
Príloha č. 1 
K Dodatku č. 3 VZN  

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Paňovce č. 1/2007 doplnené o VZN č. 1/2010 a VZN č. 1/2011 
sa mení a dopĺňa takto: 
 
 
V časti II. Nadradená ÚPD:  
1. Pôvodný text sa v plnom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým textom v znení:  
 

„Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja dodržať tieto 

záväzné regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Územného plánu veľkého 

územného celku Košického kraja, ktorý schválila vláda SR uznesením číslo 323 zo dňa 12. 5. 

1998 a nariadením vlády SR č. 281/98 Z.z., ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚPN VÚC Košický 

kraj, v znení zmien a doplnkov 2009, schválených Zastupiteľstvom KSK dňa 24.8.2009 uznesením 

č. 713/2009, v znení zmien a doplnkov 2014, schválených zastupiteľstvom KSK dňa 30. júna 2014 

uznesením č. 93/2014 a v znení zmien a doplnkov 2017 schválených zastupiteľstvom KSK dňa 

10.7.2017 uznesením č. 509/2017. 

 
I.ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA  
2. V oblasti osídlenia, usporiadania územia a sídelnej štruktúry 

2.1  podporovať rozvoj sídelnej štruktúry vytváraním polycentrickej siete centier osídlenia, 
ťažísk osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

2.6  formovať sídelnú štruktúru na regionálnej úrovni prostredníctvom regulácie 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických 
úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov, 

2.8 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, 
rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce 
zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom, 
pozostávajúcim z nasledovných skupín centier; 

2.8.4 podporovať rozvoj centier tretej skupiny v jej druhej podskupine; Gelnica, 
Kráľovský Chlmec, Moldava nad Bodvou a Sečovce,   

2.10 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk 
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území, 

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, pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie resp. obmedzenie možných 
negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho 
priestoru, 

2.20 vytvárať podmienky pre dobrú dostupnosť vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, 

3. V oblasti sociálnej infraštruktúry 
3.1  zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných 

príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú 
mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja, 

3.2  vytvárať podmienky pre rozvoj bývania vo všetkých jeho formách s cieľom zvyšovať 
štandard bývania približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ, 

3.3  vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc 
s preferovaním zariadení rodinného typu a zvyšovanie kvality ich služieb, 

3.4  podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích 
zariadení na území kraja a podporiť vytváranie stredných odborných škôl, ktoré 
poskytujú pomaturitné vzdelávanie,  

3.6.  rozvíjať zdravotnícke zariadenia v záujme ich optimálneho využitia v rovnocennej  
prístupnosti obyvateľov, 



3.6.1 podporovať zdravotnícke služby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to 
najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier, 

3.6.2 rozšíriť kapacitu liečební, hospicov a domov ošetrovateľskej starostlivosti 
v súlade s potrebami obyvateľstva kraja,  

3.7  vytvárať podmienky pre rozširovanie siete zariadení sociálnej pomoci a sociálnych 
služieb pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, 

3.8  podporovať rozvoj existujúcich a nových kultúrnych zariadení ako neoddeliteľnú súčasť 
poskytovania kultúrnych služieb obyvateľstvu a zachovania kultúrneho dedičstva, 
podporovať proporcionálny rozvoj kultúrnej infraštruktúry a budovanie domov tradičnej 
ľudovej kultúry. 

4. V oblasti rozvoja rekreácie, kúpeľníctva a turistiky 
4.8  viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne 

do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej 
krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych 
celkov a objektov kultúrnych pamiatok, 

4.11 podporovať výstavbu nových stredísk cestovného ruchu a rekreácie len v súlade 
so schválenou územnoplánovacou dokumentáciu, resp. územnoplánovacím podkladom 
príslušného stupňa, 

4.16. zabezpečiť na územiach európskej sústavy chránených území a územiach národnej 
sústavy chránených území funkcie spojené s rozvojom turizmu a rekreácie tak, aby 
nedochádzalo k zhoršeniu stavu ochrany týchto území a predmetu ich ochrany, 

