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1 ÚVOD 

1.1 Dôvody pre obstaranie Územného plánu mesta Hurbanovo – 

Zmeny a doplnky č. 1/2015 
Mesto Hurbanovo má vypracovaný územný plán mesta, ktorý bol schválený Uznesením mestského  
zastupiteľstva MZ č. 116/2007-MZ zo dňa 13.09 2007, ktorým sa schvaľuje záväzná časť ÚPN mesta 
Hurbanovo. V roku 2008 boli vypracované a schválené Zmeny a doplnky č. 1/2008 uznesením č. 
423/2009-MZ, v roku 2012 Zmeny a doplnky č. 1/2012, schválené Uznesením číslo 332/2012-MZ. 

Dôvodom obstarania dokumentu zmeny č. 1/2015 územného plánu mesta Hurbanovo je skutočnosť, 
potreby aktualizácie tohto dokumentu na základe relevantných požiadaviek podnikateľských 
subjektov, v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva MZ č. 134/2015, zo dňa dňa 29.10.2015 
ktorým súhlasilo s vypracovaním územnoplánovacej dokumentácie s názvom: Územný plán mesta 
Hurbanovo – zmeny a doplnky č. 1/2015. 

Na základe uznesenia bol začatý proces obstarávania dokumentu - v mesiacoch december 2015 
(formou písomného oznámenia) vykonalo prieskum – začatie obstarávania - za účelom získania 
podnetov, informácií a požiadaviek dotknutých orgánov, susedných obcí, ako aj občanov 
a právnických osôb pôsobiacich na území mesta Hurbanovo  

1.1.1 Doteraz vypracované zmeny a doplnky 

Zmeny a doplnky č.1/2008 územného plánu mesta Hurbanovo 

V rámci predmetných zmien a doplnkov išlo zmenu funkčného využitia územia dotknutého zámermi 
z funkcie – Územia poľnohospodársky využívanej krajiny na Územia výroby, skladovania a distribúcie 
a Obytné územia so zástavbou s rodinnými domami. 

Zmeny a doplnky č. 1/2012 územného plánu mesta Hurbanovo 

Predmetom zmien a doplnkov boli požiadavky na zmenu funkčného využitia územia dotknutého 
zámermi z funkcie – Územia poľnohospodárskej pôdy (resp. plochy rekreácie výhľad) na Územia 
rekreácie a úprava záväznej časti v lokalite Konkoľ - Plochy bývania v RD – návrh 

1.2 Ciele a obsah spracovania Územného plánu mesta Hurbanovo 

– Zmeny a doplnky č. 1/2015
Územný plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 1/2015 (ďalej len ZaD č. 1/2015) je vypracovaný 
v rozsahu, ktorý vyplýva z materiálu prerokovanom na rokovaní Mestského zastupiteľstva mesta 
Hurbanovo dňa 29.10.2015 kde prijalo Uznesenie MZ č. 134/2015 s odsúhlasenými podnetmi pre 
riešenie zmien a doplnkov č. 1/2015.  

Mesto Hurbanovo na základe analýzy a vyhodnotení námetov, požiadaviek a podnetov dotknutých 
orgánov, organizácií a občanov, získaných v procese prípravných prác (prieskumu) vyplynul predmet 
Zmien a doplnkov územného plánu nasledovne: 

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN mesta Hurbanovo je 
zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového 
usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného 
plánu mesta. Hlavným cieľom návrhu dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2015 ÚPN mesta Hurbanovo 
je zmena funkčného využitia nasledovných lokalít: 
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Prehľad lokalít riešených v rámci zmien a doplnkov 

P. č. Lokalita Existujúca funkcia (v zmysle 
ÚPN) 

Navrhovaná funkcia Rozloha 
(ha) 

Poznámka 

1. Lokalita č.1 

Bagrovisko 
Pavlov dvor 

Sprievodná a líniová 
zeleň krajiny 

Územia rekreačno - 
oddychového využitia, pre 
rozvoj cestovného ruchu - 
návrh 

3,5363 Bez nového 
záberu 

2. Lokalita č.2 

Priemyselný 
park 
Hurbanovo - 
Bohatá 

Územia výroby, 
skladovania a distribúcie 

Funkčné využitie sa 
nemení  

– zmena záväznej časti

– zmena regulácie
intenzity využitia pozemku 

21,02 Bez nového 
záberu 

Spolu: 36,55 

Lokalita č. 1 

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie Sprievodná a líniová zeleň 

krajiny na Územia rekreačno - oddychového využitia, pre rozvoj cestovného ruchu - návrh. Riešenie 
rozširuje plochu pre rozvoj rekreácie (jestvujúcu – okolo jazera a v územnom pláne navrhovanú) 
o 3,5363ha.

Lokalita č. 2 

Riešená lokalita predstavuje úpravu záväznej časti plochy určenej v pôvodnom územnom pláne pre 
Územia výroby, skladovania a distribúcie. 

Záväzná časť sa mení zmenou regulácie intenzity využitia pozemku – zvýšenie maximálneho indexu 
zastavanej plochy a zníženie minimálneho indexu zelene. Cieľom je zreálnenie potreby zastavanej 
plochy v prospech efektivity výrobného procesu výrobných plôch. Plocha má rozlohu 21,02ha. 
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1.3 Spôsob spracovania Územného plánu mesta Hurbanovo – 

Zmeny a doplnky č. 1/2015 
Metodika spracovania je v súlade s aktuálnym znením Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok 
v dobe spracovania Zmien a doplnkov, ale prispôsobuje sa aj obsahu a rozsahu pôvodného ÚPN 
mesta Hurbanovo v znení: 

• Územný plán mesta Hurbanovo (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 116/2007
zo dňa 13.09 2007,

• Zmeny a doplnky č. 1/2008 ÚPN mesta Hurbanovo (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 423/2009, VZN č.82 zo dňa 29.01 2009

• Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 332/2012 zo dňa 14.12.2012, VZN č. 98/2012),

Dokumentácia „Územný plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 1/2015“ je v súlade s § 17 
vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
spracovaná ako samostatná príloha schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 

Dokumentácia „Územný plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 1/2015“ pozostáva z: 

a) textovej a tabuľkovej časti (smernej časti) spracovanej v zmysle § 17 vyhlášky č.55/2001 Z. z. ako
osobitný dokument v rozsahu zmien a doplnkov textovej a tabuľkovej časti platného ÚPN mesta 
Hurbanovo v znení a štruktúre schváleného územného plánu. Textová časť smernej časti ÚPN mesta 
je v ZaD č. 1/2015 upravená vyznačením zmien v pôvodných textoch jednotlivých kapitol a podkapitol 
ÚPN mesta Hurbanovo so šedým podfarbením. Texty kapitol, v ktorých neprichádza ku zmenám, sú 
v ZaD č. 1/2015 uvedené ako kapitola zostáva bez zmeny. 

b) záväznej časti spracovanej v rozsahu zmien a doplnkov záväznej časti platného ÚPN mesta
Hurbanovo záväzná časť, september 2007, ktorá bola schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
č. 116/2007 zo dňa 13.09 2007 o Územnom pláne mesta Hurbanovo v znení zmien a doplnkov 
v plnom znení s vyznačením zmien v pôvodnom texte záväznej časti so šedým podfarbením. Časti, 
ktoré sa rušia sú vyznačené – text sa škrtá. 

c) grafickej časti , ktorá je riešená formou náložiek na výrezy výkresov platného ÚPN mesta
Hurbanovo schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 116/2007 zo dňa 13.09 2007 s 
vyznačením zmien vyplývajúcich zo zmien a doplnkov č. 5/2015 

 Širšie vzťahy          M 1:50 000 

 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
a návrh regulatívov        M1: 5 000 

 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia  
a návrh regulatívov M 1: 10 000 

 Návrh verejného technického vybavenia – doprava M 1: 5 000 

 Návrh verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo, elekt. plyn M 1: 5 000 

 Perspektívne použitie PP na nepoľnohospodárske účely  M 1: 5 000 

 Ochrana prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES M 1: 10 000 

 Regulačný výkres  M 1: 5 000 

Schéma verejnoprospešných stavieb 
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1.4 Súlad riešenia so zadaním 
Riešenie územného plánu mesta Hurbanovo vychádza zo Zadania pre vypracovanie územného plánu 
mesta. Po komplexnom prerokovaní bolo Zadanie schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Hurbanove č.412/2005 zo dňa 16.06.2005. Cieľom Zadania bolo stanoviť limity rozvoja a formulovať 
požiadavky a ciele, ktoré má Územný plán mesta riešiť. 

Dopĺňa sa nasledovný text: 

Predmet a hlavné ciele riešenia Zmien a doplnkov ÚPN Hurbanovo 1/2015 je v súlade so 
schváleným zadaním ÚPN.  

1.5 Strategický dokument 
OU Komárno OSŽP v rámci zisťovacieho konania, posúdil návrh strategického dokumentu „Územný 
plán mesta Hurbanovo – Zmeny a doplnky č. 1/2015. Na základe výsledkov zisťovacieho konania 
podľa § 7 ods. 4 zákona, OUKN OSŽP rozhodol (list. OU-KN-OSŽP-2015/014645 a OU-KN-OSŽP-
2016/000043-12 zo dňa 15.02.2016), že strategický dokument „Územný plán mesta Hurbanovo – 
Zmeny a doplnky č. 1/2015“ sa nebude posudzovať. 

1.6 Podkladové materiály 
Kapitola 1.7 sa mení nasledovne. 

Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie mesta Hurbanovo boli použité nasledovné podklady: 

• Územný plán mesta Hurbanovo (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 116/2007 zo
dňa 13.09.2007, VZN č.115/2007-MZ

• Zmeny a doplnky č. 1/2008 ÚPN mesta Hurbanovo (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 423/2009, VZN č.82 zo dňa 29.01 2009

• Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo (schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 332/2012 zo dňa 14.12.2012, VZN č. 98/2012),

• Územný plán regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚPN R NSK) schválený uznesením
zastupiteľstva NSK č. 113/2012 zo dňa 14.05.2012, VZN č. 2/2012), ktorým sa vyhlasuje „Záväzná
časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“,

• Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č.1 - Všeobecne záväzné nariadenie
Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015 z 26.10 2015, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja - Zmien a doplnkov č.1“.

• Uznesenie MZ č. 134/2015 zo dňa 29.10.2015, s odsúhlasenými podnetmi pre riešenie zmien
a doplnkov č. 1/2015.

2 RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

2.1 Vymedzenie riešeného územia 
Kapitola 2.1 zostáva bez zmeny. 

2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPN R 
Nitrianskeho kraja, 

Kapitola 2.2.sa v plnom rozsahu mení nasledovne. 
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V zmysle Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (schválený uznesením zastupiteľstva NSK č. 
113/2012 zo dňa 14.05.2012, VZN č. 2/2012), ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu 
regiónu Nitrianskeho kraja“a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 
6/2015 z 26.10 2015, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja 
- Zmien a doplnkov č.1“, je potrebné pri územnoplánovacej dokumentácii mesta Šurany rešpektovať 
nasledovné záväzné regulatívy územného rozvoja nitrianskeho kraja: 

I. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA NITRIANSKEHO KRAJA 

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 

1.1. Vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia 
vnútroregionálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja 
medzinárodného významu, ktorý je potrebné zapojiť do širších medzinárodných sídelných 
súvislostí, čo predpokladá: 
1.1.2.  rozvíjať ťažiská osídlenia a obce Nitrianskeho kraja pozdĺž spojníc katovickej a 

budapeštianskej aglomerácie (v smere Považie – Nitra – Nové Zámky – Komárno), 
1.1.3.  vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi 

a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Nitrianskom kraji a v okolitých štátoch, 
1.1.4.  podporovať rozvoj sídiel na trasách nadnárodných a celoštátnych dopravných 

koridorov ako centier, ktoré stimulujú aj rozvoj ich spádového územia, predovšetkým 
v uzloch križovania týchto koridorov. 

1.3. Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom 
systéme Slovenskej republiky, 
1.3.2.  novozámocko-komárňanské a zlatomoravecké ťažiská osídlenia ako ťažiská osídlenia 

druhej celoštátnej úrovne, 
1.3.5.  vytvárať ich funkčnú komplexnosť so zohľadnením ich regionálnych súvislostí, 

diverzifikácie ich ekonomickej základne, pri využívaní špecifických daností a 
podmienok jednotlivých území. 

1.4. Podporovať ekonomickými a organizačnými nástrojmi aglomeračný rozvoj osídlenia 
predovšetkým v zázemí sídelných centier Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno, Zlaté 
Moravce, ktoré tvoria priestory najvýznamnejších ťažísk osídlenia.  

1.7. Rozvíjať centrá osídlenia ako centrá zabezpečujúce vyššiu a špecifickú občiansku vybavenosť 
aj pre obce v ich zázemí. 

1.11.  Podporovať rozvoj miest Želiezovce a Hurbanovo, čo predpokladá podporovať v týchto 
centrách rozvoj zariadení adekvátnych týmto centrám, ako sú uvedené v bode 1.10, 
predovšetkým rozvoj zariadení:  
1.11.1. stredných odborných škôl,  
1.11.2. zdravotníckych s ambulanciami všeobecných lekárov a zubnými ambulanciami,  
1.11.3. služieb remeselného charakteru,  
1.11.4. obchodných so základným sortimentom tovarov,  
1.11.5. voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene. 

1.15.  Podporovať územný rozvoj v smere rozvojových osí ležiacich na území Nitrianskeho kraja 
výstavbou príslušných zariadení infraštruktúry a komunikačných zariadení a to: 
1.15.3.  ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa (Bánovce nad Bebravou) – Topoľčany – 

Nitra – Nové Zámky – Komárno, 
1.16.  Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotlivých 

historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrnohistorických regiónov na území 
Nitrianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená: 
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1.16.1.  podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na 
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-
architektonických daností, 

1.16.2.  zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného 
charakteru zástavy a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky 
utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých 
regiónov 

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

1.16.4.  vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, 
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, 
moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a 
pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak 
skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva

2.1. Usmerňovať funkčno-priestorový subsystém turizmu a rekreácie v zhode s prírodnými a 
civilizačnými danosťami a v súbežnom zabezpečovaní nárokov obyvateľov kraja, najmä mesta 
Nitry a ostatných väčších miest, na každodennú a víkendovú rekreáciu, ako aj nárokov 
účastníkov širšieho aj cezhraničného turizmu na poznávací a rekreačný turizmus. Podporiť 
predovšetkým rozvoj tých foriem turizmu, ktoré majú medzinárodný význam – turizmus pri 
vode na úrovni termálnych kúpalísk až relaxačno-rehabilitačných zariadení, rekreačný 
turizmus pre pobyt pri vodných plochách (štrkoviskách), vodná turistika a výletné plavby (na 
Dunaji), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, 
podujatí), kongresový turizmus a výstavníctvo (Nitra – Agrokomplex), tranzitný turizmus. 

2.3. Podporovať bodové lokality v poľnohospodársky využívanej krajine, predovšetkým areály 
termálnych kúpalísk, kúpalísk, športovo-rekreačné areály pri prírodných vodných plochách 
(štrkoviskách); podporovať rozvoj rekreačno-relaxačných aktivít na základe využitia špecifík 
daného územia, v lokalitách s výskytom prírodných liečivých vôd v prípade splnenia 
podmienok stanovených zákonom č. 538/2005 Z. z. prírodných liečivých vodách, prírodných 
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podporovať rozvoj kúpeľníctva. 

