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A. Základné údaje 
 
I.   Základné údaje o obstarávateľovi   
 
1.  Označenie: Obec Hostovice. 
2.  Sídlo: Obecný úrad Hostovice. 
3.  Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu   
     obstarávateľa, osoby s odbornou spôsobilosťou na obstarávanie územnoplánovacích   
     podkladov a územnoplánovacej dokumentácie  obcami a samosprávymi krajmi (§ 2a    
     stavebného zákona),od ktorej možno dostať relevantné informácie o územnoplánovacej  
     dokumentácii a miesto na konzultácie : 
 
     Obstarávateľ: Obec Hostovice, okres Snina, zastúpená starostom obce,  
                                starosta Ing. Peter Čopák. 
     Adresa: Obecný úrad Hostovice, Hostovice 171,  067 35 Pčoliné. 
     Kontakt: 057/ 788 01 18,  e-mail:  sekretariat@hostovice.sk; podatelna@hostovice.sk; 
                     starosta 0901 712 593, e-mail: starosta@hostovice.sk.   
 
     Osoba s odb.spôsobilosťou na obstarávanie ÚPD: Ing. Stanislav Imrich,  083 36 Šindliar  
     (okres  Prešov), kontakt: 0917 566 851, e-mail: stanimsro@gmail.com. 
 
     Spracovateľ: Ateliér URBEKO s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, 
                             051/77 220 71, 0905 371 634, e-mail: urbeko.urbeko@gmail.com. 
     Miesto na konzultácie: dtto. 
     Hlavný riešiteľ: Ing.arch. Vladimír Ligus, AA SKA č.1129. 
 
 
 
II.  Základné údaje o územnoplánovacej dokumentácii    
1.  Názov: Územný plán obce Hostovice. 
2.  Územie: Prešovský kraj, okres Snina, obec Hostovice, katastrálne územie Hostovice,   
                      kód obce 520209, číslo k.ú. 818704.  
3.  Dotknuté obce: Osadné, Čukalovce, Parihuzovce, Stakčín (k.ú. Zvala) v okrese Snina, 
Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka v okrese Humenné. 
4.  Dotknuté orgány:  
     - Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja,   
        Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
     -  Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
     - Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina 
     - Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné  
     - Okresný úrad Humenné, odbor pozemkový a lesný, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné 
     - Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov  
     - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
     - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom,  ul. 26.novembra 1507/2, 066 18 Humenné 
     - Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné 
     - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru  v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné 
     - Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 045 57 Košice 
     - Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor, Námestie slobody č.13/25, 066 01 Humenné  
     - Dopravný úrad, Divíza dráh a dopravy na dráhach, Štefánikova ul. 60, 041 50 Košice 

mailto:sekretariat@hostovice.sk
mailto:podatelna@hostovice.sk
mailto:urbeko.urbeko@gmail.com
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     - Obec Hostovice, Hostovice 171, 067 35 Pčoliné 
     - Obec Osadné, Osadné 100, 067 34 Nižná Jablonka 
     - Obec Stakčín, SNP 574/6, 067 61 Stakčín 
     - Obec Parihuzovce, Parihuzovce 46, 067 35 Pčoliné 
     - Obec Čukalovce, Čukalovce 59, 067 35 Pčoliné 
     - Obec Nižná Jablonka, Nižná Jablonka 36, 067 34 Nižná Jablonka 
     -  Obec Vyšná Jablonka, Vyšná Jablonka 90, 067 34 Nižná Jablonka 
     - Obec Papín, 067 33 Papín 148 
     - Obec Nechválova Polianka, Nechválova Polianka 41, 067 33 Papín 
 

 

5.  Schvaľujúci orgán:  
     Obecné zastupiteľstvo Hostovice 
 
6.  Vyjadrenie o vplyvoch územnoplánovacej dokumentácie presahujúcich štátne hranice: 
     Riešené katastrálne územie obce Hostovice sa v severovýchodnej časti katastra dotýka 
v krátkom asi polkilometrovom úseku hranice s Poľskou republikou. 
     Opatrenia akceptujúce súčasný stav v ochrane prírody prakticky v celej prihraničnej 
oblasti s Poľskom zo strany štátnej ochrany prírody, ktoré rešpektuje aj návrh územného 
plánu, zároveň skvalitňujú spoločné medzištátne snahy v územnej ochrane prírody po oboch 
stranách štátnych hraníc. 
     Obojstranný  pozitívny vplyv v dopravnej a sociálnej oblasti, predovšetkým v oblasti 
prihraničného styku a turizmu, vznikne po zrealizovaní zámeru vybudovať cestné prepojenie 
Hostovice – Osadné – poľská Balnica. Návrh územného plánu tu rešpektuje tento zámer 
z koncepcie dopravy Prešovského samosprávneho kraja; gro zámeru však bude spočívať 
mimo katastrálne územie obce Hostovice, v susediacom katastri obce Osadné. Perspektívna 
zvýšená intenzita prepravy motorových vozidiel z oboch strán hranice však môže vyvolať 
zatiaľ nedefinované ovplyvnenie kvality ovzdušia, nový prvok vo fragmentácii 
nadregionálneho biokoridoru (NRBk) Nízke Beskydy po oboch stranách hranice v dotknutom 
úseku a ovplyvnenie zatiaľ nedefinovaného segmentu chránenej prírody (v závislosti od 
situovania trasy telesa cesty). 
 
 
 
B.  ÚDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA 
 

I.   Údaje o vstupoch 
 
1.  Pôda – záber pôdy celkom, z toho zastavané územie (ha, poľnohospodárska pôda, lesné   
     pozemky, bonita), z toho dočasný a trvalý záber  
     Pre navrhovanú výstavbu predovšetkým v extraviláne územný plán navrhuje záber 
pozemkov pôvodne využívaných ako poľnohospodársky pôdny fond. Záber 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu bude vyhodnotený až po dopracovaní návrhu 
územného plánu podľa pripomienok z procesu prerokovania. Vyhodnotenie perspektívneho 
záberu PPF bude po procese prerokovania podaný formou samostatných príloh. 
     Nenavrhuje sa nijaký záber lesného pôdneho fondu. 
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2.  Voda, z toho voda pitná, úžitková, zdroj vody (verejný vodovod, povrchový zdroj, iný),       
     odkanalizovanie 
     V obci nie je vybudovaný verejný vodovod. Obyvatelia a prevádzky občianskej vybavenosti 
sa zasobujú pitnou vodou z jednotlivých domových studní, tie nevyhovujú štandardom 
hygienickej ochrany vodných zdrojov. 
     Odvedenie povrchových dážďových vôd z miestnych komunikácií a ciest II. a III. triedy je 
v súčasnosti zabezpečené vytvoreným systémom rigolov vedených obojstranne alebo 
jednostranne pozdĺž komunikácií. Dážďové vody sú zaustené do recipientu Hostovického 
potoka.                                                 
      V obci nie je vybudovaná splašková kanalizácia. Likvidácia odpadových vôd sa zabezpečuje 
vývozom obsahu žúmp do čistiarne odpadových vôd v Snine. Tento stav znižuje kvalitu  
zaradenia toku Udava, vrátane jej povodia medzi vodárenské toky, pretože Hostovický potok 
je prítokom Udavy a oba toky tečú pod hrozbou komunálneho znečistenia.  Tok Udava je 
zároveň vedený v zozname významných vodohospodárskych tokov.  
 
3.  Suroviny – druh, spôsob získavania 
     V katastrálnom území obce Hostovice sa nenachádzajú dobývacie priestory nerastov 
a hornín, nie sú vytýčené chránené ložiskové územia, ani priekumné územia. 
     Nachádza sa tu ale ložisko nevyhradeného nerastu  LNN Hostovice – ostatné suroviny 

(4426), evidované ŠGÚDŚ Bratislava. 

 
4.  Energetické zdroje – druh, spotreba 
Zásobovanie elektrickou energiou. Riešená obec je na elektrickú energiu napojená zo 
vzdušnej siete 22 kV linkou. V obci sa nachádzajú 4 vonkajšie stĺpové trafostanice . Celkový 
inštalovaný výkon trafostaníc v obci je 710 kVA. Podporné body distribučnej NN siete sú 
betónové, prípojky k domom sú vzdušné. Sieť zasobuje 109 rodinných domov, 7 objektov 
občianskej vybavenosti a cca 280 obyvateľov, hospodársky dvor a telekomunikačné 
zariadenia.  Distribučná NN sieť v obci je vo vyhovujúcom stave, po rekonštrukcii. Na sieť je 
napojené vonkajšie osvetlenie z výbojkových svietidiel, inštalované je na podporných bodoch 
distribučnej siete NN.  
Zásobovanie plynom. Obec Hostovice je v plnom rozsahu plynofikovaná. Zdrojom distribúcie 
zemného plynu je VTL plynovod Snina – Medzilaborce, obec má aj regulačnú stanicu 
situovanú na jej JV okraji, z nej je vedený STL plynovod aj do obce Osadné popri ceste 
III.triedy.  
Zásobovanie teplom. V obci nie je, ani sa nenavrhuje nijaký systém centrálneho zásobovania 
teplom. V súčasnosti zdrojom tepla je čiastočné využívanie tuhých palív a prefovšetkým 
zemný plyn. 
 
5.  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 
     Z hľadiska dopravných možností je obec Hostovice prístupná cestnou komunikáciou 
II.triedy č. 567 Snina – Medzilaborce (hlavná dopravná os v území). V centre obce sa na 
hlavnú dopravnú os napája cesta III.triedy č.3887 Hostovice – Osadné.  
     Nároky na dopravu sú vyjadrené v návrhu územného plánu obce: šírkovo upraviť cestu II. 
triedy v prieťahu obcou, doplniť o jednostranný chodník a niky pre autobusové zastávky, 
vybudovať západne od obce cestný obchvat s cieľom odľahčiť dopravu na ceste II.triedy 
intravilánom obce, doplniť o chodník ostatné miestne komunikácie, upraviť rozhľadové 
pomery v križovatkách v obci (prípadne ich vybaviť súvisiacimi technickými zariadeniami), 
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zriadiť parkovacie plochy pri objektoch občianskej vybavenosti, vybudovať spevnené účelové 
cesty, budovať sieť cyklotrás v rámci rozvoja cestovného ruchu.  
 

II.  Údaje o výstupoch 
 
1.  Ovzdušie – hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (stacionárne, mobilné), kvalitatívna  
     a kvantitatívna charakteristika emisií, spôsob zachytávania emisií, spôsob merania   
     emisií 
     Riešené územie sa nachádza v relatívne značnej vzdialenosti od významných zdrojov 
znečistenia na nadregionálnej a republikovej úrovni. V riešenom území v súčasnosti nie je 
navrhovaný nijaký väčší zdroj znečistenia ovzdušia. 
     Všeobecne zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú sídlo a cestná automobilová doprava.  
      V sídle vykurovanie, varenie a príprava teplej úžitkovej vody v existujúcej aj navrhovanej 
zástavbe bude decentralizovaným systémom. Prevažujúcim palivom je zemný plyn, 
doplnkovým palivové drevo (polutanty pochádzajú predovšetkým zo spaľovania dreva 
v lokálnych kúreniskách), spotrebiče sú zaradené medzi malé zdroje znečistenia ovzdušia. 
Žiaduce je rozvíjať využívanie obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnečná energia 
a tepelné čerpadlá a znižovať používanie pevných palív. 
      Druhým najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia po pevných palivách je automobilová 
doprava.  
      Do obce Hostovice vedie cestná komunikácia z južne položenej Sniny a pokračuje do 
koncovej susediacej obce Osadné, resp. na západ do Nižnej Jablonky a ďalej v okrese 
Humenné. Cesta prechádzajúca obcou je málo dopravne zaťažená, t.z., že miera 
znečisťovania ovzdušia z automobilovej dopravy je nízka a je tu predpoklad, že so zvyšujúcim 
sa podielom ekologicky vhodnejších pohonných médií sa zvyšovať nebude. 
     Podľa koncepcie rozvoja dopravy Prešovského samosprávneho kraja cesta III.triedy č. 
3887 Hostovice – Osadné má byť predĺžená do poľskej prihraničnej obce Balnica, čo 
perspektívne vyvolá väčšiu intenzitu automobilovej dopravy so zatiaľ nedefinovaným 
vplyvom na ovzdušie. 
.   
2.  Voda – celkové množstvo, druh a kvalitatívne ukazovatele vypúšťaných odpadových 
vôd, miesto vypúšťania (recipient, verejná kanalizácia, ČOV), zdroj vzniku odpadových vôd,    
spôsob nakladania 
     V obci nie je vybudovaný verejný vodovod. Využívané sú individualné studne, kvalita vody v 
studniach je ohrozovaná znečistením povrchových a podzemných vôd z poľnohospodárstva a z 
technicky nevyhovujúceho nakladania s odpadovými vodami, i keď ohrozenie kvality vody je nízke. 
     Chýba kanalizácia, dážďové vody sú klasicky odvádzané prícestnými rigolmi do recipientu – 
Hostovického potoka. 
     Pre zásobovanie obyvateľstva zdravotne zabezpečenou pitnou vodou návrh územného 
plánu navrhuje v obci vybudovať rozvod pitnej vody. Pre zabezpečenie čistoty povrchových a 
spodných vôd navrhuje výstavbu splaškovej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Studne 
pri rodinných domoch môžu slúžiť ako zdroj úžitkovej vody. 
     Obec by mala byť na začiatku zásobovaná pitnou vodou z lokálnych zdrojov, výhľadovo 
napojením na zdroje Východoslovenskej vodárenskej sústavy (VN Starina). 
     Odpadové vody z obce budú zbierané a odvádzané navrhovanou splaškovou kanalizáciou 
do navrhovanej ČOV Hostovice na zýpadnom okraji obce. Do doby výstavby kanalizácie a 
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ČOV v obci budú odpadové vody, zachytávané do domových žúmp, vyvážané na likvidáciu 
tak ako doteraz do ČOV Snina.  
     Kanalizácia v obci je navrhovaná len pre splaškové vody. Dažďové vody budú odvádzané 
povrchovo sústavou odvodňovacích rigolov a priekop do miestnych tokov. Systém 
odvádzania vôd však musí byť doplnený o prvky jej akumulácie a recyklácie tak, aby vznikol 
ucelený systém hospodárenia s vodou. Jeho úlohou je obmedziť riziko vzniku a znížiť rozsah 
povodní  a zároveň zabezpečiť dostatok vody a vzdušnej vlhkosti v obdobiach bez zrážok.  
 
3.  Odpady – celkové množstvo (t/rok), spôsob nakladania s odpadmi 
     Celková suma odpadov vyprodukovaná obyvateľstvom Hostovíc nie je známa. 
V súčasnosti rodinné domy a zariadenia občianskej vybavenosti sú a budú vybavené 110 l 
zbernými nádobami na odpad a nádobami alebo vrecami na odpad, plánuje sa separácia 
odpadu. 
     Vývoz domového, ale aj separovaného odpadu je zabezpečovaný zmluvným vývozcom.  
     Tekuté odpady do doby vybudovania miestnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) budú 
odvádzané verejnou kanalizáciou do nepriepustných žúmp a vyvážané do ČOV Snina. 
     Návrh územného plánu počíta s vybudovaním kompostoviska pre hospodárenie 
s biologickým odpadom a zberného dvora pri futbalovom hrisku, tiež sa počíta 
s umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na odpad. 
     V riešenom území sa mimo zastavaného územia vyskytujú divoké (neriadené) skládky 
odpadu, tie by mali byť postupne odstránené a zhodnotené, veľkokapacitné kontajnery by 
mali vylúčiť možnosť ukladania divokých skládok. 
 
4.  Hluk a vibrácie (zdroje, intenzita) 
     Z iných zdrojov znečistenia hluk v obci a jej katastri pochádza prevažne z prevádzky 
motorových vozidiel na cestných komunikáciách a z prevádzky poľnohospodárskych strojov. 
Vzhľadom k intenzite dopravy, ktorá je na cestných komunikáciách v úsekoch Pčoliné – 
Hostovice, Osadné – Hostovice, Nižná Jablonka - Hostovice relatívne malá, v riešenom území 
sú hlukové pomery podlimitné.   
     Zdroje dlhotrvajúcich alebo trvalých vibrácií sa v riešenom území nevyskytujú. 
 
5.  Žiarenie a iné fyzikálne polia (tepelné, magnetické a iné, zdroj a intenzita) 
     Radónové riziko z geologického podložia v hrubých rysoch je v severovýchodnej polovici 
katastra a v juhozápadnej časti nízke, sídlo a prevážna časť poľnohospodárskej krajiny v údolí 
Hostovického potoka ležia v časti katastra so stredným radónovým rizikom. Uvedená 
informácia limituje vhodnosť stavebného využitia územia so stredným radónovým rizikom 
(vo vzťahu k zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoších predpisov a vyhl. MZ SR č. 
528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie žiarenia 
z prírodného žiarenia). 
 
6.  Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy do krajiny) 
     V krajine riešeného územia nie sú zaznamenané významné terénne úpravy, ani iné 
podstatné zásahy do krajiny, tie vzniknú pri realizácii viacerých zámerov návrhu územného 
plánu, spojených predovšetkým s výstavbou rodinných domov na nových plochách 
i v prelukách v zastavanom území, s výstavbou (resp. zriadením) športovo-rekreačných plôch, 



 
 

10 
 

vodnej plochy a poldrov, s výstavbou obchvatu cestnej komunikácie II.triedy západne od 
zastavaného územia obce a s výstavbou niektorých spevnených účelových komunikácií, 
 

 
 
C. KOMPLEXNÁ CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
VRÁTANE ZDRAVIA 
 
I.   Vymedzenie hraníc dotknutého územia 
 
      Katastrálne územie obce Hostovice sa administratívne nachádza v okrese Snina 
v Prešovskom kraji. Katastrálnymi hranicami je vymedzené katastrálne územie vo výmere 
2904 ha, zároveň je vymedzené voči susedným ôsmym katastrálnym územiam – Osadné, 
Čukalovce, Parihuzovce, Zvala v okrese Snina a Nechvalova Polianka, Papín, Nižná Jablonka 
a Vyšná Jablonka v okrese Humenné.  
 

