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Úvod 

1.1. Základné údaje o zadaní 

Mesto Hurbanovo ako kompetentný orgán pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie 
a územnoplánovacích podkladov v zmysle § 16 ods. 2 .zákona č.50/1976 Zb. (ďalej len stavebný 
zákon) o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zadalo 
vypracovanie Zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo. 

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie predstavujú zmeny platnej územnoplánovacej 
dokumentácie, ktorou je Územný plán mesta Hurbanovo, schválený Uznesením mestského  
zastupiteľstva MZ č. 116/2007-MZ zo dňa 13.09 2007, v znení následných Zmien a doplnkov 
schválených Mestským zastupiteľstvom. 

Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie sú vypracované v zmysle § 30 a § 31 zákona  
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti.  

1.2. Hlavné ciele 

Cieľom obstarania a spracovania dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2011 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.  

Hlavné ciele Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo predstavujú: 

 zmenu funkčného využitia územia dotknutého zámermi z funkcie – Územia 
poľnohospodárskej pôdy (resp. plochy rekreácie výhľad) na Územia rekreácie,  

 úprava záväznej časti v lokalite Konkoľ - Plochy bývania v RD – návrh 

Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo sú zamerané na priemet zmien funkčného využitia 
vyplývajúce z riešenia do grafických výkresov ÚPN mesta:  

Č.1 Výkres širších vzťahov M 1:50 000 

 Doplnenie ÚPN VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhláseného Všeobecne záväzným 
nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja  č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť 
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“, na ktorom sa Zastupiteľstvo Nitrianskeho 
samosprávneho kraja uznieslo dňa 14. mája 2012 a nadobudlo účinnosť 29. mája 2012. 

Č. 2 Komplexný urbanistický návrh M 1:10 000 

 doplnenie novonavrhovaných funkčných plôch, resp. zmeny funkčného využitia,  

Č. 3 Komplexný urbanistický návrh M 1:5 000 

 doplnenie novonavrhovaných funkčných plôch, resp. zmeny funkčného využitia,  

Č. 4 Ochrana prírody a tvorba krajiny a prvkov ÚSES M 1:10 000 

 doplnenie novonavrhovaných funkčných plôch, resp. zmeny funkčného využitia,  

Č. 5 Návrh riešenia verejného technického vybavenia – elektrická energia, telekomunikácie 
plyn  M 1:5 000 

 doplnenie novonavrhovaných funkčných plôch, resp. zmeny funkčného využitia,  

 doplnenie navrhovaných sietí technickej infraštruktúry – plyn, elektrické vedenie 
a trafostanice, 

Č. 5 Návrh riešenia verejného technického vybavenia – vodovod, kanalizácia  M 1:5 000 

 doplnenie novonavrhovaných funkčných plôch, resp. zmeny funkčného využitia,  

 doplnenie navrhovaných sietí technickej infraštruktúry – vodovod, kanalizácia, 

Č. 7 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely a zábery 



  4 

LPF M 1:5 000 

 doplnenie novonavrhovaných lokalít, vyžadujúcich si perspektívne použitie PP na 
nepoľnohospodárske účely, 

Č. 8 Regulácia a verejnoprospešné stavby M 1:5 000 

 doplnenie novonavrhovaných funkčných plôch, resp. zmeny funkčného využitia,  

 doplnenie verejnoprospešných stavieb 

Súlad riešenia so zadaním  

Zmeny a doplnky č.1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo nie sú v rozpore so zadaním pre ÚPN mesta 
Hurbanovo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hurbanove č.412/2005 zo dňa 
16.06.2005. 

Prerokovanie Zmien a doplnkov 

Návrh zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo bude prerokovávaný v zmysle  
§ 22 stavebného zákona. 

1.3. Spôsob a rozsah spracovania Zmien a doplnkov ÚPN 

Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo sú vypracované v súlade so zákonom  
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR. 

Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo sú vypracované v súlade s Všeobecne záväzným 
nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja  č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť 
Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“, na ktorom sa Zastupiteľstvo Nitrianskeho 
samosprávneho kraja uznieslo dňa 14. mája 2012 a nadobudlo účinnosť 29. mája 2012. 

Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2012 územného plánu mesta Hurbanovo je zameraný na priemet zmien 
vyplývajúcich z riešenia do textovej časti (smerná časť) a do záväznej časti (ktorá tvorí samostatnú 
prílohu).  

