

cesty a napr. vo východnej časti obce vytvárajú priestor na ďalšie zhoršovanie práve tohto problému. 

Majiteľom týchto pozemkov odporúčame aby sa zorganizovali a zabezpečili ucelenú urbanistickú 

štúdiu, kde presne navrhnú ako si celkovú situáciu predstavujú. Tá však musí obsahovať všetky prvky 

nutné k úspešnému získaniu stavebného povolenia a logickú koncepciu, ktorá umožní ďalší rozvoj 

obce. Taktiež veľké množstvo pozemkov v obci ma mnoho vlastníkov a bez zabezpečenia náležitého 

vyriešenia majetkových práv dotknutých vlastníkov, nebude možné tieto pozemky nijako využiť. 

Preto odporúčame aby najprv boli doriešené majetkoprávne vzťahy, následne vznikol ucelený návrh 

a z neho po schválení projekt, ktorým sa bude riadiť ďalšia výstavba v obci. Zadefinovanie v súčasnom 

stave objektívne nevyužiteľných pozemkov do nového ÚP ako stavebné parcely je nezmyselné 

a prieči sa to zmyslu existencie územných plánov v obciach. Taktiež množstvo pozemkov, ktoré sú 

definované ako chránená pôda môže Pozemkový úrad nepustiť na výstavbu a to z dôvodu aby sa 

najprv využili pozemky s nechránenou pôdou.  

V prípade, že sa požaduje definícia parcely buď C alebo E projektant doporučuje uprednostňovať 

parcelu C ale v prípade ak obsahuje viac E parciel, vzhľadom na počty vlastníkov, je lepšie dať E. 

V nižšie uvedenej tabuľke je súčasný rozbor stavu žiadostí: 

 ŽIADATEĽ; PARCELA; POPIS VYHODNOTENIE (A = súhlas,   N = nesúhlas, P = problematický) 

1. Andrea Onušková 
P.č.129/1,118,94,86,264,249; 
268/38; 271/15; 271/27; 268/38 

(A) ale iba pre severnú časť obce. Niektoré parcely sú už zahrnuté 
v ÚP. Čiastočne chránená pôda, treba definovať či to budú 
parcely C alebo E. 

2. Beáta Kiráľová 
P.č. E 132/1; 271/25 

(P) Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP. 
Chránená pôda (!), súčasné rozširovanie je zbytočné. 

3. Dušan Riňák 
P.č. C35 

(P) Bude nutné zrušenie rezervy cesty = vyžaduje sa urbanistická 
štúdia. 

4. Jana Janotková 
P.č. C 256/8 

(N) Mimo zastavaného územia – nie je doriešená prístupová cesta 
= vyžaduje sa urbanistická štúdia. 

5. Jozef Jerga 
P.č. C 212/5; 215/2 

(A) 

6.  Jozef Puszta 
P.č. E 129/1; 249; 271/15,27 

(P) Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP. 
Chránená pôda (!). Bude nutná urbanistická štúdia. 

7. Jozefína Lacková 
P.č. E 142 

(P) Časť parcely je zahrnutá v ÚP. 
Čiastočne chránená pôda. Bude nutná urbanistická štúdia. 

8. Július Kožej 
P.č. E 95; 250 

(P) Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP. 
Chránená pôda (!).Bude nutná urbanistická štúdia. 

9. Juraj Dubovský 
P.č. E 268/4 

(A) Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP. Pozemok sa nachádza 
v chránenom vtáčom území (!). 

10 Juraj Kozel 
P.č. E 268/13,33; 271/10; 92/1; 
134;135 

(A) Čiastočne chránená pôda. V finálnom novom návrhu ÚP bude 
nutné navrhnúť prvky občianskej vybavenosti. 
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11 Karol Kiráľ 
P.č. E 131/1; 137; 120 

(P) Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP. 
Chránená pôda (!). Bude nutná urbanistická štúdia. 