 

II.  Charakteristika súčasného stavu životného prostredia dotknutého územia – podľa   
     stupňa územnoplánovacej dokumentácie 
 
1.  Horninové prostredie – inžinierskogeologické vlastnosti, geodynamické javy, ložiská 
nerastných surovín, geomorfologické pomery , stav znečistenia horninového prostredia 
 
Geologická charakteristika riešeného územia. 
     Katastrálne územie obce Hostovice je dominantne budované paleogénnym flyšom – 
paleogénom vonkajších Karpát. V detailnom rozložení odlišných stavebných prvkov 
katastrálne územie obce Hostovice je výsledkom pestrej geologickej stavby v rámci 
paleogénu vonkajších Karpát. 
     V geologickej stavbe v rozsahu krieda – paleogén na seba nadväzujú pozdĺžne a úzke pásy 
geologicko-stavebných prvkov orientácie JV – SZ. Od juhozápadnej časti katastrálnej hranice 
po severovýchodné ohraničenie katastra majú tieto prvky tzv. duklianskej jednotky 
nasledujúci priebeh: 
▪(1) -  cisnianske vrstvy, ktoré predstavujú pieskovcový flyš so stredno až hrubolavicovými 
drobovými pieskovcami, s vložkami mikrokonglomerátov a sivými piesčitými ílovcami 
(paleocén) – zhruba v línií polôh Diel – Na prielazku – Grúň, 
▪(2) - lupkovské vrstvy so sivými, čiernymi ílovcami a vápnitými ílovcami, siltovcami 
a jemnozrnnými pieskovcami (cenoman - paleocén) – zhruba v polohe Bukovinka, 
▪(3) - podmenilitové vrstvy tzv. drobnorytmického flyšu so zelenými, sivými vápnitými 
ílovcami a jemnozrnnými drobovými pieskovcami (paleocén – stredný eocén),  
▪(4) - menilitové vrstvy s čiernymi, hnedými nevápnitými i vápnitými ílovcami (vrchný eocén 
– spodný oligocén). V tomto geologickom prostredí bolo vybudované sídlo (obec Hostovice). 
Severne od obce je v geologických podkladoch podchytená geologicky významná lokalita – 
odkryv s profilom, 
▪(5) - úzky pás rohovcov a prekremenených ílovcov  (vrchný eocén – spodný oligocén), 
▪(6 ) - úzky pás – ako (4), 
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▪(7) - papínske vrstvy s vápnitými sivými, okrovými ílovcami, s jemnozrnnými laminovanými 
vápnitými pieskovcami a organodetritickými pieskovcami (obsahujú zuhoľnatený detrit – 
zvyšky stielok morských rastlín) vrchného eocénu, 
▪(8) – ako (3), 
▪(9) - úzky pás pestrých podmenilitových vrstiev s červenými a zelenými nevápnitými 
ílovcami a jemnozrnnými drobovými pieskovcami (paleocén – stredný eocén), 
▪(10) - ako (3), 
▪(11) – ako (1), 
▪(12) – ako (2), 
▪(13) – ako (3) – zhruba v polohe Drozdiačka, 
▪(14) – ako (1) – široký pás zhruba medzi polohami Malý Horský a Černiny. 
     Z kvartéru je v území v nivách Udavy a Hostovického potoka (v úseku od obce po vtok do 
Udavy) identifikovaný úzky pruh fluviálnych (riečnych) sedimentov hlinito-piesčitých, pieskov 
so štrkom a piesčitých štrkov. Vpravo od cestnej komunikácie Hostovice – Osadné sú uložené 
deluviálne sedimenty ako výsledok splachovania hlín, pieskov a skál z vyšších polôh 
v geologicky mladej minulosti (deluviálne usadeniny môžu byť za „priaznivých“ podmienok 
zdrojom zosuvov).   
 
Ložiská nerastných surovín.  
    V katastrálnom území obce Hostovice sa nenachádzajú dobývacie priestory nerastov 
a hornín, ani nie sú vytýčené chránené ložiskové územia a prieskumné územia. 
     V katastri obce sa nenachádzajú zistené vyhradené ložiská nerastov,  nachádza sa tu ale 
ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Hostovice – ostatné suroviny (4426)“, ktoré eviduje 
ŠGÚDŚ Bratislava. 
 
Inžiniersko-geologické vlastnosti riešeného územia. 
     Z hľadiska príslušnosti k inžiniersko-geologickým regiónom riešené územie patrí do 
regiónu karpatského flyšu a jeho subregiónu vnútorných Karpát. 
     Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie je v území identifikovaný úzky a pretiahnutý 
rajón deluviálnych sedimentov, viažuci sa v území na alúvium Hostovického potoka 
a dominantne rajón flyšoidných hornín v rozsahu celého riešeného katastra.  
     Odolnostný potenciál hornín vo vzťahu k inžiniersko- geologickej rajonizácii sa markantne 
prejavuje v obraze krajiny, jej morfológii a vo vlastnostiach reálnych i potenciálnych  
geodynamických javov. 
 
Stav znečistenia horninového prostredia. 
     Znečistenie horninového prostredia nie je evidované. Stupeň znečistenia riečnych 
(potočných) sedimentov je nulový. 
 
Geodynamické javy (zosuvy, seizmicita, erózia). 
Zosuvy. Riešené územie zo širšieho geografického hľadiska leží v zóne silnej náchylnosti na 
zosúvanie. Polohy deluviálnych sedimentov môžu byť za určitých „priaznivých okolností“ 
významné z hľadiska potenciálnej možnosti geodynamických pohybov. Zosuvné plochy sú 
v riešenom katastri registrované v doline Hostovického potoka a na svahoch vrchov 
Bukovinka, Hraby a Tlsté. 
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     Územia zaregistrovaných zosuvov sú nestabilné územia so stredným až vysokým stupňom 
náchylnosti k aktivácii svahových pohybov. Môžu iniciovať prípadný vznik ďalších. Z toho 
dôvodu sú zosuvné územia citlivé až veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. 
     Svahové deformácie negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre 
stavebné účely, vhodnosť a podmienky prípadného stavebného využitia územia s výskytom 
potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť 
inžinierskogeologickým prieskumom.  
Seizmicita. Z hľadiska ohrozenia územia seizmicitou sa v katastrálnom území Hostovice 
makroseizmická intenzita pohybuje pri hodnote 5° MSK-64. Seizmické ohrozenie 
v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží (pre 90 % pravdepodobnosť 
nepresiahnutia počas 50 rokov , t.z. pre periódu návratnosti 475 rokov) sa pohybuje 
v intervale 0,70 – 0,79 m.sˉ². 
Erózia. Zhruba juhozápadná polovica riešeného katastrálneho územia sa nachádza v oblasti s 
intenzívnou výmoľovou eróziou. 
     Aktuálna vodná erózia pôdy územia zo širšieho geografického hľadiska, ale aj samostatne 
v riešenom území sa v závislosti od vlastností pôd, geologického podložia a svahovitosti 
pohybuje v kategóriách „slabá“, „stredne silná“ a „silná“ (aspekt širšieho geografického 
hľadiska je tu opodstatnený, pretože tieto kategórie sú v krajine riešeného katastra 
a susedných katastrov rozmiestnené rozdrobene, mozaikovito husto na relatívne malej 
ploche). 
 
Geomorfologické pomery. 
     V geomorfologickom členení riešené územie patrí do provincie Východné Karpaty, 
subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, oblasti Poloniny, celku Bukovské vrchy, podcelku 
Bukovce.  
     Geologická stavba v rozhodujúcej miere predurčovala aj morfologické a morfometrické 
pomery v riešenom území.  
     V základnej morfoštruktúre – zlomovo-vrásovej štruktúre flyšových Karpát, dominujú 
„pozitívne vysoko zdvihnuté blokové štruktúry“, vyplňujúce polovicu katastra v jeho 
severovýchodnej časti (Bukovské vrchy), v strednej časti katastra zase „prechodne mierne 
vyzdvihnuté morfoštruktúry vrchovín a pahorkatín“ (Laborecká vrchovina). 
     Zo základných typov erózno-denudačného reliéfu v severovýchodnej časti katastra 
vystupuje hornatinový reliéf, v strede katastra vrchovinový reliéf, nižšie k juhozápadu reliéf 
eróznych brázd a opäť vrchovinový reliéf. Pokým prvé dva typy erózno-denudačného reliéfu 
predstavujú v súčasnosti lesnatú krajinu, v reliéfe eróznych brázd sa rozvinuli sídlo a krajina 
poľnohospodárskeho typu. 
     Z vybraných tvarov reliéfu sa v reliéfe eróznych brázd vyvinula erózna zníženina, v  
hornatinovom a vrchovinovom reliéfe vznikli tzv. štruktúrne chrbty bez výraznej asymetrie. 
   
 
2.  Klimatické pomery – zrážky (napr. priemerný ročný úhrn časový priebeh), teplota (napr.  
     priemerná ročná a časový priebeh), veternosť 
 
Klimatické pomery sú všeobecne výrazne ovplyvňované členitosťou územia, výškovou 
zonálnosťou a orientáciou voči svetovým stranám. 
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     Severovýchodná časť riešeného územia (dominantne lesnatá) patrí do chladnej oblasti (C) 
s júlovým priemerom teploty vzduchu menej ako 16°C, do okrsku C1 – mierne chladný 
s klimatickými znakmi: júl ≥ 12°C až 16°C, veľmi vlhký. 
     Juhozápadná časť riešeného územia so sídlom a poľnohospodárskou krajinou patrí do 
mierne teplej oblasti (M) s priemerne menej ako 50 letnými dňami v roku (s denným 
maximom teploty vzduchu ≥ 25°C), júlový priemer teploty vzduchu dosahuje ≥ 16°C, do 
okrsku M7 – mierne teplý, veľmi vlhký, vrchovinový, s klimatickými znakmi: júl ≥ 16°C, počet 
letných dní menej ako 50. 
Ďalšie približné hodnoty (údaje z meracej stanice v Medzilaborciach): 
Priemerná ročná teplota vzduchu: medzi 2 - 4°C. 
Priemerná teplota vzduchu v januári: - 5 až -6°C. 
Priemerná teplota vzduchu v júli: 16° - 18°C. 
Priemerné ročné úhrny zrážok – medzi 900 – 1000 mm. 
Absolútne maximum mesačných a denných úhrnov zrážok – mesačné medzi 350 – 400 mm, 
denné  105,5 mm. 
Počet dní so snehovou pokrývkou: medzi  100 a 140,,  priemerná výška snehovej pokrývky  za 
rok: 19,7 cm. 
Úhrny zrážok v januári: medzi  50 a 60 mm. 
Úhrny zrážok v júli: medzi  100 a 120 mm. 
Priemerný ročný počet dní s hmlou - oblasť zníženého výskytu hmiel,  t.z. 20 – 50 dní 
v podhorských a horských svahových polohách, 50 – 60 dní v údoliach horských potokov. 
Zaťaženie územia prízemnými inverziami – merne inverzné polohy. 
Veternosť. V širšom riešenom území  prevláda severojužné prúdenie vzduchu, bezvetrie 
pripadá priemerne na 24 dní. 
Poznámka: V súvislosti s klimatickými zmenami v posledných rokoch sú vyššie uvedené údaje z roku 2002 (Atlas krajiny 

Slovenskej republiky, 2002) viacmenej orientačné a nemusia byť absolútne hodnoverné. 

 
 

3.  Ovzdušie. 
     V katastrálnom území obce Hostovice nie je zriadená monitorovacia stanica kvality 
ovzdušia, preto nie je možné uviesť hodnoty imisného znečistenia ovzdušia základnými 
znečisťujúcimi látkami. 
     Polutanty pochádzajú predovšetkým z dvoch zdrojov - zo spaľovania pevných palív 
v lokálnych kúreniskách a tiež z mobilných zdrojov znečistenia, t.z. z motorových vozidiel 
cestnej dopravy. Mobilné zdroje znečistenia nie sú však významné, pretože v katastri obce 
Hostovice intenzita verejnej i osobnej cestnej dopravy nedosahuje významné parametre. 
     V katastrálnom území obce sa nenachádzajú významné stacionárne zdroje znečisťovania 
ovzdušia a je podstatné, že riešené územie sa nachádza v relatívne značnej vzdialenosti od 
významných zdrojov znečistenia na nadregionálnej a republikovej úrovni. 
     Priemerné ročné koncentrácie NO₂ sa v katastrálnom území obce Hostovice môžu 
pohybovať v intervale od 5 do 10 mikrogramov.mˉ³. Priemerná ročná depozícia dusíka (NO, 
NO₂ a ich oxidačných produktov) emitovaného z domácich a zahraničných zdrojov sa 
pohybuje v intervale od 600 do 700 mikrogramov.mˉ³. 
     Priemerné ročné koncentrácie SO₂ sa tu môžu pohybovať v intervale od 5 do 10 
mikrogramov.mˉ³. Priemerná ročná depozícia síry (SO₂ a síranov) emitovanej z domácich 
a zahraničných zdrojov sa môže pohybovať v intervale od 1 500 do 2 000 mikrogramov.mˉ³. 
     Najbližšie domáce zdroje takto ovplyvňujúce ovzdušie sú dislokované v Snine, 
v Humennom a Vranove nad Topľou. 
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4.  Vodné pomery – povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody  
     vrátane geotermálnych, minerálnych, pramene a pramenné oblasti vrátane termálnych   
     a minerálnych prameňov (výdatnosť, kvalita, chemické zloženie), vodohospodársky  
     chránené územia, stupeň znečistenia podzemných a povrchových vôd  
 

Povrchové vody. Z hľadiska hydrogeografického členenia riešené územie katastra obce 
Hostovice patrí k úmoriu Čierneho mora.  
     Územie je súčasťou hlavného hydrogeologického regiónu: „97 Paleogén a kvartér povodia 
Laborca po Brekov a mezozoikum Humenských vrchov“, ovplyvňujúceho do istej miery 
kvantitu i kvalitu povrchových i podzemných vôd riešeného i širšieho územia. Určujúcim 
typom priepustnosti v horninách je tzv. puklinová priepustnosť. 
     Hydrogeologickým kolektorom sú ílovce a pieskovce, ich kvantitatívna charakteristika 
prietočnosti a hydrogeologická produktivita je mierna. 
     Riešené územie je situované v oblasti, kde priemerný ročný špecifický odtok dosahuje 
hodnoty 5 l.sˉ¹.kmˉ², maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 
100 rokov hodnoty medzi 1,4 až 1,8 m³.sˉ¹.kmˉ² a minimálny špecifický odtok 364 denný nad 
0,5 l.sˉ¹.kmˉ². 
     Z hľadiska typu režimu odtoku podstatná časť riešeného územia patrí do oblasti 
stredohorskej so snehovo-dážďovým typom odtoku s nasledujúcimi základnými 
charateristikami: Akumulácia v mesiacoch november až február, vysoká vodnosť v mesiacoch 
marec až máj, najvyšší priemerný mesačný prietok v apríli, najnižší priemerný mesačný 
prietok v septembri až októbri. Tzv. podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom 
zimy je mierne výrazné. 
     Okrajová časť katastra na juhozápade patrí do oblasti vrchovinno-nížinnej s dážďovo-
snehovým typom odtoku v mesiacoch s týmito základnými hydrologickými charakteristikami: 
Akumulácia v mesiacoch december až február (vrátane), vysoká vodnosť v mesiacoch marec 
až apríl, najvyšší priemerný mesačný prietok v marci, najnižší priemerný mesačný prietok 
v setembri. Tzv. podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy je výrazné. 
     Hlavnú hydrologickú os územia vytvárajú dva toky: Udava, prameniaca na hraniciach 
s Poľskom pod kótou 712 v Bukovských vrchoch (na úseku západne od kóty 658 Drozdiačka 
tvorí spoločnú hranicu s katastrálnym územím obce Osadné, pod obcou Osadné už tečie 
katastrom Hostovíc) a v riešenom území hlavný prítok Udavy Hostovický potok prameniaci 
pod kótou 857 Skory. Oba vodné toky vznikajú v pramenných oblastiach vejárovitého tvaru. 
Menším prítokom  Udavy je lesný Černínsky potok prameniaci pod kótou 929 Černiny (v kú. 
Zvala) tečúci s malými prítokmi pod kótou 658 Drozdiačka. a lesný potok západne od obce 
Hostovice prameniaci pod kótou 616 Strop a tečúci lesným komplexom Na prielazku – 
Bukovinka. 
     Hostovický potok tečúci z východu na západ v katastrálnom území obce Hostovice priberá 
miestne malé vodné toky – Ovčí, Prielazkový, Tlstý, Hrabový, Krivský a ďalšie bezmenné. 
     Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že katastrálne územie obce Hostovice je bohaté na 
povrchové tečúce vody, tie sú v riešenom území viacmenej rovnomerne rozložené. 
Podzemné vody – minerálne pramene. Významné zdroje obyčajných podzemných vôd sa 
v riešenom území nevyskytujú. 
     Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002 prezentuje v dotknutom území tri samostatné 
zdroje (pramene minerálnych vôd). Ich lokalizácia však nie je bližšie stanovištne udávaná 
a z podkladu nie je zrejmé, či zdroje sa nachádzajú v katastri Hostovíc alebo Osadného. 
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Vodohospodársky chránené územia. Riešené katastrálne územie obce nie je súčasťou 
vodohospodársky chráneného územia. 
     Udava je vedená v zozname vodárenských tokov vrátane jej povodia, t.z., že z toho 
hľadiska sú všetky vodné toky v riešenom území súčasťou vodárenského toku Udava (vrátane 
vodných tokov v riešenom katastri). Zároveň je Udava vedená v Zozname významných 
vodohospodárskych tokov. 
Kvalita povrchových a podzemných vôd.  V katastrálnom území obce nie je zriadené 
odberné miesto sledovania kvality tokov. Z uvedeného dôvodu nie je možné uviesť presné 
údaje o kvalite vody v tokoch a úrovni znečistenia povrchových vôd. 
     Z hľadiska ohrozenia zásob podzemných vôd znečisťujúcimi látkami (Atlas krajiny 
Slovenskej republiky, 2002) sa v katastrálnom území obce Hostovice javí „veľmi nízka“ 
úroveň znečistenia.  
     Z hľadiska agresívnych vlastností podzemných vôd (ten istý informačný zdroj) sa 
v riešenom území vyskytujú vody slabo, stredne až silno agresívne, médiom agresivity je CO₂. 
      