Textová časť 

Textová časť Zmien a doplnkov ÚPN obsahuje: 

Smernú časť 

 doplnenie textovej časti kapitol, ktoré sú ovplyvnené vyvolanými zmenami  

Záväzná časť 

 priemet relevantných výstupov z riešenia Zmien a doplnkov ÚPN mesta a následná úprava 
záväznej časti ÚPN. 

Grafická časť 

Grafická časť je vypracovaná formou náložiek, v zmysle § 17 ods. 1 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii pôvodných grafických výkresov 
schváleného ÚPN mesta, ktoré sú dotknuté riešením. 

Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hurbanovo sú vypracované v súlade so záväznou časťou ÚPN VÚC 
Nitrianskeho kraja v znení neskorších predpisov.  

Strategický dokument 

V rámci etapy „Začatie obstarávania zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo, bolo 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) zaslané na OÚŽP Komárno ako príslušný organ 
„Oznámenie o strategickom dokumente“. Na základe predloženého „Oznámenia....“ OÚŽP v Komárne 
Odbor štátnej správy životného prostredia v Komárne rozhodol listom 2012/100549-13 – ZI zo dňa 
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14.05.2012, že strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo sa nebude 
posudzovať podľa uvedeného zákona.  

1.4. Východiskové podklady 

Pri vypracovaní Zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo sa vychádzalo z nasledovných 
podkladov: 

 Územný plán 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“,  

 Územný plán mesta Hurbanovo (AŽ PROJEKT s.r.o. 2007), 

 Zmeny a doplnky č. 1/2008 ÚPN Hurbanovo schválené uznesením MZ č. 422/2009-MZ zo dňa 
29.01 2009 (AŽ PROJEKT s.r.o., 2008), 

 Rozhodnutie OÚŽP v Komárne Odbor štátnej správy životného prostredia v Komárne list č. 
2012/100549-13 – ZI zo dňa 14.05.2012 
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2. Návrh zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN mesta 

2.1. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti ÚPN VÚC 
Nitrianskeho kraja 

Pri zmenách a doplnkoch č. 1/2012 ÚPN mesta Hurbanovo je potrebné postupovať v súlade s platnou 
územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa ÚPN 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“, s účinnosťou od 29. mája 2012. 

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 katowickej a 
budapeštianskej aglomerácie (v smere Považie –  Nitra  – Nové Zámky – Komárno),   

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.   

1.2. Formovať ťažiská osídlenia Nitrianskeho kraja na  všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie 
ich funkčnej a priestorovej štruktúry pri, uplatňovaní princípov dekoncentrovanej koncentrácie a 
pri zohľadňovaní suburbanizačných procesov, čo znamená:   

1.2.1. rozvíjať  sídelné  štruktúry  kraja  v  zmysle  polycentrickej  koncepcie  na regionálnej ako aj 
na medziregionálnej a cezhraničnej úrovni,   

1.2.4. zabezpečovať rozvojovými osami sídelné prepojenia a rovnocennosť rozvojových 
podmienok ostatného územia kraja.   

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 
predovšetkým rozvoj zariadení:  

1.11.1.stredných odborných,   

1.11.2. zdravotníckych s ambulanciami všeobecných lekárov a zubnými ambulanciami,   

1.11.3. služieb remeselného charakteru,   
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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:   

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.   

1.17. Vytvárať  podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a 
nepripúšťať výstavbu nových oddelených samostatných častí obce.   

1.18. Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a 
oblasti, kde sú potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je 
nutné realizovať sanačné opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť  
obyvateľov pred touto záťažou; na území, na ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky 
monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné protiradónové opatrenia, neplánovať  
výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a liečební.   

1.19. Zachovať jestvujúce vojenské objekty a zariadenia pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia a 
rešpektovať ich ochranné pásma.   

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

2.2. Usmerňovať tvorbu funkčno-priestorového subsystému na vytváranie súvislejších rekreačných 
území, tzv. rekreačných krajinných celkov:   

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.   
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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.   

2.12. Zabezpečiť zodpovedajúcu vybavenosť pre rozvoj turizmu a rekreácie v kraji   

2.12.1. nadštandardnou  vybavenosťou na hlavných  turistických  dopravných trasách,   

2.12.2. vytvorením komplexných služieb pre motoristov na vybudovaných a pripravovaných 
medzinárodných cestných trasách,   

2.12.3. dobudovaním  komplexného systému služieb pre cestujúcich na medzinárodných trasách 
železničnej a vodnej dopravy, nadväzujúci na systém v krajinách Európskej únie.   

