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B. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI  

B.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPO-RIADANIA A FUNKČNÉHO 
VYUŽÍVANIA ÚZEMIA (NAPR. URBANISTICKÉ, PRIESTOROVÉ, KOMPOZIČNÉ, 
KULTÚRNOHISTORICKÉ, KÚPEĽNÉ, KRAJINNOEKOLOGICKÉ, DOPRAVNÉ, 
TECHNICKÉ) NA FUNKČNÉ A PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.1 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

„Zmeny a doplnky č. 1“ stanovujú súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie 
zástavby, na územie existujúcej zástavby a na nezastavané územie:  

• územie s predpokladom lokalizácie zástavby predstavuje nové rozvojové plochy 

- mimo zastavaného územia obce, kde je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách 

V tomto území sa jedná o novú výstavbu – regulatívy priestorového usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia) 
a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov.  

• územie existujúcej zástavby predstavuje stabilizované územie obce, kde územný plán nepredpokladá výraznú 
zmenu funkčného využitia ani výraznú zmenu priestorového usporiadania  

Aj v tomto území sú možné stavebné zásahy – regulatívy priestorového usporiadania (miera možných stavebných zásahov do tohto 
územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov. Jedná sa  v zásade o využitie podkroví, 
nadstavby, dostavby a prístavby objektov, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu vo voľných prielukách, 
výstavbu v nadmerných záhradách a pod. (okrem tých, ktoré sú určené regulatívmi iným spôsobom). 

• nezastavané územie predstavuje neurbanizované územie obce určené pre poľnohospodársku a lesnú výrobu  

Toto územie sa nemôže súvisle zastavovať, jeho usporiadanie sa bude riadiť podmienkami ochrany prírody a krajiny určenými 
zákonom – súbor záväzných regulatívov definuje pre toto územie len regulatívy funkčného využívania.  

Regulatívy sú spracované pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky – regulačné bloky. Regulačné bloky sú priestorovo 
vymedzené v grafickej časti (výkresy č. 2.2) a sú označené nasledovne (označenie vyplýva z hlavného funkčného využitia 
daného regulačného bloku): 

• R2,3: Bývanie v rodinných domoch  

• B2: Bývanie v bytových domoch  

• O3: Občianska vybavenosť  

• ROR: Polyfunkcia bývania v rodinných domoch, občianskej vybavenosti  a rekreácie  

• BO2: Polyfunkcia bývania v bytových domoch a občianskej vybavenosti  

• ŠO: Polyfunkcia športu, telovýchovy a občianskej vybavenosti   

• OS: Polyfunkcia občianskej vybavenosti a skladov 

• RK1,3: Rekreácia v krajinnom prostredí   

• Z: Verejná zeleň    

• E: Plošné prvky ekologickej stability – Vodné plochy,  Nelesná drevinová vegetácia, Lesná vegetácia  (v riešenom 
území len lesná vegetácia) 

• P: Poľnohospodárska pôda – Trvalé trávne porasty, Orná pôda (v riešenom území len orná pôda).  

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru kvantitatívnych limitných hodnôt 
a parametrov sú pre jednotlivé regulačné bloky špecifikované v kapitole B.14. Prehľad záväzných regulatívov, ostatné 
všeobecné regulatívy sú spracované v kapitolách č. B.2.-B.12. 
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B.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH 
PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, 
URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH VYJADRENÝCH VO 
VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNEJ LEGENDE (ZÁKAZY, PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY A 
KOEFICIENTY VYUŽITIA)  

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.2 sa v jednotlivých podkapitolách dopĺňa nasledovne: >>>> 

B.2.1 Určenie regulácie priestorového usporiadania 

Pre usmernenie priestorového usporiadania územia v riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ je definovaný súbor 
nasledujúcich regulatívov: 

• umožniť kontinuálny rozvoj aj po návrhovom období 

• súlad architektonického stvárnenia v zámeroch „Zmien a doplnkov č. 1“ ako aj architektonický súlad pri riešení fasád 
(farebnosť, materiál a pod.) zabezpečovať prostredníctvom príslušného oddelenia obecného úradu 

• tvarové riešenie nových objektov orientovať tak, aby bol zdôraznený existujúci charakter obce  

• pri umiestňovaní novej výstavby v miestach stretu záujmov s ochrannými pásmami rešpektovať vymedzené ochranné 
pásma v zmysle kapitoly č. B.8 

• rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  

- stavby musia spĺňať  všetky požiadavky vyplývajúce z  vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách 
na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- v riešení jednotlivých objektov je potrebné navrhnúť bezbariérovú pešiu dopravu a vstupy do všetkých objektov 

- zároveň musí byť zabezpečený bezbariérový prístup na každý pozemok rodinného domu, miestna komunikácia a 
verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 

• pre jednotlivé regulačné bloky rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené v tabuľkovom prehľade („Príloha č. 1: 
Prehľad záväzných regulatívov“), kde sú stanovené: 

 maximálna výška objektov  

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom nadzemných podlaží, pričom podkrovie, 
resp. posledné ustupujúce podlažie (t. j. polovičné podlažie pri plochých strechách) do výmery 50% zastavanej plochy 
predchádzajúceho (predposledného) podlažia, sa ako samostatné podlažie nepočíta. V prípade niektorých regulačných 
blokov, kde sa predpokladá výstavba objektov skladov, priemyselnej výroby a pod., je namiesto počtu podlaží 
maximálna výška objektov určená v metroch. 

maximálna miera zastavania objektmi  

Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Stanovuje sa v závislosti na polohe a význame 
konkrétneho územia, spôsobu funkčného využitia a druhu zástavby.  

Udáva pomer súčtu plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území funkčnej plochy (regulačného bloku) resp. jej 
časti k celkovej výmere vymedzeného územia x 100. Uvádza sa v percentách. V prípade, že pre celú funkčnú plochu 
(regulačný blok) resp. jej ucelenú časť nie je spracovaná podrobnejšia dokumentácia (na zonálnej úrovni), ktorá by 
určovala súčet plôch zastavaných objektmi, je potrebné udaný pomer  zastavaných plôch aplikovať priamo na 
stavebný pozemok (stavebný pozemok je v tomto prípade vymedzeným územím pre výpočet). Do zastavaných plôch 
sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. 

minimálny podiel zelene  

Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Stanovuje sa v závislosti na spôsobe funkčného využitia, polohe 
rozvojového územia v rámci obce a zohľadňuje aj vplyv kontaktného územia na potrebný rozsah zelených plôch.  

Udáva pomer súčtu započítateľných plôch zelene na rastlom teréne, nad podzemnými alebo nadzemnými 
konštrukciami s hrúbkou substrátu nad 0,5 m (započítava sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane 
trávnych plôch - okrem zastavaných a spevnených plôch) vo vymedzenom území funkčnej plochy (regulačného bloku) 
resp. jej časti k celkovej výmere vymedzeného územia x 100. Uvádza sa v percentách. V prípade, že pre celú funkčnú 
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plochu (regulačný blok) resp. jej ucelenú časť nie je spracovaná podrobnejšia dokumentácia (na zonálnej úrovni), ktorá 
by určovala súčet započítateľných plôch zelene, je potrebné udaný pomer aplikovať priamo na stavebný pozemok 
(stavebný pozemok je v tomto prípade vymedzeným územím pre výpočet).  

odstupové vzdialenosti medzi objektmi 

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú 
záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä 
dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na 
požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene. 