2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu. 
2.8. Lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej 

krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie 
činností závislých na prírodných danostiach. 

2.9. Zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území; týka 
sa to predovšetkým miest Nitra, Nové Zámky, Komárno (Apáli), Levice a Topoľčany, ďalej 
Šaľa, Zlaté Moravce a tiež miest Hurbanovo, Kolárovo, Šahy, Šurany, Vráble, Tlmače, 
Želiezovce. 

2.11. Podporovať rozvoj vinohradníctva a vinárstva zachovaním a udržiavaním viníc ako prírodných 
zdrojov a súčasne cenných historických prvkov v krajinnom obraze vidieckej i mestskej 
krajiny. 

2.13.  Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému 
cyklotrás, slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi 
obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo 
kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za 
zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...) 
2.13.1.  previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, 

jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene, 
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2.13.2.  rozvojom cyklotrás mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní 
cyklotrás s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných 
konštrukcií ponad vodné toky v miestach križovania cyklotrás s vodnými tokmi, 

2.13.3.  rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklotrás, osobitnú pozornosť venovať 
vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklotrás. 

2.15.  Dodržiavať na území národných parkov a chránených krajinných oblastí a v územiach 
európskeho významu únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s 
rekreáciou a turizmom. 

2.16.  Regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v lesných 
ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou. 

 
3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja 
3.2.  V oblasti priemyslu a stavebníctva 

3.2.1.  Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 
priemyselných a stavebných areálov. 

3.2.2.  Podporovať rôzne typy priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých 
lokalizačných faktorov v lokalitách, kde sú preukázané najvhodnejšie 
územnotechnické podmienky a sociálne predpoklady pre ich racionálne využitie, so 
zohľadnením podmienok susediacich regiónov. 

3.2.3.  Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj 
územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami 
kultúrno-historického potenciálu územia a historického stavebného fondu so 
zohľadnením miestnych špecifík a využívaním pritom predovšetkým miestnych 
surovín. 

3.3.  V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
3.3.1.  Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj. 
3.3.2.  Rešpektovať a zachovať prírodné, kultúrne a historické dedičstvo vo vinohradníckych 

oblastiach a vylúčiť urbanistické zásahy na plochách, ktoré predstavujú historicky 
vytvorenú charakteristickú kultúrnu krajinu v danej oblasti. 

3.3.3.  Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v 
rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami 
zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky 
územného systému ekologickej stability. 

3.3.4.  Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov. 
3.3.6.  Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných 

nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v 
katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda. 

3.3.7.  Rešpektovať a zohľadňovať platný lesný hospodársky plán, rešpektovať ochranné 
pásmo lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy 
drevín. 

3.3.9.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre zachovanie stability lesných porastov 
lužných stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred 
každým plánovaným zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom 
na protipovodňové opatrenia. 

3.3.10.  Netrieštiť ucelené komplexy lesov pri návrhu koridorov technickej infraštruktúry a 
líniových stavieb 

3.3  V oblasti ťažby 
3.3.11.  Usmerňovať ťažbu v súlade s ochranou životného prostredia a vodohospodárskymi 

záujmami. 
3.3.12.  Vytvárať intenzívne kroky pre optimalizáciu ťažobných areálov vo vzťahu podľa ich 

stavu a pre ďalšie využívanie plôch už existujúcich areálov. 
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3.3.14.  Realizovať po ukončení povrchovej ťažby z existujúcich areálov ich revitalizáciu a 
rekultiváciu s využitím najmä pôvodných druhov drevín. 

 
4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí 
4.1.  V oblasti školstva 

4.1.1.  Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a 
preškoľovacích zariadení na území kraja v závislosti na vývoji obyvateľstva v území. 

4.1.2.  Znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v 
prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a 
podporovaným ekonomickým aktivitám. 

4.2.  V oblasti zdravotníctva 
4.2.1.  Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej 

poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej. 
4.2.2.  Vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a rovnocennú dostupnosť 

obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a zdravotníckym 
službám. 

4.2.3.  Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj agentúr domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov 
a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja. 

4.3.  V oblasti sociálnych vecí 
4.3.1.  Rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnych služieb, komplexne 

modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb. 
4.3.2.  Zabezpečovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb tak, 

aby územie Nitrianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a vytvoriť z hľadiska 
kvality aj kvantity sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej núdzi 

4.3.3.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy 
sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zamerať pozornosť na také 
sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvania klientov v prirodzenom 
sociálnom prostredí (terénne a ambulantné sociálne služby, sociálne služby v 
zariadeniach s týždenným pobytom), podpora sebestačnosti rodín, osobitne rodín s 
malými deťmi, realizovanie nízkoprahových aktivít pre rôzne marginalizované 
skupiny. 

4.3.4.  Podporovať sociálnu inklúziu prostredníctvom rozvoja sociálnych a zdravotníckych 
služieb s osobitným zreteľom na marginalizované komunity. 

4.3.5.  Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s 
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách 
primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, 
pre občanov so zdravotným postihnutím). 

4.4.  V oblasti duševnej a telesnej kultúry 
4.4.1.  Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia. 
4.4.2.  Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre 

ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného 
využitia pre občiansku vybavenosť. 

4.4.3.  Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru 
lokálneho významu. 

4.4.4.  Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky 
v urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľstva. 

4.4.5.  Zapojiť do športového a rekreačného využitia vo väčšej miere potenciál 
geotermálnych vôd dobudovaním termálnych kúpalísk s cieľom vytvárania rekreačno-
rekondičných komplexov. 
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5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby 
krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu 
5.1  V oblasti starostlivosti o životné prostredie 

5.1.1.  Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na 
životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, 
obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov. 

5.1.2.  Uprednostňovať pri budovaní nových priemyselných areálov a prevádzok zariadenia a 
technológie spĺňajúce národné limity a zároveň limity stanovené v 
environmentálnom práve EÚ. 

5.1.3.  Zabezpečovať podmienky pre postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych 
záťaží – bývalé skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej 
ťažby. 

5.1.4.  Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, 
frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov. 

5.1.5.  Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území, revitalizáciu 
skanalizovaných tokov, kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov 
domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšenie podielu trávnych porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu 
navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov. 

5.2.  V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny 
5.2.1.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, 

rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej 
stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj 
lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým 
vyhláseným chráneným územiam podľa platnej legislatívy, územiam NATURA 2000, 
prvkom územného systému ekologickej stability. 

5.2.2.  Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) 
v územiach prvkov územného systému ekologickej stability. 

5.2.3.  Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu 
pôdy uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä 
biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny. 

5.2.4.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a ekologicky 
vhodných druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri 
prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej 
vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej 
pahorkatiny). 

5.2.5.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre priechodnosť existujúcich prekážok na 
vodných tokoch a líniových stavbách v krajine pre migrujúce živočíchy dodatočnými 
technickými opatreniami. 

5.2.6.  Podporovať územnoplánovacími nástrojmi zakladanie trávnych porastov, ochranu 
mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených 
korytách a zachovanie starých ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa. 

5.2.7.  Zachovávať pri rekultiváciách vo vinohradníckych oblastiach prirodzené biokoridory a 
pri vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov. 

5.2.9.  Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej 
kvality a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky 
vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v 
poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradí, ako aj mokrade a 
vodné toky s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity 
rešpektovaním prírodného a kultúrno-historického dedičstva. 
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5.2.11.  Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych 
oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach. 

5.3.  V oblasti využívania prírodných zdrojov 
5.3.2.  Zabezpečovať sanáciu a rekultiváciu opustených ťažobní a lomov s cieľom ich 

začlenenia do prírodnej krajiny. 
5.3.3.  Sledovať environmentálne ciele na zabezpečenie ochrany vôd a ich trvalo 

udržateľného využívania ako sú: postupné znižovanie znečisťovania prioritnými 
látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných 
nebezpečných látok. 

5.3.4.  Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného 
pozemku. 

5.3.5.  Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach 
za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných 
pôd. 

5.3.6.  Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov. 
5.3.7.  Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných 

pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo 
organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej 
a environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri 
produkčnej funkcii plnia. 

 
6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva 
6.1.  Rešpektovať kultúrne dedičstvo s jeho potenciálom v zmysle Európskeho dohovoru o 

kultúrnom dedičstve, Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva a 
Deklarácii Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, predovšetkým vyhlásené 
kultúrne pamiatky, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory (mestské 
pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma). 

6.3.  Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s 
cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a 
špecifičnosti historického osídlenia. 

6.4.  Rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty a areály ako 
potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších 
hodnôt charakterizujúcich prostredie. 

6.5.  Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a 
hospodársko-sociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu kultúrnej 
krajiny so zachovanými vinohradníckymi oblasťami, oblasťami štálov a rôznych foriem 
vidieckeho osídlenia, vrátane rozptýleného osídlenia. 

6.6.  Rešpektovať a akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené 
dominanty spolu s vyhlásenými a navrhovanými ochrannými pásmami pamiatkového fondu. 

6.7.  Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja: 
6.7.2.  územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva, ako aj 

časti rozptýleného osídlenia, 
6.7.3.  známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov, v zmysle 

pamiatkového zákona, 
6.7.5.  historické technické diela, 
6.7.6.  objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za kultúrne 

pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a 
pamiatkové zóny a ochranné pásma, 

6.7.7.  pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce. 
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6.8.  Rešpektovať objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za 
kultúrne pamiatky, ako aj územia navrhované na vyhlásenie za pamiatkové rezervácie a 
pamiatkové zóny a ochranné pásma. 

6.9.  Zohľadňovať archeologické lokality a náleziská, ktoré v Nitrianskom kraji majú mimoriadny 
význam najmä z hľadiska pravekého a starovekého osídlenia. Kultúrne dedičstvo a 
pamiatkový fond s dôrazom na ochranu archeologických lokalít a nálezov je podľa 
pamiatkového zákona limitujúcim faktorom využívania územia nielen nad terénom, ale najmä 
pod terénom, kde sa nachádzajú rôzne vrstvy a stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva. 

6.10.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre odkláňanie tranzitnej dopravy mimo existujúce či 
navrhované mestské pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny. 

 
7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia 
7.3.  Rešpektovať dopravnú infraštruktúru alokovanú a plánovanú v trasách mimokoridorových ITF 

sieti konvenčnej železničnej a kombinovanej dopravy TEN-T vo všetkých plánovacích a 
realizačných rozhodnutiach prechádzajúcu Nitrianskym krajom:  
7.3.1. Nové Zámky – Komárno, 

7.6. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru navrhovanú ako upravená existujúca alebo výhľadová 
súčasť medzinárodných cestných sietí:  
7.6.1. Nitra – Nové Zámky – Komárno.  

7.7. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd (AGC, AGTC) koridory 
konvenčných tratí a zariadenia železničnej a kombinovanej dopravy  
7.7.1. trate E 52, C – E 52 (Viedeň – Marchegg – Bratislava – Galanta) – Nové Zámky – Štúrovo 

– (Szob – Budapešť – Nyíregyháza), 
7.15.  Pre cesty I. triedy zabezpečiť územnú rezervu pre výhľadové usporiadanie v základnej 

kategórii C 11,5/80-60, v kategórii C9,5/80-60 (v súbehu s rýchlostnými cestami), prípadne v 
štvorpruhovej kategórii C 22,5/100-70 (ak sa preukáže potreba na základe prognózy intenzity 
dopravy)  

7.19.  Rezervovať koridor pre novú trasu cesty I/64 v úseku prieťah mestom Nitra – križovatka s 
rýchlostnou cestou R1 – Nové Zámky – Komárno mimo osídlenia v kategórii C11,5/80 s 
možnosťou dobudovania na štvorpruhovú cestu podľa nárastu dopravnej záťaže.. Rezervovať 
koridor pre výhľadový východný obchvat mesta Komárno s prepojením novým mostom cez 
Dunaj na východnej strane Komárna na maďarskú cestnú sieť. 

7.26.  Pre cesty II. a III. triedy zabezpečiť územnú rezervu pre výhľadové šírkové usporiadanie v 
kategórii C9,5/80-60 a C7,5/70-50, prípadne C22,5/80-60 (ak je preukázaná potreba na 
základe prognózy intenzity dopravy) 

7.37. Zabezpečiť územnoplánovaciu prípravu a rezervovať územie pre výhľadové prebudovanie 
úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so železničnými 
traťami na mimoúrovňové.  

7.40.  Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III. triedy v 
zázemí sídelných centier v parametroch pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy a v 
záujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore 
centier. 

7.41.  Zabezpečiť rozvoj regionálnej hromadnej dopravy v zázemí sídelných centier v záujme 
zlepšenia dostupnosti z rozvojových obcí v suburbanizačnom priestore do centier a medzi 
nimi. 

7.57.  Dodržiavať vyhlásené ochranné pásma letísk na území kraja. 
 
8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia 
8.1.  V oblasti vodného hospodárstva 

8.1.1.  Na úseku všeobecnej ochrany vôd: 
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8.1.1.1.  vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane 
vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine. 

8.1.1.2. rešpektovať pri podrobnejších dokumentáciách ochranné pásma pre vodné 
toky podľa zákona č.364/2004 Z. z. o vodách. 

8.1.2.  Na úseku odtokových pomerov v povodiach: 
8.1.2.1. rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných 

tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá, 
8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v území, 
8.1.2.3. navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z 

povrchového odtoku na báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením 
takého množstva vôd do koncového recipienta, aké odtekalo pred 
urbanizáciou jednotlivých zastavaných plôch, 

8.1.2.4. zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí 
zásahmi smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak 
povodňových, ako aj v období sucha, 

8.1.2.5. revitalizovať odstavené korytá, Starú Nitru, Starú Žitavu a ďalej rameno Malú 
Nitru, tok Dlhý, odstavené ramená dolného Hrona a dolného Ipľa kanál a do 
odstavených korýt tokov zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej vody, 

8.1.2.6. podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a 
nenavrhovať v inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity, 

8.1.2.7. zabezpečovať na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu 
intravilánov miest a obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na 
vodných tokoch s dôrazom na odvedenie vnútorných vôd podľa Programu 
protipovodňovej ochrany SR v súlade s ekologickými limitmi využívania 
územia a ochrany prírody, 

8.1.2.8. nevytvárať na vodných tokoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja 
nové migračné bariéry a zariadenia, ktorých výstavba alebo prevádzka ich 
ochudobňuje o vodu, poškodzuje alebo likviduje brehové porasty alebo mení 
ich prírodný charakter. 