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,   

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.   

2.14.Podporovať  prepojenie medzinárodnej cyklistickej turistickej trasy pozdĺž Dunaja s trasami 
smerom na Považie, Pohronie a Poiplie.   

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   

3.1. V oblasti hospodárstva   

3.1.1. Vytvárať územnotechnické  podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry ekonomiky 
prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia a tak napomáhať  
zabezpečiť  vyváženú socioekonomickú úroveň kraja.   

3.1.2. Rozvojom územnotechnických podmienok diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu 
miest.  

3.1.5. Podporovať rozvoj územnotechnických podmienok k zamedzovaniu a dosahovaniu 
znižovania negatívnych dôsledkov odvetví hospodárstva na kvalitu životného prostredia a 
k obmedzovaniu prašných emisií do ovzdušia. 

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.   



  9 

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.   

3.2.4. Vychádzať  pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod  
regiónu (poloha,  ekonomický  potenciál, disponibilné zdroje).   

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.   

3.3.13.Realizovať pri výstavbe nových ťažobných areálov nevyhnutné ekologické investície a 
opatrenia v takom rozsahu, aby nedochádzalo k znečisťovaniu ovzdušia a zhoršovaniu 
kvality životného prostredia.   

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.   

4.1.3. Vytvárať, v rámci územnotechnických možností, podmienky pre programy a projekty 
prevencie sociálno-patologických javov na stredných školách.   

4.2. V oblasti zdravotníctva   
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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.   

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.   
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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.   

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

5.2.8. Podporovať aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a  
pahorkatiny  boli  upravené  na  trvalé  trávne  porasty,  resp. zarastené vlhkomilnou 
vegetáciou.   

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.   

5.2.10. Rešpektovať požiadavky ochrany prírody a krajiny vyplývajúce z medzinárodných 
dohovorov (Bonnský, Bernský, Ramsarský, Haagský, Dunajský, Európsky dohovor o krajine 
a pod.)   

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   

5.3.1.Prinavracať vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými  a  právnymi  
opatreniami pôvodný  charakter  krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou a 
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ťažbou nerastných surovín a území zasiahnutých nepriaznivými vplyvmi z priemyselnej 
činnosti.   

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 kultúrno-historického 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.   

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  
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limitujúcim  faktorom využívania územia nielen nad terénom, ale najmä pod terénom, kde sa 
nachádzajú rôzne vrstvy a stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva.   

 

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   

7.7.2. trate E 61, C – E 61 (Bratislava) – Nové Zámky – Komárno – (Komárom – Budapešť),   

7.13.Proporcionálne podporovať doplnkové  postavenie dopravnej infraštruktúry prechádzajúce  
Nitrianskym krajom medzinárodného, celoštátneho a nadregionálneho významu, ktorá, spolu s  
paneurópskymi multimodálnymi koridormi ITF a sieťami TEN-T, vytvára nadradenú dopravnú  
sústavu Slovenskej republiky.   

7.18.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.    

7.35.Rezervovať koridor pre homogenizáciu 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.   

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

7.39.Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III.  triedy  v 
zázemí sídelných centier v parametroch pre prevádzku Záväzná časť územného plánu regiónu 
Nitrianskeho kraja autobusovej  hromadnej dopravy a v záujme vytvorenia predpokladov lepšej 
dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore centier.   

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

7.56.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:   

8.1.1.1.vytvárať územnotechnické podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných 
ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.   

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  
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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,   

8.1.5. 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, rešpektovať vymedzené  
vodárenské  zariadenia  regionálneho významu, vrátane ich ochranných pásiem,   

8.1.5.6. zabezpečovať územnú prípravu zdrojov vody tak, aby sa docielil súlad medzi 
predpokladaným nárastom obyvateľov a ostatných sídelných aktivít a rozvojom 
vodného hospodárstva, ochranou prírody a ekologickou stabilitou územia,   

8.1.5.7. zabezpečovať integrovanú ochranu vodárenských zdrojov pre trvalo udržateľné 
využívanie zdrojov pitnej vody, rešpektovanie pásiem ochrany  vodárenských  zdrojov  
(pásma  hygienickej ochrany),   

