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Textová časť : 
 
A.1 Úvod 
 
 
A.1.1  Požiadavky na spracovanie ÚPN-O Zmeny a doplnky č.4. 

 
            Obec Kechnec má spracovaný a schválený platný územný plán. K tomuto územnému plánu bolo 
vypracovaných niekoľko dodatkov a doplnkov, posledné ZaD č.3 boli spracované a schválené v roku 2005. Po 
schválení ÚPN VÚC ZaD 2004 Košického kraja bola vznesená požiadavka na zmenu trasy rýchlostnej 
komunikácie R4 a to odsunutím trasy od obce smerom západným cez voľné plochy v priemyselnom parku 
smerom na Maďarsko. Po akceptovaní tejto požiadavky bola VÚC zvolená a schválená v roku 2007 nová trasa 
s napojením do bodu jestvujúceho hraničného priechodu. Obec Kechnec prehodnotila aktuálnosť platného 
 ÚPN-O ZaD č.3. Vzhľadom na niekoľko nových požiadaviek ďalšieho rozvoja obce, reálneho záujmu rôznych 
investorov a majiteľov pozemkov, boli od nich zhromaždené rôzne podklady a návrhy. Je požiadavka  navrhnúť 
ďalšie plochy pre funkciu bývania formou rodinných domov aj bytových domov. Vzhľadom na zmenu trasy 
rýchlostnej cesty R4  sa následne zmení tvar aj výmera plôch výroby v južnej časti priemyselného parku 
v tesnom susedstve rýchlostnej cesty R4. Požadovaná je úprava cesty v priemyselnom parku na štvorprúdovú 
s riešením križovatiek formou okružných križovatiek a napojenie areálu Doškoľovacieho a školského areálu 
z cesty I.triedy I/68 návrhom okružnej križovatky. Taktiež je požiadavka preklasifikovať plochy občianskej 
vybavenosti, športu a rekreácie na ploche pod bývalým hospodárskym dvorom, na funkčne zmiešaných plôch. 
Rovnako plocha v južnej časti k.ú. vedľa doškoľovacieho a školského areálu je požadovaná riešiť ako funkčne 



zmiešané plochy občianskej vybavenosti a zelene. Požiadavka je aj vyčleniť na východnej strane k.ú. hneď za 
železničnou traťou plochu pre novú výrobu. Výhľadovú trasu prevodu vody z Hornádu do Bodvy je požadované 
zmeniť mimo už skôr navrhnuté a už aj zrealizované funkčné plochy (plocha priemyselného parku). Z týchto 
dôvodov je požadované upraviť platný ÚPN-O formou ZaD č.4. 
            Z týchto dôvodov sa „Vyhodnotenie záberov pp a lp“ zaoberá využitím poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely podľa návrhu ÚPN-O ZaD č.4 v predmetných lokalitách označených v grafickej časti 
pod číslami : 32a, 41a, 42c, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 
 
 
A.1.2 Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy je samostatnou prílohou k Územnému plánu  
         obce Kechnec ZaD č.4, okres Košice okolie. 
 
          Základné východiskové podklady použité pri spracovaní tohto vyhodnotenia boli : 
            - komplexný urbanistický návrh ÚPN-O ZaD č.4 
            - katastrálna mapa v M = 1: 2880 s druhmi pozemkov podľa Registra „C“ katastra nehnuteľností 
            - bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)  
            - Kechnec ÚPN-O ZaD č.3  z roku 2005           
 
          V katastrálnom území obce sa nenachádzajú závlahy, sú tu však odvodnenia (odvodňovací kanál 01  
OP/164 - 001, odvodňovací kanál  02  OP/164 - 003), na riešenom území sa nenachádzajú plochy poľnohos-
podárskej pôdy osobitne chránenej (zaradené do 1.až 4.skupiny BPEJ). 
 
 
A.1.3 Vplyvy resp. strety poľnohospodárskej výroby a ochrany krajiny 
 
           V celom katastrálnom území obce Kechnec platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona Národnej rady SR  
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V katastrálnom území obce Kechnec 
sa nenachádzajú žiadne maloplošné chránené územia. Časť katastrálneho územia patrí do chráneného vtáčieho 
územia Košická kotlina, je tu navrhované územie európskeho významu. 
 