8.1.3. Na úseku odvedenia vnútorných vôd: 
8.1.3.3. rezervovať koridory na vybudovanie príslušnej kanálovej siete k 

novobudovaným čerpacím staniciam. 
8.1.5.  Na úseku verejných vodovodov: 

8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie 
zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných 
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov s cieľom približovať sa 
postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ, 

8.1.5.2. chrániť v maximálnej možnej miere zdroje pitnej vody, rešpektova 
vymedzené vodárenské zariadenia regionálneho významu, vrátane ich 
ochranných pásiem, 

8.1.5.3. zvyšovať využívanie kapacít vybudovaných veľkozdrojov pitnej vody 
urýchlením výstavby prívodov vody a vodovodných sietí v obciach v 
bilančnom dosahu týchto zdrojov, 

8.1.5.4. zvyšovať spoľahlivosť zásobovania pitnou vodou rozširovaním diverzifikácie 
zdrojov, využívaním vzájomného prepojenia zdrojov podzemnej a povrchovej 
vody a budovaním vodárenských dispečingov, 

8.1.5.7. zabezpečovať integrovanú ochranu vodárenských zdrojov pre trvalo 
udržateľné využívanie zdrojov pitnej vody, rešpektovanie pásiem ochrany 
vodárenských zdrojov (pásma hygienickej ochrany), 
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8.1.5.8. zabezpečovať ochranu lokálnej, ako aj nadradenej vodárenskej infraštruktúry 
(ochranné pásma vodovodov, vodojemov, ČS a pod.), v prípade možností aj s 
ponechaním manipulačných pásov, 

8.1.5.12. vytvárať územné predpoklady pre zabezpečenie prívodu kvalitnej pitnej 
vody vo vodovodoch v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, najmä v 
oblastiach s nedostatkom zdrojov vody, vhodnej na zásobovanie pitnou 
vodou, 

8.1.6.  Na úseku verejných kanalizácií: 
8.1.6.1. preferovať v návrhu skupinové kanalizácie pre aglomerácie viacerých sídiel so 

spoločnou ČOV, 
8.1.6.2. vymedziť územné rezervy plôch a koridorov pre kanalizačné stavby 

nadradeného významu, 
8.1.6.5. zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať 

úroveň v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EU, 
8.1.6.6. zabezpečiť prioritne územnotechnické podmienky pre vybudovanie 

kanalizácie vrátane ČOV na území obcí ležiacich v ochranných pásmach 
prírodných, liečivých a prírodných minerálnych zdrojov,  

8.1.6.7. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre zodpovedajúcu úroveň 
odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním 
nutrientov z tých aglomerácií, kde nebolo toto čistenie uskutočnené v 
požadovanom horizonte (do 31. 12. 2010, aglomerácie väčšie ako 10 tis. EO) 
v súlade s legislatívnymi požiadavkami,  

8.1.6.8. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre zodpovedajúcu úroveň 
odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia komunálnych 
odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2000 
EO do 10 000 EO v časovom horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s plánom 
rozvoja verejných kanalizácií, 

8.1.6.11. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre na splnenie cieľov stanovených 
do roku 2015 výstavbu kanalizačných systémov a rozšírenie, intenzifikácie 
alebo obnovy ČOV v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných 
obyvateľov (v zmysle prílohy č. 4.1 Vodného plánu Slovenska):  
1. aglomerácie v okrese Komárno: Hurbanovo, Pribeta, Bátorove Kosihy, 

Svätý Peter, Marcelová, Nesvady, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove, 
8.2.  V oblasti energetiky 

8.2.1.  Rešpektovať existujúce koridory vedení 220kV a 400kV a navrhované siete v 
existujúcich, či novo navrhovaných koridoroch. 

8.2.5.  Rešpektovať existujúce koridory vedení 110kV a navrhované siete v existujúcich, či 
novo navrhovaných koridoroch. 

8.2.12.  Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete koridorov 
alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu. 

8.2.14.  Presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej politiky a 
využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných 
zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky a environmentálne 
zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným 
zásobovaním obyvateľstva teplom. 

8.2.15. Presadzovať uplatnením energetickej politiky SR, regionálnej energetickej politiky a 
využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných 
zdrojov na výrobu elektriny a tepla a tam, kde je to ekonomicky a environmentálne 
zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným 
zásobovaním obyvateľstva teplom. 
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8.2.16.  Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a 
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej 
energetike. 

8.2.17.  Obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny. 
8.3.  V oblasti telekomunikácií 

8.3.1.  Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a 
zariadení. 

8.3.2.  Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov. 
8.3.3.  Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových 

rozvojových lokalitách. 
8.3.4.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie mobilnej siete GSM a 

umožniť aj služby mobilnej siete tretej generácie – UMTS s vysokorýchlostnou 
dátovou sieťou. 

8.3.5. Vytvárať územnotechnické podmienky pre budovanie prístupovej telekomunikačnej 
siete v optickom prevedení s maximálnym prístupom až k zákazníkovi. 

8.3.6.  Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozširovanie rozsahu telekomunikačných 
služieb v pevnej aj mobilnej sieti. 

8.4.  V oblasti odpadového hospodárstva 
8.4.1.  uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo 

komunálneho odpadu, 
8.4.2.  vypracovať a priebežne aktualizovať programy odpadového hospodárstva 

Nitrianskeho kraja. 

2.2.1 Verejnoprospešné stavby ÚPN R Nitrianskeho kraja 

Kapitola 2.2.1 sa aktualizuje s novým obsahom. 

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie,  spojené s realizáciou 
uvedených záväzných regulatívov sú:   
 
1. V oblasti cestnej dopravy   
1.5.  Cesta I/64 ako nová cesta v úseku prieťah mestom Nitra – rýchlostná cesta R1 – Nové Zámky – Komárno s 

výhľadovým premostením Dunaja na východnej strane Komárna.  
1.18.  Trasy prepojenia obcí Dolných Obdokoviec s Babindolom, prepojenia obcí Nových Sadov – časť Sila s Lukáčovcami 

prepojenia obcí Tajná s Nevidzanmi, obchvat obce Chľaba, preložky pri obciach Tekovské Lužany a Hurbanovo.  
1.19.  Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu C9,5/80 a ciest tretej 

triedy na kategóriu C7,5/60.  
1.20.  Prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so železničnými traťami na 

mimoúrovňové.  
5. V oblasti vodného hospodárstva   
5.3.  Verejné kanalizácie   

5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií, vrátane 
objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd....),  

5.3.4. stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách od 2 do 10 tis. EO:  
e) v okrese Komárno: Hurbanovo, Pribeta, Bátorove Kosihy, Svätý Peter, Marcelová, Nesvady, Zemianska 
Olča, Zlatná na Ostrove, 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo 
vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové 
predpoklady mesta 

2.3.1 Obyvateľstvo 

Kapitola 2.3.1 zostáva bez zmeny. 
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2.3.2 Predpokladaný vývoj obyvateľov vo výhľade do r. 2025 

Kapitola 2.3.2 zostáva bez zmeny. 

2.4 Záujmové územie a širšie vzťahy  

2.4.1 Poloha a význam mesta v štruktúre osídlenia 

Kapitola 1.2 sa mení nasledovne: 

V zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS – 2001) v znení 2011 ako aj v záväznej časti 
ÚPN R Nitrianskeho kraja, v znení Zmien a doplnkov č.1 leží mesto Hurbanovo v ťažisku osídlenia 
druhej úrovne - novozámocko – komárňanské ťažisko osídlenia. V druhej úrovni sú zaradené ťažiská 
osídlenia, ktoré sú tvorené okolo stredne veľkých miest, pri ktorých sa v menšej miere prejavujú 
aglomeračné väzby medzi centrami a voči okolitým obciam prevládajú viac polarizačné (dostredivé) 
účinky jadier týchto ťažísk osídlenia. Pre ich územné vymedzenie platí premenlivosť a pružnosť 
hraníc. 

Mesto Hurbanovo v zmysle vyššie uvedených dokumentácií leží na ponitrianskej rozvojovej osi 
druhého stupňa Bánovce nad Bebravou – Topoľčany – Nitra – Nové Zámky – Komárno. Rozvojová os 
druhého stupňa prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne s centrami 
osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp. prepája centrá osídlenia druhej 
skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou, pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú 
komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho významu, alebo jednu rýchlostnú cestu. 

V záväznej časti KURS 2001 v znení 2011, ako aj v záväznej časti ÚPN R Nitrianskeho kraja, v znení 
Zmien a doplnkov č.1 je mesto Hurbanovo špecifikované ako rozvojové centrum, v ktorom je 
potrebné podporovať predovšetkým rozvoj zariadení: 

• stredných odborných škôl,  

• zdravotníckych s ambulanciami všeobecných lekárov a zubnými ambulanciami,  

• služieb remeselného charakteru,  

• obchodných so základným sortimentom tovarov,  

• voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene. 

2.4.2 Územný priemet ekologickej stability 

Kapitola 2.4.2 zostáva bez zmeny. 

2.5 Návrh koncepcie priestorového usporiadania 

2.5.1 Historický vývoj mesta 

Kapitola 2.5.1 zostáva bez zmeny. 

2.5.2 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

Urbanistická kompozícia a obraz mesta 

Kapitola 2.5.2 zostáva bez zmeny. 

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

Kapitola zostáva bez zmeny. 
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2.6 Návrh využitia územia s určením prevládajúcich funkčných 
území  

2.6.1 Základné princípy funkčného využitia územia 

Kapitola 2.6.1. zostáva bez zmeny. 

 

2.6.2 Prevládajúce funkčné územia 

Kapitola 2.6.2 zostáva bez zmeny. 

2.6.3 Vymedzenie časti územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – v územnom 
pláne zóny (ÚPN – Z)  

Kapitola 2.6.3 sa mení nasledovne: 

2.6.3 Vymedzenie časti územia pre riešenie vo väčšej podrobnosti – v územnom 
pláne zóny (ÚPN – Z, UŠ) 

Pre konkretizáciu územného  rozvoja obce v rozvojových zónach je potrebné následne rozpracovať 
ÚPN obce do podrobnejších stupňov ÚPD na úrovni ÚPN - Z. Vymedzenie hraníc navrhovaných zón je 
obsiahnuté v grafickej časti dokumentu - Regulačný výkres. 
 

Návrh na spracovanie UŠ: 

Regulačná zóna NR 4     UŠ 
 

2.6.4 Koncepcia priestorového usporiadania 

Kapitola 2.6.4 zostáva bez zmeny. 

2.7 Návrh riešenia bývania občianskeho vybavenia so sociálnou 
infraštruktúrou, výroby a rekreácie 

2.7.1 Návrh riešenia bývania 

Kapitola 2.7.1 zostáva bez zmeny. 

2.7.2 Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou 

Kapitola 2.7.2 zostáva bez zmeny. 

2.7.3 Návrh riešenia výroby 

2.7.3 sa mení nasledovne: do výrobnej zóny V. sa dopĺňa: 

Výrobná zóna V. 

Predstavuje novozaložené výrobné územie s lokalizáciou areálu NURITECH SK s.r.o. náväzne na cestu 
I/64 v smere na Nové Zámky. Firma sa orientuje na výrobu elektrotechnických zariadení – súčiastok 
do LCD monitorov ako dodávateľská spoločnosť pre SAMSUNG. V súčasnosti ako I. etapa je 
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v prevádzke jedna hala, v ktorej je zamestnaných cca 240 zamestnancov s postupným rozvojom do 
roku 2007 s celkovým počtom 450 zamestnancov.  

Predmetná lokalita má výhodné územnoptechické predpoklady, ktoré je možné zhodnotiť pri 
vytváraní ucelenej výrobnej zóny. V rámci výrobného územia sa odporúča lokalizovať nasledovné 
výrobné odvetvia: 

• dominantne by v nich mali byť zastúpené výrobné prevádzky s podobnou orientáciou ako 
NURITECH SK s.r.o., ktoré svojou aktivitou nezaťažujú okolité prostredie, 

• doplnkovo by v nich mohli byť zastúpené menšie výrobné prevádzky, ktoré svojou aktivitou 
nezaťažujú okolité prostredie, skladovacie priestory, podnikanie v oblasti elekktotechniky. 
V týchto zónach by mali nájsť uplatnenie najmä malí a strední podnikatelia, ktorí budú mať 
perspektívu ďalšieho rozvoja svojej firmy. 

V rámci výrobného územia je trasovaný regionálny biokoridor pozdĺž potoka - Kuzmov jarok, ktorý sa 
napája na regionálny biokoridor pozdĺž Žitavy. Biokoridor je potrebné rešpektovať a v rámci využitia 
územia je potrebné vytvoriť dostatočný izolačný pás zelene pozdĺž potoka. Predmetné územie je 
potrebné riešiť podrobnou dokumentáciou, ktorá stanoví zastavovacie podmienky funkčného 
a priestorového rozvoja územia. 

Dopĺňa sa nasledovný text: 

V rámci zmien a doplnkov 1/2015 -  lokalite č. 2 predstavuje úpravu záväznej časti plochy určenej 
v pôvodnom územnom pláne pre Územia výroby, skladovania a distribúcie. 

Záväzná časť sa mení zmenou regulácie intenzity využitia pozemku – zvýšenie maximálneho indexu 
zastavanej plochy a zníženie minimálneho indexu zelene. Cieľom je zreálnenie potreby zastavanej 
plochy v prospech efektivity výrobného procesu výrobných plôch. Plocha má rozlohu 21,02ha  

2.7.4 Návrh riešenia rekreácie  

2.7.4 sa mení nasledovne: do návrhu riešenia sa dopĺňa 

Návrh riešenia  

Návrh riešenia územného plánu mesta Hurbanovo pre oblasť rekreácie vychádza z daností riešeného 
územia, ktoré ponúka možnosti rozvoja pre vidiecky turizmus, agroturistiku, vodné športy, 
cykloturistiku. 

Návrh územného plánu uvažuje s rozvojom nových plôch pre rekreačné využitie v lokalite náväzne na 
vodnú plochu v časti Bohatá o celkovej rozlohe cca 35,23 ha s postupnou formou výstavby (I. etapa 
25,73 ha a II. etapa – 9,05 ha). V priestore je podnikateľský zámer realizovať oddychovo - rekreačné 
centrum - aquapark, ktorý v súčinnosti s mestom vytvorí podmienky pre saturovanie nárokov 
obyvateľov mesta a regiónu na rekreačné vyžitie denné a koncotýždňové. V rámci riešeného územia 
sa predpokladá lokalizovať nasledovné aktivity: 

• rekreačno – oddychové centrum – vrátane komplexných služieb (ubytovacích, stravovacích, 
oddychových s doplnkovými zariadeniami pre rekreačný šport.....) s možnosťou lokalizácie 
aquaparku so sprievodnými rehabilitačno - relaxačnými, športovo - zábavnými aktivitami – 
presadzovanie tzv. „zdravej dovolenky“, pobytová rekreácia rodín s deťmi, náučno – výchovné 
pobyty v atraktívnom prostredí,  

• infocentrum – s komplexnými turistickými informačnými službami, (poznávanie okolia – 
infoslužby, servisné služby, mapky cyklotrás najbližšieho okolia.... ), 

Súčasťou koncepcie rozvoja CR mesta je využitie potenciálu, ktorý poskytuje rieka Žitava, resp. 
Hurbanovský kanál a previazanie obytného územia mesta resp. existujúcich parkovo upravených 
plôch (park Bohatá, park pri hvezdárni....) v rámci organizmu mesta s prvkami krajinnej zelene 
formou cyklotrás a peších chodníkov.  
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Návrh územného plánu pre zlepšenie podmienok z hľadiska športového vyžita obyvateľov mesta 
uvažuje s rozšírením plochy pre športové účely náväzne na športový areál.  

Dopĺňa sa nasledovný text: 

Návrh ZaD č. 1/2015 rieši doplnenie rekreačných aktivít mesta v rámci rekreačného územia 
Bagrovisko Pavlov dvor. Ide o územie, ktoré už v súčasnosti má rekreačný charakter, a ktoré 
dobudovaním o doplnkové zariadenia môže slúžiť ako vhodný prvok pre rozšírenie rekreačnej 
ponuky mesta v rámci prírodných foriem rekreácie (rybolov) a rekreácie pri vode. 