špecifické regulatívy  

Regulatív určuje rôzne obmedzenia – urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, krajinno-ekologické, 
dopravné, technické a iné, ktoré platia špecificky pre niektoré regulačné bloky a nebolo možné ich vyjadriť v rámci 
spracovania všeobecných regulatívov. 

Definície pojmov:  

- Plochou zastavanou objektom sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých 
konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú. 

- Za podzemné podlažia sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy alebo jej časti nižšie ako 800 mm pod najvyšším 
bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5000 mm po obvode bytového domu alebo rodinného domu. Ostatné podlažia sú 
nadzemné. (STN 73 4301 Budovy na bývanie) 

- „Podkrovím“ sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími 
stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad 
tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú resp. 
stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu (STN 73 4301 Budovy na bývanie).  

- „Ustupujúcim podlažím“ sa rozumie polovičné podlažie, t. j. podlažie do výmery 50% zastavanej plochy predchádzajúceho 
(predposledného) podlažia. (STN 73 4301 Budovy na bývanie) 

- Konštrukčná výška v prípade rodinných domov, bytových domov a rekreačných chát je obmedzená na max. 3,5 m, v prípade 
zariadení výroby, občianskej vybavenosti, sociálnej infraštruktúry a rekreácie je obmedzená na max. 4,0 m. V prípade 
prekročenia max. konštrukčnej výšky sa takéto prekročenie počíta ako ďalšie nadzemné podlažie.  

- Výškové obmedzenia neplatia pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie zariadenia) a taktiež neplatia pre 
existujúce stavby s väčšou výškou. 

- Pri určenej podlažnosti v lokalitách je potrebné preveriť kolíziu s výškami určenými ochrannými pásmami letiska. 
Nadradeným regulatívom podlažnosti sú nadmorské výšky určené ochrannými pásmami letiska – pozri grafickú časť 
a kapitolu B.8. 

Definície vyššie uvedených ukazovateľov sa vzťahujú pre celé riešené územie platného ÚPN (t. j. na všetky nové 
stavby, ktorých územné konanie bude začaté po schválení tejto dokumentácie). 

B.2.2 Určenie regulácie funkčného využívania územia  

Pre usmernenie funkčného využívania územia v jednotlivých regulačných blokoch riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 
1“ je definovaný  súbor regulatívov uvedených v tabuľkovom prehľade („Príloha č. 1: Prehľad záväzných regulatívov“), 
kde je stanovené: 

• hlavné (dominantné) funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 75 % funkčného využitia celého regulačného 
bloku, v prípade zmiešaných funkčných plôch podiel jednotlivých hlavných funkcií určí územnoplánovacia 
dokumentácia a územnoplánovací podklad na zonálnej úrovni 

• doplnkové (prípustné) funkčné využitie – upresňuje súbor funkcií, ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku ako 
doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 25 % funkčného využitia celého regulačného bloku 

• neprípustné (zakázané) funkčné využitie – taxatívne vymenováva súbor funkcií, ktoré sú zakázané v rámci regulačného 
bloku. 
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B.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA 
ÚZEMIA 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.3 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia špecifikované 
nasledovnými princípmi: 

• pri projektovaní stavieb občianskej vybavenosti dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie 
stavieb 

• pri umiestňovaní zariadení občianskej vybavenosti navrhnúť podľa druhu a veľkosti zariadenia zodpovedajúci rozsah 
plôch statickej dopravy – kapacitu parkovísk pri vybavenosti riešiť v zmysle STN 73 6110. 

B.4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO 
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA  

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.4 sa v jednotlivých podkapitolách dopĺňa nasledovne: >>>> 

B.4.1 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia 
špecifikované nasledovnými princípmi: 

• rešpektovať ochranné pásma dopravných stavieb podľa kapitoly č. B.8. (ochranné pásma ciest III., triedy, letiska 
Kráľová pri Senci) 

• rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie ciest: 

mimo zastavané územie 

cesty III. triedy v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101 

v zastavanom území 

cesty III. triedy v kategórii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40  a vo funkčnej triede B3 v zmysle STN 73 6101 

• vybudovať dopravné napojenia navrhovaných rozvojových plôch podľa podrobnejších stupňov PD  

• zabezpečiť dopravnú infraštruktúru pred realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov 

• v ďalších stupňoch PD postupovať podľa nasledovných podmienok: 

- pri návrhu dopravného riešenia jednotlivých lokalít dodržať súlad návrhu s príslušnými zákonmi, vyhláškami a 
STN, 

- pri návrhu komunikácií dodržať platné právne normy STN 73 6102 – Projektovanie križovatiek na pozemných 
komunikáciách a STN 73 6110 – Projektovanie miestnych komunikácií  

- plánovanú výstavbu vrátane inž. sietí pri dotknutých cestách  III. triedy umiestniť za ich ochranné pásmo (20,0m 
od osi cesty) 

- v prípade budovania komunikácií rezervovať koridor v šírkach zodpovedajúcich navrhovanej funkčnej triede 
a kategórii v zmysle príslušnej STN 

- dodržiavať dopravné priestory v zmysle STN 73 6110 a požiadaviek príslušného dopravného inšpektorátu,  

- z hľadiska upokojenia dopravy na obslužných komunikáciách podľa možností vyvyšovať plochy niektorých 
križovatiek do úrovne chodníkov (prípadne zriaďovať iné prvky za účelom upokojenia dopravy),  

- križovanie peších trás a cestných komunikácií vybaviť bezbariérovými úpravami v zmysle vyhlášky 532/2002 

- všetky priechody pre chodcov vyznačiť zvislým a vodorovným dopravným značením a podľa potreby aj znížením 
dovolenej jazdnej rýchlosti 
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- uličné čiary (čiary oplotení) riešiť v súlade s STN 73 6056 tak, aby bol zabezpečený náležitý rozhľad pri 
vychádzaní z pozemkov na komunikáciu, t. z. v minimálnej vzdialenosti 2,0 metre od obrubníkov komunikácií (v 
prípade FT D1, min. 2,0m od hrán zväčša pojazdievanej časti komunikácie),  

- odstupy a zalomenia oplotení pozemkov riešiť v súlade s požiadavkami STN 73 6102 o rozhľade v križovatkách.  

- návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110 – odstavovanie 
vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch alebo v garážach, parkovanie a odstavovanie 
osobných a nákladných áut podnikateľských subjektov s väčšími areálmi zabezpečiť na vlastnom pozemku a 
riešiť ich v zmysle STN 73 6110 

Pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP a postupovať v zmysle STN 73 
6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí 
a pod.) a STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách. 

- pred spracovaním projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie pre komunikácie, spracovať "Dopravno-
kapacitné posúdenia na priľahlých komunikáciách a ich križovatkách" a v súlade s ich závermi riešiť: 

- optimalizáciu dopravnej obsluhy územia,  

- prevedenie dopravných prúdov vo výhľadových intenzitách  

- dodržanie homogenity stavebného usporiadania križovatiek na danom ťahu cestnej komunikácie. 