 
A.1.4  Chránené územia zapojené do siete NATURA 2000  
 
            Predmetné katastrálne územie je súčasťou európskej siete chránených území NATURA 2000, konkrétne 
chráneného vtáčieho územia – SKCHVÚ 009 Košická kotlina. Košická kotlina je jedným z piatich 
najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) a sokola rároha (Falco 
cherrug) a pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % národnej populácie druhov sova dlhochvostá (Strix uralensis), 
ďateľ hnedkavý (Dendrocopus syriacus), bocian biely (Ciconia ciconia) a prepelica poľná (Coturnix coturnix). 
Na území CHVÚ Košická kotlina platí 1. stupeň ochrany podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, ale zároveň platia aj osobitné ochranné podmienky pre CHVÚ uvedené v osobitných legislatívnych 
normách ochrany prírody a krajiny.  
            Východná časť katastrálneho územia obce Kechnec,  pozdĺž meandrujúceho toku Hornádu v úseku od 
Gyňova po štátnu hranicu s MR je zaradené medzi navrhované chránené územia európskeho významu (ÚEV) 
európskej súvislej sústavy chránených území alpského regiónu Natura 2000 tzv.SKUEV0742 Hornádske 
meandre. V južnej časti k.ú. je zaznamenaný segment významného lesného biotopu európskeho významu, 
v severnej časti zas výskyt travinno - bylinných biotopov národného významu, v severných častiach zas výskyt 
travinno - bylinné biotopy národného významu. 
 
 

             A.1.5   CHVÚ Košická kotlina 
 

(1) Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa 
považujú  

a) aplikácia chemických látok vo vzdialenosti menšej ako 15 m od vodných a mokraďových 
biotopov,  

g) rozorávanie trvalých trávnych porastov, obnova lúk a pasienkov nepôvodnými druhmi tráv, 
h) likvidácia a zmenšovanie rozlohy remíz, vetrolamov a solitérnych stromov, 
i) kosenie trvalého trávneho porastu od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 ha 

v období od 1. mája do 31. júla, 



j) pozemná aplikácia insekticídov na trvalých trávnych porastoch, vrátane nelesnej drevinovej 
vegetácie, na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, 

k) aplikácia chemických hnojív a pesticídov vo všetkých typoch rozptýlenej drevinovej vegetácie 
(mimo lesnej pôdy), úhoroch, medziach a porastoch tŕstia a pálky, 

l) vykonávanie akýchkoľvek úprav najmä kosenia, presekávania, chemického ošetrovania, 
vyhŕňania, vytvárania priechodov litorálnej (pobrežnej) vegetácie okrem úprav uvedených 
v programe starostlivosti o chránené vtáčie územie, ak to neustanovuje osobitný právny 
predpis, 

m) vykonávanie kosenia a mulčovania v blízkosti hniezda chriašteľa poľného a kalužiaka 
červenonohého v období od 1. mája do 31. augusta na lokalitách určených rozhodnutím 
štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny2,3 , 

n) aplikovanie rodenticídov (prípravky proti hlodavcom) na ploche väčšej ako 2 ha s výnimkou 
viníc a sadov a ak to neupravuje osobitný právny predpis2. 

 
 
A.2. Prírodné podmienky, pôdny fond, poľnohospodárstvo 
 
 
A.2.1. Kechnec – leží v teplej klimatickej oblasti. Charakterizované je teplou nížinnou klímou, s dlhým   
          teplým a suchým letom, krátkou chladnou a suchou zimou, s krátkym trvaním snehovej   
          pokrývky. Z hľadiska výskytu zrážok, ide o suchú, až mierne suchú oblasť. 
 
 
A.2.2. Od spracovania posledných ZaD č.3 boli zrealizované nové objekty a sú požiadavky na zmenu   
          funkčného využitia niektorých plôch rovnako aj požiadavky na nové funkčné plochy bývania,   
          výroby alebo dopravy. 
           
          Zastúpenie jednotlivých kultúr, popis najrozšírenejších pôdnych typov, popis katastrálneho územia obce 
Kechnec z hľadiska geomorfologického, geologického, hydrologického, popis charakteristík BPEJ – kódov, 
popis jednotlivých pôdnych typov, subtypov a variet  – viď. ÚPN-O ZaD č.3,  časť A/2. 
 
 
A.2.3 Hydromelioračné zariadenia : 
 
          Na katastrálnom území obce Kechnec sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia (viď.vyjadrenie 
HYDROMELIORÁCIE  š.p. Bratislava z 09.2003), ktorými sú odvodňovací kanál 01 OP/164 - 001, 
odvodňovací kanál  02  OP/164 – 003. Iné hydromelioračné a drenážne zariadenia sa na území katastra obce 
nenachádzajú.  Na riešenom území sa nenachádzajú plochy poľnohospodárskej pôdy osobitne chránenej 
(zaradené do 1.až 4.skupiny BPEJ). 
 