 

Rozvojové plochy pre možnosť rozvoja rekreácia a športu : 

Por. č. Lokalita počet pracovníkov 
(predpoklad) 

počet 
návštevníkov v 
sezóne 

rozloha (ha) 

I. etapa II. etapa 

1. Aquapark 30 - 50 1200 - 1500 26,77  

2. Pri štadióne   1,4  

3. Lokalita č.1 

Bagrovisko 
Pavlov dvor 

2 100 3,5363  

Spolu     

2.8 Vymedzenie zastavaného územia mesta 

2.8.1 Súčasné hranice zastavaného územia 

Kapitola 2.8.1 ostáva bez zmeny. 

2.8.2 Navrhované hranice zastavaného územia 

Kapitola 2.8.2 sa dopĺňa nasledovne. 

Navrhované územie na zástavbu mimo súčasnej hranice skutočne zastavaného územia sú vymedzené 
nasledovne: 

• Hurbanovo – Juh     13,81 ha 

• Pri Hurbanovskom kanáli – Výskumnícka ul.  16,02 ha 

• Vodná ulica      1,18 ha 

• Nová Trstená     1,4 ha 

• Holanovo      4,97 ha 

• Bohatá – za železnicou    6,81 ha II. etapa 

• Imeľská cesta pri bagrovisku   0,29 ha 

• Vék       1,2 ha 

• Obchodné centrum     8,1 ha 

• Polyfunkcia Bohatá     12,5 ha II. etapa 

• Aquapark      26,77 ha I. etapa,  

• Výrobná zóna I.     16,17 ha 

• Výrobná zóna II.     8,11 ha 

• Výrobná zóna IV.     6,8 ha – I. etapa,  

• Výrobná zóna V.      27,54 ha 

• Zelený háj      5,5 ha I. etapa,  

• Zelený haj sever     2,32 ha (zmeny a doplnky 2008) 
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• Michalov majer     1,19 ha (zmeny a doplnky 2008) 

• Lokalita Veľký Šárad     4,68 ha (zmeny a doplnky 2012) 

• Lokalita č.1- Bagrovisko Pavlov dvor  3,5363 ha 

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa 
osobitných predpisov 

Medzi ťažiskové limity a obmedzenia územného rozvoja dotknutého územia patria limity, ktoré 
vyplývajú z ochrany trás nadradených systémov technického vybavenia a chránených území prírody.  

2.9.1 Chránené územia prírody 

Kapitola 2.8.2 zostáva bez zmeny. 

2.9.2 Ochranné pásma technickej a dopravnej vybavenosti 

Kapitola 2.9.2 Vzhľadom na neaktuálnosť právnych predpisov uvádzaných pri jednotlivých 

ochranných pásmach, kapitola je nahradená v plnom rozsahu novým textom: 

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 79 Ochranné pásmo a § 80 Bezpečnostné pásmo  je 
potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 

ochranné pásmo: 

• VTL plynovod do DN 200  4m od osi plynovodu 

• technologické objekty   8m 

bezpečnostné pásmo: 

• plynovod s tlakom od 0,4MPa do 4MPa do DN 350  20m od osi plynovodu na 
každú stranu 

Ochranné pásma elektroenergetických zariadení 

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike § 43 Ochranné pásmo, rešpektovať ochranné pásma 
elektroenergetických zariadení: 

• 22 kV vzdušné vedenie      10 m od krajného vodiča 

• 22 kV a 1kV káblové vedenie     1 m od krajného kábla 

• elektrická stanica vonkajšieho vyhotovenia do 110kV  10 m 

• elektrická stanica vnútorného vyhotovenia    je vymedzené oplotením 
alebo obostavanou hranicou objektu 

Ochranné pásma dopravných zariadení 

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 1 a vyhlášky FMD č. 
35/1984 § 15 je v katastrálnom území potrebné rešpektovať ochranné pásma komunikácií: 

• cesta I. triedy    50 m od osi vozovky cestnej komunikácie na obidve strany 

• cesta II. triedy    25 m od osi vozovky cestnej komunikácie na obidve strany 

• cesta III. triedy    20 m od osi vozovky cestnej komunikácie na obidve strany 

Ochranné pásma letiska 

                                                           
1 Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ostatných 

spolusúvisiacich noriem a predpisov 
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v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona Č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné rešpektovať: 

Ochranné pásma Letiska Nové Zámky, určené rozhodnutím Dopravného úradu zn. 2651/2015IROP-
014-0P/20357 zo dňa 01.04.2015, z ktorých vyplýva výškové obmedzenie stavieb, zariadení, 
stavebných mechanizmov, porastov apod. stanovené: 

• ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 2,5 % - 1 :40) s výškovým 
obmedzením 236 - 240,2 m n.m.Bpv. 

Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného 
úradu. 

Ochranné pásmo železničných zariadení 

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach je potrebné rešpektovať: 

• ochranné pásmo dráhy   60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej 
hranice obvodu dráhy. 

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení 
V zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je potrebné rešpektovať:  

• ochranné pásmo vedenia  1,5 m od osi kábla po oboch stranách 

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene  a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je potrebné rešpektovať: 

• do DN 500    1,5 m pásmo ochrany, 

• nad DN 500     2,5 m pásmo ochrany. 

Ochranné pásma vodných tokov a hydromelioračných zariadení 
rešpektovať podmienky stanovené pre ochranné pásma vodných tokov v zmysle zákona vodách2  
 

• ochranné pásmo tokov: Patinský kanál, Stará Nitra a Stará Žitava - v šírke 10 m obojstranne od 
brehovej čiary 

• ochranné pásmo drobných vodných tokov, kanálov a melioračných kanálov v šírke 5 m od 
brehovej čiary 

Ochranné pásma vodných zdrojov 

Rešpektovať režim ochranného pásma vodného zdroja stanovený v zákone o vodách3  

Chránená vodohospodárska oblasť  

Rešpektovať podmienky stanovené v zákone o vodách4 pre Chránenú vodohospodársku oblasť - 
CHVO Žitný ostrov 

Ochrana pred povodňami  

• rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 

Ochranné pásmo lesa 
• ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku5 

Pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu 

                                                           
2 § 49 zákona č. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 
3 § 32 zákona č. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov 
4 § 31 zákona č. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov  
5 zákona č. 326/2005 Z. .z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
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• 50 m vymedzené v rámci vlastného pozemku / zeleň, vzdialenosť hospodárskych budov od 
oplotenia a pod .. /  

Pásmo hygienickej ochrany ČOV 

• 300 m vo vzdialenosti 300 m od objektu čistiarne  

Chránené ložiskové územie 

V katastrálnom území mesta sú evidované dve nevýhradné ložiská nerastu štrkopieskov: 

• Ložisko nevýhradného nerastu (LNN) „Hurbanovo – Balážov majer – štrkopiesky a piesky (4177)“, 
ktoré využíva OVOZEL – Máčik. s.r.o. Hurbanovo, 

• Ložisko nevýhradného nerastu (LNN) „Hurbanovo – Konkoľ – štrkopiesky a piesky (4212)“, ktoré 
využíva Poľnohospodárske družstvo Zelený Háj, Hurbanovo, 

• Ložisko nevýhradného nerastu (LNN) „Bohatá – Hurbanovo- tehliarske suroviny (4124)“, ktoré 
eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. 

Ložiská rašeliny 

Rašelina v zmysle Banského zákona nie je nerast, preto sa hodnotí osobitne. Ložiská rašeliny nie sú 
dosiaľ využívané, sú lokalizované v časti Holanovo s celkovou výmerou 1,0 ha. Pri prieskume rašeliny 
boli všetky navrhnuté na komposty.  

Ochranné pásmo cintorínov 
• ochranné pásmo cintorína v rozsahu 50 m. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani 

umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom6. 

 

2.10 Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, 
civilnej ochrany a ochrany pred povodňami  

2.10.1 Návrh riešenia záujmov obrany štátu 

V riešenom území k.ú. mesta Hurbanovo sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne vojenské účelové 
zariadenia. 

2.10.2 Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany 

Kapitola 2.10.2 sa dopĺňa nasledovne: 

Záujmy civilnej ochrany riešiť: 

• so zákonom č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,  

• "vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany" 

• "vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a 
prevádzkových podmienok informačného systému" 

 

• Na území mesta sa nachádza pivovar Heineken Slovensko, a.s., ktorý v prípade úniku amoniaku 
z technológie ohrozuje obyvateľstvo.  

• V rámci schvaľovacieho procesu pri stavebných konaniach riešiť' požiadavky civilnej ochrany v 
súlade so zákonom č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej 
ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.399/2012 Z.z, vyhlášky 

                                                           
6 zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 
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Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany a zákona Č. 
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

2.10.3 Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany  

Kapitola 2.10.3 zostáva bez zmeny. 

2.10.4 Návrh riešenia ochrany pred povodňami 

Kapitola 2.10.4 sa dopĺňa nasledovne: 

Protipovodňová ochrana 

V súvislosti s prírodnými a hydrologickými pomermi strany Váhu sú možnosti ovplyvnenia vodného 
potenciálu viazané na toky Dunaj, Nitra, Žitava, Váh a Hron. Ostatná časť vodnej siete riešeného 
územia je reprezentovaná melioračnými kanálmi. Ich úlohou je zabezpečiť dostatok vody pre závlahy, 
resp. jej prebytok bezpečne odvádzať do recipientov. 

Vody zo Žitavy sa prevádzajú preložkou pri Dolnom Oháji do Nitry a ďalej preložkou Nitry do Váhu pri 
Komoči. Týmto Nitra prestala byť samostatným povodím a stala sa súčasťou Váhu. Územie medzi 
Váhom a Hronom odvodňujú Obidský, Kraviansky, Modranský, Radvaňský a Patinský kanál, všetky 
ústiace do Dunaja.  

Súčasný stav odvodňovacích sústav: 

 

Názov 

odvodňovacej 

sústavy 

Odvodň. 

 plocha 

(ha) 

Kanálová sieť Čerpacia stanica Recipient Poznámka 

dĺžka 
hlavného 

kanála 
(km) 

kap. 

(m3.s-1) 

druh kapac. 

(m3.s-1) 

doprav 

výška 
(m) 

Čiastkové povodie Nitry a Žitavy 

1. ČS Martovce 6 300 14,200 3,3 elektrická 5,50 2,25 Stará Nitra spolupracuje s 
ČS Lándor 

2. ČS Martovce-
zhybka 

3 025 10,660 4,6 elektrická 0,86 8,00 Stará Žitava spolupracuje s 
ČS Patince 

3. ČS Lándor 11 450 11,800 18,0 elektrická 15,0 4,00 Váh spolupracuje s 
ČS Patince 
(voda cez 
Zámocký kanál 
do Patnského 
kanála) 

 

Dopĺňa sa vyznačený text: 

Požiadavky vyplývajúce najmä zo záujmov ochrany pred povodňami  

• rešpektovať realizované opatrenia na vodných tokoch z hľadiska ochrany pred povodňami - 
úpravy pred vybrežovaním veľkých vôd a zabezpečenie stability koryta na tokoch, 

• pri rozvoji územia mesta rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušné normy STN 
73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“ a STN 75 2102 „Úpravy 
riek a potokov“, 
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• v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami pri rozvoji územia rešpektovať 
zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

• vytvárať vhodné opatrenia v lesných porastoch, 

• vytvárať podmienky pre prirodzené meandrovanie vodných tokov, 

• vytvárať podmienky pre spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia, 

• vytvárať podmienky pre zdržiavanie povrchového odtoku v navrhovaných územiach tak aby 
sa nezvyšoval odtok voči stavu pred realizáciou zástavby,   

• vytvárať podmienky pre obnovu retenčnej schopnosti územia, 

• budovať protipovodňové ochrany s dôrazom na ochranu zastavaného územia, 

• osádzať objekty na území s trvalo zvýšenou hladinou podzemných vôd min. 0,5 m nad 
rastlým terénom, 

• vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v čiastkovom 
povodí Váhu v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného hospodárstva 

• vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení 

• zabezpečiť ochranu  inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné 
činnosti. 

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES 
a návrh riešenia zelene  

2.12 Osobitne chránené územia prírody 

2.12.1 Územia chránené podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny 

Kapitola 2.12.1 zostáva bez zmeny. 

2.12.2 Chránené vtáčie územia 

Kapitola 2.12.2 zostáva bez zmeny. 

2.12.3 Chránené územia európskeho významu 

Kapitola 2.12.3 zostáva bez zmeny. 

2.12.4 Regionálny územný systém ekologickej stability 

Kapitola 2.12.4 zostáva bez zmeny. 

2.12.5 Krajinnoekologické regulatívy 

Kapitola 2.12.5 zostáva bez zmeny. 

2.13 Ochrana kultúrneho dedičstva  

2.13.1 Kultúrne pamiatky 

Kapitola 2.13.1 zostáva bez zmeny. 



 

AŽ PROJEKT, s.r.o. • HURBANOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2015• 29 

 

2.13.2 Prehľad a stav kultúrnych pamiatok zapísaných v ÚZPF SR  

Kapitola 2.13.2 zostáva bez zmeny. 

2.13.3 Prehľad a stav ďalších objektov s pamiatkovými hodnotami 

Kapitola 2.13.3 sa mení nasledovne. 

Archeologické lokality 

Archeologické lokality kapitoly 2.13.3 sa mení nasledovne. 

V danej oblasti sa nenachádza chránená archeologická lokalita zapísaná v ÚZPF SR. Ide však o územie 
s bohatými, rozsiahlymi náleziskami archeologických pamiatok kontinuálne od počiatkov osídlenia 
nášho územia – sídliská z obdobia mezolitu (tardenoisien) a neolitu (volutová, bukovohorská, 
želiezovská a lengyelská kultúra) a s pozostatkami obydlí; neolitické pohrebisko, resp. eneolitické 
sídlisko s kanelovanou keramikou; sídlisko z doby bronzovej, pohrebisko unětickej kultúry 
hurbanovského typu (staršia doba bronzová). 

Dopĺňa sa vyznačený text: 

• Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Krajského pamiatkového 
úradu  v Nitre už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) záväzné stanovisko, v ktorom 
budú určené podmienky ochrany archeologických nálezov.  

 

2.14 Návrh verejného dopravného vybavenia 

2.14.1 Charakteristika širších dopravných vzťahov a dopravnej polohy riešeného 
územia mesta Hurbanovo 

Kapitola 2.14.1 zostáva bez zmeny. 

2.14.2 Statická doprava 

Kapitola 2.14.2 zostáva bez zmeny. 

2.14.3 Hromadná doprava  

Kapitola 2.14.3 zostáva bez zmeny. 

2.14.4 Železničná hromadná doprava  

Kapitola 2.14.4 zostáva bez zmeny. 