5.   V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva, ekológie, ochrany 
prírody, prírodných zdrojov a starostlivosti o krajinu a tvorby krajinnej štruktúry 

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, 

5.5.  zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia 
pri rešpektovaní a skvalitňovaní územného systému  ekologickej stability, biotickej 
integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej,  

 5.9  podmieniť usporiadanie územia z hľadiska aspektov ekologických, ochrany prírody, 
prírodných zdrojov a tvorby krajinnej štruktúry, 

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, 

5.13.  identifikovať stresové faktory v území a zabezpečiť ich elimináciu; 
5.13.1. vzdušné elektrické vedenia postupne ukladať do zeme, 
5.13.4 vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu verejného technického 

vybavenia v urbanizovaných priestoroch, 
5.14  podporovať zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu 

zatrávnením ornej pôdy ohrozovanej vodnou a veternou eróziou. 
5.18. rešpektovať pri umiestňovaní činností do územia záplavové a zosuvné územia, 

realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť obmedzenie alebo zmiernenie prípadných 
negatívnych vplyvov, 

6. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 
6.19.2 rešpektovať ochranné pásma verejných letísk, letísk pre letecké práce, 

heliportov a leteckých pozemných zabezpečovacích zariadení. 
7. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

7.1.  zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov 
s cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ, 

7.4  na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou využívať prednostne zdroje podzemných 
vôd, 

7.9 znižovať rozdiel medzi podielom odkanalizovaných obyvateľov a podielom 
zásobovaných obyvateľov pitnou vodou, 

7.10 zvyšovať úroveň v odkanalizovaní a čistení odpadových vôd miest a obcí s cieľom 
približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ, 



7.14  vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných 
zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, 
podporovať a presadzovať v regiónoch s podhorskými obcami využitie miestnych 
energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne 
a pod.) pre potreby obyvateľstva i služieb, 

8. v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja 
8.1  rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej 

polycentrickej sústavy osídlenia a tým zabezpečovať aj vyváženú socio-ekonomickú 
úroveň regiónov, rozvíjať ekonomiku prostredníctvom: 

8.1.1. vytvorenia polycentrickej sústavy osídlenia a tým zabezpečovať aj vyváženú 
socio-ekonomickú úroveň regiónov v súlade s platnými strategickými 
a programovými dokumentmi v oblasti regionálneho rozvoja a územného 
plánovania, 

8.1.2. zvyšovania konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti regiónov 
rozvíjaním inovačného potenciálu regiónov a efektívnejším využívaním 
existujúcich výrobných zdrojov, 

8.2  zabezpečiť dostupnosť trhov a vytvorenie rovnocenných podmienok pre podnikanie 
dobudovaním a modernizáciou územia regiónov výkonnou verejnou dopravnou 
a technickou infraštruktúrou, 

8.3  dosiahnuť trvalú udržateľnosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov v kraji a 
vytvárať podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou 
a zvyšovať vzdelanostnú úroveň a mobilitu pracovnej sily v regiónoch, 

8.4  stabilizovať a revitalizovať poľnohospodárstvo diferencovane podľa 
poľnohospodárskych produkčných oblastí s prihliadnutím na chránené územia prírody a 
na existujúci funkčný územný systém ekologickej stability, 

8.6  na základe súhlasu príslušných orgánov ochrany prírody a krajiny zalesniť 
poľnohospodársky nevyužiteľné pozemky a realizovať ich prevod do lesného pôdneho 
fondu, 

8.7  zabezpečiť starostlivosť o zachovanie a stabilizáciu plošnej výmery lesných pozemkov 
a rešpektovať lesné pozemky a ich ochranné pásmo ako limitujúci prvok pri územnom 
rozvoji krajiny,  

8.8  zabezpečiť zachovanie genofondu lesných drevín a udržanie priaznivej druhovej 
a vekovej štruktúry, 

8.10. rozvíjať tradičnú remeselnú výrobu, doplnkové výroby a nevýrobné činnosti súvisiace 
s poľnohospodárskou a lesnou činnosťou, ako integrovanú súčasť hospodárenia na 
pôde podporujúce rozvoj vidieka,  

8.11 vychádzať v územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie 
existujúcich priemyselných a stavebných areálov, 

8.12 vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj 
územnej a environmentálnej únosnosti územia so zohľadnením špecifík jednotlivých 
regiónov kraja a využívať pritom predovšetkým miestne surovinové zdroje, 

8.17  a) minimalizovať používanie fosílnych palív v energetike, 
b) podporovať efektívne zavádzanie výroby elektrickej energie a tepla z dostupných 
obnoviteľných zdrojov, 
c) podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energie. 