12 Karolína Dubovská 
P.č. E 268/5 

(A) Na pozemku už je 1 objekt a v návrh sú 2. Bude nutné 
zosúladiť súčasný stav s existujúcim ÚP. 

13 Lenka Potočňáková 
P.č. E 268/5 

(P) Bolo by nutné zrušenie výhľadovej cesty na 12/4 = treba 
zabezpečiť urbanistickú štúdiu. 

14 Mária Potočňáková 
P.č. E 290/8 

(N) Mimo zastavaného územia a kompletne chýbajúca 
infraštruktúra. 

15 Marián Dubovský, Eugen Ivanko 
P.č. E 268/12 

(A) V finálnom novom návrhu ÚP bude nutné navrhnúť prvky 
občianskej vybavenosti. 

16 Marta Kolesárová 
P.č. E 123 

(P) Chránená pôda (!). Parcela je už zahrnutá v ÚP, rozširovanie 
bude vyžadovať urbanistickú štúdiu. 

17 Milan Varga 
P.č. C 14/2;15/1,2,3; 16/1,2; 
E 136/1 

(P) Problém s prístupovou cestou vzhľadom na zámer viacerých 
RD = bude nutná urbanistická štúdia. 

18 Peter Lacko 
P.č. C 178/1,3 

(A) 

19 Regina Sičáková, Renáta Balogová 
P.č. E 131/1; 132/1; 133/1; 135; 
271/25; 271/12 

(P) RD Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP, pri rozširovaní bude 
nutná urbanistická štúdia. Čiastočne chránená pôda (!). 

20 Petra Studenovská 
P.č. C 5/3,4 

(P) Bolo by nutné zrušenie výhľadovej cesty na 12/4 = treba 
zabezpečiť urbanistickú štúdiu. 

21 Terézia Fejrová 
P.č. E 138 

(P) Niektoré parcely sú už zahrnuté v ÚP, rozširovanie potrebuje 
urbanistickú štúdiu. Čiastočne chránená pôda (!). 

22 Želmíra Urbančíková 
P.č. E 32/3 

(P) Bolo by nutné zrušenie výhľadovej cesty = potrebná 
urbanistická štúdia. 

23 Urbariát (A) Dôležitý návrh komunikácie. Čiastočne chránená 
pôda. Bude nutné doriešiť neexistujúce P. Č. E222/ 
30,31.  

24 Vladimír Varga 
P.č. C 22/2,3; 23/1,2,3; 25/1,2,3 

(P) Problém s prístupovou cestou = bude nutné urbanistická 
štúdia.  

25 Vladimír Palko 
P.č. C 258/140 

(A) Čiastočne chránená pôda. Pri finálnom návrhu bude vhodné 
navrhnúť prvky občianskej vybavenosti. 

26 Zdena Weagová 
P.č. E 117; 268/37 

(A) Čiastočne chránená pôda. Pri finálnom návrhu bude vhodné 
navrhnúť prvky občianskej vybavenosti. 

27 Rastislav Varga 
P.č. C 145/3; 147/3 

(A) 

28 Rastislav Varga 
P.č. C147/1 + 147/2 + 145/2 
a 147/3 + 145/3 (147/1, 147/2a, 
147/3) 

(A) 

29 Eugen Ivanko 
P.č. E 270/1 

(A) Čiastočne chránená pôda. Pri finálnom návrhu bude vhodné 
navrhnúť prvky občianskej vybavenosti. 

30 Ján Beca 
P.č. E 145 

(A) Čiastočne chránená pôda. Treba skontrolovať vlastnícke 
pomery v údajoch katastra (!).  

31 Gabriela Oravcová 
P.č. E 270/32 (?); C 258/2 

(A) Čiastočne chránená pôda. Pri finálnom návrhu bude vhodné 
navrhnúť prvky občianskej vybavenosti. Bude nutné doriešiť 
situáciu parcely 270/32 s Urbariátom. 

 

Obsah tohto listu je zverejnený aj na oficiálnom webe obce 