2.14.5 Komunikačný system – Návrh riešenia dopravných vzťahov 

Kapitola 2.14.5 sa upravuje nasledovne:  

Komunikačný systém 

Do podkapitoly Komunikačný systém sa dopĺňa: 
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Riešenie komunikačného systému sa dotýka riešenia komunikácií nadradenej komunikačnej siete s 
priemetom regionálnych i vyšších vzťahov, komunikácií celomestskej úrovne s významom 
regionálnych a medziobvodových dopravných vzťahov a komunikačného systému miestnej úrovne, 
korešpondujúceho s rozvojom novonavrhovaných urbanistických funkcií. Základnú a v území 
nadradenú funkčnú úroveň tvorí v riešenom území, vymedzenom katastrálnou hranicou sídla, prieťah 
cesty I/64. Posun dopravných vzťahov do inej územnej úrovne, segregácia tranzitnej dopravy a 
optimálne rozloženie vstupov do sídla tvoria základné východiskové princípy riešenia 
vnútrosídelného komunikačného systému. Základný komunikačný systém (ZÁKOS) sa v riešení 
pretvára z princípu koncentrického usporiadania jeho základných prvkov do usporiadania radiálno-
tangenciálneho. Základné prvky tu tvorí južná tangenta, východná tangenta, severná tangenta, 
mestská radiála a vnútorné dopravné okruhy.   

„JUŽNÁ TANGENTA“ – južné prepojenia území po oboch stranách železničného koridoru v predlžení 
cesty III/0641 s vytvorením mimoúrovňového prepojenia cez železničný koridor  

„VÝCHODNÁ TANGENTA“ – presmerovanie cesty I/64 do východného okraja záujmového územia 

„SEVERNÁ TANGENTA“ – preloženie časti úseku cesty III/06410 do extravilánovej časti 
s predpokladom mimoúrovňového prepojenia cez železničný koridor  

„MESTSKÁ RADIÁLA“ - diagonálna komunikácia v polohe súčasného prieťahu cesty I/64 
s prehodnoteným dopravným a dopravnourbanistickým významom 

„VNÚTORNÉ DOPRAVNÉ OKRUHY“ – zokruhovanie miestnych vnútrosídelných komunikácii vyššieho 
dopravnourbanistického významu (obslužné komunikácie funkčnej triedy C1,C2)  

Princíp riešenia dopravných vzťahov v sídle vychádza z predpokladu segregácie vnútrosídelnej a 
regionálnej, resp. nadregionálnej dopravy. Diverzifikácia dopravných vzťahov sa viaže na vytvorenie 
obchvatových trás, vedených mimo zastavanú časť sídla. Presmerovanie dopravy sa týka ciest 
vyššieho administratívneho významu I/64 a III/0647. Poloha trasy východného obchvatu vychádza z 
už dávnejšie spracovaných územno-plánovacích podkladov. Pôvodná trasa nie celkom zohľadňuje 
urbanistické, administratívno-správne a územno-technické limity. Zohľadnenie urbanistických limitov 
nebolo dôsledné v severovýchodnej časti sídla, kde pôvodne navrhovaná trasa prechádzala 
intravilánovým zastavaným územím. Územno-technické limity sa dotýkajú najmä priestorových 
nárokov na mimoúrovňové križovanie cesty I/64 s regionálnymi vedeniami ciest. Urbanistické limity 
vedenia južnej tangenty zohľadňujú rozvojový potenciál sídla v dotknutej časti územia a väzby 
regionálneho zázemia po oboch stranách železničného koridoru (väzba na regionálnu cestu III/0641).  

Presnú polohu východnej tangenty (preložka cesty I/64) je nutné preveriť podrobnejšou dopravno-
technickou dokumentáciou. Trasovanie južného obchvatu sídla  zohľadňuje základné princípy, 
týkajúce sa: 

• voľnejšie vymedzeného priestoru na prevedenie tejto nadradenej  dopravnej trasy, 

• zohľadnenia dopravno-technických kritérií vo vzťahu k založenej  komunikačnej sieti a 
urbanistickým zámerom rozvoja územia, 

• limitov viazaných na prvky dopravnej infraštruktúry (trať ŽSR). 

Šírkové usporiadanie navrhovaného južného obchvatu vychádza z normovej kategórie štvorpruhovej 
smerovo rozdelenej komunikácie, resp. cesty R24,5/80. Riešenie nevylučuje i možnosti etapovitého 
budovania obchvatu v dvojpruhovom usporiadaní.  Križovania so železničnou traťou sú riešené 
dôsledne mimoúrovňovo. Križovania s regionálnymi cestnými komunikáciami sú riešené 
mimoúrovňovo. S ohľadom na rozdielne dopravné úrovne je navrhnutá dispozícia trubkovitých 
križovaní (cesta I/64-cesta III/0647, cesta I/64 - cesta III/06410). Priorita nadradeného dopravného 
smeru korešponduje s vedením cesty I/64. 

Nové usporiadanie komunikačného systému vytvára jeden zo základných predpokladov na 
reorganizáciu  spoločenského priestoru centrálnej časti sídla. Cieľom reorganizácie je optimalizácia 
dopravných  vzťahov v území, čo znamená vytvorenie vzájomných relácií  vzťahov dopravných 
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nárokov centrálnej mestskej zóny, jeho špecifického  charakteru a priestorových možností pri časovom 
zosúladení  dopravných a stavebno-investičných intervencií. 

Stanovenie dopravného režimu v centrálnej mestskej zóne vychádza  z dvoch časových úrovní 
viazaných na vedenie cesty I/64. Prvá časová úroveň vychádza zo súčasného stavu, kedy cesta I/64 
prechádza diagonálne sídlom. V tejto etape sú rozhodujúce dopravno-inžinierske kritériá, ktoré 
determinujú možnosti riešenia celého komunikačného priestoru na Komárňanskej ulici a dopravnej 
obsluhy jestvujúcich a navrhovaných urbanistických funkcií. Riešenie zahŕňa pôsobenie dynamickej, 
statickej a pešej dopravy. Nároky dynamickej dopravy sú v tomto rozdelení rozhodujúce. Sú určované 
absolútnymi hodnotami intenzity a štruktúry dopravného prúdu, vyplývajúcimi zo sčítania dopravy 
(9411 sk.voz/24hod.). 

Druhá etapa predpokladá preloženie cesty I/64 z Komárňanskej ulice a reprezentuje obdobie 
reintegrácie zobytňujúcich  funkcií do centrálnych priestorov sídla. V tejto etape dochádza k plnému  
prehodnoteniu funkcie dopravného priestoru na Komárňanskej ulici. Táto sa v exponovanom úseku 
úseku stáva súčasťou spoločensky aktívnejších plôch a plní funkciu tzv. mestskej triedy, kde je 
dopravná funkcia komunikácie doplnená o funkciu obslužnú, umožňujúcu bezprostrednú obsluhu 
územia s komerčnou a vyššou vybavenosťou. Pridružený  dopravný priestor je využívaný na 
zastavenie a krátkodobé,  resp. vyhradené parkovanie. Šírkové usporiadanie v tomto úseku vychádza 
zo základnej kategórie MZ12/40 (2,00+0,25+2x3,25+0,25+2,00). Spoločenské funkcie sú 
v exponovanej časti sídla nadradené, resp. zrovnoprávnené funkciám  dopravným.  

Dopravnourbanistické opatrenia sa viažu na riešenia vstupov  do mestskej triedy funkčnej triedy B3 
definovanej územne a funkčne medzi  križovaním ulíc Komárňanská – Sesílešská – Podzáhradná 
a križovaním ulíc Komárňanská – Tichá – Železničná.  Oba dopravné uzly plnia funkciu nástupu do 
časti územia s dopravným režimom zóny. Zmena funkčného významu komunikácia by mala byť 
vyjadrená zmenou dispozičného riešenia križovatkových uzlov (dispozícia okružnej križovatky....). 
Dispozičné riešenie potenciálnych okružných križovaní a priečne  i pozdĺžne rozčlenenie dopravného 
priestoru na Komárňanskej ulici ba malo  sledovať účinky: 

• narušenia priamych smerov diagonálne smerujúcich do  ťažiskových priestorov 

• významovej identifikácie oboch vstupov do územia  

• reintegrácie mestského priestoru skompaktňujúceho centrálnu  mestskú časť 

• väzieb peších priečnych prepojení v rámci celého územia. 

Dopravno-technické opatrenia sa týkajú aplikácie technických  prvkov a uličného dopravného 
designu na komunikačnom  priestore s cieľom: 

• zmenšenia kritických šírok na peších prechodoch, ich  bezbariérových úprav 

• vizuálneho zúženia dopravného priestoru (využitie  rozdielnosti materiálov krytu - dlažby) 

• humanizácie prostredia 

• segregácie druhov dopráv (motorová dynamická - statická,  pešia, cyklistická) 

• spomalenie priebežnej dopravy. 

Prostriedky na pretransformovanie komunikácie na Komárňanskej ulici s dopravným významom na 
priestor s prevahou spoločenskejšieho významu sa dotýkajú opatrení dopravno-technických a 
dopravno-urbanistických. Štrukturálne obmedzenie pohybu motorovej dopravy (nákladná doprava, 
tranzitná doprava) návrh predpokladá administratívnymi reštrikčnými opatreniami (dopravné 
značenie) a technickými opatreniami narušujúcimi plynulý pohyb. 

Komunikačnú osnovu sídla dopĺňajú obslužné prístupové komunikácie  nižších funkčných tried C2 a 
C3 v kategórii MO 8/30,40 a upokojené komunikácie, z ktorých špecifické postavenie majú obytné 
ulice.  Úroveň týchto ulíc dovoľuje pohyb motorovej a nemotorovej dopravy na spoločnom 
dopravnom priestore. Špecifičnosť takto riešených  ulíc spočíva v nerešpektovaní princípu segregácie 
jednotlivých druhov dopráv, najmä pešej prevádzky a vozidlovej dopravy. Tento dopravný priestor 
možno definovať ako ..."charakteristicky stavebne a inak upravená a vybavená miestna komunikácia 
so  zmiešanou prevádzkou chodcov a vozidiel v jednej úrovni, pre ktorú  platia zvláštne pravidlá 
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správania všetkých jeho užívateľov v zmysle dopravnej značky D58a,b, ktorou je táto na svojom  
začiatku a konci vyznačená." Návrh uvažuje s týmto typom ulíc  v novonavrhovaných zónach IBV a v 
rámci jestvujúcich uličných priestorov tam, kde sú už v súčasnosti vytvorené vhodné dopravno-
urbanistické predpoklady. Tieto sú v súčasnosti identifikovateľné v časti pôvodnej zástavby. Takéto 
usporiadanie je predpokladané i v územiach s navrhovaným rozvojom obytných funkcií.  

 

 

Dopĺňa sa vyznačený text: 

Lokalita č. 1 

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie Sprievodná a líniová zeleň 

krajiny na Územia rekreačno - oddychového využitia, pre rozvoj cestovného ruchu - návrh. Riešenie 
rozširuje plochu pre rozvoj rekreácie (jestvujúcu – okolo jazera a v územnom pláne navrhovanú) 
o 3,5363 ha.  

Dopravné napojenie na komunikačný systém obce bude riešené napojením na komunikáciu I/64 
(Nové Zámky – Komárno) obslužnou komunikáciou funkčnej triedy C3. 

2.14.6 Ochranné pásma dopravných zariadení 

Kapitola 2.14.6 sa mení nasledovne. 

Ochranné pásma dopravných zariadení sa v riešenom území viažu len na administratívne ochranné 
pásma automobilovej a  železničnej dopravy. 

Ochranné pásma automobilovej dopravy sa týkajú rýchlostných komunikácii, ciest I.-vých - III.-tích 
tried, ktoré v súčasnosti prechádzajú územím. Ochranné pásmo ciest vyššieho administratívneho 
významu je sledované v extravilánovej časti sídla a znamená čiastočné obmedzenia v stavebnej 
aktivite, vyžadujúci si súhlas správcu ciest. Hranica ochranného pásma cesty I/64 je vo vzdialenosti 50 
m od stredu krajného jazdného pásu. Hranica ochranného pásma ciest II.-hých tried sa nachádza vo 
vzdialenosti 25 m od stredu krajného jazdného pruhu. Hranica ochranného pásma ciest III.-tích tried 
sa nachádza vo vzdialenosti 20 m od stredu krajného jazdného pruhu. 

Ochranné pásma letiska, v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona Č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné 
rešpektovať: 

Ochranné pásma Letiska Nové Zámky, určené rozhodnutím Dopravného úradu zn. 2651/2015IROP-
014-0P/20357 zo dňa 01.04.2015, z ktorých vyplýva výškové obmedzenie stavieb, zariadení, 
stavebných mechanizmov, porastov apod. Stanovené ochranným pásmom vzletového a 
približovacieho priestoru (sklon 2,5 % - 1 :40) s výškovým obmedzením 236 - 240,2 m n.m.Bpv. Nad 
túto výšku je zakázané umiestl1.0vať akékoľvek stavby a zariadenia bez súhlasu Dopravného úradu. 

Ochranné pásmo železničnej dopravy sa dotýka územia pozdĺž železničnej trate. Administratívne 
ochranné pásmo železničnej trate je vymedzené plochou, ktorej okraj je vo vzdialenosti 60 m od 
krajnej koľaje a najmenej 30 m od hranice obvodu dráhy. Ochranné pásmo vlečkového systému (do 
areálu pivovaru, a výrobno skladovacieho areálu) a dráh osobitného určenia zasahuje do vzdialenosti 
30 m od osi krajnej koľaje. V zmysle zákona č.51/1964 Zb. o dráhach je v ochrannom pásme dráh 
dovolené stavať len dráhové stavby. Výnimku povoľuje špeciálny stavebný úrad – Štátny dráhový 
úrad. 
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2.15 Návrh verejného technického vybavenia 

2.15.1 Zásobovanie pitnou vodou 

Charakteristika súčasného stavu 

Charakteristika súčasného stavu kapitoly 2.15.1 zostáva bez zmeny. 

Návrh riešenia 

Návrh riešenia kapitoly 2.15.1 sa mení nasledovne. 

Urbanistický návrh rozvoja obce je vypracovaný v dvoch etapách. Návrh uvažuje s dvanástimi 
lokalitami rozšírenia mesta z hľadiska bytového fondu so základnou vybavenosťou v rámci mesta, s 
piatimi lokalitami výrobných zón a so štyrmi lokalitami vyššej vybavenosti mesta - obchodné 
centrum, malé podniky. V návrhu je navrhnutá rekreačná zóna Aquaparku, z hľadiska zásobovania 
vodou je možné uvažovať s vlastným zdrojom pre lokalitu pre zásobovanie bazénov, atrakcií, 
zariadení pre polievanie areálovej zelene, pre návštevníkov a zamestnancov. Potreba vody na tieto 
účely môže byť určená po špecifikácii zariadení v Aquaparku a bude riešená samostatne pre 
rekreačnú zónu. 

Alternatívne je možné riešiť zásobovanie rekreačnej zóny vodou tak, že plnenie bazénov, atrakcií a 
polievanie zelene bude z vlastného zdroja a zariadenia pre návštevníkov a zamestnancov budú 
zásobované z verejného vodovodu. Potreba  vody pre tieto účely je uvedená za výpočtami . Charakter 
zástavby v navrhnutých lokalitách určujú rodinné domy a v lokalite Sídlisko Vinohrady sú to bytové 
domy. 

Potreba vody pre mesto a jednotlivé lokality bola určená podľa platnej Úpravy MP SR č. 477/99-810 z 
29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a 
posudzovaní vodných zdrojov. 