9. V oblasti odpadového hospodárstva 
9.1.  usmerniť cieľové nakladanie s určenými druhmi a množstvami odpadov, budovania 

nových zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ako aj budovania 
zariadení na iné nakladanie s odpadmi v území v súlade s Programom odpadového 
hospodárstva kraja,  

9.2  vytvárať podmienky pre otváranie nových skládok a zariadení na zhodnocovanie 
odpadov  v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Michalovce, Košice – okolie, 
Rožňava, Sobrance. 

 
 
 
 
 
 



Časť II. Záväzná časť – Spoločného územného plánu obcí Debraď a Paňovce, pre katastrálne 
územie Paňovce 
 
v časti b. Určenie podmienok na využitie jednotlivých plôch 
1. tabuľka č. II. Regulatívy novej výstavby pre bývanie pre obec Paňovce sa mení a dopĺňa nasledovne:   
 

Obec  Lokalita  Počet domov/bytov 

Paňovce A  - Tábla 9 

 B - Tatárska studňa  3 

C 32 

 D -   Záhrady 20 

E  4 

F-  4 

G – Pod kostolom I 5 

H  - Pod kostolom II 6 

I  3 

J 4 

L 3 

Celkom  93 

 
2. v časti „Obytné územie regulovať takto“ sa za posledný odsek – stavebná čiara 5 m od okraja 

uličného profilu dopĺňajú nasledovné odseky v znení:  

• Nové funkcie bývania rozvíjať v obci na navrhovaných lokalitách a využiteľných prielukách 
v rámci zastavaného územia pri dodržaní podmienky priameho vstupu z verejnej komunikácie 
a dodržaní línie uličnej zástavby 

• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s identifikovaným stredným radónovým 
rizikom posúdiť podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhlášky MZ 
SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie 
ožiarenia z prírodného žiarenia 

• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych 
a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. 
Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely 

• Pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Zz. 
a vyhlášky č. 237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v 
životnom prostredí 

 
3. v časti „Plochy verejnej sprievodnej a izolačnej zelene a cintoríny platí“ sa v texte „Cintorín – 

stanovuje ochranné pásmo“ sa nahrádza  číslo  50  číslom „30“. 

 

v časti d. Zásady a regulatívy umiestnenia plôch verejného dopravného a technického 

vybavenia 

1. v časti „Nové dopravné stavby- komunikácie riešiť takto“ sa tabuľka mení a dopĺňa nasledovne: 

A-Tábla  C7,5/60 cesta III.tr. 

B – Tatárska studňa C7,5/60 cesta III.tr. 

C MO 7,25/40 

D – Záhrady MO 7,25/40 B-3 

G – Pod kostolom I MO 7,25/40 B-3 

H – Pod kostolom II MO 7,25/40 B-3 

Turistické a cyklochodníky Smer Jasov, 
Sivé jazero, Seleška 

Vybudovať turistické chodníky zjazdné i pre bicykle a to 
len značením, výlučne po fyzicky existujúcich cestách bez 
spevnenia a bez úprav terénu 

 



V časti e. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrno-historických hodnôt 

a využitia prírodných zdrojov, zásady vytvárania a udržania ekologickej stability územia 

vrátane plôch zelene 

1. sa za posledný odsek vkladá nový text a znie:  

„Stavebník /investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného 
krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb.) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia 
archeologických nálezísk. 
 