 
A.2.4 Poľnohospodárska činnosť 
 
           Pôvodný Hospodársky dvor je dlhodobo nevyužívaný pre poľnohospodárske účely. Hospodársky dvor bol 
postupne devastovaný, jednotlivé objekty sú zničené resp. už neexitujú. 
           Poľnohospodárska výroba - poľnohospodárska pôda v katastrálnom území obce Kenchnec je obhospoda-
rovaná PD Seňa. Poľnohospodárska  pôda v katastrálnom území obce Kechnec v súčasnej dobe je v správe 
niekoľkých právnických aj skromných osôb. Najväčší podiel obhospodaruje PD Seňa. Poľnohospodárska výroba 
v k.ú. Kechnec pozostáva len z rastlinnej výroby. 
           Bývalý areál hospodárskeho dvora je už predchádzajúcich dokumentáciách ÚPN-O navrhnutý využívať  
pre plochy zmiešaných funkcií (občianska vybavenosť, bývanie,..). 
 
 
A.3. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov     
        na poľnohospodárskej pôde 
 
         Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy je vyhodnotené zvlášť pre lokality mimo hranice 
súčasne zastavaného územia a zvlášť v zastavanom území.  



         V tabuľkovej časti je podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít, kde je uvedené : poradové číslo 
lokality, navrhované funkčné využitie, výmera lokality celkom, z toho výmera poľnohospodárskej pôdy 
a nepoľnohospodárskej pôdy, skupina BPEJ. 
 
REKAPITULÁCIA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kechnec                          mimo zastavaného územia           v zastavanom území                 spolu  
                                                        ha                                                 ha                                  ha 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
záber pôdy celkom                       32,8717                                           -                                32,8717                                  
z toho poľnohosp.pôda                32,8717                                           -                                32,8717                                  
z toho chránená pôda                      -                                                   -                                       - 
z toho odvodnenia, závlahy             -                                                   -                                       - 
nepoľnohosp.pôda                           -                                                   -                                       - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
B. Zdôvodnenie navrhovaného urbanistického riešenia 
 
B.1 Urbanistické riešenie vychádza z pokynov, požiadaviek a objednávky investora a obstarávateľa – 
obce Kechnec (občanov, obecného zastupiteľstva), právnických osôb, dotknutých orgánov štátnej 
správy a samosprávy. Funkčné plochy sú navrhované v dostatočnom rozsahu tak, aby vznikli 
(vzhľadom na neustále požiadavky) ponukové plochy. 
       Pre funkčné plochy bývania sú na zástavbu navrhované v súčasnom zastavanom území (plocha 
pre bytové domy výmenou za prv navrhnutú plochu výroby (šitie) južne od jestvujúcich bytových 
domov), plocha funkčne zmiešaných funkcií severne od Európskej integrovanej školy (EIŠ), ďalej je 
navrhnutá pre individuálnu bytovú výstavbu lokalita na severozápadnej strane, vedľa zastavaného 
územia obce (46). 
       Pre návrh v oblasti funkčných plôch občianskeho vybavenia je navrhnutá plocha východne od prv 
navrhnutej plochy (pre EIŠ), ktorou sa rozširuje plocha EIŠ smerom východným (48) a zároveň zo 
severnej strany sa z tejto prv navrhnutej plochy občianskeho vybavenia odoberá plocha pre zmiešanú 
funkciu bývania a občianskeho vybavenia (47). Ďalej sú navrhované plochy funkčne zmiešané (zeleň 
+občianska vybavenosť – nová lokalita č.49). Okolo jestvujúcej čerpacej stanice pohonných hmôt je 
navrhovaná funkčne zmiešaná plocha (technická vybavenosť +občianska vybavenosť - 44). 
       Pre funkciu výroby je navrhovaná plocha východne od železničnej trate (50). V priemyselnom 
parku sú upravené plochy „Návrh – priemyselný park - zóna 3“ (32a) a „priemyselný park – návrh“, z 
titulu zmeny trasy rýchlostnej cesty R4. Pôvodne navrhnutá plocha 32 „Návrh priemyselný park - zóna 
3“ sa rozšíri o teraz navrhovanú plochu 32a. Rovnako pôvodná plocha „priemyselný park - návrh č.41“ 
bude o túto výmeru zmenšená. 
       Pre funkciu dopravy je navrhovaná plocha pre rýchlostnú cestu R4 (jej južná časť, severná časť 
bola riešená v ZaD č.3) vrátane veľkej okružnej križovatky (42c). Pre funkciu dopravy je tiež 
navrhované rozšírenie cesty do Perína vrátane okružných križovatiek (43). Pre funkciu dopravy je 
navrhovaná aj plocha okružnej križovatky na ceste I/68 (45), pre odbočenie do EIŠ. 
 