 
5.  Pôdne pomery – kultúra, pôdny typ a bonita, stupeň náchylnosti na    
     mechanickú a chemickú degradáciu, kvalita a stupeň znečistenia pôd 
 
Pôdne typy. V katastrálnom území obce Hostovice prevládajú v celom katastri kambizeme 
kyslé až výrazne kyslé (oligobázické), konkrétne kambizeme modálne kyslé, sprievodné 
kultizemné a rankre, ktoré vznikali zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín (K6). 
Bonita pôd. V rámci poľnohospodárskej pôdy sa bonitované pôdno-ekologické jednotky 
zaradené do 1. – 4. kvalitatívnej skupiny v riešenom katastrálnom území nevyskytujú. 
Vlastnosti pôd. Pôdna reakcia v severovýchodnej časti katastra (lesnatej) je silno kyslá (pH 
5,0), v južnej polovici katastra v prostredí sídla a poľnohospodárskeho typu krajiny stredne 
kyslá (pH 6,0) až slabo kyslá (pH 6,5), priepustnosť pôd stredná, retenčná schopnosť stredná, 
miestami veľká, vlhkostný režim pôd v kategórii „vlhký“. V rámci zrnitostných vlastností pôdy 
v SV časti katastra prevládajú pôdy zrnitostnej triedy hlinito-piesčité, stredne kamenité, 
v západnej časti (zhruba okolo sídla a na PPF) prevláda zrnitostná trieda piesčito-hlinitá, 
prakticky bez kamenitosti. 
Náchylnosť na degradáciu a znečistenie. Pôdy sú nekontaminované, relatívne čisté, je tu 
však stredné až vysoké riziko kontaminácie rastlinnej produkcie ťažkými kovmi. Odporúča sa 
využívanie na trvalé trávne porasty, bez aplikácie kompostov. 
     Odolnosť pôd proti kompakcii je stredná, odolnosť proti intoxikácii kyslou skupinou 
rizikových kovov je slabá, proti intoxikácii alkalickou skupinou rizikových kovov je naopak 
silná. Pôdy sú stredne náchylné na acidifikáciu a náchylné na tzv. kombinované zhutnenie. 
     Náchylnosť územia zo širšieho geografického hľadiska na zosúvanie pôd je silná, 
v riešenom území je pomerne významná. Zosuvné plochy sú v riešenom katastri registrované 
v doline Hostovického potoka a na svahoch vrchov Bukovinka, Hraby a Tlsté. 
     Aktuálna vodná erózia pôdy sa pohybuje (v závislosti od podmienok) v kategóriách slabá, 
stredne silná až silná. 
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6.  Fauna a flóra – kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika,  biotopy, významné 
migračné koridory živočíchov 
 
Flóra a chránené druhy  flóry. 
Fytogeografické začlenenie. Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1980) v riešenom 
území sa kontaktuje oblasť západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu 
východobeskydskej flóry (Beschidicum orientale), okresu Východné Beskydy, podokresu 
Nízke Beskydy s oblasťou východokarpatskej flóry (Carpaticum orientale), obvodom 
Bukovské vrchy.  
     Podľa fytogeograficko-vegetačného členenia (Plesník, 2002) katastrálne územie obce 
Hostovice patrí do bukovej zóny, flyšovej oblasti. SV časť katastra patrí do okresu Bukovské 
vrchy, ostatná časť katastra do okresu Laborecká vrchovina. 
Lesy. Lesy v katastrálnom území obce Hostovice sa nachádzajú na severovýchode ako takmer 
súvislý lesný komplex viacmenej vymedzený  hranicami riešeného katastra s kótami 658 
Drozdiačka, 664, 857 Skory, 544 a 554. Juhozápadne a západne od lesného komplexu 
prechádza kataster do poľnohospodárkeho typu krajiny so sídlom, západne od sídla medzi 
kótami 550, 394, 616 Strop, 640 Diel opäť dominujú lesy v polohách Na prielazku 
a Bukovinka. 
     Lesy v území z hľadiska potenciálnej prirodzenej vegetácie (vegetácia, ktorá by pretrvávala 
nezmenená ľudskou činnosťou) patria medzi bukové a jedľovobukové lesy, resp. podhorské 
bukové lesy.   
     Súčasná charakteristika lesov v druhovom zložení je (až na výnimky) veľmi podobná 
potenciálnej prirodzenej vegetácii. Súčasné lesy patria k zmiešaným lesom s prevahou 
listnatých drevín – dominujú buk lesný (Fagus sylvatica), jedľa biela (Abies alba),  vyskytujú 
sa tiež javor horský (Acer pseudoplatanus), brest horský (Ulmus glabra) a i. 
     Z hospodárskych súborov lesných typov v riešenom katastri sú evidované živné bučiny 
(niekedy s jedľou) a oglejené bučiny. 
       V SV časti katastra zhruba v jednej tretine riešeného územia sa z hľadiska príslušnosti 
k lesným vegetačným stupňom priestorovo rozkladá jedľovo-bukový vegetačný stupeň 
v skupine lesného typu (SLT) jedľová bučina nižšieho stupňa (Abieto-Fagetum). V strede 
katastra a v JZ a Z časti katastra dominuje lesný vegetačný stupeň bukový v SLT typická 
bučina (Fagetum typicum). 
     V katastrálnom území obce Hostovice je evidovaných 1661,24 ha lesa.   
Nelesná drevinová vegetácia (NDV). Nelesná drevinová vegetácia v riešenom katastri je 
vyvinutá predovšetkým v líniovom usporiadaní ako sprievodná vegetácia vodných tokov, 
menej v rozptýlenej forme v poľnohospodárskej krajine katastra. Všetky tieto formy 
usporiadania NDV predstavujú významný prvok v rámci štruktúry súčasnej krajiny 
s funkciami, ktoré v nijakom prípade nemožno považovať za podružné, naopak sú  ekologicky 
významné.  
     Líniovú prirodzenú nelesnú drevinovú vegetáciu predstavuje v krajine katastra obce 
predovšetkým sprievodná vegetácia tokov – brehové porasty Udavy, Hostovického potoka 
a ich rozhodujúcich prítokov v otvorenej poľnohospodárskej krajine (Skory potok, Tlstý 
potok, Hrabový potok, Ovčí potok a ďalšie bezmenné potoky). Biotopovo drevinové porasty 
tokov zaraďujeme k jaseňovo-jelšovým podhorským lesom - prioritnému biotopu 
európskeho významu.  
Lúčne spoločenstvá (trvalé trávne porasty) tvoria pasienkovo-kosné lúky a v katastrálnom 
území obce v poľnohospodárskej krajine sú dominantné – z celkovej rozlohy 
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poľnohospodárskej pôdy 1057,76 ha orná pôda je vedená len v rozsahu 343,26 ha.  
      
Fauna a chránené druhy živočíchov. 
Zoogeografické členenie. Podľa regionálneho členenia fauny Slovenska (Čepelák, 1980) 
riešené územie je zaradené do provincie Karpaty, oblasti západné Karpaty, vonkajšieho 
obvodu, beskydského okrsku východného. 
     Podľa zoogeografického členenia terestrického biocyklu (Jedlička – Kalivodová, Atlas 
krajiny SR, 2002) riešené územie je začlenené do provincie listnatých lesov, do 
podkarpatského úseku. 
     V rámci limnického biocyklu (Hensel – Krno, Atlas krajiny SR, 2002) je riešené územie 
začlenené do Pontokaspickej provincie, do Potiského okresu, jeho Slanskej časti.  
Fauna. 
Poznámka: Výraznými písmenami sú označené druhy európskeho významu, podčiarknuté sú druhy národného významu; 
obe skupiny zároveň označujú chránené druhy. 

     Živočíchy trvalo i dočasne (sezónne) žijúce v riešenom území môžeme v hrubých rysoch 
rozdeliť podľa toho, aké prírodné, prípadne poloprírodné alebo človekom pozmenené 
a vytvorené prostredie obsadzujú, medzi druhy lesné, stepné, prechodového typu, vodné 
a pri vode žijúce a urbánne. 
Cicavce: Z významných druhov v lesnom prostredí (vrátane ekotónového pásma) sa z cicavov 
evidujú jež východoeurópsky (Erinaceus concolor), piskor obyčajný a malý (Sorex araneus, 
Sorex minutus), veverica stromová (Sciurus vulgaris), plch lesný (Dryomys nitedula), plch 
sivý (Glis glis), pĺšik lieskový (Muscardinus avellanarius), vlk dravý (Canis lupus) – pohybuje 
sa v širšom geografickom priestore, líška hŕdzavá (Vulpes vulpes), medveď hnedý (Ursus 
arctos) – zriedkavo, pohybuje sa v širšom geografickom priestore,  hranostaj čiernochvostý 
(Mustela erminea), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), mačka divá 
(Felis sylvestris), rys ostrovid (Lynx lynx), diviak lesný (Sus scropha), jeleň lesný karpatský 
(Cervus elaphus), srnec lesný (Capreolus capreolus). 
Vtáky: Lesy, ale aj poľnohospodárska krajina a vodné toky v katastrálnom území obce 
Hostovice sú výrazne bohaté na vtáčie druhy. Toto konštatovanie potvrdzuje aj skutočnosť, 
že riešené územie je súčasťou území NATURA 2000 - Chráneného vtáčieho územia Bukovské 
vrchy a Chráneného vtáčieho územia Laborecká vrchovina.. Eviduje sa tu množstvo druhov, 
ktoré tu hniezdia, prípadne je tu často alebo ojedinele registrovaná ich prítomnosť, viazaná 
na lesy, rozptýlenú drevinovú zeleň, sprievodnú vegetáciu vodných tokov, mokraďové 
spoločenstvá a vlhké lúky, step (trvalé trávne porasty a polia).  
Poznámka: V prehľade nie sú uvádzané všetky druhy, výraznými písmenami sú označené druhy európskeho významu. 
Všetky voľne žijúce druhy vtákov sú na Skovensku chránené. 

     V lesných spoločenstvách sú registrované druhy: jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), 
hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) – možné hniezdenie, pozorovaný v NPR Udava v kat. 
Osadné, bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), haja červená (Milvus 
milvus) - prelietáva, haja tmavá (Milvus migrans), hadiar krátkoprstý (Circaetus gallicus), 
kaňa sivá (Circus cyaneus), jastrab krahulec  (Accipiter nisus), jastrab veľký (Accipiter 
gentilis), myšiak lesný (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus) - počas sezónnej 
migrácie, orol krikľavý (Aquila pomarina), orol skalný (Aquila chrysaetos), sokol myšiar 
(Falco tinnunculus), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), výr skalný (Bubo bubo), sova 
dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), lelek lesný 
(Caprimulgus auropaeus), dudok chochlatý (Upupa epops), krutohlav hnedý (Jynx torquila), 
žlna zelená (Picus viridis), tiež množstvo tu neuvádzaných druhov spevavcov a i.   
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     V stepných spoločenstvách sú registrované druhy: Prepelica poľná (Coturnix coturnix), 
jarabica poľná (Perdix perdix),  bažant obyčajný (Phasianus colchicus), chrapkáč poľný (Crex 
crex), strakoš obyčajný (Lanius collurio), strakoš veľký  (Lanius excubitor), viacero druhov 
spevavcov a i. 
     Na vlhkých lúkach, v mokraďových spoločenstvách a tečúcich vodách sú registrované 
druhy: kačica divá (Anas platyrhynchos) – v NPR Hostovické lúky, kačica chrapačka (Anas 
querquedula),  cíbik chochlatý  (Vanellus vanellus), trasochvost žltý (Motacilla flava) – na 
mokrých lúkach medzi Osadným a Hostovicami, močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)- 
v NPR Hostovické lúky a na mokrinách medzi Hostovicami a Osadným, rybárik riečny (Alcedo 
athis) – na Udave, chrapkáč poľný (Crex crex) v NPR Hostovické lúky, aj inde, kalužiak 
perlavý  (Tringa ochropus) a druhy, viažuce sa spôsobom života takmer výlučne na 
sprievodnú vegetáciu tokov – brehové porasty: vlha obyčajná  (Oriolus oriolus), trasochvost 
horský (Motacilla cinerea), mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus), vodnár potočný 
(Cinclus cinclus), v poľnohospodárskej krajine riešeného katastra loví a zdržuje sa aj bocian 
biely (Ciconia ciconia). 
     Významné z hľadiska obsadzovania ník a novovytvorených hniezdych príležitostí sú druhy 
urbánne, svojim spôsobom života naviazané na viac alebo menej urbanizované prostredie 
(vrabec domový – Passer domesticus, žltochvost domový – Phoenicurus ochruros, belorítka 
domová – Delichon urbica, zriedkavejšie lastovička domová – Hirundo rustica), potravnú 
bázu zaujímajú aj v poľnohospodárskej krajine. 
     Z plazov sa v prostredí vlhkejších a chladnejších biotopov vyskytuje jašterica živorodá 
(Lacerta vivipara), v kultúrnej stepi sa vyskytujú  jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis), 
slepúch lámavý (Anguis fragilis), užovka stromová (Elaphe longissima), užovka obojková 
(Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca) – zriedkavo, vretenica severná (Vipera 
berus),  z obojživelníkov kunka žltobruchá (Bombina variegata), ropucha bradavičnatá (Bufo 
bufo), skokan hnedý (Rana temporaria) – všetky vymenované druhy žiab sa zdržujú  aj 
v lesoch.   
     V PR Hostovické lúky je zaznamenaný významný výskyt mloka hrebenatého (Triturus 
cristatus). 
     Zo živočíchov naviazaných na prostredie tečúcich vôd a sprievodnú vegetáciu tokov sa 
v riešenom katastri vyskytujú bobor vodný (Castor fiber), ondatra (Ondatra zibethica) ,vydra 
riečna (Lutra lutra), troficky naviazaná na aktuálnu skladbu rýb. Z rýb sa v Udave vyskytujú 
mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), pĺž 
vrchovský (Sabanajewia balcanica), pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario), čerebľa 
pestrá (Phoxinus phoxinus), slíž severný (Noemacheilus barbatulus), jalec hlavatý (Leuciscus 
cephalus). V Hostovickom potoku je skladba podobná, bez lipňa tymiánového, mihule 
potiskej a jalca hlavatého. 
     V zozname absentujú „nižšie“ druhy živočíchov z dôvodu malej preskúmanosti územia, 
resp. veľmi úzkej odbornej špecifikácie. Vzhľadom k pomerne pestrej mozaike rôznych 
biotopov a stanovíšť sa predpokladá primerané bohatstvo druhov hmyzu, pavúkovcov, 
mäkkyšov a iných skupín, ktoré zvyšujú kvalitu i kvantitu biodiverzity. Mnohé z nich sú druhy 
európskeho významu (dobre systematicky prepracované v NP Poloniny sú pavúkovce). 
     Špecifické postavenie z hľadiska odborného záujmu o ochranu z triedy hmyzu má 
v riešenom katastri v CHKO Laborecká vrchovina niekoľko lokalít s výskytom motýľov z rodu 
modráčikov (Maculinea), viazaných na určité konkrétne lúčne a krovinové spoločenstvá a na 
konkrétne druhy tzv. živných rastlín - západne od sídla v úzkom pruhu v kontakte lúk 
s lesným komplexom Na prielazku - Bukovinka (zhruba medzi severným okrajom Hostovíc 
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a južne položenou kótou 550), nad severným okrajom obce vpravo od cesty do Nižnej 
Jablonky, v úzkom pruhu od kóty 544 po cestu k obci Osadné (lokalita Osoj) a v lokalite vo 
vidlici potokov približne 600 m východne od kóty 544. Jedná sa najmä o 
ohrozeného modráčika horcového (Maculinea alcon) viazaného na chránený druh rastliny 
horec pľúcny (Gentiana pneumonanthe) a ďalšie druhy modráčikov.    
  