Potreba vody pre navrhovaný stav: 

 

 priemerná denná potreba vody:  Qp 
Qp = 1358,7 m3/d + 447,12 m3/d =  1805,80 m3/d = 20,90 l/s 

 maximálna denná potreba vody:  Qm 
Qm = 1902,25 + 657,37 = 2528,15 m3/d = 29,26 l/s 

 maximálna hodinová potreba vody:  Qh 
Qh = 144,4 m3/h + 51,62 m3/h = 192,30 m3/h = 53,00 l/s 

 priemerná ročná potreba vody:  Qr 
Qroč. = 659 117 m3 

Výpočet potreby vody pre rekreačnú zónu: 

Počet návštevníkov: 1 500/deň 

Počet zamestnancov: 40 

Špecifická potreba vody: (podľa Úpravy ...) 

 pre návštevníkov: 5 l/návšt./deň 

 pre zamestnancov:  

• predpoklad: 15 zamestnancov á 450 l/zam./deň 

 25 zamestnancov á 60 l/zam./deň 
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 Priemerná denná potreba vody pre rekreačnú zónu:  Qp 

Qp rekr. = 1500x5 + 15x450 + 25x60 = 7,5 + 6,75 + 1,5 = 15,75 m3/d = 0,18 l/s 

 Maximálna denná potreba vody pre rekreačnú zónu:  Qm   kd=1,4 
Qm rekr. = 22,05 m3/d = 0,25 l/s 

 Maximálna hodinová potreba vody pre rekreačnú zónu:  Qh   kh=1,8 
Qh rekr. = 1,65 m3/h = 0,46 l/s 

Kapacita vodného zdroja Qdop.=30 l/s pokryje maximálnu dennú potrebu vody, ktorá je v Qm=29,62 
l/s. Posúdenie potreby akumulácie vzhľadom na maximálnu hodinovú potrebu vody: 

Posúdenie podľa Úpravy ..., príloha 3. Pri čerpaní 22 hodín: 

Súčty Zásoby + Nedostatky = 567,81 m3 

Akumulácia poruchovej rezervy pri poruche 8 hod.:  Apor. = 8/24 x Qm = 0,33x2559,62 = 844,67 m3 

Akumulácia poruchovej rezervy pri poruche 6 hod.:  Apor. = 6/24 x Qm = 0,25x2559,62 = 639,90 m3 

Potrebný objem vodojemu:  567,81 m3 + 844,67 m3 = 1422,48 m3, alebo 

    567,81 m3 + 639,90 m3 = 1207,72 m3 

Pri predpoklade, že akumulácia má predstavovať 60 % Qm, je potrebný objem vodojemu: 

• V = 2528,15 x 0,6 = 1516,90 m3 
Vychádzajúc z týchto výpočtov, akumulácia pre rozvoj mesta v rozsahu návrhu by mala predstavovať  
akumuláciu 1500 - 1600 m3. 

Problém akumulácie je možné riešiť viacerými spôsobmi, a to: 

• vybudovať akumuláciu ako zemný vodojem koncový a osadiť ho tak, aby bolo možné z neho 
zásobovať bez problémov všetky časti mesta Hurbanovo. V roku 2004 vypracoval Hydrocoop, 
s.r.o. Bratislava pre investora ZVS, a.s. Nitra návrh technického riešenia zásobovania vodou 
aglomerácie Kolárovo, v ktorej sa okrajovo zaoberá aj zásobovaním pitnou vodou mesta 
Hurbanovo. V jednej z jeho alternatív sa navrhuje riešiť nedostatok akumulácie pre mesto 
Hurbanovo a priľahlé časti vybudovaním zemného koncového vodojemu nad mestom Hurbanovo 
na kóte nižšej ako má vodojem Svätý Peter, a to na kóte 164,0/159,0 v lokalite Turček. 
Vybudovanie vodojemu 2x800 m3 by si vyžiadalo realizáciu aj výtlačného potrubia z vodného 
zdroja Pavlov dvor do vodojemu, 

• ďalším možným riešením by bolo vybudovanie vežového vodojemu - akumulácia buď 1500 m3 
alebo  vybudovanie dvoch vežových vodojemov i kapacite 2x750 m3, 

• nedostatok akumulácie pre mesto Hurbanovo je možné vyriešiť aj vybudovaním akumulácie a pri 
nej automatickej tlakovej stanice, ktorá by dopravovala pitnú vodu do všetkých častí mesta 
Hurbanovo. 

Na spôsob riešenia akumulácie a následného zásobovania vodou odporúčame vypracovanie štúdie a 
posúdenie alternatívneho riešenia akumulácie tak z hľadiska technického, ako aj ekonomického. 
Vytvorenie novej akumulácie, čo dokazujú výpočty, je potrebné z hľadiska pokrytia maximálnej 
hodinovej potreby vody pre mesto a priľahlé časti, ale aj z hľadiska ochrany vodného zdroja. 

Umiestnenie akumulácie a tiež rozsah rozšírenia vodovodnej siete, ktorá by pokryla zásobovanie 
mesta v plnom rozsahu urbanistického návrhu, bude predmetom nižšieho stupňa projektovej 
dokumentácie, ktorá bude vychádzať z riešenia jednotlivých lokalít a výrobných zón. 

Lokalita č. 1 

Napojenie na verejný vodovod bude riešené napojením na vodovod v komunikácii I/64 (Nové Zámky 
– Komárno). Bude nutné vybudovať nové vodovodné potrubie DN 100, dĺžka 795,0 m. 

• Počet návštevníkov: 100 

• Qp = 0,05 m3/deň, Qm = 0,06 m3/deň, Qh = 0,005 m3/hod 
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(1. + 2. etapa) Obyvateľstvo + výrobné zóny + vybavenosť+rekreácia 

P. Lokalita Bytové jednotky Počet obyvateľov Počet Potreba vody 

č.  Bytové domy Rodinné domy Bytové domy Rodinné domy zam./návšt Q priemerná denná Qmax denná Qmax hodinová 

  I.et. II.et. I.et. II.et. I.et. II.et. I.et. II.et. I.et. II.et. I. etapa II. etapa Spolu I. etapa II. etapa Spolu I. etapa II. etapa Spolu 

            m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d l/s 

1.  Hurbanovo-Juh - - 140 - - - 430 - - - 58,05 0,67 - - 58,05 0,67 81,27 0,94 - - 81,27 0,94 6,09 1,69 - - 6,09 1,69 

2.  Pri štadióne -  18 - - - 58 - - - 7,83 0,09 - - 7,83 0,09 10,96 0,13 - - 10,96 0,13 0,82 0,23 - - 0,82 0,23 

3.  Pri Hurban.kan. 
Výsk.ul. 

- - 155 - - - 510 - - - 68,85 0,80 - - 68,85 0,80 96,40 1,11 - - 96,40 1,11 7,22 2,01 - - 7,22 2,01 

4.  Vodná ul. - - 10 - - - 30 - - - 4,05 0,05 - - 4,05 0,05 5,67 0,06 - - 5,67 0,06 0,43 0,12 - - 0,43 0,12 

5.  Pri Hurban.kan. 
Nový diel 

- - 15 35 - - 45 105 - - 6,08 0,07 14,18 0,16 20,26 0,23 8,50 0,10 19,84 0,23 28,34 0,33 0,63 0,18 1,49 0,41 2,12 0,59 

6.  Nová Trstená - - 15 - - - 50 - - - 6,75 0,08 - - 6,75 0,08 9,45 0,11 - - 9,45 0,11 0,71 0,20 - - 0,71 0,20 

7.  Holanovo - - 48 - - - 150 - - - 20,25 0,23 - - 20,25 0,23 28,35 0,33 - - 28,35 0,33 2,13 0,59 - - 2,13 0,59 

8.  Sídl.Vinohrady 170 180 - - 544 576 - - - - 78,90 0,91 83,52 0,97 162,4 1,88 110,4 1,28 116,9 1,35 227,3 2,63 9,66 2,68 9,74 2,70 19,40 5,39 

9.  Imeľ. cesta pri 
bagrovisku 

- - 3 - - - 10 - - - 1,35 0,01 - - 1,35 0,01 1,89 0,02 - - 1,89 0,02 0,14 0,04 - - 0,14 0,04 

10.  Bohatá - za žel. - - - 70 - - - 210 - - - - 28,35 0,33 28,35 0,33 - - 39,70 0,46 39,70 0,46 - - 2,98 0,83 2,98 0,83 

11.  Vék   10 - - - 30 - - - 4,05 0,05 - - 4,05 0,05 5,67 0,06 - - 5,67 0,06 0,43 0,12 - - 0,43 0,12 

I. Výrobná zóna I. - - - - - - - - 2 

150 

- 10,0 0,12 - - 10,0 0,12 14,0 0,16 - - 14,0 0,16 1,04 0,29 - - 1,04 0,20 

II. Výrobná zóna 
II. 

- - - - - - - - 75 - 6,75 0,08 - - 6,75 0,08 9,45 0,11 - - 9,45 0,11 0,71 0,19 - - 0,71 0,19 

IV. Výrob. zóna IV. 
- Logist.centr. 

- - - - - - - - 50 100 3,0 0,03 6,0 0,07 9,0 0,10 4,2 0,05 8,40 0,10 12,60 0,15 0,32 0,09 0,63 0,17 0,95 0,26 

V. Výrobná zóna 
V. 

- - - - - - - - - 300 - - 18,0 0,21 18,0 0,21 - - 25,20 0,29 25,20 0,29 - - 1,89 0,53 1,89 0,53 

 Výrobná zóna 
Zelený haj 

- - - - - - - - 30 50 1,8 0,02 3,0 0,03 4,80 0,05 2,52 0,03 4,20 0,05 6,72 0,08 0,19 0,05 0,31 0,09 0,50 0,14 

 Vybav.,obchod, 
sklady, kancel. 

- - - - - - - - - 100 - - 7,8 0,09 7,8 0,09 - - 10,92 0,13 10,92 0,13 - - 0,82 0,23 0,82 0,23 

 Obchodné 
centrum 

- - - - - - - - 60 - 7,41 0,09 - - 7,41 0,09 10,38 0,12 - - - - 0,78 0,21 - - 0,78 0,21 

 Lidl - - - - - - - - 20 - 1,20 0,01 - - 1,20 0,01 1,68 0,02 - - 1,68 0,02 0,12 0,03 - - 0,12 0,03 

 Lokalita č.1 

Bagrovisko 
Pavlov dvor 

        100                    

Spolu: 

 

170 180 431 105 544 576 1368 315 580 

680 

550 286,3 3,30 160,8 1,86 447,12 5,17 400,3 4,63 225,1 2,61 625,7 7,24 30,06 835 17,86 4,96 47,90 13,30 

0       I. et. 1912 2803                   

       II. 
et. 

891                    

Špec potreba vody - rodinné domy: 135 l/obyv./deň kh = 1,8 - (rodinné domy) Výrobná zóna I.: qšp = 100  60 l/os./deň, 50  80 l/os./deň Výrobná zóna V.: qšp = 60 l/os./deň 

Špec potreba vody - bytové domy-sídl.: 145 l/obyv./deň kh = 2,1 - (bytové domy) Výrobná zóna II.: qšp = 25z  150 l/zam./deň, 50z  60 l/zam./deň Vybavenosť:: 20x150;   80x60 

kd = 1,4   Výrobná zóna Zelený háj: qšp = 60 l/os./deň Výrobná zóna IV.: qšp = 60 l/zam./deň  Obchod.centrum: 450l x 5z;  5x300 l;  4x200;  80x5;  60x41 
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2.15.2 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd 

Charakteristika súčasného stavu 

Charakteristika súčasného stavu kapitoly 2.15.2 zostáva bez zmeny 

Návrh riešenia 

Návrh riešenia kapitoly 2.15.2 sa mení nasledovne. 

Podmienka pre rozvoj mesta v rozsahu urbanistického návrhu je vybudovanie kanalizačnej siete 
predovšetkým v jestvujúcich častiach - Vék, Holanovo, Zelený Háj, kde zatiaľ nie je kanalizácia. Ďalej 
bude treba vybudovať predĺženie kanalizačnej siete k rozvojovým lokalitám a vybudovať kanalizačnú 
sieť v riešených lokalitách. 

Riešenie kanalizačnej siete v nových rozvojových lokalitách si vyžiada rozšírenie kanalizačnej siete v 
meste a jeho častiach, ktoré v štádiu návrhu územného plánu sa dá len orientačne určiť. Rozsah a 
dimenzie kanalizačných potrubí bude možné určiť po podrobnom riešení jednotlivých lokalít a po ich 
situačnom zameraní. 

Vzhľadom na konfiguráciu terénu bude kanalizačná sieť v navrhovaných lokalitách kombináciou 
gravitačných a výtlačných potrubí s čerpacími stanicami pri maximálne možnom využití už 
jestvujúcich kanalizačných zariadení. Kanalizačné potrubia budú v riešených lokalitách realizované v 
súbehu s vodovodnými potrubiami a ostatnými inžinierskymi sieťami. 

Odkanalizovanie rekreačnej zóny sa navrhuje riešiť samostatne s čistením splaškových vôd v ČOV pre 
zónu vzhľadom na špecifickosť odpadových vôd. 

Posúdenie množstva odpadových vôd pre navrhovaný stav: 

    I. a II. etapa 

Počet obyvateľov:  10 900 

Priemerné denné množstvo splaškových vôd:  Q24 = 1828,3 m3/d = 21,16 l/s 

Maximálne denné množstvo splaškových vôd:  Qm = 2559,60 m3/d = 29,60 l/s 

Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd: Qh max = 213,3 m3/h = 59,25 l/s  (khmax=2,0) 

Minimálne hodinové množstvo splaškových vôd:  Qh min = 64,0 m3/h = 17,8 l/s  
(khmin=0,6) 

Z výpočtov vyplýva, že kapacita jestvujúcej čistiarne pokryje aj rozvojové lokality. 

V súčasnosti sa realizuje projektová príprava pre rozšírenie kanalizačnej siete v meste Hurbanovo pre 
oblasti – ulice mesta, ktoré ešte nie sú napojené na kanalizačnú sieť. Ide o nasledovné oblasti – ulice, 
ktoré budú riešené na etapy: 

• I. etapa – Kvetná – Kvetná, 8. mája, Chotínska, Družstevná, Lúčna, Lipová, Krivá, prepojenie 
Lipová s 28. októbra a prepojenie západného konca Lipovej s Podzáhradnou s gravitačným resp. 
tlakovým napojením na existujúcu stokovú sieť 

• II. etapa – Výskumnícka – Výskumnícka, Športová, práce, Západná, Východná, Jirásková, 
Rybárska, Vodná, Slnenčná, Poľná, s gravitačným resp. tlakovým napojením na existujúcu stokovú 
sieť, 

• III. etapa – Agátová – Agátová, Nálepková, Jilemnického, Kostolná, SNP, Súdna, Malá, 
Svätopeterská, Gaštanová, a Železničná, s gravitačným resp. tlakovým napojením na existujúcu 
stokovú sieť, 
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• IV. etapa – Bohatá – Záhradnícka, Dunajská, Mierová, Vinohradnícka, Fialková, Petöfiho, 
Orechová, Školská, Endreho, Jahodová, Kollárová, Hviezdoslavova, Ordódyho, Pribetská, 
Piesková, Veterná, s gravitačným resp. tlakovým napojením na existujúcu stokovú sieť, 

• V. – etapa Smreková – Nový diel, Smreková, Brezová, Severná, s gravitačným resp. tlakovým 
napojením na existujúcu stokovú sieť, 

• VI. etapa – Šárad – Šáradská, Úzka, Stará, s gravitačným resp. tlakovým napojením na existujúcu 
stokovú sieť 

Pri spracovaní vodohospodárskej časti boli použité nasledovné podklady: 

• ÚPN R Nitra 

• Prevádzkový poriadok Hurbanovo-Bajč - vodovod 

• Hurbanovo-Svätý Peter, vodovod - informácia, vypracoval ZsVaK, š.p. Bratislava v roku 2001 

• Správa o vodných zdrojoch - vypracované Vodnými zdrojmi Bratislava 

• Kanalizačný poriadok verejnej kanalizácie mesta Hurbanovo. 