B.2 Popis jednotlivých lokalít záberu : 
 
Záber č.32a 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá plocha výroby – priemyselný park – zóna č.3. 
Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). V lokalite nie sú 
vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 1,6412 ha, z toho poľnohospodárska pôda 
1,6412 ha. Kód BPEJ 0550302/6. skupina, kód BPEJ 0550002/5. skupina. 
         Táto lokalita je rozšírením lokality 32, z titulu zmeny trasy rýchlostnej cesty R4. 
 
Pôvodný záber č.41 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite bola v ÚPN-O ZaD č.3 navrhnutá plocha výroby – „priemy-
selný park návrh – lokalita č.41“ o celkovej výmere 12,8700 ha. Lokalita sa nachádza na súkromných 
pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. 



Celkový záber pôdy sa zníži z titulu zmeny trasy rýchlostnej cesty R4. Nová výmera tejto upravenej 
lokality je 11,2288 ha, z toho poľnohospodárska pôda 11,2288 ha. Kód BPEJ 0550302/6. skupina, kód 
BPEJ 0550002/5. skupina. 
         Táto lokalita, ktorá bola schválená v roku 2005, sa upraví zmenšením z titulu zmeny trasy 
rýchlostnej cesty R4 o 1,6412 ha. 
 
Záber č.42c 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá dopravná plocha – rýchlostná cesta R4. Lokalita 
sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). V lokalite nie sú 
vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 3,6642 ha, z toho poľnohospodárska pôda 
3,6642 ha. Kód BPEJ 0550302/6. skupina, kód BPEJ 0550002/5. skupina. 
         Táto lokalita je úpravou lokality 42b, z titulu zmeny trasy rýchlostnej cesty R4. Pôvodne bol 
v roku 2005 schválený záber 2,28 ha poľnohospodárskej pôdy. Nový záber je o 1,3842 ha väčší, čiže 
celkovo 3,6642 ha. 
 
Záber č.43 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá dopravná plocha – rozšírenie cesty vedúcej do 
obce Perín-Chym. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde 
(roľa). V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 5,1492 ha, z toho 
poľnohospodárska pôda 5,1492 ha. Kód BPEJ 0550002/5. skupina, kód BPEJ 0457002/6. skupina, 
kód BPEJ 0426002/6. skupina, kód BPEJ 0571522/7. skupina, kód BPEJ 0579361/8. skupina,  
kód BPEJ 0579461/8. skupina, kód BPEJ 0571442/8. skupina. 
 
Záber č.44 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá plocha pre zmiešané funkcie (občianska vyba-
venosť, služby, technická vybavenosť) – vedľa jestvujúcej čerpacej stanice PHM. Lokalita sa nachá-
dza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). V lokalite nie sú vykonané žiadne 
investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 1,4332 ha, z toho poľnohospodárska pôda 1,4332 ha. Kód 
BPEJ 0571522/7. skupina, kód BPEJ 0579461/8. skupina, kód BPEJ 0571422/7. skupina. 
 
Záber č.45 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá dopravná plocha – križovatka kruhový objazd na 
ceste I/68. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). 
V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 0,1048 ha, z toho poľno-
hospodárska pôda 0,1048 ha. Kód BPEJ 04571442/7. skupina, kód BPEJ 0571222/7. skupina. 
 
Záber č.46 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zastava-
né územie k 1.1.1990. V tejto lokalite sú navrhnuté rodinné domy, komunikácie a príslušná technická 
infraštruktúra. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). 
V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 16,8513 ha, z toho poľno-
hospodárska pôda 16,8513 ha. Kód BPEJ 0450002/6. skupina, kód BPEJ 0426002/6. skupina, kód 
BPEJ 0471222/6. skupina. 
 
Záber č.47 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zastava-
né územie k 1.1.1990. V tejto lokalite sú navrhnuté Bytové domy, občianska vybavenosť a príslušná 
technická infraštruktúra. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej 
pôde (roľa). V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 0,2849 ha, 
z toho poľnohospodárska pôda 0,2849 ha. Kód BPEJ 0479065/8. skupina. 
         Táto lokalita je rozšírením pôvodnej lokality č.35, schválenej v roku 2005. 
 
Záber č.48 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá občianska vybavenosť a príslušná technická 
infraštruktúra. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (roľa). 



V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 1,1455 ha, z toho 
poľnohospodárska pôda 1,1455 ha. Kód BPEJ 0479065/8. skupina. 
         Táto lokalita je rozšírením pôvodnej lokality č.35, schválenej v roku 2005. 
 