Biotopy národného a európskeho významu. 
Biotopy európskeho významu. V riešenom území štátna ochrana prírody registruje viacero 
biotopov európskeho významu, ktoré zaraďujeme k biotopom lúčno-pasienkovým, biotopom 
rašelinísk a slatín a biotopom lesným.  
     K botanicky najhodnotnejším lúčno-pasienkovým biotopom, resp. biotopom rašelinísk 
a slatín patrí lokalita - enkláva mokraďového lúčneho spoločenstva, situovaná po pravej 
strane Udavy, resp. vpravo od cesty z Hostovíc do Nižnej Jablonky medzi cestou a lokalitou 
Hraby. Sú tu evidované biotopy európskeho významu - Bezkolencové lúky (Lk4, 6410) 
a Prechodné rašeliniská a trasoviská (Ra3, 7140) so silným výskytom kosatca sibírskeho (Iris 
sibirica). Biotopy sú zároveň biotopmi živočíšnych druhov európskeho významu – motýľa 
ohniváčika veľkého  (Lycaena dispar) a mloka hrebenatého (Triturus cristatus). 
     Z lúčno-pasienkových biotopov európskeho významu sa v riešenom katastri vyskytujú (v 
súvislosti s historicky zaužívaným spôsobom hospodárenia poľnohospodárskej pôdy) plochy 
biotopu Nížinných a podhorských kosných lúk (Lk1, 6510). Sú to lúky s prevahou 
vysokosteblových, krmovinársky hodnotných tráv a tiež plochy biotopu Vysokobylinných 
spoločenstiev na vlhkých lúkach Lk5, 6430. 
     Lesné biotopy európskeho významu v území reprezentujú dva biotopy: Ls5.1, 9130 
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (Ls5.1, 9130), v ktorom dominujú jedľa biela, buk 
lesný s prímesou javora horského a Kyslomilné bukové lesy (Ls5.2, 9110), v ktorých dominuje 
buk lesný s prímesou jedle bielej, brezy, smreka obyčajného a borovice lesnej.  V prvom 
prípade porasty sú bohaté na druhové zloženie bylinnej i krovinovej etáže. Na Slovensku sú 
tieto lesné biotopy pomerne rozšírené a relatívne bežné, v európskom meradle však patria 
medzi vzácne biotopy. V katastri obce Hostovice sú biotopy súvislejšie rozšírené v lesoch 
Bukovských vrchov a v lesoch Laboreckej vrchoviny v  západnej časti katastra. 
     K špecifickým lesným biotopom (v poľnohospodárskej krajine riešeného katastra, zasahujú 
aj do lesov) sa zaraďuje aj sprievodná vegetácia vodných tokov (brehové porasty), t.z. biotop 
Ls1.3, 91E0⃰ Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy – z hľadiska významu prioritný biotop. 
V katastri obce Hostovice sa tento biotop vyskytuje prakticky pri všetkých – i malých – 
vodných tokoch. V drevinovom zložení dominujú jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a jelša sivá 
(Alnus incana) a vŕba krehká  (Salix fragilis). 
     Zonálne vo vyšších polohách, predovšetkým v sprievodnej vegetácie Udavy sa vyskytuje 
prioritný biotop Ls1.4, 91E0 ⃰  Horské jelšové lužné lesy. 
Biotopy národného významu. Nie sú známe. 
Významné migračné biokoridory živočíchov. V širšom geografickom ponímaní aj nad 
katastrálnym územím obce Hostovice prechádza zhruba v smere juh – sever, resp. juhozápad 
- severovýchod vzdušný migračný koridor významný ako ťahová trasa niektorých druhov 
vtákov – migrantov a transmigrantov - severovýchodným smerom. Tento koridor využívajú 
niektoré druhy vysokoletiacich vtákov, migrujú aj nad  pohoriami, využívajúc pri oddychu 
vodné hladiny, napr. vodárenskú nádrž Starina (napr. hus siatinná – Anser fabalis, hus 
bieločelá – Anser albifrons, labuť veľká – Cygnus olor, kačica chripľavka – Anas strepera a i. ) 
(Pčola, Š., 2012: Vtáctvo okresu Snina. SOS/BirdLife Slovensko). Pokým migrácia takýchto transmigrantov sa 
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v širšom okolí kontaktuje s územím zriedka, niektoré jedince bociana bieleho, bociana 
čierneho, orla krikľavého a jedince širokej škály iných skupín a druhov vtákov prostredie 
riešeného územia a širšie okolie využívajú, mnohé jedince končia svoju migračnú trasu vo 
vhodných biotopoch Bukovských vrchov i Laboreckej vrchoviny. Ťahový koridor veľkých 
transmigrantov je relatívne široký, využívanie vzdušných trás nad riešeným územím nie je 
pravidlom, týka sa migračných preletov nad katastrami širšieho okolia. Realizácia 
strategického dokumentu – územného plánu obce, migrácii vysokoletiacich transmigrantov 
pochopiteľne nebráni. 
     Lesné komplexy v severovýchodnej časti riešeného katastra sú súčasťou nadregionálneho 
biokoridoru NRBk Beskyd, ktorý v podstate sleduje lesnatý prihraničný pás smeru JV – SZ po 
celej dĺžke Bukovských vrchov a Laboreckej vrchoviny (aj na poľskej strane). Migračné trasy 
v nadregionálnom biokoridore sa týkajú niektorých druhov cicavcov – jeleňa lesného 
karpatského, srnca lesného, diviaka lesného, prípadne mačky divej, rysa ostrovida,  tiež vlka 
dravého a  medveďa hnedého a širokej škály vtákov. Počas migrácie tieto druhy (veľmi 
rozdielne) využívajú vhodné terény, ktoré im poskytujú terénnu ochranu (v refúgiách) a 
potravnú bázu - teda lesné komplexy. 
     Z hľadiska vzťahov k územnému plánu podstatné sú migračné trasy živočíchov, ktoré 
riešené územie mimo obdobia ťahov využívajú k relatívne krátkym migráciám v súvislosti 
s vyhľadávaním potravy, potravnej bázy a v súvislosti  s pudom rozmnožovania. 
     Niektoré druhy pri krátkych a príležitostných migráciách (najmä za potravou) využívajú aj 
alebo len poľnohospodársky typ krajiny s možnými úkrytmi (srnec lesný, diviak lesný, mačka 
divá a i. ). Medzi takéto refúgiá patria enklávy s rozptýlenou drevinovou vegetáciou, výmole 
s drevinovou vegetáciou, blízkosť sprievodnej vegetácie vodných tokov – teda biokoridory 
v ponímaní územného systému ekologickej stability, vrátane lúčnych ekosystémov; 
rozhodujúce sú úniková vzdialenosť od sídla, aktuálne ľudské aktivity a potravná ponuka 
krajiny.  
     Všeobecne špecifickým problémom vo vzťahu k cestnej doprave sú migrácie 
obojživelníkov predovšetkým v čase rozmnožovania. Takéto problémy sa v krajine katastra 
Hostovice nevyskytujú.  
     Špecifickou skupinou živočíchov z hľadiska vzťahu k migrácii a špecifickému prostrediu, sú 
živočíchy naviazané na výlučne vodné prostredie – ryby a raky. Migrujú v obmedzení tokov 
obyčajne za účelom odovzdávania genetických informácií v čase neresenia. 
      
 
7.  Krajina – štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana, ekologická stabilita 
  
     Krajinu riešeného územia je potrebné hodnotiť nie izolovane, ale v širšom geografickom 
kontexte relatívne blízkeho okolia. Obývaná a poľnohospodársky využívaná časť katastra 
obce Hostovice leží v miernej depresii erózno-denudačného reliéfu medzi dvoma vyvýšenými 
a lesnatými časťami geomorfologického celku Laborecká vrchovina. Krajina je tu výsledkom 
erodovania v rozdielne odolných flyšových horninách paleogénu vonkajších Karpát, kde 
rozdielnosti v reliéfe určuje podiel pieskovcov a ílovcov.  
     Zo základných typov erózno-denudačného reliéfu v severovýchodnej časti katastra 
vystupuje hornatinový reliéf, v strede katastra vrchovinový reliéf, nižšie k juhozápadu reliéf 
eróznych brázd a úplne v juhozápadnej časti opäť vrchovinový reliéf. Pokým prvé dva typy 
erózno-denudačného reliéfu predstavujú v súčasnosti lesnatú krajinu, v reliéfe eróznych 
brázd sa rozvinuli sídlo a krajina poľnohospodárskeho typu. 
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Súčasná krajinná štruktúra je daná charakterom historického osídlenia, historickým a 
súčasným spôsobom využívania krajiny a charakterom reliéfu (pozri vyššie); v krajine 
katastra Hostovice sa na severovýchode  územia rozkladajú súvislé, nižšie viacmenej súvislé  
lesné komplexy, v pomyselnom strede so sídlom dominuje  poľnohospodársky typ krajiny.  
Juhozápadnú časť katastra tvorí opäť lesný komplex. 
     Medzi severovýchodným lesným komplexom a typickou poľnohospodársko-sídelnou 
krajinou sa rozvinul priečny pás striedajúcich sa lesných a lúčnych enkláv.  
     Výraznou súčasťou krajinnej štruktúry katastra obce Hostovice je nelesná drevinová 
vegetácia (NDV) líniová i rozptýlená; líniová drevinová vegetácia je predovšetkým súčasťou 
sprievodnej vegetácie tokov.  
     Štruktúru krajiny dopĺňa bohatá sieť vodných tokov; hydrologickú kostru tvorí riečka 
Udava a jej hlavný ľavostranný prítok Hostovický potok, oba toky sú dotované viacerými 
prítokmi, tiež sídlo a  niektoré technické antropogénne prvky - klasické vidiecké usporiadanie 
úzkych políčok a záhrad prakticky takmer po celom obvode zastavaného územia, cestné 
komunikácie Pčolinné – Hostovice – Nižná Jablonka, Hostovice – Osadné, dva samostatné 
hospodárske dvory a nadzemné elektrické vedenia. 
Scenéria. Obec je z hľadiska krajinnej scenérie situovaná v relatívne málo narušenom 
prírodnom a malebnom prostredí. Krajinu katastra je možné považovať za segment, kde sa 
pomerne v dobrom stave zachovala historická štruktúra krajiny z dôb valašskej kolonizácie.  
     Najstabilnejšími a najvýznamnejšími krajinnými prvkami sú lesné spoločenstvá 
priliehajúcej časti Bukovských vrchov a Laboreckej vrchoviny a sieť vodných tokov so 
sprievodnou drevinovou vegetáciou; tie jedinečne vnemovo pôsobia v kontraste s typom 
poľnohospodárskej krajiny.   
Ekologická stabilita. Podľa prvkov súčasnej krajinnej štruktúry lesnaté časti katastra obce 
Hostovice, vrátane priečného pásu medzi kótami 544  a 554, v ktorom sa striedajú lesné 
enklávy s lúčnymi, sa nachádzajú v priestoroch ekologicky stabilných, poľnohospodárska časť 
krajiny katastra vrátane sídla je súčasťou priestorov ekologicky stredne stabilných. 
     Zo širšieho geografického hľadiska  sa riešený kataster  nachádza v území so stredným až 
veľkým zastúpením ekostabilizačných prvkov (Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002). 
     V rámci klasifikácie ekologickej stability krajiny (ten istý zdroj) lesnaté časti katastra 
v severovýchodnom a juhozápadnom úseku riešeného katastra sa nachádzajú v priestore 
1.stupňa - s veľmi vysokou ekologickou stabilitou, pás lesných enkláv striedajúcich sa 
s lúčnymi medzi kótami 544 a 554 sa nachádza v priestore 2.stupňa - s vysokou stabilitou 
a časť katastra so sídelno-poľnohospodárskym typom krajiny v priestore 3.stupňa - so 
stredne vysokou ekologickou stabilitou. 
Poznámka: 1.stupeň predstavuje územie s malou antropickou záťažou, s chránenými územiami, s krajinnými prvkami 
s prírodnou a prírode blízkou vegetáciou, s veľmi veľkou biodiverzitou. 
                     2.stupeň predstavuje územie s malou až strednou antropickou záťažou, s chránenými územiami a ich 
ochrannými pásmami, s krajinnými prvkami s poloprirodzenou a prírode blízkou vegetáciou, s veľkou biodiverzitou. 
                     3.stupeň predstavuje územie s rôznou antropickou záťažou, s ojedinelým výskytom chránených území a ich 
ochrannými pásmami, s krajinnými prvkami s poloprírodnou vegetáciou a poľnohospodárskymi plodinami, so stredne 
veľkou biodiverzitou. 
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8.  Chránené územia a ochranné pásma podľa osobitných predpisov (napr. chránené 
územia národnej siete, chránené územia sústavy NATURA 2000, chránené    
vodohospodárske oblasti), územný systém ekologickej stability. 
 
Chránené územia národnej siete. 
Národný park Poloniny. Národný park bol vyhlásený v roku 1977 na celkove ploche 298,05 
km², s ochranným pásmom 109,73 km². Do NP Poloniny zasahuje v riešenom katastri PR 
Udava, vyhlásená v r. 1982 s piatym stupňom ochrany. 
Chránená krajinná oblasť Laborecká vrchovina. Chránená krajinná oblasť vyhlásená v roku 
1977. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany (okrem chránených území s vyšším 
stupňoch ochrany). Vyhlásená bola v katastrálnych územiach 31 obcí, vrátane časti 
katastrálneho územia obe Hostovice. Jej územie v riešenom katastri siaha v západnej časti po 
severovýchodné ukončenie zhruba v línií medzi kótami 664 a 857 Skory. Súčasné zastavané 
územie obce nie je súčasťou CHKO. 
Prírodná rezervácia (PR) Hostovické lúky – o výmere 4,68 ha. Vhkomilné nivné lúčne až 
slatinné spoločenstvo s výskytom chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov 
s najbohatším výskytom kosatca sibírskeho na Slovensku. Štvrtý stupeň ochrany. Je súčasťou 
CHKO Východné karpaty. 
PR Udava – o výmere 391,98 ha. Zachovalý lesný ekosystém jedľových bučín s výskytom  
pôvodných rastlín a živočíšnych spoločenstiev a pramenisko Udavy vejárovitého typu. Do 
katastrálneho územia obce Hostovice zasahuje len okrajovo svojou juhovýchodnou časťou. 
Je súčasťou NP Poloniny. Platí tu piaty stupeň ochrany. 
 
Chránené územia sústavy NATURA 2000. 
Chránené vtáčie územie (SKCHVÚ002) Bukovské vrchy. Do katastrálneho územia obce 
Hostovice zasahuje uvedené chránené vtáčie územie v severovýchodnej časti katastra 
v lesnom komplexe Drozdiačky (658), vypĺňa lesnatú časť po južnú hranicu úseku CHVÚ 
zhruba v línii medzi kótou 664 na západe a kótou 857 Skory.  
CHVÚ vo svojom celom rozsahu bolo zriadené vyhláškou MŽP SR č. 25/2008 Z.Z. zo 7.januára 
2008, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Bukovské vrchy. Vyhláška vymedzuje vonkajšie i vnútorné 
hranice CHVÚ v 28 katastrálnych územiach v celkovej výmere 40 932,42 ha. Hranice 
vymedzené v katastrálnom území obce Hostovice sú uvedené vo vyhláške v Zozname parciel 
CHVÚ. 
CHVÚ sa vyhlasuje na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia ich prežitia 
a rozmnožovania,  taxatívne sú vymenované vo vyhláške. 
Vyhláška o.i. v § 2 uvádza zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany v celom CHVÚ.  
Chránené vtáčie územie (SKCHVÚ011) Laborecká vrchovina. Do katastrálneho územia obce 
Hostovice, prakticky v dvoch tretinách katastra zasahuje aj časť CHVÚ Laborecká vrchovina. 
CHVÚ vo svojom celom rozsahu bolo zriadené vyhláškou MŽP SR č. 438/2009 Z.z. zo 
7.septembra 2009, ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Laborecká vrchovina.  
CHVÚ sa vyhlasuje na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia ich prežitia 
a rozmnožovania,  taxatívne vymenovaných vo vyhláške. 
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Vyhláška vymedzuje vonkajšie i vnútorné hranice CHVÚ v 101 katastrálnych územiach 
v celkovej výmere 102 813,91 ha. Vnútorné hranice vymedzené v katastrálnom území obce 
Hostovice sú uvedené vo vyhláške v Zozname parciel CHVÚ. 
Vyhláška o.i. v § 2 uvádza zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet 
ochrany v celom CHVÚ.  
Územia európskeho významu (ÚEV). 
Územie európskeho významu (SKUEV0229) Bukovské vrchy. Rozkladá sa v 25 katastrálnych 
územiach, vrátane časti katastra obce Hostovice. Celková výmera územia európskeho 
významu je 29215,13 ha. V riešenom katastri zaberá severnú časť lesného komplexu 
Drozdiačky pod prameniskom Udavy, zhruba po líniu medzi kótami 664 a kótou 857 Skory. 
SKUEV0229 Bukovské vrchy bolo zriadené výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14.júla 2004, 
ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. 
Územie je chránené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu (v k.ú. Hostovice 
biotopy Bukové a jedľové vetnaté lesy 9130 a Kyslomilné bukové lesy 9110) a druhov 
európskeho významu (v k.ú. Hostovice napr. fúzača alpského, roháča obyčajného, rysa 
ostrovida, medveďa hnedého, vlka dravého). 
Územie európskeho významu (SKUEV0386) Hostovické lúky. SKUEV sa v jednej časti 
prekrýva s PR Hostovické lúky (štvrtý stupeň ochrany, na parcele 737/2), druhá časť ÚEV 
zaberá parcelu 737/1. Výmera lokality je 13,38 ha. 
Územie je chránené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu – bezkolencových lúk 
(6410), prechodných rašelinísk a trasovísk (7140) a druhov živočíchov európskeho významu – 
motýľa ohniváčika veľkého (Lycaena dispar) a mloka hrebenatého (Triturus cristatus). 
SKUEV0229 Bukovské vrchy a SKUEV0386 Hostovické lúky boli zriadené výnosom MŽP SR č. 
3/2004-5.1 zo 14.júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. 
 
Medzinárodná biosférická rezervácia. SKUEV0229 Bukovské vrchy, resp. SKCHVU002 
Bukovské vrchy sa v riešenom katastri prekrývajú s Medzinárodnou biosférickou rezerváciou 
Východné Karpaty, vyhlásenou v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. 
 
Lokalita svetového dedičstva UNESCO. SKUEV0229 Bukovské vrchy, resp. SKCHVU002 
Bukovské vrchy sa v riešenom katastri prekrývajú s komponentmi Lokality svetového 
dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“: 
     Do severnej časti katastra v podstate od hranice s Poľskou republikou zasahuje tzv. širšia 
nárazníková zóna B2 podľa návrhu spresnenia z uznesenia vlády SR č. 508/2019 zo 
14.októbra 2019, z komponentu Udava. 
     Do časti katastra zhruba medzi kótou 857 Skory a kótou 554 zasahuje po lesnú cestu (do 
CHVÚ Laborecká vrchovina) nárazníková zóna komponentu Stužica – Bukovské vrchy, tiež do 
SV časti katastra v kontakte so slovensko-poľskou hranicou. Tam čiastočne zasahujú aj 
jadrová zóna komponentu Stužica – Bukovské vrchy a tzv. prísnejšia nárazníková zóna 
komponentu Udava. 
Poznámka: Informácia k lokalite svetového dedičstva od Správy NP Poloniny. 
 

 
Chránené územia podľa osobitných predpisov. Kataster obce Hostovice nie je súčasťou 
chránenej vodohospodárskej oblasti, ani CHVO do katastra nezasahuje.  
     Udava je vedená v zozname vodárenských tokov vrátane jej povodia, t.z., že z toho 
hľadiska sú všetky vodné toky v riešenom území súčasťou vodárenského toku Udava (vrátane 
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vodných tokov v riešenom katastri). Zároveň je Udava vedená v Zozname významných 
vodohospodárskych tokov. 
     Ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd (vo vzťahu k existencii 
minerálnych prameňov v riešenom území) nie sú v katastrálnom území obce Hostovice 
zriadené. 
 
Územný systém ekologickej stability. Podľa prvkov súčasnej krajinnej štruktúry lesnaté časti 
katastra obce Hostovice, vrátane priečného pásu medzi kótami 544  a 554, v ktorom sa 
striedajú lesné enklávy s lúčnymi sa nachádzajú v priestoroch ekologicky stabilných, 
poľnohospodárska časť krajiny katastra vrátane sídla je súčasťou priestorov ekologicky 
stredne stabilných. 
     Zo širšieho geografického hľadiska  sa riešený kataster  nachádza v území so stredným až 
veľkým zastúpením ekostabilizačných prvkov (Zdroj: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002). 
     V rámci klasifikácie ekologickej stability krajiny (ten istý zdroj) lesnaté časti katastra 
v severovýchodnom a juhozápadnom úseku riešeného katastra sa nachádzajú v priestore 
s veľmi vysokou ekologickou stabilitou, pás lesných enkláv striedajúcich sa s lúčnymi medzi 
kótami 544 a 554 sa nachádza v priestore s vysokou stabilitou a časť katastra so sídelno-
poľnohospodárskym typom krajiny v priestore so stredne vysokou ekologickou stabilitou. 
     V rámci územného systému ekologickej stability do riešeného územia zasahujú, resp. 
v riešenom území sa nachádzajú  prvky provinciálne, nadregionálnej, regionálnej a miestne 
(lokálne). 
 