V časti f. Zásady starostlivosti o životné prostredie 
1. sa v časti „V oblasti zabezpečenia čistoty vôd“ za posledný odsek vkladajú nové odseky a text znie:  

• Na plochách nových lokalít určených na zástavbu (komunikácie, spevnené plochy a 
strechy RD, prípadne iné stavebné objekty) riešiť zadržiavanie povrchového odtoku 
dažďových vôd tak, aby nedochádzalo k zhoršovaniu odtokových pomerov v recipiente. 

• Novonavrhované lokality napojiť na verejnú kanalizáciu, v prípade, kde nie je možné 
napojenie na verejnú kanalizáciu, zachytávať tieto vody do vodotesných žúmp. Obsah 
žúmp je nutné v súlade s § 36 ods. 3 vodného zákona zneškodňovať v zmluvnej čistiarni 
odpadových vôd s dostatočnou látkovou a hydraulickou kapacitou. 

• V rámci odvádzania dažďových vôd z novonavrhnutých spevnených plôch realizovať 
opatrenia na zachytávanie plávajúcich látok tak, aby nebola zhoršená kvalita vody v 
recipiente. 

 
2. sa v časti „v oblasti odpadového hospodárstva“ za posledný odsek vkladajú nové odseky a text znie: 

• Držiteľ odpadov je povinný so vznikajúcimi odpadmi počas výstavby, ako aj počas 
prevádzky zariadenia nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vykonávajúcich vyhlášok 

• Vedenie VN v nových lokalitách, najmä mimo zastavaného územia obce, realizovať 
uložením kábla do zeme. 

 
V časti g. Vymedzenie zastavaného územia obce 
1. sa vypúšťa veta v znení: Plochy určené ako výhľad/rezerva pre rozvoj po návrhovom roku nie sú 

súčasťou ZÚO“ 
2. sa za slovom „studňa“ vkladá nový text a znie „a lokalitu C (ZaD č.3“) 
3. sa za slovom „areál“ vkladá nový text a znie „ a lokalitu E, na severozápade o lokalitu F (ZaD 

č.3“) 
 
 
V časti h Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
 
1. Tabuľka  III. Návrh ochranného pásma – Paňovce sa mení a dopĺňa nasledovne:   

 

Druh ochranného pásma  Vzdialenosť  Pozn.  

OP STL Plynovod  4 m 656/2004Z.z. 

OP ciest III. Triedy 20m od stredu mimo sídelného útvaru obce 
ohraničeného 
dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a 
koniec obce 

OP stĺpový trafostanice 10m 656/2004Z.z. 

OP vedenia VN 22kV 10m od krajného vodiča 

OP vodných tokov 5m od brehovej čiary Nezastavaný pás 

OP hl. vodovodného potrubia 3m  

OP cintorína 30m od oplotenia  Zákaz umiestňovať budovy 

OP poľnohospodárskeho dvora 0m  

OP vodných tokov 10,0 m od brehovej čiary 
vodohospodársky 
významného vodného toku a 

Voľný nezastavaný 
manipulačný pás 



5,0 m od brehových čiar 
drobných vodných tokov 

OP letiska Seleška 
Čečejovce 

ochranné pásma tohto 
letiska, ktoré boli určené 
rozhodnutím Štátnej leteckej 
inšpekcie zn. 1 – 125/85 zo 
dňa 03.10.1985 a z ktorých 
vyplývajú pre kú. Paňovce 
nasledovné obmedzenia: 
Výškové obmedzene stavieb, 
zariadení nestavebnej 
povahy (vrátane stavebných 
a iných 
mechanizmov)porastov a 
pod., ktoré je stanovené: 

• ochranným pásmom 
vzletovej a približovacej 
prekážkovej roviny s 
výškovým obmedzením v 
rozmedzí nadmorských 
výšok 272,0 – 292,0 m n..Bpv 
(obmedzujúce výšky stúpajú 
v sklone 2%, t.j. v pomere 
1:50 v smere od vzletovej a 
pristávacej dráhy),  

• Ochranným pásmom 
prechodových prekážkových 
plôch s výškovým 
obmedzením v rozmedzí 
nadmorských výšok 270,0 – 
297,0 m n.m.Bpv 
(obmedzujúce výšky stúpajú 
v skolene 14,3% t.j. v pomere 
1:7 v smere od vzletovej a 
pristávacej dráhy),  