Záber č.49 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zasta-
vané územie k 1.1.1990. V tejto lokalite je navrhnutá občianska vybavenosť, rekonštrukcia verejnej 
zelene a príslušná technická infraštruktúra. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na 
poľnohospodárskej pôde (ttp). V lokalite nie sú vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber 
pôdy je 1,8338 ha, z toho poľnohospodárska pôda 1,8338 ha. Kód BPEJ 0479065/8. skupina. 
          
Záber č.50 
Urbanistický priestor sa nachádza v katastrálnom území Kechnec, okres Košice okolie mimo zastava-
né územie k 1.1.1990. V tejto lokalite sú navrhnuté plochy výroby a príslušná technická infraštruktúra. 
Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch, na poľnohospodárskej pôde (ttp). V lokalite nie sú 
vykonané žiadne investičné zásahy. Celkový záber pôdy je 3,0436 ha, z toho poľnohospodárska pôda 
3,0436 ha. Kód BPEJ 0411002/6. skupina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľková časť : 
 
Tab.č.1/1 – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde 
                   v  rámci ÚPN-O ZaD č.4  obce Kechnec    -     Katastrálne územie obce Kechnec                 
                                                                                                                        

Výmera poľnohospodárskej 
pôdy 

Z toho 

Čísl 
lokal 

Kata-
strálne 
územie 

Navrho-
vané 
funkč. 
využitie 

Výmera 
lokality 
celkom 
v ha 

Celko
m 
ha 

Skupina 
BPEJ 

ha 

Chrá- 
nená  
poľno. 
pôda 
ha 

Nepoľno
hospod.
pôda 
ha 

Odvo
dne 
nie, 
závla
hy 

Užíva-
teľ 
PP 

Poz-
nám- 
ka 

Mimo zastavané územie : 
32a Kechnec Priemys.

park 
zóna 3 

01-64-12 01-64-12 0550302/
6 

  1-46-65 - - - Súkr.  

     0550002/
5 

  0-17-47 - - - Súkr.  

42c Kechnec Doprava 
R4 

  1-38-42 1-38-42 0550002/
5 

  1-10-40 - - - Súkr.  

      0550302/ 
6 

  0-28-02 - - - Súkr.  

43 Kechnec Doprava 
Rozšíre-
nie cesty 

  5-14-92   5-14-92 0550002/
5 

  2-47-68 - - - Súkr.  

  do 
Perína 

  0457002/
6 

  0-88-18 - - - Súkr.  

      0426002/ 
6 

  0-99-92 - - - Súkr.  

     0571522/
7 

  0-40-59 - - - Súkr.  

     0579361/
8 

  0-11-57 - - - Súkr.  

     0579461/
8 

  0-16-68 - - - Súkr.  

     0571442/
7 

  0-10-30 - - - Súkr.  

44 Kechnec Občiansk 
služby, 
technická  

  1-43-32   1-43-32 0571522/
7 

  0-89-93 - - - Súkr.  

     0571442/
7 

  0-49-10 - - - Súkr.  

     0579461/
8 

  0-04-29 - - - Súkr.  

45 Kechnec Doprava 
 

  0-10-48   0-10-48 0571442/
7 

  0-10-23 - - - Súkr.  

     0571222/
7 

  0-00-25 - - - Súkr.  

46 Kechnec Rodinné
domy + 
Doprava 

16-85-13 16-85-13 0450002/
6 

  3-93-14 - - - Súkr.  

     0426002/ 
6 

11-60-21 - - - Súkr.  

     0471222/
6 

  0-38-84 - - - Súkr.  

47 Kechnec Bytové 
domy 
Občian 
ska 

  0-28-49   0-28-49 0479065/
8 

  0-28-49 - - - Súkr.  

48 Kechnec Občian-
ska + 
doprava 

  1-14-55   1-14-55 0479065/
8 

  1-14-55 - - - Súkr.  

49 Kechnec Občian-
ska +  
zeleň 

  1-83-38   1-83-38 0479065/
8 

  1-83-38 - - - Súkr.  

50 Kechnec Výroba   3-04-36   3-04-36 0411002/
6 

  3-04-36 - - - Súkr.  

 
Spolu:                                                32-87-12      32-87-12 

 
-                   32-87-12      -                 -                    -                -                  - 
 

    



Grafická časť : 
 
 
 
                Výkres č.7   – Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na   
                                       poľnohospodárskej pôde v  M = 1 : 7 500   -  v obci Kechnec 
                                       (výkres tvorí samostatnú prílohu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