• Povodie Váhu a povodie Dunaja – Aglomerácia Kolárovo – zásobovanie vodou – vypracované v r. 
2004 Hydrocoop s.r.o. Bratislava 

Dopĺňa sa vyznačený text: 

Lokalita č. 1 

Napojenie na verejnú kanalizáciu bude riešené napojením na kanalizáciu v komunikácii I/64 (Nové 
Zámky – Komárno). Bude nutné vybudovať nové potrubie DN 300, dĺžka 795,0 m. 

• Počet návštevníkov: 100 
 

Odvádzanie dažďových vôd 

Kapitola Odvádzanie dažďových vôd sa nemení. 

2.15.3 Zásobovanie elektrickou energiou 

Kapitola 2.15.3 sa mení nasledovne. 

Širšie vzťahy  

Širšie vzťahy kapitoly 2.15.3 zostáva bez zmeny. 

Súčasný stav zásobovania mesta 

Súčasný stav zásobovania mesta kapitoly 2.15.3 zostáva bez zmeny. 

Návrh riešenia 

Návrh riešenia kapitoly 2.15.3 sa mení nasledovne. 

Napäťová hladina NN 

Distribučná sieť na napäťovej hladine NN - 0,4 kV je zrealizovaná v kábelovom a vzdušnom prevedení, 
prostredníctvom ktorej sú zásobovaní jednotlivý odberatelia. Vedenia sú rôznych dimenzií, veku a 
druhu. 

Orientačné návrhy pre potreby zásobovania elektrickou energiou uvažované aktivity v rámci riešenia 
ÚPN mesta Hurbanovo sú spracované podľa návrhu jednotlivých rozvojových území. V rámci 
koncepcie rozvoja mesta sa predpokladá realizácia bytových jednotiek prevažne formou rodinných 
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domov, občianskej vybavenosti rôzneho druhu. Okrem toho sa v riešenom území uvažuje aj s 
rozvojom území pre podnikateľské aktivity. 

Navrhované byty sú v zmysle platnej STN 332130 (a následných zmien) zaradené do stupňa 
elektrifikácie “A”. Výkonové nároky boli určené na základe urbanistickej koncepcie. 

Bytový odber je bilancovaný samostatne rovnako ako nebytový, pričom však do celkovej bilancie sa 
uvažuje 60% vypočítaného zaťaženia nebytového odberu. 

Výsledná hodnota zaťaženia je upravená koeficientom súčasnosti medzi maximom bytového a 
nebytového odberu - hodnota 0,8. Vyťaženosť transformátora sa uvažuje 75% a cos fi 0,95. 

Pre pokrytie potrieb zásobovania elektrickou energiou je potrebné uvažovať s doplnením nových 
transformačných staníc pre rozvojové plochy bývania 2 TS o výkone 400 a 630 kV. 

Pokrytie potrieb zásobovania elektrickou energiou rozvojových výrobných území je možné v tomto 
štádiu poznania len rámcovo stanoviť. Tieto územia sú v rámci územného plánu mesta špecifikované 
ako ponukové plochy pre možnosť vstupu investorov do územia. Relevantné potreby pokrytia sa 
upresnia na základe výrobnej orientácie a budú následne riešené podrobnou dokumentáciou. Pre 
výrobné zóny ÚPN navrhuje orientačne nové TS s výkonom 400 kV a 630 kV. 

Rovnako budú upresnené potreby rozvojových území pre šport – Aquapark, a plochy pre rozvoj 
občianskej vybavenosti. Pre tieto územia ÚPN navrhuje orientačne nové TS s výkonom 400 kV a pre 
aquapark 2 x 630 kV. 

Na základe preverených bilancií bude potrebné pri budovaní nových trafostaníc VN/NN vychádzať 
z nasledovného návrhu dokumentovaného v tabuľkách - zásobovanie elektrickou energiou. 

Územný plán mesta uvažuje v rámci rozvoja nasledovným riešením: 

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 1 je riešené výmenou transformátora TS 11-215 
400 kV na 630 kV  

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 2, 3 a 4 uvažovať s novou TS 630 kV, 

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 5 uvažovať s výmenou TS 11-204 – 400 kVA na 
630 kV, 

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 6 uvažovať s výmenou TS 11-445 – 100 kVA na 
250 kV, 

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 7 uvažovať s výmenou TS 11-139 – 100 kVA na 
250 kV, 

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 9 uvažovať s novou TS 400 kV, 

• zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu č. 11 uvažovať s využitím kapacity TS 11-248 – 250 
kV, 

 

Lokalita č. 1 

Zásobovanie elektrickou energiou pre lokalitu je riešené výmenou transformátora TS 0011 – 251 – 
250kVA na 630kV z VN 22kV – VN č. 250 
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Zásobovanie elektrickou energiou  

P. č. Lokalita Bytový odber Nebytový odber Zaťaženie Etapa Poznám. 

Rodinné domy Bytové domy Spol. 
3+6 
potr. 
ener. 
PikW 

Vybavenosť Podnikateľské aktivity - výroba Šport, rekreácia Sp.10+ 
13+ 16 

p. ener. 
PikW  

Pp. 
kW 

Ptrafo 
kVA Poč. 

b.j. 
Poč. 
Obyv 

P.en. 
P iRD 
kW 

Poč. 
b.j. 

Poč. 
obyvat. 

P.en. 
P iBD 
kW 

Rozl. 
ha 

Poč. 
zam. 

P.en. 
P iVyb 
kW 

Rozlo
ha 
ha 

Poč. 
zam. 

P.en. 
P iPod 
kW 

Roz.h
a 
 

Poč. 
zam. 

P.en. 
P iŠp 
kW 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   

1. Hurbanovo - Juh 140,0 430,0 338,8               142,6 200,0   

2. Pri Štadióne 18,0 58,0 77,2               37,0 52,0   

3. Pri Hurbanovskom 
kanáli – 
Výskumnícka ul. 

155,0 510,0 358,0               171,8 242,0   

4. Vodná ulica 10,0 30,0 49,5               23,7 33,5   

5. Pri Hurbanovskom 
kanáli – Nový diel 

50,0 150,0 170,5               81,6 115,0 I. et. 15 RD 
II. et. 35 RD 

 

6. Nová Trstená 15,0 50,0 67,6               32,4 46,0   

7. Holanovo 48,0 150,0 163,7               78,5 110,0    

8. Sídlisko Vinohrady    350,0 1120,0 490,0            235,2 331,0 I. et. 170 b.j 
II.et. 180 b.j. 

 

9. Imeľská cesta pri 
bagrovisku 

3,0 10,0 21,8               10,5 15,0   

10. Bohatá – za 
železnicou 

70,0 210,0 231,0               110,8 156,0 II. et. 70 RD  

11. Vék 10,0 30,0 49,5                   

Spolu byt. odber 530,0 1680,0 1600,5 350,0 1120,0 490,0                

12. Obchodné 
centrum 

       5,26  50-60 120,0            

13. Polyfunkcia - 
Bohatá 

       12,5  100 180,0          II. etapa  

14. Aquapark              34,78 1200-1500 
náv. 
30-40 zam  

   3x630 I.et. 25,73 ha 
II. et 9,05 ha 

 

15. Pavlov dvor - 
rybári 

             4,63  20 zam       

Spolu vybavenosť        17,76 150-160 300,0    39,41 20-60       

16. Výrobná zóna I.           23,0  150       1x630 I. etapa 16,14 ha 
zmena 

17. Výrobná zóna II.           15,76  75       1x400 I. etapa  

18. Výrobná zóna IV.           29,41  50       1x630 I. et 16,7 ha 
II. et.9,81 ha  

 

19. Výrobná zóna V.           27,54 250-300       1x630 I. et .19,6 ha 
II. et 10,8 ha 

 

20. Výrobná zóna 
Zelený háj 

          11,1  70-110       1x400 I. et. 5,5 ha 
II. et. 5,6 ha 

 

Spolu výroba           106,81 770-980          

Spolu: bývanie a nebytový odber 530,0 1680,0 1600,5 350,0 1120,0   17,76  150-160  106,81 770-980  39,41 20-60       

PP = [P ibd + P ird + (P ivyb  + P ipod + P isp) x 0,6] x 0,8 
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2.15.4 Zásobovanie plynom 

Kapitola 2.15.4z zostáva bez zmeny. 

 

2.15.5 Odpadové hospodárstvo  

Kapitola 2.15.5 sa dopĺňa nasledovný text: 

Na území mesta Hurbanovo je evidovaných 32 odvezených skládok, jedna upravená - rekultivovaná 
skládka.  

V informačnom systéme environmentálnych záťaží sú na území mesta Hurbanovo evidované 
nesledovné environmentálne záťaže: 

 

 

Názov EZ:  KN (006)/Hurbanovo – skládka TKO 

Názov lokality:  skládka TKO 

Druh činnosti:  skládka komunálneho odpadu 

Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou (K35-65) 

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna skládka 

   C sanovaná/rekultivovaná lokalita  

 

Názov EZ:   KN (008) / Imeľ - skládka TKO 

Názov lokality:   skládka TKO 

Druh činnosti:   skládka komunálneho odpadu 

Stupeň priority:  EZ so strednou prioritou ( K 35 - 65 ) 

Registrovaná ako:  A Pravdepodobná environmentálna záťaž 

 

2.15.6 Pošta a telekomunikácie 

Kapitola 2.15.6 zostáva bez zmeny. 

 

2.16 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie   

2.16.1 Ovzdušie 

Kapitola 2.16.1 zostáva bez zmeny. 

 

2.16.2 Zdroje znečistenia vôd 

Kapitola 2.16.2 zostáva bez zmeny. 
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2.16.3 Kvalita povrchových vôd 

Kapitola 2.16.3 ostáva bez zmeny. 

 

2.16.4 Ochrana vodných tokov 

Kapitola 2.16.4 zostáva bez zmeny. 

 

2.16.5 Pôda 

Kapitola 2.16.5 zostáva bez zmeny. 

 

2.16.6 Radónové riziko 

Dopĺňa sa podkapitola 2.16.6  

Územie mesta patrí do nízkeho a stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže 
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

2.16.7 Vplyvy prevádzky dopravy na životné prostredie 

Kapitola 2.16.6 zostáva bez zmeny. 

2.17 Vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových 
území a dobývacích priestorov 

Kapitola 2.17 sa upravuje nasledovne. 

V katastrálnom území mesta sú evidované dve nevýhradné ložiská nerastu štrkopieskov a pieskov: 

• lokalita Konkoľ (4212) v miestnej časti Zelený Háj – celková plocha 1,5 ha (rozhodnutie Banského 
úradu č. 2160/2001 zo dňa 06.11.2001). Platnosť rozhodnutia je do 31.12. 2008 pre 
poľnohospodárske družstvo Zelený Háj 

• lokalita v k. ú. Blážov majer (4177) Hurbanovo o výmere 8 802 m2 (rozhodnutie Banského úradu 
č. 297/2002 zo dňa 13.02.2002). Platnosť rozhodnutia je do 31.12.2005. Vlatník ťažobná 
organizácia OVOZEL – Máčik Hurbanovo, 

• v k.ú. Bohatá je evidované ložisko nevýhradného nerastu (4124) Bohatá – Hurbanovo, 
štrkopiesky (ŠGÚDŠ). 

• je evidované ložisko nevýhradného nerastu LNN (4177,4212) 

2.17.1 Ložiská rašeliny 

Kapitola 2.17.1 zostáva bez zmeny. 
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2.18 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na 
poľnohospodárskej pôde. 

Kapitola 2.18 sa mení nasledovne. 

Súčasné využitie územia 

Druh pozemku Výmera v ha % z výmery 

  celkovej poľnohospodárskej 
pôdy 

Orná pôda 4349,1 67,97  

Vinice 261,6 4,09  

Záhrady 169,6 2,65  

Ovocné sady 169,7 2,65  

Trvalý trávny porast 391,9 6,13  

Poľnohospodárska pôda 5341,9 83,5 100,0 

Lesné pozemky 159,4 2,49 - 

Vodné plochy 176,7 2,76 - 

Zastavané plochy 433,3 6,77 - 

Ostatné plochy 286,7 4,48 - 

Výmera celkom 6398,3 100,0 - 

Zdroj: Správa katastra Komárno, k 31.12. 2005 

Pomer medzi poľnohospodárskou a nepoľnohospodárskou pôdou je 83,5 : 16,5  

Vyhodnocovanie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde v rámci územného 
plánu mesta Hurbanovo sa riešilo v zmysle §13 zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy. 

V rámci riešenia ÚPN mesta Hurbanovo boli prehodnotené možnosti využitia územia v zastavanom 
území obce k 1.1.1990. Vzhľadom na funkčné využitie existujúceho zastavaného územia pre funkciu 
bývania sa na základe prehodnotenia plôch v rámci zastavaného územia existujúce voľné plochy 
navrhujú iba pre rozvoj funkcie bývania, vybavenosti a rekreácie v rozsahu 25,4 ha.  

Do roku 1989 bola poľnohospodárska výroba v k. ú. mesta zastúpená piatimi strediskami živočíšnej 
výroby (JRD Zelený háj, Hurbanovo, Bohatá, Nová Trstená, Veľký Vék 

Využitie existujúcich hospodárskych dvorov pre pôvodnú funkciu resp. novú funkciu možno hodnotiť 
nasledovne: 

• Hospodársky dvor Zelený háj – orientuje sa a aj v budúcnosti sa bude orientovať na živočíšnu 
výrobu, 

• Hospodársky dvor Hurbanovo (pri komunikácii smer Mártovce) neplní svoj pôvodný účel. Celý 
areál je v procese postupnej transformácie vrátane náväzných plôch až po ČOV, 

• Hospodársky dvor Bohatá – časť je využívaná na poľnohospod. výrobu – živočíšnu (SHR), časť je 
využívaná pre skladové hospodárstvo, drevovýrobu apod. 

• Hospodársky dvor Nová Trstená – nefunkčný – využívaný ako sklady 

• Hospodársky dvor Veľký Vék – časť odkúpená SHR s predpokladom odkúpenia celého areálu - 
orientuje sa a aj v budúcnosti sa bude orientovať na živočíšnu výrobu, 

• Hospodársky dvor pri ceste III/0641 v smere na Vék farma Pigservis - orientuje sa a aj 
v budúcnosti sa bude orientovať na živočíšnu výrobu, 

• Hospodársky dvor v juhovýchodnej časti Hurbanova – medzi železnicou a cestou I/64 – plní 
funkciu tzv mechanizačného strediska, 

• Nový areál v časti Bohatá (pod HD Bohatá) – orientuje sa na chov koní, rastlinnú výrobu  
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Ukazovateľ Merná jednotka  

Odňatie poľnohospodárskej pôdy celkom ha 235,3 

Z toho v intraviláne ha 25,4 

            v extraviláne ha 209,9 

Vybudované hydromelioračné zariadenia ha 98,3 

Užívateľ poľnohospodárskej pôdy 
Právnické osoby 
Fyzické osoby 
Mesto 

 
ha 
ha 
ha 

 
32,2  

149,3 
11,9 

V zastavanom území sa vyhodnocovali lokality, ktorých výmera poľnohospodárskej pôdy bola väčšia 
ako 1000 m2. 