• Ochranným pásmom 
vodorovnej prekážkovej 
roviny s výškovým 
obmedzením v nadmorskej 
výške 297,0 m.n.m. Bpv. 
Keďže sa jednotlivé 
ochranné pásma prelínajú, 
záväznou je výška stanovená 
ochranným pásmom s nižšou 
hodnotou Ďalšie 
obmedzenia, ktorú sú 
stanovené: Priestorom s 
obmedzením stavieb 
vzdušných vedení VN a VVN 
(nové vedenie alebo 
prekládky existujúceho 
vedenia elektrického prúdu 
VN a vyššieho napätia je 
potrebné riešiť podzemným 
káblom, ak podľa posúdenia 
dopravného úradu nie je 
navrhované vedenie tienené 
existujúcou neodstrániteľnou 
prekážkou) 

Nad výšky určené 
ochranným pásmom 
vzletovej roviny a 
prechodových plôch je 
zakázané umiestňovať 
akékoľvek stavby, 
umiestňovať a používať 
akékoľvek zariadenia 
nestavebnej povahy a 
vysádzať a nechať rásť 
porast. Výšku ochranného 
pásma vodorovnej 
prekážkovej roviny je možné 
presiahnuť len na základe 
predchádzajúceho súhlasu 
Dopravného úradu v prípade, 
že letovo – prevádzkové 
posúdenie preukáže, že 
navrhovaný objekt neohrozí 
bezpečnosť leteckej 
prevádzky Na vzletovej a 
pristávacej dráhe a páse 
vzletovej a pristávacej dráhy 
nie je možné umiestňovať 
žiadne stavby a zariadenia 
nestavebnej povahy. Taktiež 
nie sú na páse vzletovej a 
pristávacej dráhy prípustné 
žiadne zmeny terénu bez 
predchádzajúceho súhlasu 
dopravného úradu alebo 
vysádzanie iných porastov 
ako trávnatých, prípadne iné 
funkcie, ktoré by mohli 
znemožniť leteckú prevádzku 
alebo znížiť úroveň jej 
bezpečnosti. V zmysle ust. § 
28 ods. 3 a § 30 leteckého 
zákona je Dopravný úrad 
dotknutým orgánom štátnej 
správy v povoľovacom 
procese stavieb a zariadení 
nestavebnej povahy v 
ochranných pásmach letísk a 
leteckých pozemných 
zariadení, ako aj pri ďalších 
stavbách, ktoré by mohli 
ohroziť bezpečnosť leteckej 
prevádzky, na základe čoho 
je potrebné požiadať 
Dopravný úrad o súhlas pri: 
stavbách a zariadeniach, 
ktoré by svojou výškou alebo 
charakterom mohli narušiť 
vyššie uvedené obmedzenia 
určené ochrannými pásmami 
letiska, stavbách alebo 
zariadeniach vysokých 100m 



a viac nad terénom (§ 30 ods. 
1 písm. a) leteckého zákona) 
stavbách a zariadeniach 
vysokých 30 m a viac 
umiestnených na prírodných 
alebo umelých 
vyvýšeninách, ktoré 
vyčnievajú 100 m a viac nad 
okolitú krajinu ( § 30 ods. 1 
písm. b) leteckého zákona) 
zariadeniach, ktoré môžu 
rušiť funkciu leteckých 
palubných prístrojov a 
leteckých pozemných 
zariadení, najmä zariadenia 
priemyselných podnikov, 
vedenia VVN 110kV a viac, 
energetické zariadenia a 
vysielacie stanice (§30 ods. 
1, písm. c) leteckého zákona) 
zariadeniach, ktoré môžu 
ohroziť let lietadla, najmä 
zariadenia na generovanie 
alebo zosilňovanie 
elektromagnetického 
žiarenia, klamlivé svetlá a 
silné svetelné zdroje (§ 30 
ods. 1 písm. d) leteckého 
zákona) 

 
  

V časti h: Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

1. sa v texte pod tabuľkou vypúšťa text so znením:  „a Hodkovce (nachádza sa čiastočne v kú. 

Paňovce“ 

 
 
 
 
 
 