 
Prvky provincionálneho, nadregionálneho a regionálneho ÚSES:   
Prvky provincionálneho ÚSES. Do severovýchodnej časti katastrálneho úzmia obce 
Hostovice zasahuje v prihraničnej zóne s Poľskou republikou v úzkom páse nárazníková zóna 
biocentra provincionálneho významu Poloniny. 
Prvky nadregionálneho ÚSES. Zo severu do riešeného územia zasahuje nadregionálne 
biocentrum Udava (pramenná oblasť riečky Udavy), jeho hlavná časť patrí územne do 
katastrálneho územia susediacej obce Osadné.  
Lesné komplexy v severovýchodnej časti riešeného katastra sú súčasťou nadregionálneho 
biokoridoru (NRBk) Nízke Beskydy, ktorý v podstate sleduje lesnatý prihraničný pás smeru 
JV – SZ po celej dĺžke Bukovských vrchov a Laboreckej vrchoviny (aj na poľskej strane). 
Lesnaté severné časti katastra (prekrývajú sa v katastri s príslušnými časťami NP Poloniny, 
ÚEV Bukovské vrchy, CHVÚ Bukovské vrchy, NRBk Nízke Beskydy) sú súčasťou 
nadregionálneho (NRBc) biocentra Bukovské vrchy v jeho západnom ohraničení. 
Regionálne prvky ÚSES. K prvkom ÚSES regionálnej úrovne je priradený terestricko-
aquatický regionálny biokoridor Udavy vrátane sprievodnej vegetácie toku (brehových 
porastov). Sprievodnú vegetáciu toku tvorí v horných častiach toku biotop horského 
jelšového lužného lesa, nižšie s prechodom do biotopu jaseňovo-jelšového podhorského 
lužného lesa. 
K prvkom ÚSES regionálnej úrovne je ďalej zaradené regionálne biocentrum (RBc) Hlboké, 
tvorí ho relatívne úzky pás lesov v línii kót Skory – Hlboké. Prechádza z katastra Parihuzovce 
do katastra Osadné do lokality Hlboké. 
Poznámka:  Niektoré informácie pochádzajú z Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Humenné, 
ktorý v súčasnej dobe už nevyhovuje, aktuálne je neupotrebiteľný. Napriek tejto skutočnosti situovanie nadregionálnych, 
resp. regionálnych prvkov územného systému ekologickej stability bude akceptované. je potrebné vypracovať nový RÚSES 
za jednotlivé okresy – Humenné, Medzilaborce a Snina, prípadne spoločný RÚSES CHKO Laborecká vrchovina a NP Poloniny. 
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Prvky lokálneho (miestneho) ÚSES. Pre územné plánovanie katastrálneho územia má 
význam predovšetkým aj vyčlenenie, identifikácia a akceptovanie prvkov ÚSES miestnej 
úrovne. Prvky miestnej úrovne plnia tiež funkcie biocentier a biokoridorov, ale zároveň aj 
funkciu interakčnú, umožňujúcu prepojenia medzi prvkami ÚSES vyššej hierarchickej úrovne 
(regionálnymi a nadregionálnymi). 
     V tejto súvislosti v katastrálnom území obce Hostovice sa navrhuje akceptácia 
nasledujúcich prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (návrh vychádza 
z reálnych podmienok a existencie prírodných realít v území): 
1. Lokálne biocentrum (LBc) Pod Skorym – v krajine predstavuje lesnaté časti katastra 
Laboreckej vrchoviny v línii medzi kótami 664 a 857 Skory s južným obmedzením tvoreným 
striedajúcimi sa enklávami lesa a lúk v línni medzi kótami 544 a 554. V lokalite sa o.i. 
vyskytuje druh urópskeho významu – modráčik horcový.  
2. Lokálne biocentrum (LBc) Osoj – terestrické, v krajine predstavuje vegetačný pás 
prevažne krovín medzi hospodárskym dvorom pod Osadným a kótou 544, s príľahlými 
časťami lúk. Lokalita je známa výskytom vzácneho motýľa európskeho významu druhu 
modráčik horcový a výskytom jeho živnej rastliny pľúcnika horcového. 
3. Lokálne biocentrum (LBc) Bukovinka – Na prielazku – lesné porasty v západnej časti 
katastrálneho územia obce Hostovice nadväzujúce kontinuálne na časti v susediacich 
katastrálnych územiach Nižnej Jablonky, Papína a Nechválovej Polianky (priestor spĺňa z toho 
hľadiska aj zaradenie medzi prvky regionálnej úrovne). 
4. Lokálne biocentrum (LBc) – pás lúky pod lesným komplexom Bukovinka – Na prielazku 
(medzi sídlom a lesom). Lokalita je známa výskytom vzácneho motýľa európskeho významu 
druhu modráčik horcový a výskytom jeho živnej rastliny pľúcnika horcového. Lokalita si 
z toho dôvodu vyžaduje obhospodarovanie blízke klasickému a zachovanie súčasnej kultúry,  
s cieľom zachovania živnej rastliny. 
5. Lokálne biocentrum (LBc) Panský vrch – Hraby – zahŕňa lesné remízky, krátke toky s 
brehovými porastmi, lúčne priestory a mokrade územia európskeho významu Hostovické 
lúky (Hostovické lúky – územie európskeho významu vrátane prírodnej rezervácie spĺňa 
kritériá na zaradenie medzi prvky regionálnej úrovne). 
6. Lokálny biokoridor (LBk)  Hostovického potoka – od vyústenia z lesného prostredia do 
voľnej krajiny, vrátane úseku v zastavanom území obce a vrátane jeho prítokov vo voľnej 
krajine 
 
Sumarizácia prvkov ÚSES v riešenom území vrátane návrhu lokálnych prvkov: 
▪  Biocentrum provincionálneho významu Poloniny 
▪  Nadregionálne biocentrum (NRBc) Udava 
▪  Nadregionálne biocentrum (NRBc) Bukovské vrchy 
▪  Nadregionálny biokoridor (NRBk) Nízke Beskydy 
▪  Regionálne biocentrum (RBc) Hlboké 
▪  Regionálny biokoridor (RBk) Udava 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Pod Skorym  
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Osoj 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Bukovinka – Na prielazku 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) – pás lúk pod lesným komplexom Bukovina – Na prielazku 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Panský vrch - Hraby 
▪  Lokálny biokoridor (LBc) Hostovický potok s prítokmi  
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9.  Obyvateľstvo – demografické údaje sídla, aktivity (poľnohospodárstvo, priemysel, lesné 
hospodárstvo, služby, rekreácia a cestovný ruch), infraštruktúra (doprava, produktovody, 
telekomunikácie, odpady a nakladanie s odpadmi) 
 
Demografické údaje.  
      Obec Hostovice je malé vidiecké sídlo, v roku 2016 počet obyvateľov dosiahol číso 280 
(zdrojom je údaj z Obecného úradu Hostovice). Z dlhodobejšieho hľadiska počet mierne 
klesá, pokles je ovplyvnený aktuálnou hospodárskou základňou obce a  okrajovou polohou 

mimo urbanizačné oblasti.  
     Demografická skladba je síce regresívna, ale v obci sú tendencie, na základe ktorých je 
potrebné v územnom pláne počítať so stabilizáciou počtu obyvateľov a prirodzeným 
prírastkom obyvateľstva (záujem o obnovu pôvodných a výstavbu nových domov, 
predpokladaný rozvoj rekreačnej funkcie). Tento trend v obci podporuje postavenie sídla  
a s jeho funkciou podľa koncepcie rozvoja územia stanovenej v ÚPN VÚC Prešovský kraj, je 
žiaduce posilniť predpoklady pre jeho udržanie aj v budúcich rokoch.  
     Návrh územného plánu vychádza z nasledujúceho predpokladaného vývoja počtu 
obvateľov: 

 Rok                                     1991       2001        2011         2020         2030        2040 

  Počet obyvateľov                 434         378          295            280           300          320 

Aktivity. Obec leží mimo urbanizované osi a priestory, v obci nebola vybudovaná dostatočná 
technická a sociálna infraštruktúra. 
     Výrobná funkca v obci  je doplnková, jej význam postupne klesá, viaže sa najmä na 
klesajúcu základnú poľnohospodársku výrobu. Stabilizáciu pracovných miest nepriaznivo 
ovplyvňuje nedostatok pracovných príležitostí (v obci je len 20 pracovných miest), 77 % 
ekonomicky aktívnych obyvateľov dochádza za prácou mimo obec.  
Infraštruktúra – doprava. Obec Hostovice má priame cestné spojenie len s tromi susednými 
obcami - Osadným, Nižnou Jablonkou a  Pčoliným.  Okresné mesto Snina plní pre spádové 
územie funkciu obslužného sídla poskytujúceho obyvateľom Hostovíc viaceré základné aj 
vyššie služby (školstvo, zdravotníctvo, obchod, služby), je prístupná cez obec Pčoliné, pričom 
ich spája cesta II. triedy Medzilaborce – Hostovice - Snina, ktorá tvorí regionálnu spojnicu 
severných častí horného Zemplína v riešenom území.  
     Ostatné obce v záujmovom území nemajú v súčasnosti s Hostovicami priame spojenie 
verejnou cestnou komunikáciou. Spojenie s ostatnými susednými obcami je len po lesných 
cestách, prevažne cez horské hrebene.  
Infraštruktúra – energetika. V rámci obcí v širšom záujmovom území (vrátane obce 
Hostovice) spoločne využívanou infraštruktúrou je 22 kV VN elektrická distribučná sieť a 
vysokotlakový plynovod. 
Infraštruktúra - telekomunikácie. 
     Na pevnú telefónnu sieť je obec napojená z automatickej telefónnej ústredne Slovak 
Telecomu v Snine.  
     Pre navrhovaný stav 130 bytov a občiansku vybavenosť je potrebné zabezpečiť kapacitu 
na celkový počet 150 optických prípojok ftth, aby bolo možné plné pokrytie obce 
internetovými pripojeniami aj účastníckymi stanicami.  
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     Územie obce je pokryté signálom mobilných telefónnych  operátorov, kvalita signálu však 
nie je dostatočná. Pre skvalitnenie pokrytia je potrebné vybudovať základňovú stanicu 
niektorého mobilného operátora. 
     Rozvod obecného rozhlasu je zrealizovaný závesným káblom, ktorý je ukotvený na 
podperných bodoch distribučnej siete NN.  Po určitých vzdialenostiach sú na týchto 
podperných bodoch osadené reproduktory.  Ovládanie obecného rozhlasu je z rozhlasovej 
ústredne, ktorá je v budove Obecného úradu. 
     Príjem televízneho signálu je zabezpečený pomocou televíznych antén a satelitných 
parabol. V súčasnej dobe aj v obci pribúdajú  domy  so satelitným príjmom, ktorý 
zabezpečuje kvalitný príjem.   
Infraštruktúra – odpady a nakladanie s odpadmi. 
     V súčasnosti rodinné domy a zariadenia občianskej vybavenosti sú a budú vybavené 110 l 
zbernými nádobami na odpad a nádobami alebo vrecami na odpad, vyžadujúci separáciu. 
Vývoz domového, ale aj separovaného odpadu je zabezpečovaný zmluvným vývozcom.  
     Tekuté odpady do doby vybudovania miestnej čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú a budú 
odvádzané verejnou kanalizáciou do nepriepustných žúmp a vyvážané do ČOV Snina. 
     Návrh územného plánu počíta s vybudovaním kompostoviska pre hospodárenie 
s biologickým odpadom a zberného dvora pri futbalovom hrisku, tiež sa počíta 
s umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na odpad. 
     V riešenom území sa mimo zastavaného územia vyskytujú divoké skládky odpadu, tie by 
mali byť postupne odstránené a zhodnotené, veľkokapacitné kontajnery by mali vylúčiť 
možnosť ukladania divokých skládok. 
 

 
10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, archeologické náleziská 

     Obec Hostovice je historické sídlo (prvá písomná správa z r. 1343). V obci nie sú evidované 
kultúrne pamiatky, nachádza sa tu však viacero historických pamätihodností najmä z obdobia 
I. svetovej vojny.  
     Na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku je vytypovaný grécko-katolícky chrám 
Pokrova Presvätej Bohorodičky z roku 1764 
     V riešenom území sa nachádza evidovaná archeologická lokalita – historické jadro obce, 
kde sa predpokladajú archeologické nálezy z obdobia stredoveku až novoveku.  V obci sa 
zachovali aj objekty pôvodnych ľudových stavieb, medzi pamätihodnosti obce a jej katastra 
patri aj vojenský cintorín z I. svetovej vojny, bojisko na kóte Skory, dolný mlyn a kaplnky 
a kríže v extraviláne obce.  
     Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci s príslušným 
stavebným úradom pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, či inej hospodárskej činnosti 
zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk na 
územiach aj mimo vyššie uvedených území s evidovanými a predpokladanými 
archeologickými nálezmi v procese územného a stavebného konania. 
 
11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality 
 
     V riešenom území sa paleontologické náleziská nevyskytujú a v súvislosti s poznatkami 
o geologickej stavbe územia sa ani nepredpokladajú.  
     V katastrálnom území obce, severne od obce je v geologických podkladoch podchytená 
geologicky významná lokalita – odkryv s profilom (menilitové vrstvy s čiernymi, hnedými 
nevápnitými i vápnitými ílovcami veku vrchný eocén – spodný oligocén). 
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12. Iné zdroje znečistenia (hlukové pomery, vibrácie, žiarenie) 
 
     Z iných zdrojov znečistenia hluk v obci a jej katastri pochádza prevažne z prevádzky 
motorových vozidiel na cestných komunikáciách a z prevádzky poľnohospodárskych strojov. 
Vzhľadom k intenzite dopravy, ktorá je na cestných komunikáciách v úsekoch Pčoliné – 
Hostovice, Osadné – Hostovice, Nižná Jablonka - Hostovice relatívne malá, v riešenom území 
sú hlukové pomery podlimitné.   
     Zdroj možných vibrácii sa v riešenom území nevyskytuje. 
     Radónové riziko z geologického podložia v hrubých rysoch je v severnej polovici katastra 
a v juhozápadnej časti nízke, sídlo a prevážna časť poľnohospodárskej krajiny v údolí 
Hstovického potoka ležia v časti katastra so stredným radónovým rizikom. Uvedená 
informácia limituje vhodnosť stavebného využitia územia so stredným radónovým rizikom 
(vo vzťahu k zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoších predpisov a vyhl. MZ SR č. 
528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie žiarenia 
z prírodného žiarenia). 
 
13. Zhodnotenie súčasných environmentálnych problémov 
 
      Do katastrálneho územia obce Hostovice nezasahuje nijaká zaťažená oblasť vyčlenená 
v zmysle environmentálnej regionalizácie SR z roku 1997 a jej aktualizácii v rokoch 2002 
a 2005. 
Súčasné najdôležitejšie environmentálne problémy obce je možné prezentovať nasledovne: 
▪ absencia verejného vodovodu, 
▪ absencia splaškovej kanalizácie,  
▪ nedostatočná protipovodňová ochrana, hrozba povodňových záplav prívalovými vodami, 
absencia účinných vodozádržných opatrení 
▪ nelegálne divoké skládky odpadu, resp. doterajší spôsob nakladania s odpadmi 
Ako ostatné environmentálne problémy v katastri obce je možné určiť: 
▪ Svahové deformácie (zosuvy) 
 
 
 
 

III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na životné 
prostredie vrátane zdravia a odhad ich významnosti (predpokladané vplyvy priame, 
nepriame, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, dočasné, dlhodobé a trvalé) 
podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie 
  
 
1.  Vplyvy na obyvateľstvo – počet obyvateľov dotknutých vplyvmi navrhovanej činnosti  
      v dotknutých obciach, zdravotné riziká, sociálne a ekonomické dôsledky a súvislosti,  
      narušenie pohody a kvality života, prijateľnosť činností pre dotknuté obce, iné vplyvy 
 