V prípade, že posúdenie nevyhovie na výhľadové obdobie stanovené STN, treba do územného plánu (v rámci 
jeho aktualizácie) zahrnúť aj úpravu týchto pozemných komunikácií v súlade s platnými STN a plánovanú 
zástavbu riešiť etapovite. 

Poznámka: Všetky navrhované dopravné uzly a trasy majú charakter základnej dopravnej koncepcie. Ich presné umiestnenie ako aj 
spôsob dopravného pripájania lokalít je potrebné podrobnejšie vymedziť v nižších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie, 
územnoplánovacích podkladoch resp. projektovej dokumentácie. 

B.4.2 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia  

Zásady a regulatívy všeobecné 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia 
špecifikované nasledovnými všeobecnými princípmi: 

• rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma hydromelioračných stavieb, technických zariadení a líniových stavieb – 
pozri kapitolu B.8.  

• pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných noriem a predpisov 

• už pri projektových prípravných prácach koordinovať trasy inžinierskych sietí 

• zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v navrhovaných rozvojových plochách v predstihu alebo súbežne 
s navrhovaným riešením 

• v rozvojových plochách vytvárať verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania inžinierskych sietí 

• podrobný návrh v rámci rozvojových plôch (uličné rozvody) v riešenom území spracovať v podrobnejších stupňoch 
dokumentácie. 

Poznámka: Všetky navrhované trasy a zariadenia technického vybavenia majú charakter základnej koncepcie. Ich presné umiestnenie 
ako aj spôsob pripájania lokalít je potrebné podrobnejšie vymedziť v nižších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie, 
územnoplánovacích podkladoch resp. projektovej dokumentácie. 

Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia v oblasti 
vodného hospodárstva špecifikované nasledovnými princípmi: 

• rešpektovať ochranné pásmo vodného zdroja Hrubá Borša a 2. stupňa vonkajšie vodného zdroja Jelka  

• dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z. o vykonaní 
niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy EÚ  
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• dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 19 pásma ochrany verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií (§15, §16, §17, §18 – práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa, §22, §23 všeobecné podmienky 
pripojenia sa a §42 a §42b (Vyhláška MŽP SR č. 262/2010, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného 
vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní) 

• vzhľadom na polohu riešeného územia v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov zabezpečiť všestrannú 
ochranu povrchových a podzemných vôd a dodržať podmienky §31 a §39 vodného zákona,  

• v zmysle ust. § 36 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, sprevádzkovanie rozvojových plôch s produkciou 
splaškových vôd (vrátane chatových areálov) podmieniť odkanalizovaním do existujúcej verejnej kanalizácie obce 
Hrubá Borša, výstavbu jednotlivých rozvojových plôch vecne a časovo koordinovať s dobudovaním verejnej kanalizácie 
v celej obci  

• dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí a vodohospodárskych stavieb a zohľadniť stanoviská ich správcov 
a prevádzkovateľov 

• všetky rozvojové zámery a stavebné aktivity v kolízii s vybudovanými hydromelioračnými stavbami, resp. ich 
ochranným pásmom konzultovať s Hydromelioráciami š. p. v Bratislave 

• pri prekládke, resp. odstránení závlahových potrubí v prípade vydania súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej 
pôdy na použitie poľnohospodárskej pôdy pod závlahou na nepoľnohospodárske účely dohodnúť spôsob náhrady 
s Hydromelioráciami š. p. 

• rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. (ktorým bol zrušený zákon č. 666/2005 Z. z.) o ochrane 
pred povodňami v znení neskorších predpisov 

• navrhovaný vodovod a kanalizácia budú slúžiť na hromadné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd, 
majetkoprávny a prevádzkový režim je nutné zosúladiť so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách pred 
vydaním stavebného povolenia na vodné stavby 

• navrhované vodohospodárske siete vrátane ochranného pásma trasovať na verejnom priestranstve 

• vodovodné vetvy v maximálnej možnej miere zaokruhovať tak, aby bola možná dodávka vody z dvoch smerov 

• nepovoľovať výstavbu domových ČOV, v prípade realizácie výstavby pred realizáciou kanalizácie celej obce povoľovať 
výstavbu rodinných domov odkanalizovaných dočasne do nepriepustných žúmp, s podmienkou vybudovania 
kanalizácie (suchovodu) súbežne s ostatnými inžinierskymi sieťami  

• odvedenie vôd z povrchového odtoku parkovacích a spevnených miest na státie zrealizovať cez ORL (odlučovač 
ropných látok) 

• odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku riešiť mimo systém verejnej kanalizácie, v prípade výstavby 
obojstranných chodníkov vždy vybudovať dažďovú stokovú sieť 

• pred každou nehnuteľnosťou umiestniť vodomernú šachtu potrebných rozmerov a revíznu splaškovú kanalizačnú 
šachtu v zmysle platných predpisov. 

Zásady a regulatívy v oblasti energetiky 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia v oblasti 
energetiky špecifikované nasledovnými princípmi: 

� vo vyšších stupňoch PD všetky spotreby ZP pri rozvoji obce konzultovať s SPP-distribúcia a.s. RCs 

� zabezpečiť zdroje zemného plynu pre distribučnú rozvodnú sieť v nových rozvojových zámeroch z existujúcich 
plynovodov 

• navrhované plynovodné siete a zariadenia vrátane ochranného pásma trasovať na verejnom priestranstve 

• dodržať ochranné pásma ZVN el. vedenia 400 kV V439 Križovany – Podunajské Biskupice, el. vedenia 110 kV č. 8774 
Podunajské Biskupice – Senec, el. vedení VN 22 kV a elektrických staníc v zmysle zákona č. 251/2012  Z. z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43 Ochranné pásma 

• rezervovať koridor pre nové vedenie 2 x 400 kV V439 Križovany – Podunajské Biskupice, ktoré je obnovou 
existujúceho 400 kV vedenia - súbežne s existujúcim 400 kV vedením, na jeho južnej strane (bolo predmetom riešenia 
platnej ÚPD) 

• zabezpečiť zdroje energie pre distribučnú el. káblovú rozvodnú sieť v lokalitách z existujúcich resp. navrhovaných VN 
22 kV vedení a trafostaníc 
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• el. vedenia v zastavaných územiach navrhovať káblové uložené v zemi v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002 

• transf. stanice uprednostňovať prefabrikované resp. murované 

• el. vedenia VN, NN, verejného osvetlenia a trafostanice ukladať v rámci verejného priestoru 

• výstavbu podmieniť vybudovaním verejného osvetlenia súbežne s ostatnými inžinierskymi sieťami. 

Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií 

• navrhované chráničky pre telekomunikačné rozvody a vedenia miestneho rozhlasu vrátane ochranného pásma 
trasovať na verejnom priestranstve 

• výstavbu podmieniť vybudovaním miestneho rozhlasu a uložením chráničiek pre telekomunikačné rozvody súbežne 
s ostatnými inžinierskymi sieťami. 

Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti  

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia v oblasti 
špeciálnej vybavenosti špecifikované nasledovnými princípmi: 

Zariadenia obrany štátu 

• nie sú definované, nakoľko takéto zariadenia sa v riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ nenachádzajú ani nie sú 
navrhované. 

Zariadenia požiarnej ochrany 

• zabezpečiť zdroje vody a zriadiť odberné miesta na verejnom vodovode podľa § 8 ods. 1 vo vzdialenosti podľa prílohy 
č. 4 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov. 