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,   

8.1.6.4. zabezpečiť požiadavky v oblasti odkanalizovania s cieľom postupne zvyšovať úroveň  
v odkanalizovaní miest a obcí v súlade s požiadavkami legislatívy EU,   

8.1.6.5. zabezpečiť prioritne územnotechnické podmienky pre vybudovanie kanalizácie 
vrátane  ČOV na území obcí ležiacich v ochranných  pásmach  prírodných,  liečivých  a  
prírodných minerálnych zdrojov,   

8.1.6.6. 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,   

8.1.6.7. 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,   

8.1.6.10. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre na splnenie cieľov stanovených do 
roku 2015 výstavbu kanalizačných systémov a rozšírenie, intenzifikácie alebo obnovy 
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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.   

8.2.11. 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. Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a  druhotných  
zdrojov  energie  ako  lokálnych  doplnkových  zdrojov  k systémovej energetike.   

8.2.16. 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.   

8.4. 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.      

 

II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY   

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.   

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,   
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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:   

5.3. Verejné kanalizácie   

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. 

2.2. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 

Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania zmien a doplnkov vychádza z požiadaviek 
obstarávateľa začleniť a zosúladiť predmetné územia s celkovou koncepciou rozvoja mesta, vrátane 
dopravného napojenia na komunikačný systém mesta, nadradený dopravný systém a systém 
zabezpečenia technickou infraštruktúrou. V rámci návrhu zmien a doplnkov ide o nasledovné územia:  

Lokalita č. 1 

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie Poľnohospodárska pôda 
a Plochy rekreácie – výhľad na Plochy rekreácie - návrh. Riešenie rozširuje plochu pre rozvoj rekreácie 
(jestvujúcu – okolo jazera a v územnom pláne navrhovanú) o 4,68ha.  

Lokalita č. 2 

Riešená lokalita predstavuje úpravu záväznej časti plochy určenej v pôvodnom územnom pláne pre 
Plochy bývania v RD. 

Záväzná časť sa mení v zmysle zníženia štandardu bývania tj. zníženia min. výmery parcely 
a doplnenie aj o možnosť výstavby formou BD. Cieľom je vytvorenie potenciálu pre budovanie 
náhradných obecných bytov a ich sústredenie mimo centra mesta. Plocha má rozlohu 4,14ha. 

Lokalita č.3 

Riešená lokalita predstavuje úpravu záväznej časti, regulačného listu pre - Územia pre rozvoj verejnej 
parkovo upravenej zelene (Zp) o doplnkové funkcie. 

2.3. Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkcií 

Tab. 1 Prehľad zmien funkčného využitia územia 

P. č. Lokalita Existujúca finkcia (v zmysle ÚPN) Navrhovaná funkcia Rozloha (ha) 

1. Veľký Šárad Poľnohospodárska pôda resp. Plochy 
rekreácie – výhľad 

Plochy rekreácie 4,68 

2. Konkoľ Plochy bývania v RD – návrh Plochy bývania v RD a BD – 
návrh 

Úprava záväznej časti 

4,14 

3. Park s kúriou 
Ordódyovcov 

Územia pre rozvoj verejnej parkovo 
upravenej zelene Zp 

Územia pre rozvoj verejnej 
parkovo upravenej zelene – 
Zp1 

1,4 

Spolu: 10,22 
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2.4. Vymedzenie zastavaného územia  

V návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN - Hurbanovo sú navrhované územia na zástavbu mimo 
súčasnej hranice zastavaného územia vymedzené nasledovne:  

Tab. 2 Navrhované lokality na zástavbu mimo súčasnej hranice skutočne zastavaného územia 

Zmena 
p. č.  

Lokalita V zastavanom území 
vymedzenom k 1.1.1990 (ha) 

Mimo zastavaného územia-(ha) Rozloha spolu 
(ha) 

1. Veľký Šárad 4,68 4,68 4,68 

Spolu: - 4,68 4,68 

 

Rozšírenie zastavaného územia je v grafickej časti označené ako navrhovaná hranica zastavaného 
územia. 