     Údaje o počte obyvateľov dotknutých navrhovaným územným plánom s predpokladaným 
demografickým vývojom do roku 2040 sú uvedené v časti C, kap.II, podkapitole 9.  
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     Návrh územného plánu je koncipovaný tak, aby vznikli podmienky pre stabilizáciu 
obyvateľstva (demografická skladba je regresívna), o.i. preto aj v návrhovom období (do r. 
2040) počíta s výstavbou 30 bytov, z toho 11 ako náhradu nevyhovujúceho bytového fondu.  
     Výstavba rodinných domov sa sústredí do dvoch lokalít – za obecným úradom a v lokalite 
Za kyslovskými humnami, v ostatných častiach obce vo voľných prelukách.  Vo výkresovej 
časti návrhu územného plánu sú vyznačené plochy pre možnosť výstavby cca 60 rodinných 
domov, čím je vymedzená dostatočná rezerva pre nerovnomerné zastavanie jednotlivých 
lokalít. 
     V súčasnosti je v obci vybudovaná len minimálna základná občianska vybavenosť. V riešení 
územného plánu sa predpokladá ďalší rozvoj občianskej vybavenosti so zameraním na 
zvýšenie kvality služieb. 
     Urbanistická koncepcia rozvoja obce v oblasti občianskej vybavenosti rieši tri základné 
úlohy – dotváranie vybavenostného centra obce, vytvorenie zariadení pre seniorov 
a doplnenie športových zariadení v obci (čo sa týka športových zariadení, existujúce ihriská 
budú zrekonštruované, nové maloplošné ihriská sú navrhnuté pri futbalovom hrisku). 
Samostatne urbanistická koncepcia rieši aj vytvorenie rekreačných areálov – navrhnutý je 
nový športový a rekreačný areál pre zimné športy v lokalite Hora v nadväznosti na rekreačný 
areál Dobrovka, ktorý sa rozvinie okolo navrhovanej malej vodnej nádrže (rybníka).  
     V záujme udržania poľnohospodárskej výroby a pracovných príležitostí rieši urbanistická 
koncepcia rozvoja obce zachvanie areálu hospodárskeho dvora západne od obce 
a hospodárskeho dvora Osadné v katastri Hostovice. V nich sa navrhuje aj využitie na 
zariadenia pre spracovanie miestnych produktov a tiež výstavba kompostoviska pri 
navrhovanej miestnej čistiarni odpadových vôd. 
     Návrh územného plánu kladie tiež dôraz na rozvoj rekreačných služieb aj vo vzťahu 
k pracovným príležitostiam; počíta priamo v obci s ubytovaním na súkromí a chalupárskou 
rekreáciou, na rozvoj rekreačno-športových zariadení návrh územného plánu navrhuje 
lokality Dobrovka, Pod horou a Kyslovská kyčerka. V návrhu územného plánu sú 
prezentované zámery zriadenia turistických chodníkov, výstavba vyhliadkových veží na vrchu 
Skory a v lokalite Osoj, turisticko-edukačného centra pri PR Hostovické lúky a v lokalite 
Poľana a tiež siete cyklotrás nadväzujúcich na medzinárodnú cyklistickú magistrálu Karpatská 
cyklistická cesta.  
     Jednoznačne pozitívny vplyv na kvalitu života obyvateľov bude mať výstavba verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie a ČOV. 
     ÚPN obsahuje také riešenia, ktoré by v sebe nemali niesť riziká ohrozenia zdravotného 
stavu obyvateľstva, ktoré by mali negatívne sociálno-ekonomické dopady alebo by významne 
narušovali pohodu a kvalitu života, resp. stav životného prostredia. Obsahuje riešenia, 
ktorými sa skvalitnia ekonomické, sociálne a zdravotné podmienky pre dotknuté 
obyvateľstvo. 
     Hodnotiac vplyvy zámerov návrhu územného plánu na obyvateľstvo a jeho zdravie ako 
celku, môžeme ich zaradiť medzi vplyvy priame i nepriame, kumulatívne, dlhodobé i trvalé. 
     Prechodné krátkodobé zhoršenie životných podmienok obyvateľov môže nastať pri 
stavebnej činnosti zvýšením hlučnosti, prašnosti, zvýšením produkcie odpadov 
(predovšetkým stavebných odpadov). Z dlhodobého hľadiska krátkodobé zhoršenie 
životných podmienok neznamená zvýšené riziko na obyvateľstvo. 
     Uvedené zámery návrhu územného plánu obce Hostovice potenciálne zvyšia možnosti 
zamestnanosti domáceho obyvateľstva, sociálne a demografické pomery, s vplyvom na 
úroveň verejného zdravia. 
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2.  Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy  
      a geomorfologické pomery 
 
     Realizácia stavieb a činností podľa Návrhu územného plánu obce Hostovice nebude mať 
významný negatívny vplyv na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické 
pomery. 
     Vplyvy na horninové prostredie sa predpokladajú v etape výstavby plánovaných objektov 
v dôsledku odstránenia nadložných vrstiev a obnaženia horninového základu – tieto vplyvy 
nebudú siahať nadmerne do hĺbky a nebudú podstatne narúšať horninu. Prípadné vplyvy 
budú priame a trvalé. Do priestorov lokalít s aktívnymi a potenciálnymi zosuvmi aktivity 
navrhované v územnom pláne nie sú umiestňované. 
     V katastrálnom území obce Hostovice sa nenachádzajú dobývacie priestory nerastov 
a hornín, ani nie sú vytýčené chránené ložiskové územia a prieskumné územia. Z toho 
hľadiska sú vplyvy na nerastné suroviny vylúčené. Nachádza sa tu ale ložisko nevyhradeného 
nerastu (LNN) „Hostovice – ostatné suroviny (4426)“, ktoré eviduje ŠGÚDŚ Bratislava. Návrh 
územného plánu túto skutočnosť rešpektuje. 
 
3.  Vplyvy na klimatické pomery 
 
     Povaha realizácie stavieb a činností podľa návrhu územného plánu nevyvolá zmeny 
v klimatických pomeroch obce a v jej okolí. 
     Určité „mikrozmeny“ v mikroklíme príľahlého okolia vyvolá budovanie prehrádzok 
a malých vodných prahov na zníženie rýchlosti odtoku, malých vodných nádrží a poldrov. 
Toto ovplyvnenie nebude zásadnej povahy, nebude mať negatívne vplyvy na klímu obce (a 
teda obyvateľstvo a jeho zdravie). Práve naopak, počas horúcich a suchých letných dní môžu 
existencia vodnej nádrže, pokojnej vodnej hladiny i vodozádržné opatrenia prispieť 
odparovaním v nedefinovanej vzdialenosti od zdrží k vylepšeniu klimatických pomerov. Tieto 
vplyvy budú sekundárne. 
 
4.  Vplyvy na ovzdušie 
 
     Realizácia navrhovaných stavieb a činností prezentovaných v návrhu územného plánu 
nevyvolajú negatívne zmeny v ovzduší. Územný plán nenavrhuje prevádzky a činnosti, ktoré 
by potenciálne významne ovplyvňovali kvalitu ovzdušia. 
     Krátkodobo vplyvy na ovzdušie môžu spôsobiť stavebné práce v bezprostrednom okolí 
stavby formou výšenej prašnosti a emisií z pohybu dopravných a stavebných mechanizmov 
a úpravy povrchu v kontakte s pôdou, prípadne horninovým podložím. Tieto vplyvy budú 
sekundárne, krátkodobé resp. dočasné.  
     Na kvalitu ovzdušia v negatívnom zmysle môže potenciálne pôsobiť zvýšenie intenzity 
dopravy v obci a v príľahlých častiach katastra v súvislosti s realizáciou cestného prepojenia 
obcí Hostovice a Osadné s poľskou Balnicou; zámer vyplýva z koncepcie dopravy 
Prešovského samosprávneho kraja, ktorý logicky návrh územného plánu rešpektuje. 
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5.  Vplyvy na vodné pomery (napr. kvalitu, režimy, odtokové pomery) 
 
      V návrhu územného plánu v zastavanom území obce sa počíta s úpravou Hostovického  
potoka a jeho prítokov na prietok Q₁₀₀, resp. Q₅ až Q₂₀. Predpokladané vplyvy  je možné 
vyhodnotiť ako priame a dlhodobé. 
     V textovej časti návrhu územného plánu sa uvádza, že úpravy majú mať prírodný 
charakter, nesmú obmedziť migráciu rýb a ostatných vodných živočíchov. 
     Územný plán navrhuje na zabezpečenie správneho hospodárenia s povrchovými vodami 
aplikovať opatrenia zamerané na spomalenie odtoku vody v povrchových tokoch 
a odtokových trasách. Opatrenia zahŕňajú nutnosť prehĺbenia dna a aplikovanie 
vodozádržných opatrení v krajine: budovanie kaskád spomaľujúcich prietok vody, 
vybudovanie retenčných nádrží, poldrov a prehrádzok. Úpravy tokov majú byť vegetačné, 
bez spevneného dna. Predpokladané vplyvy je možné vyhodnotiť ako priame, kumulatívne 
(kumulácia vodozádržného efektu), dlhodobé až trvalé (najmä pri prevádzke malých vodných 
nádrží a poldrov). 
     V súvislosti so zrážkovými vodami budú zriaďované zasakovacie prvky pri spevnených 
plochách, uprednostňované dláždené pešie plochy oproti betónovým a asfaltovým. Zrážkové 
vody nebudú odvádzané do splaškovej kanalizácie, na ich odvádzanie bude slúžiť sústava 
priekop vedúcich popri miestnych komunikáciách a ako ochrana pred prívalovými vodami zo 
svahov sústava záchytných rigolov na okraji poľnohospodárskych pozemkov, pre tento účel 
návrh územného plánu predpokladá aj udržiavanie mokradí, prirodzených zasakovacích 
pásov a medzí v krajine Predpokladané vplyvy je možné vyhodnotiť ako nepriame, 
kumulatívne a dlhodobé až trvalé. 
     Realizácia stavieb, ktorými sa bude zasahovať priamo do tokov vrátane úprav 
s protipovodňovými cieľmi ovplyvnia vodné pomery v území. Okrem ekologického ponímania 
prístupu k úpravám zásahy sú však plánované aj s cieľom chrániť majetok a 
zdravie obyvateľov pred povodňovými prietokmi. 
     Návrh výstavby splaškovej kanalizácie, nemiešanie jej aktívneho obsahu so zrážkovými 
vodami a výhľadovo výstavba ČOV napomôžu zvýšeniu kvality povrchových vôd. 
Predpokladané vplyvy je možné vyhodnotiť ako priame a dlhodobé. 
     V územnom pláne je navrhnutá obnova malej vodnej nádrže – rybníka v lokalite 
Dobrovka. 
     Návrh územného plánu konštatuje, že do západného okraja riešeného katastra zasahuje 
okraj zátopového územia plánovanej vodnej nádrže Nižná Jablonka. 
     Vplyvy na vodné pomery ako celku budú teda rozmanité v závislosti od povahy zámeru 
a rozmanité čo do hodnotenia. 
      
      6.  Vplyvy na pôdu (napr. spôsob využívania, kontaminácia, pôdna erózia) 
     Pre navrhovanú výstavbu najmä v extraviláne je potrebné zabrať pozemky pôvodne 
využívané ako poľnohospodárska pôda. Vyhodnotenie perspektívneho záberu PP bude  
spracované formou samostatných príloh. V riešenom území nie je navrhovaný záber lesného 
pôdneho fondu. 
     Realizácia činností a stavieb podľa ÚPN nebude mať negatívne vplyvy na pôdy, až na 
čiastočné úbytky pôdneho fondu. Výstavba rodinných domov, bytov a rozšírovanie objektov 
občianskej vybavenosti sa dotknú pôdy v rámci súčasného zastavaného územia, aj mimo. 
Vplyvy úbytku pôdneho fondu čo do hodnotenia budú priame a trvalé. 
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     Poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia bude zasiahnutá trvalými úbytkami 
predovšetkým realizáciou zástavby rodinných domov v nových lokalitách rošírením 
pôvodného zastavaného územia obce o tieto lokality a trvalými úbytkami pôdy v súvislosti 
s umiestnením plánovaných objektov v navrhovaných lokalitách určených na rozvoj 
rekreačno-športových zariadení (lokality Dobrovka, Pod horou a Kyslovská kyčerka). 
     Prehľad záberov poľnohospodárskej pôdy bude samostatnou súčasťou dokumentácie ÚPN 
po dopracovaní návrhu územného plánu podľa pripomienok z procesu prerokovania. 
     Nepredpokladá sa v súvislosti s návrhmi územného plánu kontaminácia pôd,  ohrozenie 
čistoty alebo kvality pôd. Pri realizácii stavieb stavebník je povinný odstrániť ornicu z plochy 
stavby, skladovať ju a použiť na také účely, aby na inom mieste plnila funkciu ornice. 
     Základným predpokladom pred výstavbou objektov je vyňatie príslušných častí pozemkov 
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.  
     Návrh územného plánu prezentuje opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu pôdnej 
erózie, najmä v súvislosti s hospodárením s povrchovými vodami (pozri vyššie kap. III.5 
Vplyvy na vodné pomery). 
 
7.  Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy 
     V podstate každý jeden zásah do pôvodných prírodných pomerov môže znamenať 
ovplyvňovanie fauny a flóry. Z dôvodu, že významnejšie spoločenstvá flóry a fauny a niektoré 
významné biotopy sa viažu na plochy vymedzené ako prvky územného systému ekologickej 
stability (ÚSES) a do niektorých týchto plôch navrhované aktivity podľa ÚPN zasahujú, je 
všeobecný predpoklad, že pri nerešpektovaní ekologických potrieb krajiny  - jej segmentov 
môže dôjsť k významnejším negatívnym vplyvom na flóru a faunu a významné biotopy 
z hľadiska plošného záberu a redukcie ich funkcie. 
     V návrhu územného plánu obce Hostovice sú prezentované aktivity, u ktorých je 
predpoklad, že môžu negatívne, indiferentne, ale i pozitívne vplývať na významné druhy 
rastlín, živočíchov a ich biotopy (štandardné životné podmienky), resp, na významné biotopy 
v zmysle klasifikácie „európsky a národne významné“. 
     Z aktivít, prezentovaných v návrhu územného plánu, u ktorých je predpoklad vplyvu na 
flóru, faunu a biotopy, sú vybrané tieto:     
     V zastavanom území obce, resp. na jej okraji: Výstavba rodinných domov, doplnenie 
zariadení občianskej vybavenosti; doplnenie rekreačných a športových plôch v obci;  výroba 
a sklady v areáli hospodárskych dvorov; úpravy hlavnej cestnej komunikácie v prieťahu 
obcou a úpravy miestnych komunikácií, zriadenie parkovísk, vybudovanie zástavkových ník 
pre verejnú dopravu;  výstavba verejného vodovodu v intraviláne; vybudovanie splaškovej 
kanalizácie; vybudovanie ČOV; odvádzanie dážďových vôd; úprava Hostovického potoka 
a jeho prítokov v obci na Q₁₀₀ a prítokov v obci na Q₅ až Q₂₀; doplnenie plynofikácie obce; 
rozvoj verejnej zelene v obci. Všeobecne vplyvy týchto stavieb a činností nebudú podstatné 
a budú mať len mierny efekt predovšetkým na faunu, tolerujúcu urbánne prostredie. 
     V zastavanom území sa zámery návrhu územného plánu napriek širokej škále návrhov 
prakticky nedotknú; chránená fauna, predovšetkým avifauna tolerujúca a využívajúca 
urbánne prostredie je schopná sa v súvislosti s ľudskými aktivitami premiestňovať 
a primerane na ne reagovať. Tu je potrebné konkrétne realizáciu aktivít plánovať tak, aby 
neboli podstatne narušené niektoré cykly, ako napr. hniezdenie a výchova mláďat. 
Predpokladané vplyvy je možné vyhodnotiť ako nepriame, sekundárne a krátkodobé. 
     Vo voľnej krajine, t.z. mimo zastavaného územia obce z aktivít, prezentovaných v návrhu 
územného plánu, u ktorých je predpoklad vplyvu na flóru, faunu a biotopy, sú vybrané tieto:     
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Z dopravných stavieb predovšetkým budovanie turistických trás; cyklistických trás; účelových 
ciest; cesty II.triedy (obchvatu západne od obce), z vodných stavieb obnovenie malej vodnej 
nádrže (rybníka) v areáli Dobrovka; vybudovanie systému poldrov; vybudovanie miestnej 
čistiarne odpadových vôd pri JZ okraji obce; zo stavieb verejnej občianskej vybavenosti 
budovanie turistických rozhľadní na vrchu Skory a v lokalite Osoj; vybudovanie lyžiarskeho 
areálu; zriadenie turisticko-edukačného centra pri PR Hostovické lúky.  
     Vplyvy uvedených stavieb a činností môžu byť podstatnejšie a ich rozsah, dosah a účinky 
je možné hodnotiť v závislosti od povahy a plošného vyjadrenia stavby alebo činnosti. 
     Vplyv niektorých vyššie uvedených zámerov návrhu územného plánu na chránené rastliny, 
biotopy, chránené živočíchy a ich biotopy bude nepodstatný až indiferentný. Podstatnejší 
vplyv môžu mať zámery – budovanie systému poldrov, budovanie lyžiarskeho areálu v 
prostredí lúčno-pasienkových ekosystémov. V čase budovania môžu byť narušené najmä 
pobytové a hniezdne možnosti niektorých chránených druhov vtákov (chrapkáč poľný, 
prepelica poľná a niektoré druhy spevavcov hniezdiacich v bylinnom poraste). Na druhej 
strane budovanie systému poldrov okrem kladného účinku z hľadiska ochrany zdravia 
a majetku obyvateľov pred prívalovými povodňovými vodami vytvorí relatívne nové  
ekosystémy, odolné voči relatívne krátkodobému vplyvu prívalových vôd. 
     Vybudovanie, resp. obnova vodnej nádrže v lokalite Dobrovka môže mať pozitívny vplyv 
na kvalitu i kvantitu biodiverzity; prostredie vodnej nádrže môže prilákať niektoré druhy 
vodných a pri vode žijúcich vtákov. 
     Migračné trasy miestnej úrovne u terestrických živočíchov (za potravou, za 
rozmnožovaním) nie sú plánovanými zámermi podstatne narušené. Výlučne terestrické 
biokoridory, ktoré využívajú predovšetkým cicavce (vysoká zver, šelmy) nebudú dotknuté, 
pretože definovanie takého biokoridoru nie je viazané na úzky koridor, ale naopak, na 
relatívne široký; to sa týka aj avifauny v priestore. V riešenom území biokoridor, spájajúci 
Laboreckú vrchovinu s Bukovskými vrchmi v širokom páse pozdĺž hraníc s Poľskom nebude 
zámermi územného plánu narušený a negatívne ovplyvňovaný (lesný komplex pod 
prameniskom Udavy, lesný komplex Drozdiačky a lesný komplex JZ od kóty 857 Skory). 
Predpokladané vplyvy je možné vyhodnotiť ako nepriame, sekundárne a krátkodobé alebo 
dočasné. 
     Migrácia, resp. odovzdávanie genetických informácií  limnických (vodných) živočíchov sa 
v riešenom území deje výlučne vo vodnom prostredí, ktoré predstavuje médium hydrickej 
časti hydricko-terestrických biokoridorov – tečúca voda. Na niektorých miestnych vodných 
tokoch územný plán o.i. navrhuje vodozádržné sústavy – prehrádzy, kaskády; ide o pozitívny 
prvok, z hľadiska migrácie vodných živočíchov nesmú však stavby (vrátane malých vodných 
nádrží) na tokoch pôsobiť ako neprekonateľné migračné bariéry. Predpokladané vplyvy je 
možné vyhodnotiť ako nepriame, sekundárne a krátkodobé alebo dočasné v prípade, ak 
stavby a činnosti nebudú mať bariérový efekt. Ak sa vodozádržné stavby stanú bariérami,  
negatívne vplyvy budú vyhodnotené ako priame, kumulatívne a dlhodobé. 
Predpokladané vplyvy aktivít, prezentovaných v návrhu ÚPN na biotopy: 
     Zámery návrhu územného plánu, ktoré budú znamenať podstatnejšie zásahy do 
prírodného prostredia a teda teoreticky aj do biotopov sa okrem zastavaného územia obce 
sústreďujú na plochy v súčasnej poľnohospodárskej krajine, naviazané na blízkosť sídla. 
     Biotopy európskeho alebo národného významu uvedené v kap. C.II.6 sú zámermi návrhu 
územného plánu takmer nedotknuté. Napriek tomu je možné, že v niektorých prípadoch 
môžu byť atakované pri nerešpektovaní ich reálnej existencie; v tomto prípade je potrebné 
pred realizáciou zámeru konzultovať vhodnosť alebo presné umiestnenie s príslušnou 
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odbornou organizáciou štátnej ochrany prírody. Jedná sa potenciálne o nasledujúcu 
realizáciu zámerov: 
▪ Výstavba turistickej rozhľadne v lokalite Osoj. V tejto lokalite sa vyskytuje aj biotop, 
v ktorom sa vyskytuje väčšia populácia európsky významného druhu modráčika horcového, 
symbioticky naviazaného na chránený druh rastliny – horec pľúcny a na mravce 
a mraveniská. 
▪ Podobne na malej lokalite vo vidlici medzi cestnou komunikáciou a Ovčím potokom na 
západnom konci obce Hostovice sa nachádza biotop toho istého chráneného druhu – ako je 
uvedené vyššie. Výhľadovo do tohto priestoru má byť podľa zámeru návrhu územného plánu 
umiestnené teleso účelovej spevnenej cesty, obchádzajúcej sídlo zo severu. Tu je potrebné 
konzultovať miesto vyústenia, aby nedošlo k degradácii biotopu. 
▪ Ten istý druh a v rovnakých životných podmienkach sa vyskytuje na rozľahlejšej lúke, ktorá 
leží vo vidlici sútoku Hostovického potoka a Skorského potoka v krajine medzi kótami 544 
a 554. Po boku tejto lokality z juhu na sever návrh územného plánu situuje spevnenú účelovú 
komunikáciu, ktorá môže fyzicky degradovať biotop chránených druhov, uvedených vyššie.  
      