Zariadenia protipovodňovej ochrany 

• navrhnúť taký systém odvádzania dažďových (prívalových) vôd z lokalít, ktorý v max. miere dokáže využiť potenciálnu 
retenčnú schopnosť územia (vsakovacie a akumulačné zariadenia dažďovej vody) 

• v rámci prevencie kontrolovať a udržiavať funkčnosť priekop a jarkov, aby neboli zanesené, zasypané alebo zatrávnené 

• usmerňovať povodňové prehliadky a hliadkovú službu, varovnú a hlásnu službu pri bezprostrednom ohrození, 
zabezpečovacie a záchranné práce po vzniku povodňovej situácie 

• pri zabezpečovaní požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov protipovodňovej ochrany postupovať v zmysle vyhlášky č. 
261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupov ich schvaľovania, 
vyhlášky č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby, vyhlášky 
č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní predbežných správ o povodňovej situácii 
a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a vyhlášky č. 251/2010 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné 
práce a povodňových škôd. 

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva 

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich so záujmov civilnej ochrany: 

• priebežne aktualizovať doložku CO, ktorá by okrem iného mala obsahovať: 

- zabezpečenie záujmov CO („zákon o CO“) 

- varovanie a vyrozumenie obyvateľstva v prípade po vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného 
stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany obyvateľstva) 

• súčasnú analýzu a koncepciu kolektívnej ochrany obyvateľstva zamerať hlavne na ukrytie obyvateľstva (budovanie 
jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne) – individuálnu ochranu obyvateľstva 

• v nových rozvojových častiach obce doriešiť ochranu obyvateľstva ukrytím podľa ods. 3) §4 a ods. 1) bodu a) a e) § 15 
„zákona o CO“ 
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• ochranné stavby v územných obvodoch umiestňovať:  

- v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do 
starostlivosti,  

- v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, internátoch, 
všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich 
ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,  

- v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre personál a osoby 
prevzaté do starostlivosti,  

- v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre plánovaný počet zamestnancov 
a pre osoby prevzaté do starostlivosti 

• pri výbere vhodných podzemných alebo nadzemných priestorov stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne 
rešpektovať požiadavky v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a dbať na: 

- vzdialenosť miesta  pobytu ukrývaných osôb  tak, aby sa  mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,  

- zabezpečenie  ochrany pred  rádioaktívnym  zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,  

- minimalizáciu  množstva  prác  nevyhnutných  na  úpravu týchto priestorov,  

- statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,  

- vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,  

- utesnenie 

• pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších stupňoch dokumentácie 
postupovať v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, najmä § 4 citovaného zákona 

• pri zabezpečovaní požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov CO postupovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o 
podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany – 
v podrobnejších stupňoch PD technicky zabezpečiť najmä varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb (§2 odsek 3 
uvedenej vyhlášky) 

• varovanie obyvateľstva bude obecným úradom zabezpečené reláciou v obecnom rozhlase, alebo inými mobilnými 
vyrozumievacími prostriedkami. 

Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany v zmysle § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.: 

Ukrytie obyvateľstva v riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ bude riešené v ochranných stavbách, ktoré budú 
navrhované ako úkryty jednoduchého typu „JUBS“. Úkryty jednoduchého typu „JUBS“ navrhujeme riešiť individuálne vo 
všetkých navrhovaných stavbách (v riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ prevažne v rodinných domoch a v objektoch 
občianskej vybavenosti) s potrebnou kapacitou ukrývaných osôb. 

Zariadenia odpadového hospodárstva 

• vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie každej stavby vyčleniť dostatočné plochy na umiestnenie zberných 
nádob a kontajnerov na odpady a separovane zbierané zložky odpadov a v rámci celej obce riešiť separáciu 
jednotlivých druhov a zložiek odpadov. 

B.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH 
HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY 
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ 
STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.5 sa v jednotlivých podkapitolách dopĺňa nasledovne: >>>> 
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B.5.1 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt špecifikované 
nasledovnými princípmi: 

• z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov v riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“, musí byť v jednotlivých 
etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi splnená nasledovná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Z. 
z. o ÚP a SP (úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu: „Investor / stavebník 
si musí od Krajského pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiadať konkrétne 
stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie 
komunikácií, bytová výstavba atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k porušeniu 
dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“ 

Poznámka: „Zmeny a doplnky č. 1“ nezasahujú do pamiatkovo chránených objektov ani území. Zoznam pamiatkovo chránených objektov 
a návrh ich ochrany rieši pôvodná dokumentácia ÚPN obce Hrubá Borša.  

B.5.2 Zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a 
tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene  

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy zachovania ochrany a využívania prírodných zdrojov, 
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene špecifikované 
nasledovnými princípmi: 

• chrániť prírodné zdroje: 

- CHVO Žitný Ostrov (chránená vodohospodárska oblasť) 

- vodný zdroj v blízkosti areálu PD s ochranným pásmom 150 x 150 m  

- vodný zdroj Jelka (OP 2. stupňa vonkajšie) 

- ložisko nevyhradeného nerastu - štrkopieskov (4504) na pozemku parc. č. 193/14 (AGRO-GAZON s.r.o.) a na 
pozemku parc. č. 193/1 (Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o.) 

- poľnohospodárska a lesná pôda  

- pamiatkový fond  

• rešpektovať miestne biokoridory, miestne biocentrá, interakčné prvky plošné, líniovú zeleň pôdoochrannú a plochy 
nelesnej a drevinovej vegetácie – v zmysle návrhov MÚSES (celkovo je v zmysle platného ÚPN navrhované 1 miestne 
biocentrum mBC Dolný háj a 1 miestny biokoridor mBK1) 

• zachovať a revitalizovať plochy existujúceho lesného porastu:  

- plocha č. 3/1 - lesík prebudovať na lesopark a miesto relaxu 

• vytvoriť nové plochy verejnej zelene:  

- rozvojová plocha č. 4/1  

• v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v blízkosti rozvojových lokalít minimalizovať negatívne dopady budúcej 
výstavby na prvky ÚSES. 

Poznámka: V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sa nenachádzajú žiadne vyhlásené chránené územia ani prvky RÚSES. V zmysle zákona 
č. 543/2002 Z. z. patrí riešené územie do I. stupňa ochrany. 

B.6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.6 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ sú zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie špecifikované 
nasledovnými princípmi: 

• v ďalších stupňoch PD požadovať splnenie nasledovných podmienok: 



 Príloha č. 1 VZN č. 1/2015 zo dňa 05.10.2015                

 

 

10 

- zabezpečiť kvalitatívne a kvantitatívne vyhovujúce zásobovanie plánovaného územia pitnou vodou podľa NV 
SR Č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu, inžinierske siete budovať v časovom predstihu resp. súbehu s navrhovanou 
zástavbou 

- usporiadanie a konfiguráciu navrhovaných objektov riešiť tak, aby boli dodržané požiadavky NV SR Č. 
353/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách 
na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

- urbanizáciu riešeného územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu prírody a podzemných vôd 
(Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov) 

- v návrhu zástavby rešpektovať požiadavky na zabezpečenia vyhovujúcich svetlo-technických podmienok podľa 
STN 73 43 01 Budovy na bývanie a 730580 Denné osvetlenie budov 

- doplnkové podnikateľské aktivity v obytných zónach musia byť zlučiteľné s funkciou bývania, t. j. nesmú 
obťažovať súvisiace prostredie nadmerným hlukom a znečisťujúcimi látkami v ovzduší 

- navrhovanú urbanizáciu (priestorovú a funkčnú reguláciu) záujmového územia riešiť v zmysle § 31 zákona č. 
364/2004 o vodách  

- pri príprave a realizácii výstavby venovať pozornosť zneškodňovaniu odpadov - postupovať v súlade so zákonom 
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

- obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou (dodržiavať regulatívy min. podielu 
zelene) 

- optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na ekologických 
princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...). 

- riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky IS) 

- postupovať v zmysle zákona č. 287/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného 
prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe 
krajiny a Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z., Zákon č. 57/2013 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. 

B.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.7 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzujú „Zmeny a doplnky č. 1“ zastavané územie tak, že obsahuje: 

• územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade   

• územie skutočne zastavané, ktoré nie je v súčasnosti vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na 
katastrálnom úrade (sem sú zaradené aj lokality č. 3,5,8,9,11,12,14,16,19,20/1) 

• územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami podľa platnej ÚPD (sem sú zaradené aj lokality č. 
1,2,4,10,13,15,17,18,21,27). 

• územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami č. 6,7,22-25/1 podľa „Zmien a doplnkov č. 1. 

B.8 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA 
OSOBITNÝCH PREDPISOV 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.8 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené územie: 

• cestné ochranné pásma v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov §11 a 
vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. §15 ods. 3:   



 Príloha č. 1 VZN č. 1/2015 zo dňa 05.10.2015                

 

 

11 

- 100 metrov  od osi vozovky  priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia 

- 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy 

- 25  metrov od osi vozovky  cesty II. triedy a miestnej komunikácie ak sa buduje ako rýchlostná komunikácia 

- 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy 

- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy. 

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé 
zastavanie slúžia cestné ochranné pásma. Hranicu cestného ochranného pásma určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti 100, 50, 25, 20 resp. 15 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. V zmysle § 11 ods. 2 
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by 
mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich., príslušný cestný správny orgán povoľuje 
v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia. Obmedzenia v ochranných pásmach sa nevzťahujú na súčasti 
diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské značky, signály a ich 
zariadenia na mapovanie, ak sú umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nesťažovali údržbu 
komunikácie. 

• prekážkové roviny letiska Kráľová pri Senci, stanovené v zmysle predpisu L 14 S – športové letiská, z ktorých  vyplývajú 
nasledovné obmedzenia: 

- vodorovnou prekážkovou rovinou s výškovým obmedzením 168 m n. m. B. p. v. 

- kužeľovou prekážkovou rovinou (sklon 1:20) s výškovým obmedzením 168-203 m n. m. B. p. v.) 

Nadmorské výšky určené ochrannými pásmami sú nadradeným regulatívom podlažnosti. 

• ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 79 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi 
priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu 
alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia : 

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 

- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm 

- 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm 

- 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm 

- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 
MPa 

- 8 m pre technologické objekty 

• bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 80 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi 
priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu 
alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia: 

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na 
nezastavanom území 

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm 

- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm 

- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm 

- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm 

- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm 

- 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm 

- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch 

- určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri plynovodoch s tlakom nižším ako 
0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe 

• ochranné pásma zariadení elektroenergetiky v zmysle zákona č. 251/2012  Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, § 43 Ochranné pásma: 

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia 
sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
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(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo 
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí  

a) od 1kVdo 35kVvrátane 

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 

2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m, 

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m, 

c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m, 

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 

e) nad 400 kV 35 m 

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu. 

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 
14 zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s 
jednoduchou izoláciou, 

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,  

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy. 

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného 
vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia. 

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k 
vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a 
voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa 
vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia 
podperného bodu. 

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných 
káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 

b) 3 m pri napätí nad 110 kV. 

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 
zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy, 

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli 
ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu. 

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice  

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 
30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 
m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice, 

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu **elektrickej stanice, pričom musí byť 
zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení. 

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je 
ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice. 

 (11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo 
vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi 
prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky. 

(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s 
možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na 
ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia. 
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(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné 
predpisy neustanovujú inak 

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa 
sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre 
územné konanie a stavebné konanie. 

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na 
vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. 

• ochranné pásma vodného zdroja Hrubá Borša (PHO I. a II. stupňa), zákon č. 364/2004 Z. z., zákon č. 398/2002 Z. z. – 
Vyhláška MŽP SR – ochranné pásma vodárenských zdrojov (mimo riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1“) 

• ochranné pásmo vodných zdrojov Jelka 2. stupňa – vonkajšie (celé k. ú. Hrubá Borša) 

Akúkoľvek činnosť je nutné vykonávať tak, aby bola zabezpečená všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd, aby 
nedochádzalo k ohrozeniu jej výdatnosti, akosti a zdravotnej závadnosti. 

Opatrenia pre vonkajšiu časť II. ochranného pásma na zabezpečenie čistoty a zdravotnej nezávadnosti odberu vody z veľkozdroja Jelka 
(podľa Rozhodnutia Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave č. PLVH-4/2085/82-8 zo dňa 22.5.1985): 
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• ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov: do 
priemeru DN 500 je 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia a nad DN500 je 2,5m. 
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• ochranné pásmo závlahového potrubia vodnej stavby (od osi potrubia) stanovené správcom vodnej stavby – platí 
v prípade ak nie je možné zrušenie resp. preložka časti rúrovej siete 

V ochrannom pásme nie je možné umiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky a zároveň je potrebné 
zabezpečiť prístup k vodnej stavbe za účelom vykonania prevádzkových činností resp. nevyhnutných opráv (vodný zákon č. 364/2004 
Z. z.). 

Všetky inžinierske siete je potrebné realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení 
s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983. 

• ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o 
telekomunikáciách č. 351/2011  Z. z. (§68 ods. 5, 6) a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia:.  

(5) Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška 
ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. 

(6) V ochrannom pásme je zakázané:  

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete, 

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a 
služieb. 

• ochranné pásmo lesa v zmysle zákona Z. z. o lesoch v šírke 50 m od lesných pozemkov 

Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas 
Dopravného úradu na stavby: 

• ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť prekážkové roviny letiska 
Kráľová pri Senci 

• stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a) 

• stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 
m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b) 

• zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä 
zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 
písm. c) 

• zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického 
žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d). 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ je potrebné vymedziť tieto chránené územia: 

• Chránenú vodohospodársku oblasť (CHVO) Žitný Ostrov – celé riešené územie 

Riešené územie sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov (Nariadenie vlády SR č. 46/1978 z 19.4.1978 o 
chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom Ostrove, publikované v zbierke zákonov č. 70/1978). 