2.5. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa 
osobitných predpisov 

Ochrana pamiatok 

Kat. územie Hurbanovo je pre archeologickú vedu významnou lokalitou. Archeologické nálezy a 
náleziská sa nachádzajú väčšinou na pieskových dunách riek. Pri vyhodnotení oboch uvedených 
polôh, v severozápadnej časti k.ú. Hurbanovo, neďaleko od polohy Veľký Šárad, druhá juhovýchodne 
od obce v blízkosti polohy Szarvaskút, Pieskovisko) treba konštatovať, že obe územia majú vysoký 
archeologický potenciál. Širšie okolie bolo osídlené takmer nepretržite, počas všetkých pravekých 
(lineárna keramika, badenská kultúra, skupina Kosihy-Čaka, hurbanovský typ únětickej kultúry, 
mladšia doba železná) a historických období (stredovek a novovek) dejín ľudstva. Je pravdepodobné, 
že počas akýchkoľvek zemných prác dôjde k narušeniu archeologických nálezov a náleziska.  

Vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie 
zemných prác stavebník/investor je povinný od Krajského pamiatkového úradu v Nitre už v stupni 
územného konania si vyžiadať v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní v znení neskorších 
predpisov záväzné stanovisko, v ktorom budú určené podmienky ochrany archeologických nálezov.  

V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na 
záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 ods. 3 zákona č. 
49/2002 Z.z. pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre.  

Chránené územia prírody  

V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v katastrálnom území evidované 
chránené územia, vrátane území NATURA 2000, ktoré sú špecifikované v schválenom ÚPN mesta 
Hurbanovo.   

Ochranné pásma dopravných zariadení 

 V zmysle zákona č. 135/1961 Zb o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je 
potrebné: 

 rešpektovať ochranného pásma ciest II.-hých tried - vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky,  

 rešpektovať ochranné pásmo cesty III.-tej triedy - vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, 

 rešpektovať ochranné pásmo železničnej trate - vymedzené plochou, ktorej okraj je vo 
vzdialenosti 60 m od krajnej koľaje, 

 Ochranné pásmo vlečkového systému (do areálu pivovaru, a výrobno skladovacieho areálu) a 
dráh osobitného určenia zasahuje do vzdialenosti:  

 30 m od osi krajnej koľaje.  
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Ochranné pásma letísk 

Riešené územie sa nachádza mimo ochranný ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých 
pozemných zariadení.. V zmysle § 30 leteckého zákona je však nutné prerokovať s Leteckým úradom 
Slovenskej republiky nasledujúce stavby: 

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

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

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

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

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 elektroenergetických zariadení 

Katastrálnym územím sú trasované vedenia elektrizačnej sústavy s ochrannými pásmami, ktoré sú 
vymedzené v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike § 36 Ochranné pásmo: 

 110 kV 20 m 

 22 kV 10 m 

Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení 

V zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike § 56 Ochranné pásmo a § 57 Bezpečnostné pásmo je 
potrebné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení: 

 od DN 201 do DN 500   8 m ochranné pásmo 

 do DN 500 (nad 4 MPa)    150 m bezpečnostné pásmo 

 do DN 200     4 m ochranné pásmo  

 do DN 150 (nad 4 MPa)   50 m bezpečnostné pásmo 

 do DN 350 (pod 4 MPa)   20 m bezpečnostné pásmo 

 v zastav. území do 0,4 MPa   1 m ochranné pásmo 

 regulačná stanica plynu   8 m ochranné pásmo a 50 m bezp. pásmo 

Ochranné pásma telekomunikačných zariadení 

Je potrebné rešpektovať:  

 trasy telekomunikačných vedení 

Ochranné pásmo lesa 

V zmysle zákona č. 326/2005 o lesoch § 10 Ochranné pásmo lesa je potrebné rešpektovať: 

 ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. 

Ochranné pásmo cintorínov 

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je potrebné rešpektovať: 

 ochranné pásmo cintorína v rozsahu 50 m. 
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Ochranné pásma vodných tokov 

 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 

2.6. Návrh verejného dopravného vybavenia 

Komunikačný systém 

Lokalita č. 1 

Riešená lokalita predstavuje zmenu funkčného využitia územia z funkcie Poľnohospodárska pôda 
a Plochy rekreácie – výhľad na Plochy rekreácie - návrh. Riešenie rozširuje plochu pre rozvoj rekreácie 
(jestvujúcu – okolo jazera a v územnom pláne navrhovanú) o 4,68ha. Dopravné napojenie na 
komunikačný systém obce bude riešené predĺžením dopravného systému 1.etapy rekreačného 
územia s napojením na komunikáciu I/64 (Nové Zámky – Komárno). 