      
8.  Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, scenériu krajiny 
     Málo výrazné vplyvy na štruktúru a scenériu krajiny bude mať situovanie a výstavba 
nových športovo-rekreačných areálov, vybudovanie, resp. obnova malej vodnej nádrže 
(rybníka) a vybudovanie poldrov. Vzniknú tým nové krajinné prvky nadväzujúce na sídlo 
Hostovice, ktoré nebudú pohľadovo rušiť vnímanie krajiny. 
     Výraznejšie sa zmení vnímanie súčasnej krajiny umiestnením vyhliadkových veží v lokalite   
Osoj a na vrchu Skory je na diskusiu, či sú v riešenom katastri potrebné dva vyhliadkové veže. 
     Podstatné zmeny vo vnímaní scenérie krajiny zo strany zámerov návrhu územného plánu 
nenastanú.  
     Vplyvy na krajinu je možné vyhodnotiť ako priame, ale aj sekundárne a trvalé, prípadne 
dlhodobé. 
 
9.  Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability. 
Vplyvy na chránené územia sa teoreticky môžu týkať celej čiastkovej sústavy rôznych 
kategórií chránených území v riešenom katastri (v podstatnej miere sú to chránené územia 
rôznych kategórií, situované nielen v katastrálnom území obce Hostovice, ale zaujímajú širší 
geografický rozsah).  
     Do katastrálneho územia obce Hostovice zasahujú, alebo sú v ňom umiestnené 
nasledujúce chránené územia: 
 
Chránené územia národnej siete: 
▪ Národný park Poloniny 
▪ Chránená krajinná oblasť Laborecká vrchovina 
▪ Prírodná rezervácia (PR) Hostovické lúky 
▪ Prírodná rezervácia (PR) Udava 
 
Chránené územia NATURA 2000 (európskej siete) 
▪ Chránené vtáčie územie (SKCHVÚ002) Bukovské vrchy 
▪ Chránené vtáčie územie (SKCHVÚ011) Laborecká vrchovina 
▪ Územie európskeho významu (SKUEV0229) Bukovské vrchy 
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▪ Územie európskeho významu (SKUEV0386) Hostovické lúky 
 
      Všetky tu uvedené chránené územia národnej i európskej siete sa v rôznej miere 
prekrývajú, takže sa prekrývajú aj vplyvy, ktoré sa v tejto kapitole hodnotia. 
     Zároveň prekryvy a konkrétnosti hodnotenia vplyvov sa týkajú aj  
▪ Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenou v rámci programu 
UNESCO Človek a biosféra a 
▪ Lokality svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných 
regiónov Európy". 
Poznámka: Detailnejšie sú uvedené chránené územia charakterizované v kap. C.II.8. tejto správy o hodnotení. 
 

Zámery návrhu územného plánu Hostovice, ktoré potenciálne majú alebo môžu mať vplyv 
na chránené územia: 
▪ Športovo-rekreačný areál zimných športov. Umiestnený v poľnohospodárskej krajine 
v CHKO Laborecká vrchovina, prekrýva sa s ÚEV Laborecká vrchovina. Stavby obslužných 
objektov znamenajú zmenšenie prírodnej  plochy. Doterajšie lúčne ekosystémy ostávajú vo 
vymedzení areálu zimných športov v podstate nedotknuté a v jarnom až jesennom období 
poľnohospodárske plochy by mali byť využívané tak, ako doteraz; t.z. že ostávajú možnosti 
pre hniezdenie tu žijúceho vtáctva (prepelica, jarabica, chriašteľ poľný a i. ). Vplyv priamy, 
dlhodobý a trvalý a málo podstatný. 
▪  Rekreačný areál Dobrovka. Umiestnený v poľnohospodárskej krajine v CHKO Laborecká 
vrchovina, prekrýva sa s ÚEV Laborecká vrchovina. Stavby objektov znamenajú zmenšenie 
prírodnej plochy. Vplyv priamy, dlhodobý a stredne podstatný. Niektoré nové krajinné prvky 
môžu znamenať i pozitíva (pozri nižšie vodné stavby). 
▪ Stavba  viacúčelovej vodnej nádrže v lokalite Dobrovka, resp. obnova rybníka (plánovaná 
súčasť rekreačného areálu Dobrovka).  Obnova objektu vodnej nádrže potenciálne môže 
skvalitniť biodiverzitu krajinného segmentu – vodná hladina môže znamenať biotop pre 
vtáctvo, cicavce a hmyz naviazaný na vodné prostredie. Vplyv bude priamy, sekundárny, 
kumulatívny, synergický a dohodobý. 
▪ Úprava Hostovického potoka v zastavanom území obce na Q₁₀₀., jeho menších prítokov 
v zastavanom území na Q₅ až Q₂₀. Návrh územného plánu prezentuje úpravy biotechnickými 
metódami. Pri akceptovaní týchto metód sa podstatne nenarušia ekologické funkcie 
vodného toku – lokálneho biokoridoru. Vplyv priamy a nepriamy, kumulatívny, dlhodobý až 
trvalý. Úpravy Udavy, jej prirodzeného stavu sú v návrhu územného plánu vylúčené. 
▪  Vybudovanie poldra na Hostovickom potoku severovýchodne od obce. Z hľadiska vplyvu na 
chránené vtáčie územie a druhy, realizácia zámeru bude málo podstatná pod podmienkou, 
že nebude prerušený biokoridor Hostovického potoka odstránením súčasnej sprievodnej 
vegetácie toku – brehových porastov, ktoré sú zároveň hniezdiskom viacerých chránených 
druhov vtákov naviazaných spôsobom života na pobrežný biotop, vrátane aj iných skupín 
živočíchov a že práce na budovaní poldra budú realizované výhradne mimo hniezdneho 
obdobia a obdobia výchovy mláďat. Vplyvy budú pri dodržaní uvedenej podmienky priame 
i nepriame a dlhodobé aj trvalé, pri nedodržaní podmienky budú sekundárne, čo bude 
znamenať negatívny zásah do biodiverzity súčasnej úrovne. 
▪  Vybudovanie poldra na bezmennom toku južne od kóty 664 (tesne pri katastrálnej hranici 
Hostovice - Osadné). Pre tento zámer platia tie isté závery, ako sú vyjadrené vyššie 
v súvislosti s vybudovaním poldra na Hostovickom potoku. 
 ▪ Úpravy tokov vodozádržnými metódami (prahy, kaskády, prehrádzky) v poľnohospodárskej 
a lesnej krajine v CHKO Laborecká vrchovina, NP Poloniny, CHVÚ Bukovské vrchy, CHVÚ 
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Laborecká vrchovina, Medzinárodná biosf.rezervácia Východné Karpaty, Lokalita 
svet.dedičstva UNESCO. Tie budú jednoznačne pozitívnym prvkom, nesmú však svojím 
charakterom vytvárať bariérový efekt na toku. Jednoznačne pozitívne vplyvy priame, 
nepriame, sekundárne, kumulatívne, dlhodobé. 
▪  Stavby turistických rozhľadní v lokalitách Osoj (CHKO Laborecká vrchovia, ÚEV Laborecká 
vrchovina) a Skory (rozmedzie CHKO Východné Karpaty, NP Poloniny, CHVÚ Bukovské vrchy, 
CHVÚ Laborecká vrchovina, ÚEV Bukovské vrchy). Počas výstavby v nevhodnom termíne, 
predovšetkým počas hniezdenia vtáctva a výchovy mláďat vplyvy priame negatívne, 
sekundárne negatívne, krátkodobé, resp. dočasné. Počas stavby v mimohniezdnom období je 
vplyv indiferentný, pre turizmus pozitívny, dlhodobý. 
▪  Výstavba cestného obchvatu cesty II. triedy západne od obce. Zámer zasiahne do integrity 
súčasnej poľnohospodárskej krajiny v priestore medzi sídlom a západne položeným lesným 
komplexom, je však výsostne potrebný pre odľahčenie negatívnych vplyvov dopravy po 
súčasnej ceste II.triedy v intraviláne sídla Hostovice. Trasa bude viesť v poľnohospodárskom 
segmente krajiny, ktorá je pod vplyvmi zastavaného územia obce. 
▪  Zriadenie hlavnej turistickej trasy a jej prípadné úpravy a údržba od cintorína z 1.svetovej 
vojny v Hostoviciach cez turistické rozhľadne v lokalitách Osoj a Skory k osáriu (krypte) 
v Osadnom a do sedla na hraničnom hrebeni s turistickým prechodom do Poľska Osadné – 
Baligród. Budovanie úsekov, údržba a úpravy vhodné v mimohniezdnom období, 
v hniezdnom období neprípustné. Týka sa chránených území – CHKO Laborecká vrchovina, 
CHVÚ Laborecká vrchovina, NP Poloniny, CHVÚ Bukovské vrchy, ÚEV Bukovské vrchy. 
Prípadné práce, ale aj pohyb turistov na turistickej trase môžu v období hniezdenia a výchovy 
mláďat vyvolať nepriaznivé stavy u druhov, predovšetkým európskeho významu a 
ich biotopov. Predpokladané vplyvy môžu byť priame i nepriame, sekundárne, dočasné 
i dhodobé, prípadne aj trvalé. 
▪  Zriadenie turistickej trasy od rozhľadne Skory na hrebeň Bukovských vrchov s napojením 
na hrebeňovú trasu východným smerom na Poloniny. Zámer sa týka NP Poloniny, CHVÚ 
Bukovské vrchy, ÚEV Bukovské vrchy. Charakteristika vplyvov je zhodná s popisom vyššie 
(hlavnej turistickej trasy Hostovice - Baligród). 
▪  Zriadenie okružnej turistickej trasy horskými hrebeňmi okolo obce a popri PR Hostovické 
lúky riešeného ako multifunkčný náučný chodník, t.z. aj pre cykloturistiku a v zimnom období 
aj pre lyžiarsku turistiku. Zámer sa týka príľahlých častí CHKO Laborecká vrchovina, CHVÚ 
Laborecká vrchovina, situačne okrajovo aj PR a ÚEV Hostovické lúky. Prípadné práce, ale aj 
pohyb turistov na turistickej trase môžu v období hniezdenia a výchovy mláďat u druhov 
vyvolať nepriaznivé stavy u druhov, predovšetkým európskeho významu a biotopov druhov. 
Predpokladané vplyvy môžu byť priame i nepriame, sekundárne, dočasné i dhodobé, 
prípadne aj trvalé. 
▪ Zriadenie cyklotrás. Ako cyklotrasy územný plán navrhuje využívať cetné komunikácie, 
ďalšie je možné vyznačiť po existujúcich poľných i lesných cestách. Zámer sa týka celej škály 
chránených území katastra, okrem PR a ÚEV Hostovické lúky. Prípadné práce na 
cyklotrasách, ale aj  pohyb turistov v rámci cykloturistiky môžu v období hniezdenia 
a výchovy mláďat u druhov vyvolať nepriaznivé stavy u druhov, predovšetkým európskeho 
významu a biotopov druhov. Predpokladané vplyvy môžu byť priame i nepriame, 
sekundárne, dočasné i dhodobé, prípadne aj trvalé. 
▪  Hlavné účelové cesty majú byť spevnené, s bezprašným krytom. Budovanie úsekov, údržba 
a úpravy sú vhodné v mimohniezdnom období, v hniezdnom období neprípustné. Týka sa 
chránených území – CHKO Laborecká vrchovina, CHVÚ Laborecká vrchovina, NP Poloniny, 
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CHVÚ Bukovské vrchy, ÚEV Bukovské vrchy, PR Udava. Situovanie účelovej cesty do PR 
Udava je diskutabilné a neodporúča sa! Prípadné práce, najmä stavebnou a údržbovou 
technikou môžu v období hniezdenia a výchovy mláďat vyvolať nepriaznivé stavy u druhov, 
predovšetkým európskeho významu a ich biotopov. Predpokladané vplyvy môžu byť priame 
i nepriame, sekundárne, dočasné i dhodobé, prípadne aj trvalé. 
▪  Severovýchodne od zastavaného územia obce podľa zámerov návrhu územného plánu 
majú byť v širšom okolí Dobrovky na okraji budúceho zastavaného územia obce vybudované 
autokemping, dotvorený futbalový areál a oddychová zóna. Zámer sa dotýka okrajovej časti 
CHKO Laborecká vrchovina a ÚEV Laborecká vrchovina. Zámermi sa zmenší „aktívna“ plocha 
vo vzťahu k CHKO Laborecká vrchovia, resp. ÚEV Laborecká vrchovina, je tu však aj 
problematika rozvoja obce nielen v priestorovej dimenzii, ale aj v oblasti sociálnej. 
Predpokladajú sa vplyvy priame i nepriame, sekundárne, kumulatívne a dlhodobé, resp. 
trvalé.  
▪  Zámery, týkajúce sa inžinierskych sietí – rozvodu elektrickej energie, budovania 
vodovodného radu a pod. mimo zastavaného územia, t.z. v CHKO, resp. CHVÚ nezasiahnu 
podstatným spôsobom do integrity uvedených chránených území. Z dôvodu, že dobudovanie 
plánovaných inžinierskych sietí zasiahne do priestorov pod priamym vplyvom zastavaného 
územia obce, vplyvy na uvedené chránené územia budú nepodstatné, až nulové. Z hľadiska 
vzdušného vedenia elektrickej energie je potrebné, aby nové pevné body vedenia boli 
opatrené technickými prvkami, zameranými na zabránenie dosadania veľkých druhov vtákov 
na stĺpy elektrického vedenia. 
▪  Severovýchodne  v katastrálnom území obce Hostovice, t.z. v častiach NP Poloniny, ktoré 
sa prekrývajú s územiami NATURA 2000 CHVÚ Bukovské vrchy a ÚEV Bukovské vrchy, sa 
plánuje vybudovanie, resp. dobudovanie a údržba turistických trás, účelových ciest 
a cyklotrás, tie nie sú početné. Iné aktivity nie sú predmetom plánovaných zámerov návrhu 
územného plánu. Prípadné údržbové a dobudovacie práce na plánovaných trasách, ale aj  
pohyb turistov môžu v období hniezdenia a výchovy mláďat u druhov vyvolať nepriaznivé 
stavy u druhov, predovšetkým európskeho významu a biotopov druhov. Predpokladané 
vplyvy môžu byť priame i nepriame, sekundárne, dočasné i dhodobé, prípadne aj trvalé, 
z hľadiska priestorového rozloženia stredne významné. 
▪ Zámery prezentované v návrhu územného plánu obce Hostovice sa nijakým spôsobom 
priamo nedotýkajú PR Hostovické lúky. 
 
Poznámka: Pri zámeroch, ktoré môžu v období hniezdenia a výchovy mláďat negatívne vplývať na populácie druhov vtákov, 
predovšetkým druhov európskeho významu, ktoré tvoria predmet ochrany v chránenom vtáčom území, ale aj významných 
druhov vtákov národného významu - napr. dravce,sovy, bocian čierny, stepné druhy a i., je nutné okrem načasovania prác, 
pohybu techniky a pod. aj dočasne obmedziť pohyb turistickej verejnosti po trase, ak do jej blízkosti zasahuje ochranné 

pásmo  hniezda významného chráneného druhu (kompetentný príslušný okresný úrad).  
Realizáciu každého jedného zámeru je nutné v predprojektovej i projektovej etape prejednať s územne príslušnou 
odbornou organizáciou Štátnej ochrany prírody Banká Bystrica – t.z. so Správami CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny 
v súčinnosti s Okresným úradom v Snine, odborom starostlivosti o životné prostredie. 

 
Vplyvy na územný systém ekologickej stability.  
Sumarizácia prvkov ÚSES v riešenom území: 
▪  Biocentrum provincionálneho významu Poloniny 
▪  Nadregionálne biocentrum (NRBc) Udava 
▪  Nadregionálne biocentrum (NRBc) Bukovské vrchy 
▪  Nadregionálny biokoridor (NRBk) Nízke Beskydy 
▪  Regionálne biocentrum (RBc) Hlboké 
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▪  Regionálny biokoridor (RBk) Udava 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Pod Skorym  
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Osoj 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Bukovinka – Na prielazku 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) – pás lúk pod lesným komplexom Bukovina – Na prielazku 
▪  Lokálne biocentrum (LBc) Panský vrch - Hraby 
▪  Lokálny biokoridor (LBc) Hostovický potok s prítokmi  
 
     Zámery obsiahnuté v návrhu územného plánu obce Hostovice zasiahnu čiastočne do 
niektorých prvkov ÚSES, najmä lokálnych (miestneho významu). 
     Podstatné priame vplyvy vyplývajúce zo zámerov návrhu územného plánu nezasiahnu RBk 
Udava, LBc Bukovinka – Na prielazku, LBc – pás lúk pod lesným komplexom Bukovinka – Na 
prielazku. 
     Ostatné prvky ÚSES budú zámermi dotknuté v takej miere, ako sú vyššie opísané vplyvy na 
chránené územia – tu sa chránené územia prekrývajú s prvkami ÚSES. Je potrebné uviesť, že 
takmer všetky zámery (až na výnimky v prípade trasovania účelovej cesty v LBc Pod Skorym 
a v prípade umiestnenia turistickej rozhľadne v lokalite Osoj – oba prípady súvisia s výskytom 
biotopu druhov rodu Maculinea) sú plánované zámery v prvkoch ÚSES málo  významné až 
nevýznamné.  
      