Zoznam zakázaných činností v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 Z. z. (§31 ods. 4): 

- stavať alebo rozširovať  (§31 ods. 4 a) 

- nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, v ktorých sa vyrábajú alebo na výrobu používajú 
nebezpečné látky, s výnimkou rozširovania a prestavby jestvujúcich priemyselných 

- zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd, a nových priemyselných zdrojov, ak sa uplatnia 

- najlepšie dostupné techniky zabezpečujúce vysoký stupeň ochrany vôd,  

- nové priemyselné zdroje alebo jestvujúce priemyselné zdroje, ktoré produkujú priemyselné odpadové vody obsahujúce 
obzvlášť škodlivé látky,  

- ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpečných látok, 

- sklady ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3, na Žitnom ostrove40) s celkovou kapacitou väčšou ako 
200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m3, 

- veterinárne asanačné zariadenia a sanitárne bitúnky, 

- stavby veľkokapacitných fariem, 

- stavby hromadnej rekreácie alebo individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych 

- odpadových vôd,  



 Príloha č. 1 VZN č. 1/2015 zo dňa 05.10.2015                

 

 

16 

- vykonávať leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín alebo na ničenie škodcov alebo buriny v blízkosti 
povrchových vôd a odkrytých podzemných vôd, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality a zdravotnej 
bezchybnosti vôd, (§31 ods. 4 b) 

- vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v takom rozsahu, ktorým sa podstatne narušia vodné pomery v chránenej 
oblasti prirodzenej akumulácie vôd, (§31 ods. 4 c) 

- odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy, (§31 ods. 4 d) 

- ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 na jednom mieste, (§31 ods. 4 e) 

- ťažiť nevyhradené nerasty41) povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými sa odkryje súvislá hladina 
podzemných vôd, s výnimkou ťažby s možnosťou následného  vodohospodárskeho využitia priestoru ložiska, (§31 ods. 4 f) 

- ukladať rádioaktívny odpad, (§31 ods. 4 g) 

- budovať skládky na nebezpečný odpad (§31 ods. 4 h). 

Zákaz podľa odseku 4 písm. d) až f) sa nevzťahuje na činnosť, pri ktorej sa na základe hydrogeologického prieskumu preukáže, že 
neovplyvní využiteľné množstvo podzemnej vody v zbernej oblasti. Zákaz podľa odseku 4 písm. e) sa nevzťahuje na uskutočnenie 
vodnej nádrže. 

Orgán štátnej vodnej správy môže v jednotlivých prípadoch povoliť výnimku zo zákazu podľa odseku 4 písm. a) tretieho bodu, ak ide o 
verejnoprospešnú stavbu podľa osobitného predpisu42) alebo ak sa v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 
osobitného predpisu43) preukáže, že navrhované technické opatrenia zabezpečia účinnú ochranu vôd a vodných pomerov. 

B.9 VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE 
DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A CHRÁNENÉ ČASTI 
KRAJINY 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.9 sa v jednotlivých podkapitolách dopĺňa nasledovne: >>>> 

B.9.1 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone 
č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného 
úradu (ďalej len "vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej stavby 
a podľa § 21  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí. 

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) 
(verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre 
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej 
časti územnoplánovacej dokumentácie. 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby a opatrenia podľa 
nasledovného zoznamu, uvedeného aj v kapitole č. B.12.: 

• spoločné koridory komunikácií a sietí technickej infraštruktúry, vrátane súvisiacich zariadení a možnosti rozšírenia 

• elektrické vedenie VN, VVN, trafostanice 

• ostatné miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
dopravné napojenie územia (miestne, cyklistické a pešie komunikácie a príslušné dopravné zariadenia podľa príslušnej 
technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti 

• siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete 
podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti 

• siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd (kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami 
kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti. 

• siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej 
siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti 
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Pre potreby obce v súvislosti s potrebou  vysporiadania niektorých pozemkov (najmä pozemkov v správe Slovenského 
pozemkového fondu) pre účely výstavby miestnych komunikácií a cyklotrás, uvádzame na doplnenie zoznamu 
verejnoprospešných stavieb aj podrobný popis týchto pozemkov – neoznačené v grafickej časti: 

Číslo parcely (register C) Číslo parcely (register E) LV Vlastník/správca 

225/48 230 611 Slovenský pozemkový fond 

225/71 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/72 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/73 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/74 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/50 229 611 Slovenský pozemkový fond 

198 198 614 Slovenský pozemkový fond 

265 265 611 Slovenský pozemkový fond 

264 264 611 Slovenský pozemkový fond 

263 263 611 Slovenský pozemkový fond 

228/2 228 611 Slovenský pozemkový fond 

228/5 228 611 Slovenský pozemkový fond 

163/2 163 611 Slovenský pozemkový fond 

212 614 Slovenská správa ciest 

198 198 614 Slovenská správa ciest 

196 196 614 Slovenská správa ciest 

B.9.2 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov 

„Zmeny a doplnky č. 1“ nie sú riešené so zonálnou podrobnosťou, preto nie je možné bližšie určiť parcely, ktorých sa proces 
delenia a sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie. 

Delenie a sceľovanie pozemkov je nutné vykonať vo všetkých navrhovaných rozvojových plochách, a to ešte pred začatím 
výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry na základe podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie, resp. 
územnoplánovacieho podkladu. 

B.9.3 Vymedzenie plôch na asanácie 

„Zmeny a doplnky č. 1“ nevymedzujú žiadne plochy pre asanácie. 

B.9.4 Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny 

Celé riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1“ sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov.  

V chránenej vodohospodárskej oblasti musí byť zabezpečená všestranná ochrana povrchových vôd, podzemných vôd a ochrana podmienok 
ich tvorby. Musia byť zabezpečené požiadavky zákona č. 364/2004 Z. z. – vodný zákon. Jedným z opatrení ochrany podzemných vôd je 
vybudovanie nepriepustnej  splaškovej kanalizácie a odvedenie odpadových vôd do ČOV, ktorá zabezpečuje limitné hodnoty znečistenia pri 
ich vyústení do toku. 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ nie je potrebné vymedziť žiadne ďalšie plochy na chránené časti krajiny. 

B.10 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ 
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.10 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 
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 „Zmeny a doplnky č. 1“  vymedzujú potrebu obstarať územný plán zóny v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov (§ 12): 

• v prípade, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely. 

B.11 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ 
URBANISTICKÚ ŠTÚDIU 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.11 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

„Zmeny a doplnky č. 1“  vymedzujú potrebu obstarať územnoplánovací podklad – urbanistickú štúdiu v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 4): 

• pre rozvojové plochy č. 1/1, 2/1, (6/1), 10/1, 25/1 (resp. pre logicky súvisiace časti týchto rozvojových plôch). 

Vymedzenie rozsahu riešeného územia urbanistickej štúdie určí jej zadanie, na ktoré dá súhlas Obecné zastupiteľstvo.    

B.12 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

>>>> Pôvodný text kapitoly č. B.12 sa dopĺňa nasledovne: >>>> 

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 1“ je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby a verejnoprospešné 
opatrenia podľa nasledovného zoznamu: 

• spoločné koridory komunikácií a sietí technickej infraštruktúry, vrátane súvisiacich zariadení a možnosti rozšírenia 

• elektrické vedenie VN, VVN, trafostanice 

• ostatné miestne komunikácie, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú 
dopravné napojenie územia (miestne, cyklistické a pešie komunikácie a príslušné dopravné zariadenia podľa príslušnej 
technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti 

• siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete 
podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti 

• siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd (kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami 
kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti. 

• siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, 
obslužné a výrobné aktivity energiami (elektrické a plynové rozvody a príslušné zariadenia elektrickej a plynovodnej 
siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti 

Pre potreby obce v súvislosti s potrebou  vysporiadania niektorých pozemkov (najmä pozemkov v správe Slovenského 
pozemkového fondu) pre účely výstavby miestnych komunikácií a cyklotrás, uvádzame na doplnenie zoznamu 
verejnoprospešných stavieb aj podrobný popis týchto pozemkov – neoznačené v grafickej časti: 

Číslo parcely (register C) Číslo parcely (register E) LV Vlastník/správca 

225/48 230 611 Slovenský pozemkový fond 

225/71 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/72 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/73 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/74 229 611 Slovenský pozemkový fond 

225/50 229 611 Slovenský pozemkový fond 

198 198 614 Slovenský pozemkový fond 

265 265 611 Slovenský pozemkový fond 

264 264 611 Slovenský pozemkový fond 

263 263 611 Slovenský pozemkový fond 
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228/2 228 611 Slovenský pozemkový fond 

228/5 228 611 Slovenský pozemkový fond 

163/2 163 611 Slovenský pozemkový fond 

212 614 Slovenská správa ciest 

198 198 614 Slovenská správa ciest 

196 196 614 Slovenská správa ciest 

Verejnoprospešné stavby sú zakreslené vo výkrese č. 2.2. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len 
orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie. 

Charakteristika VP stavieb: 

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone 
č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného 
úradu (ďalej len "vyvlastniť"). Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej stavby 
a podľa § 21  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí. 

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) 
(verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre 
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej 
časti územnoplánovacej dokumentácie. 

Poznámka:  

Medzi VP stavby sú zaradené aj existujúce stavby z dôvodu možnej potreby ich rekonštrukcie, vyžadujúcej rozšírenie plôch (napr. zmeny vo 
výhľadovom šírkovom usporiadaní komunikácií). 

  



 Príloha č. 1 VZN č. 1/2015 zo dňa 05.10.2015                

 

 

20 

B.13 PREHĽAD ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV 

Označe-
nie 
regulač-
ných 
blokov 

Hlavné funkčné 
využitie  

Doplnkové funkčné využitie Neprípustné funkčné 
využitie 

Max. výška 
objektov (počet NP 
/ výška v m) 

Max. miera 
zastavania 
objektmi (%) 

Min. podiel 
zelene (%) 

Špecifické regulatívy 

R2  bývanie v rodinných 
domoch 

bývanie v bytových domoch 

občianska vybavenosť - základná 
(služby, maloobchodné prevádzky) 

nepoľnohospodárska výroba a 
sklady – len drobné remeselno-
výrobné prevádzky, okrem 
neprípustných 

poľnohospodárska výroba – len 
chov drobných zvierat (s výnimkou 
veľkochovu) 

šport a telovýchova - ihriská  

rekreácia v zastavanom území –  
oddychové plochy 

verejná a vyhradená zeleň 

príslušné verejné dopravné a 
technické vybavenie nevyhnutné 
pre obsluhu územia 

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi, vrátane 
neprípustných remeselno-
výrobných prevádzok – 
zámočnícke, lakírnické 
a kovoobrábacie prevádzky 

poľnohospodárska výroba 
(okrem chovu drobných 
zvierat) 

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 

dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 

činnosti v rozpore s kultúrno-
historickými tradíciami obce 

2 NP (rodinné domy) 

4 NP (ostatné 
objekty) 

25 %  50 %  zabezpečiť parkovanie a garážovanie 
áut v zmysle STN  

všetky rodinné domy riešiť ako 
samostatne stojace  

navrhované obytné objekty radiť 
k prislúchajúcej miestnej komunikácii 
pozdĺž jednotnej stavebnej čiary 

v navrhovaných lokalitách stanoviť 
jednotný architektonický ráz objektov 

 

R3 bývanie v rodinných 
domoch 

občianska vybavenosť - základná 
(služby, maloobchodné prevádzky) 

nepoľnohospodárska výroba a 
sklady – len drobné remeselno-
výrobné prevádzky, okrem 
neprípustných 

poľnohospodárska výroba – len 
chov drobných zvierat (s výnimkou 
veľkochovu) 

šport a telovýchova - ihriská  

rekreácia v zastavanom území –  
oddychové plochy 

verejná a vyhradená zeleň 

príslušné verejné dopravné a 
technické vybavenie nevyhnutné 
pre obsluhu územia 

bývanie v bytových domoch, 
okrem uvedeného 
v doplnkovom funkčnom 
využití   

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi, vrátane 
neprípustných remeselno-
výrobných prevádzok – 
zámočnícke, lakírnické 
a kovoobrábacie prevádzky 

poľnohospodárska výroba 
(okrem chovu drobných 
zvierat) 

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 

2 NP 25 %  50 %  zabezpečiť parkovanie a garážovanie 
áut v zmysle STN  

všetky rodinné domy riešiť ako 
samostatne stojace  

navrhované obytné objekty radiť 
k prislúchajúcej miestnej komunikácii 
pozdĺž jednotnej stavebnej čiary 

v navrhovaných lokalitách stanoviť 
jednotný architektonický ráz objektov 
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Označe-
nie 
regulač-
ných 
blokov 

Hlavné funkčné 
využitie  

Doplnkové funkčné využitie Neprípustné funkčné 
využitie 

Max. výška 
objektov (počet NP 
/ výška v m) 

Max. miera 
zastavania 
objektmi (%) 

Min. podiel 
zelene (%) 

Špecifické regulatívy 

bývanie v bytových domoch – len na 
pozemku parc. č. 225/84  

dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 

činnosti v rozpore s kultúrno-
historickými tradíciami obce 

B2 bývanie v bytových 
domoch 

občianska vybavenosť - základná 
(služby, maloobchodné prevádzky) 

nepoľnohospodárska výroba a 
sklady – len drobné remeselno-
výrobné prevádzky, okrem 
neprípustných  

šport a rekreácia - ihriská a 
oddychové plochy 

verejná a vyhradená zeleň 

príslušné verejné dopravné a 
technické vybavenie nevyhnutné 
pre obsluhu územia 

bývanie v rodinných domoch 

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi, vrátane 
neprípustných remeselno-
výrobných prevádzok – 
zámočnícke, lakírnické 
a kovoobrábacie prevádzky 

poľnohospodárska výroba  

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 

dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 

činnosti v rozpore s kultúrno-
historickými tradíciami obce 

4 NP  

 

 

 

40 % 30 %  -- 

 

ROR polyfunkcia bývania 
v rodinných 
domoch, občianskej 
vybavenosti  
a rekreácie  

nerušivá výroba 

verejná a vyhradená zeleň  

dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia  

 

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi, vrátane 
remeselno-výrobných 
prevádzok – zámočnícke, 
lakírnické a kovoobrábacie 
prevádzky 

poľnohospodárska výroba 
(okrem chovu drobných 
zvierat) 

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 

dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 

činnosti v rozpore s kultúrno-

2 NP  

 

40 %  30 %  zabezpečiť parkovanie a garážovanie 
áut v zmysle STN  

v navrhovaných lokalitách stanoviť 
jednotný architektonický ráz objektov 
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Označe-
nie 
regulač-
ných 
blokov 

Hlavné funkčné 
využitie  

Doplnkové funkčné využitie Neprípustné funkčné 
využitie 

Max. výška 
objektov (počet NP 
/ výška v m) 