 

Funkčné využitie plôch, navrhnutých na nepoľnohospodárske použitie je nasledovné: 

Ukazovateľ Merná jednotka v ha 

Bývanie v RD 60,5 

Bývanie v BD 11,4 

Občianska vybavenosť 22,7 

Výroba 64,2 

Poľnohospodárska výroba 1,6 

Komunikácie 40,5 

Rekreácia 31,4 

Šport 1,4 

Spolu 229,3 

Podľa časovej etapizácie je porovnanie nasledovné: 

Časová etapa 
Merná jednotka.  

I. ha 178,7 

II. ha 50,6 

Spolu ha 229,3 

Poľnohospodárska pôda, navrhnutá na iné ako poľnohospodárske použitie sa nachádza v klimatickom 
regióne teplom, veľmi suchom, nížinnom. 

Priemerné ročné teploty vzduchu v tejto časti Podunajskej nížiny dosahujú hodnoty okolo 10,0o C; 
priemerná januárová teplota je -1,5o C a júlová +20,0o C. V Hurbanove bolo zaznamenaných 

priemerne za rok 19,5 tropických dní (tmax  30o C), 74,7 letných dní (tmax  25o C), 94,3 mrazových dní 

(tmin  0o C) a 22,7 ľadových dní (tmax  0o C). Absolútne maximum teploty vzduchu v Hurbanove 
(1961-1990) dosiahlo 37,5o C a absolútne minimum -23,0o C. 

Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje v priemere od 530 do 650 mm. V dlhoročných priemeroch 
medzi najmenej výdatné mesiace patria január a február, najviac zrážok pripadá na teplý polrok a to 
mesiace máj až júl. Len o niečo viac ako 50 % zrážok spadne vo vegetačnom období a keďže v tomto 
období priemerný úhrn potenciálneho výparu je väčší ako 600 mm, územie sa javí ako suché, s 
nedostatkom vlahy. Priemerný počet dní so zrážkami 1 mm a viac dosahuje zvyčajne 90 až 100 dní v 
roku. V zimnom období prevládajú snehové zrážky, maximum snehovej pokrývky dosahuje 25 cm a 
dĺžka snehovej pokrývky trvá v priemere do 90 dní v roku. 

Z hlavných pôdnych jednotiek sa na lokalitách odňatia nachádzajú: 

• Černozem 

• Čiernica modálna 
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Pôdny druh: v území sa nachádzajú ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté). 

• Stredne ťažké pôdy – typické (hlinité)  

Pôdy sú na rovine, bez prejavu plošnej vodnej erózie, sú však náchylné na pôsobenie veternej erózie. 

Dopĺňa sa vyznačený text: 

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Hurbanovo, Bohatá (príloha č.2 k 
nariadeniu vlády č.58/2013 Z. z.): Bohatá (0017005 0019002 0019005 0020003 0026002 0036002 
0041002), Hurbanovo (0017002 0019002 0020003 0026002 0041002). 

 

Podrobnejšie členenie podľa jednotlivých lokalít a variantov je uvedené v tabuľke číslo 1. 

Ćíselné značenie v tabuľke: 

• od č. 1 – 7 znamená, že lokality sa nachádzajú v rámci zastavaného územia a predstavujú I. etapu 
rozvoja 

• od č. 21 – 48 znamená, že lokality sa nachádzajú mimo zastavaného územia a predstavujú I. 
etapu rozvoja 

• od č. 61 – 64 znamená, že lokality sa nachádzajú v rámci zastavaného územia a predstavujú II. 
etapu rozvoja 

• od č. 81 – 90 znamená, že lokality sa nachádzajú mimo zastavaného územia a predstavujú II. 
etapu rozvoja 

• od 101 – 104 predstavujú líniové lokality – I. etapa  

 

Dopĺňa sa vyznačený text: 

Predmetom vyhodnotenia zmien a doplnkov 1/2015 je navrhovaná zmena využitia: 

Ide o plochu jestvujúcej ostatnej plochy mimo zastavaného územia obce o výmere 3,5363 ha.  

 

Skupina BPEJ Kód BPEJ Výmera skupiny BPEJ 

(ha) 

1 0019005 3,5363 

 

Zoznam parciel 

Zoznam parciel, ktorých časť pokrýva lokalita č. 1: 3668, 3670.  

Zdôvodnenie umiestnenia lokality č. 1 

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie Sprievodná a líniová zeleň 
krajiny na Územia rekreačno - oddychového využitia pre rozvoj cestovného ruchu - návrh. Riešenie 
rozširuje plochu pre rozvoj rekreácie (jestvujúcu – okolo jazera a v územnom pláne navrhovanú).  
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Dopĺňa sa vyznačený text do tabuľky: 

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde 

 

Žiadateľ (obstarávateľ):  Mesto Hurbanovo 

Spracovateľ:   AŽ PROJEKT s.r.o. Bratislava 

Kraj:    Nitriansky 

Obvod:    Komárno 

Dátum:    december 2017 

  

 

 

Zmena účelu využitia 

Lok. 

čís. 

Katastrálne 

územie 

Funkčné  

Využitie 

V UPN/Zmeny 
a doplnky UPN 

č.1/2015 

Výmera lokality celkom v ha Kultúra 

poľnohos. 

pôdy 

Predpokladaná výmera  Užívateľ 
poľnohos-

podárskej pôdy 

Vlastník 
poľnohos-

podárskej pôdy 

Vykonané 
hydromeliorač
né zariadenia 

(závlaha, 
odvodnenie) 

Časová etapa 
realizácie 

Iná 
informácia 

(udelený 
súhlas) 

Celkom v zastav. 
území 

mimo 
zastav. 
územia 

celkom 

v ha  

z toho 

skupina 

BPEJ 

výmera 

v ha 

Z1 Bohatá Sprievodná 
a líniová zeleň 
krajiny 

/ 

Územia 
rekreačno - 
oddychového 
využitia, pre 
rozvoj 
cestovného 
ruchu - návrh 3,5363 

  Ostatná plocha 3,5363 

0019005 – I. 3,5363 

fyzická osoba fyzická osoba  Návrh  

Lokality spolu Spolu 3,5363 - 3,5363 3,5363 Spolu: 3,5363 0019005 – I. 3,5363      
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2.19 Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska 
environmentálnych, ekonomických, sociálnych a 
územnotechnických dôsledkov 

2.19.1 Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä environmentálnych dôsledkov 

Kapitola 2.19.1 zostáva bez zmeny. 

2.19.2 Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä ekonomických, sociálnych a 
územno-technických dôsledkov 

Kapitola 2.19.2 sa upravuje nasledovne. 

Vstupným podkladom pre rozvoj mesta v rámci riešenia ÚPN mesta je analýza demografického 
vývoja a jeho štruktúra. V koncepcii územného plánu sa vychádza z globálnych (celoštátnych, 
regionálnych) tendencií, ktoré sa prejavujú celkovým starnutím populácie. Úvaha o demografickom 
vývoji vychádza zo sčítania ľudu domov a bytov z 05. 2001, z údajov poskytnutých ŠÚ SR r. 2003, 
a údajov poskytnutých mestským úradom, z retrospektívneho vývoja, v zmysle ktorého v období 
rokov 2000 – 2005 je evidentný mínusový prirodzený prírastok (-272), pričom migračné saldo je len 
150 obyvateľov. Pre budúci vývoj súčasná demografická situácia obyvateľov mesta nie je priaznivá, ak 
sa hodnotí stav pomocou indexu vitality, ktorého hodnota 85,53 v r.2005 je už pod záchovnou 
hodnotou 100,0, má mesto charakter stagnujúcej populácie. 

Z hľadiska hodnotenia prínosu v ekonomickej, sociálnej a územnotechnickej oblasti a tým aj dopadov 
na formovanie urbanistickej štruktúry a obrazu mesta, vrátane jeho častí, krajiny a dopravnej siete sa 
Návrh ÚPN orientuje na rozvoj: 

• bytovej výstavby vo forme rodinných a bytových domov 

• dopravnej infraštruktúry 

• transformáciou nefunkčných areálov PD na zariadenia umožňujúce rozvoj podnikateľských 
aktivít, ktoré vytvoria predpoklady pre nové pracovné príležitosti a zaručia stabilizáciu 
obyvateľstva v meste  

• výstavby zariadení sociálnej infraštruktúry 

• výstavby zariadení technickej infraštruktúry 

• zvýšením nárokov na udržanie úrovne hygieny prostredia – likvidácia komunálnych odpadov 

• zvýšením nárokov na udržanie ekologickej stability územia 

Koncepcia rozvoja mesta v plnom rozsahu rešpektuje pamiatky zapísané v ÚZPF SR, ktoré doporučuje 
zachovať a chrániť v hmotovo-priestorovej štruktúre ako aj pamiatky, ktoré síce nie sú zapísané 
v ÚZPF SR, ale tvoria súčasť identitymesta a jeho častí.  

Koncepcia rozvoja mesta je navrhovaná tak, aby umožnila podporovať rozvoj všetkých dominujúcich 
pozitívnych faktorov mesta. Systém rozvojových plôch v meste dáva predpoklady pre rozvoj 
kvalitného životného prostredia.  

Územný plán mesta sa v prvom rade orientuje na vytvorenie podmienok pre rozvoj funkcie bývania 
s príslušnou občianskou vybavenosťou, ktorá tvorí a bude aj v budúcnosti tvoriť dominantnú funkciu 
mesta, s dôrazom na zdravé bývanie.  

Urbanistická koncepcia rozvoja územia rešpektuje založenú štruktúru mesta a jeho častí, pričom 
s rozvojom obytnej funkcie orientuje do a južnej a juhozápadnej časti mesta, v miestnych častiach 
Holanovo, Zelený háj, Nová Trstená a Vék.  
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Mesto Hurbanovo má vybudovanú ČOV. ÚPN mesta uvažuje s dobudovaním kanalizačnej siete území, 
ktoré v súčasnosti nie sú odkanalizované, pričom v kap. verejnoprospešné stavby sú špecifikované 
územia resp. jednotlivé ulice mesta potrebné dobudovať kanalizáciou. 

Z Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (schválený uznesením zastupiteľstva NSK č. 113/2012 
zo dňa 14.05.2012, VZN č. 2/2012), ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu regiónu 
Nitrianskeho kraja“a Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015 
z 26.10 2015, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja - Zmien 
a doplnkov č.1“ vyplývajú nasledovné VPS: 
 

1. V oblasti cestnej dopravy   
1.5.  Cesta I/64 ako nová cesta v úseku prieťah mestom Nitra – rýchlostná cesta R1 – Nové Zámky 

– Komárno s výhľadovým premostením Dunaja na východnej starne Komárna.  
1.18.  Trasy prepojenia obcí Dolných Obdokoviec s Babindolom, prepojenia obcí Nových Sadov – 

časť Sila s Lukáčovcami prepojenia obcí Tajná s Nevidzanmi, obchvat obce Chľaba, preložky 
pri obciach Tekovské Lužany a Hurbanovo.  

1.19.  Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest druhej triedy na kategóriu 
C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60.  

1.20.  Prebudovanie úrovňových priechodov (ako bodových nedostatkov) ciest I. a II. triedy so 
železničnými traťami na mimoúrovňové.  

5. V oblasti vodného hospodárstva 
5.1.  Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd   

5.1.1. stavby spojené s revitalizáciou odstavených korýt: dolného Hrona, dolného Ipľa, Starej 
Nitry, Starej Žitavy, rameno Malej Nitry a tok Dlhý kanál,  

5.1.2. stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Hrona 
a Ipľa na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej 
ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa 
v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho 
podniku a koncepciou vodného hospodárstva, najmä: 

5.1.4. dobudovanie kanálovej siete k novovybudovaným čerpacím staniciam, 
5.3.  Verejné kanalizácie   

5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, 
čistiarne odpadových vôd....),  

5.3.4. stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách od 2 
do 10 tis. EO:  
e) v okrese Komárno: Hurbanovo, Pribeta, Bátorove Kosihy, Svätý Peter, Marcelová, 
Nesvady, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove, 

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, 
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 

Dopĺňa sa Kapitola 2.19.3 

2.19.3 Návrh ekostabilizačných opatrení v zmysle Stratégie adaptácie SR na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

Stále intenzívnejšie negatívne prejavy a dôsledky zmeny klímy vyvolali aj na Slovensku potrebu 
identifikovať' a navrhnúť' preventívne adaptačné opatrenia, ktorými by sa v budúcnosti mali 
minimalizovať' nepriaznivé dôsledky klímy v jednotlivých oblastiach prírodného a sociálneho 
prostredia. V tejto súvislosti Ministerstvo životného prostredia SR ako hlavný koordinátor, v širšej 
spolupráci so zainteresovanými organmi a inštitúciami, vypracovalo Stratégiu adaptácie SR na 
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nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (ďalej len ,stratégia"). Hlavným cieľom stratégie bolo stanoviť' 
adaptačné opatrenia pre oblasti socio-ekonomickeho a prírodného prostredia, ktoré majú zmieniť' 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ide o nasledovné oblasti: prírodné prostredie, biodiverzita, 
sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a 
doprava. 

V tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s § 17 ods. 3 
zákona c. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov vydáva metodické usmernenie . 

V územnom pláne mesta je potrebné vytvoriť' základné územnotechnické predpoklady pre realizáciu 
opatrení, ktoré budú smerovať' k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na sídelné 
prostredie. 

V zmysle Metodického usmernenia MDVRR SR odboru územného plánovania  k zabezpečeniu plnenia 
uznesenia vlády SR c. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy sú pre územie mesta Hurbanovo relevantné tieto opatrenia: 

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav 

• Koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu, 

• Zabezpečiť' zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných 
centrách miest,  

• Zabezpečiť' a podporovať', aby boli dopravne a energetické technológie, materiály a 
infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam 

• Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov a cyklistov v mestách,  

• Zabezpečiť' a podporovať' ochranu funkčných brehových porastov v sídlach,  

• Zabezpečiť' prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 
podmienkami,  

• Vytvárať' komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do 
priľahlej krajiny. 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric 

• Zabezpečiť' a podporovať' výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest 
a obcí,  

• Zabezpečiť' udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,  

• Zabezpečiť' dostatočnú odstupnú vzdialenosť' stromovej vegetácie v blízkosti elektrického 
vedenia,  

• Zabezpečiť' a podporovať' implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbou 
vetrolamov, živých plotov, aplikáciou prenosných zábran. 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha 

• Podporovať' a zabezpečiť' opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody 

• Zabezpečiť' minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach 

• Podporovať' a zabezpečovať' zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť 
záložných vodných zdrojov 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok 

• Zabezpečiť' a podporovať' zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,  

• Zabezpečiť' a podporovať' zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry 
krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne obce a 



 

AŽ PROJEKT, s.r.o. • HURBANOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2015• 49 

 

minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v intraviláne 
mesta, 

• Zabezpečiť' a podporovať' zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu 
dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest,  

• Zabezpečiť' a podporovať' renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,  

• V prípade že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť' udržiavanie siete lesných ciest s účinnou 
protipovodňovou ochranou a rozrušovať' nepotrebne lesné cesty,  

 