Lokalita č. 2 

Riešená lokalita predstavuje úpravu záväznej časti plochy určenej v pôvodnom územnom pláne pre 
Plochy bývania v RD a BD. Lokalita bude napojená na komunikačný systém mesta z ulice Chotínska 
a Konkoľ. 
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2.7. Návrh verejného technického vybavenia 

Zásobovanie pitnou vodou 

Mesto Hurbanovo je zásobované pitnou vodou zo Skupinového vodovodu Hurbanovo, ktorý zásobuje 
pitnou vodou Hurbanovo a jeho miestne časti Zelený Háj, Holanovo, Vék, Bohatá a obec Bajč. 
Výstavba vodovodu stále pokračuje podľa finančných možností majiteľa vodovodnej siete, ktorým je 
mesto Hurbanovo. Prevádzkovateľom celého vodovodu sú Technické služby. 

Mesto Hurbanovo má spolu s hore spomínanými miestnymi časťami v súčasnosti ( r. 05. 2001) 8 153 
obyvateľov, podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z mestského vodovodu je 65 %. 

Zdrojom vody pre mesto je vodný zdroj v lokalite Pavlov Dvor - v súčasnosti sa využívajú tri vŕtané 
studne - HV1, HV2 a HV3 s kapacitou 30 l/s, s doporučeným odberným množstvom pre každú studňu 
10 l/s. 

Voda pre vodovodný systém skupinového vodovodu je hygienicky zabezpečovaná v chlórovni na 
spoločnom výtlačnom potrubí zo studní DN 300. Odtiaľ je voda výtlačným potrubím dopravovaná do 
vodovodnej siete Hurbanova a obce Bajč do vežových vodojemov s akumuláciou 100 m3 a odtiaľ 
gravitačne do vodovodnej siete. Vodovodná sieť a príslušné vodárenské zariadenia dostatočne 
pokrývajú spotrebu vody v obci. 

Dimenzie potrubí: DN 400, DN 200, DN 150, DN 100, DN 8 a DN 50; na potrubiach sú osadené 
požiarne hydranty. 

V ÚPN mesta je navrhnutá rekreačná zóna s Aquaparkom. 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 pitnej vody pre riešené lokality je určená podľa Z. z. 684/2006, Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií 

Lokalita č. 1 

Napojenie na verejný vodovod bude riešené predĺžením 1.etapy rekreačného územia s napojením na 
vodovod v komunikácii I/64 (Nové Zámky – Komárno). Bude nutné vybudovať nové vodovodné 

potrubie DN 100, dĺžka 795,0 m. 

Počet zamestnancov: 10 

Qp = 3,0 m
3
/deň, Qm = 4,2 m

3
/deň, Qh = 0,32 m

3
/hod 

Lokalita č. 2 

Zásobovanie vodou bude riešené formou studní, resp. bude napojená na verejný vodovod jeho 
predĺžením z ulice Chotínska a Konkoľ. Bude nutné vybudovať nové vodovodné potrubie DN 100, 
dĺžka 1630,0 m  

Bývanie v RD a BD 

Počet bytov: 48, počet obyvateľov: 96 

Qp = 13,92 m3/deň, Qm = 19,49 m3/deň, Qh = 1,46 m3/hod 

Odkanalizovanie územia 

V meste Hurbanovo je čiastočne vybudovaná kombinovaná stoková sieť. Kanalizačná sieť bola 
budovaná v etapách počas dlhšieho obdobia podľa koncepcie, ktorú vypracovala maďarská firma 
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KOZMUTERV Budapešť v roku 1985. Vzhľadom na dlhodobú výstavbu, a to, že realizáciu vykonávali 
viacerí stavebníci, nebola táto koncepcia dôsledne dodržiavaná.  

Jestvujúca stoková sieť:  

 stoky profilu DN 300 - DN 100  
 

Splaškové vody z mesta Hurbanovo sú čistené v čistiarni odpadových vôd, ktorá bola vybudovaná a 
daná do prevádzky v roku 1994. Čistiareň odpadových vôd je situovaná západne od mesta pri 
Hurbanovskom kanáli - Ibolyás. Je to mechanicko-biologická čistiareň.  