Max. miera 
zastavania 
objektmi (%) 

Min. podiel 
zelene (%) 

Špecifické regulatívy 

historickými tradíciami obce 

BO2 polyfunkcia bývania 
v bytových domoch 
a občianskej 
vybavenosti  

nerušivá výroba 

verejná a vyhradená zeleň  

dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia  

 

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi, vrátane 
remeselno-výrobných 
prevádzok – zámočnícke, 
lakírnické a kovoobrábacie 
prevádzky 

poľnohospodárska výroba 
(okrem chovu drobných 
zvierat) 

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 

dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 

činnosti v rozpore s kultúrno-
historickými tradíciami obce 

4 NP  

 

 

 

40 % 30 %  zabezpečiť parkovanie a garážovanie 
áut v zmysle STN 

v navrhovaných lokalitách stanoviť 
jednotný architektonický ráz objektov 

ŠO Polyfunkcia športu, 
telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti 

dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia 

verejná a vyhradená zeleň 

všetky ostatné funkcie 
neuvedené ako hlavné 
a doplnkové funkčné využitie 

4 NP  10 % 20 % – 

OS Polyfunkcia 
občianskej 
vybavenosti                       
a skladov 

šport a telovýchova - ihriská  

rekreácia v zastavanom území –  
oddychové plochy 

verejná a vyhradená zeleň 

dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia 

bývanie v rodinných 
a bytových domoch 

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi (okrem 
skladov súvisiacich s hlavným 
funkčným využitím) 

občianska vybavenosť – len 
veľkokapacitné zariadenia 
maloobchodu (nad 2000 m2 
predajnej plochy) 

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 
nesúvisiaca s hlavným 
a doplnkovým funkčným 
využitím 

2 NP  50 % 30 % – 



 Príloha č. 1 VZN č. 1/2015 zo dňa 05.10.2015                

 

 

23 

Označe-
nie 
regulač-
ných 
blokov 

Hlavné funkčné 
využitie  

Doplnkové funkčné využitie Neprípustné funkčné 
využitie 

Max. výška 
objektov (počet NP 
/ výška v m) 

Max. miera 
zastavania 
objektmi (%) 

Min. podiel 
zelene (%) 

Špecifické regulatívy 

činnosti v rozpore s kultúrno-
historickými tradíciami obce 

RK1 rekreácia 
v krajinnom 
prostredí (areály pre 
rekreačné aktivity 
v krajinnom 
prostredí – golf) 

dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia, 
vrátane vodných plôch slúžiacich 
pre zabezpečenie závlahovej vody 

občianska vybavenosť – prevádzky 
služieb (najmä ubytovanie a 
stravovanie) a obchodu súvisiace 
s hlavnou funkciou 

krajinná zeleň 

vodné plochy 

bývanie v rodinných 
a bytových domoch 

rekreácia v záhradkových 
osadách a v chatových 
oblastiach a všetky ostatné 
funkcie neuvedené ako 
hlavné a doplnkové funkčné 
využitie 

–                                     
(bez zástavby) 

–                                    
(bez zástavby) 

70 % – 

RK3 rekreácia 
v krajinnom 
prostredí (chatové 
areály pre rekreačné 
aktivity s využitím 
prírodného 
potenciálu 
existujúcich vodných 
plôch) 

 

občianska vybavenosť – prevádzky 
služieb (najmä ubytovanie a 
stravovanie) a obchodu súvisiace 
s hlavným funkčným využitím  

zeleň 

šport a telovýchova - ihriská  

dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia 

bývanie v rodinných 
a bytových domoch  

nepoľnohospodárska výroba 
a sklady s negatívnymi a 
rušivými vplyvmi (okrem 
skladov súvisiacich s hlavným 
funkčným využitím) 

poľnohospodárska výroba 
technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 
nesúvisiaca s hlavným 
a doplnkovým funkčným 
využitím 

dopravná vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 
nesúvisiaca s hlavným 
a doplnkovým funkčným 
využitím  

činnosti v rozpore s kultúrno-
historickými tradíciami obce 

1 NP 20 % 50 %  zámer je možné realizovať len na 
základe súhlasu Obecného 
zastupiteľstva k zonálnemu riešeniu 
spracovanému v podrobnejšej 
dokumentácii  

Z verejná zeleň dopravná a technická vybavenosť 
nevyhnutná pre obsluhu územia 
(napr. odstavné plochy) 

občianska vybavenosť - nekryté 
alebo polokryté reprezentačné 

všetky ostatné funkcie 
neuvedené ako hlavné 
a doplnkové funkčné využitie 

1 NP 10 % 80 % nové stavebné objekty do plôch verejnej 
a vyhradenej zelene je možné 
umiesťovať len na základe spracovania 
podrobnejšej dokumentácie s dôrazom 
na krajinárske riešenie 
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Označe-
nie 
regulač-
ných 
blokov 

Hlavné funkčné 
využitie  

Doplnkové funkčné využitie Neprípustné funkčné 
využitie 

Max. výška 
objektov (počet NP 
/ výška v m) 

Max. miera 
zastavania 
objektmi (%) 

Min. podiel 
zelene (%) 

Špecifické regulatívy 

priestory, priestory pre verejné 
vystúpenia 

občianska vybavenosť - prevádzky 
služieb a obchodu súvisiace 
s hlavným funkčným využitím (napr. 
kaviarne, verejné WC a pod.) 

 

 

E plošné prvky 
ekologickej stability 
(biocentrá 
a biokoridory, 
interakčné prvky s 
plošným priemetom, 
ak nie sú súčasne 
definované ako 
plochy verejnej 
zelene =vodné 
plochy,  nelesná 
drevinová vegetácia,  
lesy hospodárske) 

dopravná a technická vybavenosť 
prechádzajúca územím 

poľnohospodárska pôda 

všetky ostatné funkcie 
neuvedené ako hlavné a 
doplnkové funkčné využitie 

 

–                                       
(bez zástavby) 

–                                  
(bez zástavby) 

– v rámci plôch sa povoľuje osobitný druh 
rekreačného využitia, pokiaľ nebude 
v kolízii so záujmami ochrany prírody 
a produkčnými funkciami 

 

P poľnohospodárska 
pôda (trvalé trávne 
porasty, orná pôda) 

lesy a nelesná drevinová vegetácia 

vodné plochy a toky 

dopravná a technická vybavenosť 
prechádzajúca územím  

nevyhnutná prevádzková 
vybavenosť 

všetky ostatné funkcie 
neuvedené ako hlavné a 
doplnkové funkčné využitie 

–                                        
(bez zástavby) 

–                                          
(bez zástavby) 

– – 

Poznámka: Pre etapu výhľadu je označenie regulačného bloku uvedené v zátvorke = tieto regulačné bloky sú vymedzené z dôvodu vytvorenia územnej rezervy a podmienkou ich realizácie je 
ďalšia aktualizácia ÚPN obce. 
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B.14 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

Pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 1“ sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti 
nasledovne: 

• B. Záväzná textová časť – kapitoly č. B.1.-B.13.  

• D. Záväzná grafická časť – výkresy č. 2.1, 2.2 

- 2.1 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M 1:5000 

- 2.2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia – záväzná časť riešenia M 
1:5000. 

 