 
10. Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská. 
 
     Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky sa z hľadiska návrhu územného plánu 
neočakávajú, územný plán tento fenomén v obci potvrdzuje a rešpektuje. To sa týka aj 
známych a reálne predpokladaných archeologických nálezísk. Nové archeologické lokality 
môžu byť objavené počas výstavby objektov vyplývajúcich so zámerov návrhu ÚPN. 
 
11. Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality. 
 
     Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality nie sú v tejto správe 
hodnotené z dôvodu ich absencie v riešenom území. 
 
12. Iné vplyvy. 
 
     Iné vplyvy navrhovaných činností a stavieb podľa ÚPN neboli v rozsahu tohto hodnotenia 
identifikované. 
 
13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich     
       porovnanie s platnými právnymi predpismi 
 
       Dokumentácia ÚPN obce Hostovice je vypracovaná o.i. v súlade s § 2 ods.1 písm.g) 
zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), ktorý ustanovuje, že územné plánovanie „určuje 
zásady využívania prírodných zdrojov, podmienok územia a celého životného prostredia, aby 
sa činnosťami v ňom neprekročilo únosné zaťaženie územia, aby sa vytvárala a udržiavala 
ekologická stabilita krajiny“. 
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       Predpokladá sa, že činnosti a stavby podľa návrhu územného plánu budú mať určitý 
vplyv na životné prostredie (v závislosti od charakteru aktivít a stavieb  a ich umiestnenia 
v krajine). Je však potrebné skonštatovať, že takmer nijaký z týchto vplyvov nie je možné 
v tomto štádiu vyhodnotiť ako vplyv významnej intenzity. 
      Územný plán navrhuje aj realizáciu takých činností, ktoré samostatne v štádiu prípravy, 
zisťovacieho konania alebo povinného hodnotenia podliehajú posúdeniu podľa zákona EIA. 
Až na základe poznania podrobnejšieho riešenia v územnom pláne navrhovaných stavieb 
a činností, budú môcť byť v procese posudzovania konkrétnych činností a stavieb 
identifikované možné negatívne vplyvy a špecifikované konkrétne opatrenia na zmiernenie 
ich vplyvov na prírodu a životné prostredie vôbec.  
     Regulácia činností a stavieb realizovaných v budúcnosti podľa návrhu územného plánu 
obce Hostovice tak, aby sa zabezpečila minimalizácia negatívnych vplyvov na životné 
prostredie, musí byť podložená dodržaním ustanovení právnych predpisov, aktuálne 
uplatňujúcich sa v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, to znamená aktuálnych 
právnych predpisov na úsekoch ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, ochrany vôd, 
ochrany pôdneho fondu, odpadového hospodárstva, hluku, starostlivosti o pamiatky a 
prioritne na úseku ochrany zdravia obyvateľstva.  
      
  14. Zhodnotenie splnenia požiadaviek zo stanovísk k oznámeniu. 
 
      Oznámenie o hodnotenom strategickom dokumente Okresný úrad v Snine, odbor 
starostlivosti o životné prostredie zverejnil a doručil dotknutým subjektom a obci Hostovice 
s dátumom marec 2020. 
     Dokument – Rozsah hodnotenia určený podľa § 8 zák. č.24/2OO6 Z.z., vydaný Okresným 
úradom v Snine, č. OU-SV-OSZP-2020/000382-011 z 13.mája 2020 ukladá v časti Špecifické 
požiadavky pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu zobrať do úvahy 
všetky pripomienky, ktoré boli poslané k oznámeniu.  
     Spracovateľovi správy o hodnotení boli doručené nasledujúce stanoviská k oznámeniu 
o strategickom dokumente: 
 
01 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, u. 26.novembra    
        č. 1507/2, 060 18 Humenné. 
        List č. 20/00389 z 22.apríla 2020 
        Vec: Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Hostovice“ –      
                vyjadrenie. 
        Výňatok z listu – záver: ..... návrh ÚPN-O Hostovice, z hľadiska možných dopadov na 
verejné zdravie bolo konštatované, že návrh ÚPN-O nie je v rozpore s požiadavkami, 
uvedenými v zák. č. 355/2007 Z.z. a v jeho vykonávacích predpisoch. 
        Poznámka zhotoviteľa SOH: Stanovisko v konštatačnej polohe. 
         
02 – Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 
        List č. DPMSK z 27.apríla 2020 
        Vec: Územný plán obce Hostovice – návrh. 
        Výňatok z listu: Vyjadrenie k ÚPD: 
        1. Znázornenie umiestnenia plynárenských zariadení ..... v riešenom území, platné 
k dátumu vydania vyjadrenia, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Hostovice, 
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bolo poslané vo formáte PDF ako príloha e-mailu ( poznámka: obstarávateľovia spracovateľovi ÚPD). 
Existujúce plynárenské zariadenia je nevyhnuté zakresliť do ÚPN-O. 
         2. Požadujeme zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení tak, ako tieto vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
         3. Prípadnú plynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne, v súlade 
s podmienkami, vyplývajúcimi zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe 
podmienok a vyjadrení SPP-D ako prevádzkovateľa siete. 
        Poznámka zhotoviteľa SOH: Návrh územného plánu podmienky rešpektuje. 
 
03 – Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor strategického rozvoja a projektového 
riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 
        List č. 04941/2020/DUPaZP-2 z 30.apríla 2020. 
        Vec: Oznámenie o strategickom dokumente Úzenmý plán obce Hostovice – stanovisko. 
        Výňatok z listu: Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja 
a projektového riadenia ..... požaduje, aby bol riešený v súlade s Územným plánom PSK, 
v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti. 
        Poznámka zhotoviteľa SOH: Návrh územného plánu podmienky rešpektuje. 
 
04 – Obec Hostovice, Hostovice č. 171, 067 35 Pčoliné. 
        List č. Host-2020/067-6-011 z 12.mája 2020. 
        Vec: Územný plán obce Hostovice – stanovisko dotknutej obce. 
        Výňatok z listu: Obec Hostovice zastúpená Ing. Petrom Čopákom, starostom obce 
informovala verejnosť..... vyvesením na úradnej tabuli v čase od 23.4.2020 do 6.5.2020, t.j. 
po dobu 14 dní od doručenia oznámenia a informovaní obyvateľov obce na úradnej tabuli 
spolu s informáciou pre verejnosť, že na Obecnom úrade v Hostoviciach možno do 
oznámenia nahliadnuť ....... Zároveň obec Hostovice informovala verejnosť, že oznámenie 
o strategickom dokumente.....bolo zverejnené na webovom sídle obce Hostovice. 
V uvedenom termíne verejnosť nedoručila písomné stanovisko, neprejavila záujem 
nahliadnuť....tak, ako to umožňuje zákon. 
        Poznámka zhotoviteľa SOH: Stanovisko obce v konštatačnej polohe. 
 
05 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia ochrany prírody,   
        biodiverzity a krajiny. 
        List č. 7321/2020-6.3 zo 14.mája 2020. 
        Vec: Územný plán obce Hostovice – záväzné stanovisko k oznámeniu o strategickom  
                dokumente. 
        Výňatok z listu: Sekcia má k samotnému návrhu strategického dokumentu nasledujúce 
formálne pripomienky: 
▪ Tvrdenie ve textovej časti na str. 23, v kap. 11 v ods. 1 „celý extravilán obce je súčasťou 
CHVÚ Bukovské vrchy“ nezodpovedá skutočnosti .... prevažná časť extravilánu je súčasťou 
CHVÚ Laborecká vrchovina. 
▪ Vo výkrese 2a nie sú kompletne zakreslené prvky C-1 (prívodné VN el.vedenie) a C-2 
(trafostanice). 
▪ Vo výkrese 5 nie sú kompletne zakreslené ČOV na parcele C-KN č. 1220 vrátane splaškovej 
kanalizácie a viacúčelové vodné plochy a poldre. 



 
 

41 
 

        Pripravovaný strategický dokument Územný plán obce Hostovice podlieha povinnému 
posudzovaniu v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z. Sekcia si v rámci určenia rozsahu hodnotenia 
uplatňuje nasledujúce špecifické požiadavky: 
▪ Vyhodnotiť vplyvy navrhovaných aktivít na biotopy a druhy národného a európskeho 
významu. 
▪ Požadujeme vypracovať primerané posúdenie podľa Metodiky hodnotenia významnosti 
vplyvov plánov a projektov na územia NATURA 2000 (Štátna ochrana prírody, 2016). 
▪ Vyhodnotiť vplyvy navrhovaných aktivít na chránené územie (NP Poloniny) a na prvky 
územného systému ekologickej stability. 
 Poznámka zhotoviteľa SOH:  Vplyvy navrhovaných aktivít na biotopy a druhy národného 
i európskeho významu sú v správe o hodnotení prezentované v kap. C.III.7., na chránené 
územia, vrátane na územia siete NATURA 2000, t.z. na príslušné časti CHVÚ Laborecká 
vrchovina, CHVÚ Bukovské vrchy, ÚEV Bukovské vrchy a ÚEV Hostovické lúky v kontexte 
s návrhom územného plánu obce Hostovice dostatočne – v kap.C. III.9. Hlavné zámery 
návrhu územného plánu sa dotýkajú predovšetkým zastavaného územia obce, mimo 
zastavaného územia v okrajových zónach obce, pričom je potrebné konštatovať, že okrem 
potreby územného rozvoja obce návrh územného plánu rešpektuje prírodné danosti 
riešeného územia, vyjadrené o.i. aj v potrebe chrániť druhy a chránené územia všetkých 
typov v území. Je na diskusiu, či je potrebné (vzhľadom k vyhodnoteniu vplyvov v kap. C.III.7 
a C.III.9) samostatne vypracovať požadované primerané hodnotenie. 
Poznámka: Stanovisko MŽP SR zo 14.mája 2020 k návrhu územného plánu obce Hostovice zhotoviteľovi správy o hodnotení 
bolo doručené tesne pred odovzdaním správy obstarávateľovi. 
 

IV. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov 
na životné prostredie a zdravie 
 
      Opatrenia zamerané na elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov činností 
a stavieb podľa návrhu územného plánu obce Hostovice sú súčasťou záväzných regulatívov 
územného plánu, vrátane vymedzenia verejnoprospešných stavieb. 
      Z pohľadu posúdenia vplyvov na životné prostredie je možné tieto opatrenia považovať 
za dostatočné, pozornosť je predovšetkým potrebné venovať aj požiadavkam, vyplývajúcich 
zo stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente, zakomponovaným „v rozsahu 
hodnotenia“. 
      Konkrétne stanovené preventívne, eliminačné a kompenzačné opatrenia na 
minimalizáciu vplyvov činností a stavieb podľa návrhu územného plánu obce Hostovice na 
životné prostredie budú vymedzené – špecifikované vo vyjadreniach, stanoviskách, 
rozhodnutiach, povoleniach a súhlasoch dotknutých orgánov štátnej správy, verejnej správy, 
vydávaných v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zákonodarcu alebo rezortov. 
 

V.  Porovnanie variantov (vrátane porovnania s nulovým variantom) 
 
      V dokumente „rozsah hodnotenia“, ktorý vydal Okresný úrad, odbor starostlivosti 
o životné prostredie v Snine 13.mája 2020 sa pre ďalšie hodnotenie vplyvu návrhu 
strategického dokumentu „Územný plán obce Hostovice“ neurčujú varianty. 
      Z toho hľadiska je porovnanie možných  variantov bezpredmetné. 
      V porovnaní s tzv. nulovým variantom je predložený strategický dokument „Územný plán 
obce Hostovice“ v etape návrhu jednoznačne výhodnejší a progresívny vo všetkých 
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oblastiach, ktoré aktuálne územno-plánovacia dokumentácia rieši. Nulový variant 
predstavuje súčasný stav využívania riešeného územia v rozsahu jeho aktuálne zastavaného 
územia a plôch mimo zastavaného územia. 
     Navrhovaný územný plán je výhodnejší, pretože rieši existujúce alebo potenciálne 
environmentálne problémy s cieľom eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie obce, 
vrátane jej obyvateľov a ich zdravia. Vytvára tiež podmienky na zlepšenie ekonomického 
postavenia obce, sociálno-ekonomického postavenia jej obyvateľov a environmentálnej 
problematiky. 
 
 
VI. Metódy použité v procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na 
životné prostredie a zdravie a spôsob a zdroje získavania údajov o súčasnom stave 
životného prostredia a zdravia 
 
      Ako hlavné kritérium pri hodnotení sú predpokladané vplyvy navrhovaného územného 
plánu na životné prostredie a odhad ich významnosti v kapitole III. tejto správy o hodnotení, 
na základe poznania krajiny a bioty riešeného územia. 
      V procese hodnotenia vplyvov územnoplánovacej dokumentácie sa vychádzalo zo 
známych publikovaných informácií o území (vrátane environmentálnych dokumentácií 
súvisiacich s problematikou obce), z konzultácií s odbornými organizáciami (územne 
príslušnými odbornými organizáciami ochrany prírody), z konzultácií so spracovateľom 
návrhu územného plánu a z úrovne vlastného poznania krajinného segmentu riešeného 
katastra, ako i z limitov určených všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
  
VII. Nedostatky a neurčitosti v poznatkoch, ktoré sa vyskytli pri vypracovávaní správy 
o hodnotení 
 
      Nedostatky pri vypracúvaní správy vychádzajú zo skutočnosti, že pre obec Hostovice nie 
sú známe relevantné konkrétne údaje, charakterizujúce merateľný stav niektorých zložiek 
životného prostredia a faktorov ovplyvňujúcich životné prostredie (napr. územne konkrétne 
údaje z meraní o kvalite a stave ovzdušia, povrchových a podzemných vôd a pôdneho 
horizontu).  
     Neurčitosti môžu vyplývať i zo skutočnosti, že na základe návrhov územného plánu nie je 
pochopiteľne možné určiť, o aké konkrétne spôsoby a metódy realizácie činností sa bude 
jednať v rámci navrhovaných funkčných plôch. Nie sú a nemôžu byť k dispozícii detailné 
technické údaje, tie sa budú riešiť na úrovni konkrétnej predprojektovej a projektovej 
prípravy stavby, resp. činnosti. 
      
 
VIII. Všeobecné záverečné zhrnutie 
     Obec Hostovice nemá v súčasnosti pre ďalší rozvoj platnú územno-plánovaciu 
dokumentáciu. Pre riadenie rozvoja obce, s cieľom zabezpečiť jej atraktívnosť pre 
obyvateľstvo, zabezpečiť podmienky pre ďalší ekonomický a sociálny rast pri minimalizácii 
vplyvov na životné prostredie, pri realizácii nových aktivít na území obce (aj v kontexte so 
širším geografickým priestorom) je nevyhnutné riadiť sa koncepčným dokumentom s jasne 
stanovenými územnopriestorovými pravidlami a zásadami. Takéto požiadavky hodnotený 
návrh Územného plánu obce Hostovice plní. 



 
 

43 
 

       Návrh územného plánu obce Hostovice je vypracovaný v súlade s nadradenými 
koncepciami starostlivosti o životné prostredie, nadradenými územno-plánpvacími 
dokumentáciami, primerane rieši problematiku obyvateľstva a jeho zdravia, rieši návrhy na 
odstránenie environmentánych problémov, rešpektuje historický charakter obce, územný 
systém ekologickej stability, chránené územia, historické pamiatky a potenciálne 
archeologické náleziská. 
 
IX.   Riešiteľ - autor správy o hodnotení, podpis riešiteľa : 
      
Mgr. Marián Buday 
Exnárova 14, 080 01 Prešov 
Tel.: 0904 416 468  
e-mail: marian.buday46@gmail.com, 
zapísaný 25.januára 2008 a 8.marca 2018 opätovne zapísaný pod č. F-63/2008 ako fyzická 
osoba v zozname MŽP SR odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny 
a 
držiteľ osvedčenia MŽP SR o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné 
prostredie podľa § 61 ods.8 zákona č. 24/2006 Z.z. z 29.marca 2010, č. 512/2010/OHPV 
v odbore 2y ochrana prírody, v oblasti 3o územný rozvoj a územné plánovanie podľa § 1 
vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z.z. 
 
                              
 X.  Zoznam doplňujúcich analytických správ a štúdií, ktoré sú k dispozícii u navrhovateľa  
        a ktoré boli podkladom na vypracovanie správy o hodnotení 
▪  Gúgh, J, Trnka, A., Karaska, D., Ridzoň, J., 2015: Zásady ochrany európsky významných  
   druhov vtákov a ich biotopov. Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica. 
▪  Karaska, D., Trnka, A., Krištín,A., Ridzoň, J., 2015: Chránené vtáčie územia Slovenska.  
    Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica. 
▪  Kol., 2002: Atlas krajiny Slovenskej republiky, 1.vyd. MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská  
   Bystrica.  
▪  Kol., 1980: Atlas Slovenskej socialistickej republiky. SAV Bratislava.  
▪ Miklós, L., Izakovičová, Z. et al, 2006: Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska.  
   SAV, MŽP SR a MŠ SR Bratislava. 
▪ Koráb, T., 1983: Geologická mapa Nízkych Beskýd – východná časť. GÚDŠ Bratislava.  
   GÚDŠ Bratislava. 
▪ Pčola, Š., 2012: Vtáctvo okresu Snina, SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 
▪ Stanová, V., Valachovič, M., (eds.) 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút  
   aplikovanej ekológie, Bratislava. 
 
XI.  Dátum a potvrdenie správnosti a úplnosti údajov podpisom (pečiatkou) oprávneného  
      zástupcu navrhovateľa 
 
V Hostoviciach ...................                               .................................................. 
                                                                                     Ing. Peter Čopák  
                                                                                 starosta obce Hostovice 
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