Odpadové vody sú na čistiareň privádzané gravitačne. Z mechanického predčistenia sú dopravované 
cez rozdeľovací objekt do aktivačnej nádrže, kde prebieha aktivácia a stabilizácia kalu. Prebytočný kal 
je čerpaný do uskladňovacej nádrže, prípadne do aktivačnej nádrže prvého stupňa ako recirkulovaný. 
Vyčistená voda je odvedená cez merný objekt do Hurbanovského kanála - Ibolyás potrubím DN 400. 

Lokalita č. 1 

Napojenie na verejnú kanalizáciu bude riešené predĺžením 1.etapy rekreačného územia s napojením 
v komunikácii I/64 (Nové Zámky – Komárno). Bude nutné vybudovať nové kanalizačné potrubie DN 

300, dĺžka 795,0 m. 

Počet zamestnancov: 50 

Lokalita č. 2 

Riešená lokalita nebude napojená na kanalizáciu. Odvedenie splaškových vôd bude riešené formou 
vodotesných žúmp, s vývozom na ČOV Hurbanovo. 

Bývanie v RD a BD 

Počet bytov: 48, počet obyvateľov: 96 

Q24 = 13,92 m3/deň, Qm = 19,49 m3/deň, Qhmax = 1,62 m3/hod, Qhmin = 0,49 m3/hod, 
 

 

Odvedenie dažďových vôd  

Výpočet množstva dažďových vôd: 

Pre určenie odtokového množstva dažďových vôd z jednotlivých navrhovaných rozvojových plôch 
uvažujeme s 15 minútovým dažďom, čo predstavuje intenzitu q=122,7 l/s.ha. 

Plocha = 18,18 ha, vrcholový odtokový koeficient = 0,4 pri koeficiente zastavanosti = 0,25 

Q = Sxq15x                S - plocha  riešeného územia 

             - vrcholový odtokový koeficient 

                          q15 - intenzita 15 min. dažďa 

Na nových urbanizovaných plochách navrhujeme v rámci nových komunikácií vybudovať dažďovú 
kanalizáciu vo forme otvorených rigolov, prípadne dažďových zberačov. Ich riešenie bude vychádzať 
z podrobného riešenia konkrétnej  lokality. Pred vyústením do toku navrhujeme vybudovať 
zariadenie na zachytávanie nečistôt privádzaných  z riešených území. Na pozemkoch jednotlivých 
rodinných domov navrhujeme vybudovať  dažďové nádrže, z ktorých by sa voda používala na 
polievanie záhrad a zelene. 

Vzhľadom na to, že percentuálne rozloženie a ich výmeru v rámci riešených lokalít nie je možné  
v tomto štádiu presne určiť, sú tieto odtokové množstvá dažďových vôd vypočítané orientačne. Pri 
podrobnom riešení každej lokality v rámci riešenia jednotlivých lokalít bude množstvo dažďových vôd 
upresnené a riešené jednotlivo pre každú nehnuteľnosť. V rámci štúdií bude treba jednotlivo 
zdokumentovať riešenie odvedenia zrážkových vôd, množstvo zrážkových vôd a  schopnosť vsaku do 
terénu.   

Orientačné množstvo dažďových vôd spolu:  Q=1285,40 l/s. 
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Dažďové vody z objektov a spevnených plôch budú odvádzané do terénu resp. do vsaku jednotlivo 
z každého objektu. 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Samotné mesto vrátane jeho miestnych častí je zásobované elektrickou energiou z 22 kV vzdušného 
vedenia č. 257 a 256 AlFe 3x70 mm2.  

Zásobovanie odberateľov sa uskutočňuje prostredníctvom 22/0,4 kV transformačných staníc. 
Distribučné stanice sú prevažne stožiarové napojené na 22 kV vzdušné vedenie č. 257 a 256 
vzdušnými 22 kV prípojkami prierezu 3x35 mm2 AlFe a 3x42,7 mm2 AlFe.  

Návrh riešenia 

Rozvojové lokality budú napojené z existujúcej distribučnej siete NN siete, resp. riešené rozšírením 
existujúcej NN siete . 

 

Lokalita č. 1 

Počet zamestnancov: 50 

Lokalita bude napojená na v Územnom pláne navrhnutú trafostanicu TS 630 kV napojenú na vedenie 
VN č. 250 3x35A AlFe6. 

Lokalita č. 2 

Lokalita bude napojená na navrhnutú trafostanicu TS 400kV napojenú na vedenie VN č. 256 3x95A 
AlFe6. 

Bývanie v RD a BD 

Počet bytov: 48, počet obyvateľov: 96 

 

Napojenie nových odberov na sieť energetiky – distribučnej spoločnosti, bude riešené na základe 
žiadosti investora o pripojenie.  

Zásobovanie plynom 

Pre mesto Hurbanovo - teda pre jeho miestne časti Hurbanovo a Bohatá slúžia regulačné stanice 
Hurbanovo I. a II., ktoré sú vysokotlakovými prípojkami DN 100 a DN 150 napojené na VTL plynovod 
DN 200/150 PN 25 Nové Zámky - Komárno. RS Hurbanovo I. je umiestnená na južnej strane cesty I/64 
a RS Hurbanovo II. je lokalizovaná na severo-západnom okraji mesta. 

Návrh riešenia 

Návrh spotreby zemného plynu pre rozvojové lokality v zmysle navrhovaných zmien a doplnkov je 
uvažovaný v súlade s „Technickými podmienkami spoločnosti SPP – Distribúcia, a.s., ktorými sa určujú 
technické podmienky prístupu a pripojenia do Distribučnej siete a prevádzkovania Distribučnej siete“ 
s účinnosťou od 01.01.2012. Mesto spadá do teplotného pásma s najnižšími vonkajšími teplotami -
15o C. Pre rodinnú zástavbu je uvažované s potrebou zemného plynu 1,5 m3/hod. na jeden rodinný 
dom. V nasledovnej tabuľke sú uvedené nárasty potreby zemného plynu podľa jednotlivých lokalít. 

 

Tab. 3 Prehľad potrieb plynu v rozvojových lokalitách  

P. č. Lokalita Funkčné využitie  Počet  Rozloha 
(ha) 

Potreba 
plynu  
(m3 /h) 

Spotreba 
plynu 
(m3 /r) 

Poznámka 

b. j. prac./
náv. 

1. Veľký Šárad Plochy rekreácie  10 4,68 7,2 11 640 - 

Spolu:        
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Lokalita č. 1 

Napojenie na verejnú plynovodnú sieť bude riešené predĺžením 1.etapy rekreačného územia 
s napojením v komunikácii I/64 (Nové Zámky – Komárno). Bude nutné vybudovať nové plynovodné 
potrubie DN 80, dĺžka 795,0 m. 

Počet zamestnancov: 10 

Lokalita č. 2 

Riešená lokalita nebude napojená na verejnú plynovodnú sieť. 

Bývanie v RD a BD 

Počet bytov: 48, počet obyvateľov: 96 

Telekomunikácie 

Nové trasy miestnych telekomunikačných káblov pre rozvojové lokality budú vedené po oboch 
stranách obslužných komunikácií v koridoroch pre inžinierske siete v zmysle platných STN. Body 
napojenia pre telefónne prípojky novej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti budú určené 
v podmienkach pri začatí územného konania pre konkrétnu lokalitu. Rozvojové lokality budú riešené 
podrobnou dokumentáciou.  

Odpadové hospodárstvo 

Zmeny a doplnky ÚPN mesta pre rozvojové lokality uvažujú zabezpečiť likvidáciu komunálneho 
odpadu v súlade s POH mesta. 

V rámci separovania odpadov sú zbierané plasty, papier, sklo a elektronický odpad. Časť biologicky 
rozložiteľného odpadu v meste je spracovávaná v rámci kompostoviska.  

Pri riešení odpadového hospodárstva je potrebné v rámci mesta vyčleniť dostatočný počet miest na 
umiestnenie kontajnerov potrebných pre zber jednotlivých separovaných zložiek komunálneho 
odpadu 

2.8. Návrh ochrany prírody a krajiny 

V rámci katastrálneho územia mesta sa nachádzajú chránené územia prírody, NATURA 2000 v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré sú 
špecifikované v schválenom ÚPN mesta. 

Z návrhu riešenia dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2012 nevyplývajú žiadne závažné vplyvy na prvky 
ochrany prírody a krajiny. Navrhované lokality na zmenu funkčného využitia sa nachádzajú mimo 
samotných chránených území, ako aj mimo ich dosahu.  

2.9. Návrh riešenia požiarnej ochrany, civilnej ochrany 

Návrh riešenia záujmov požiarnej ochrany 

Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany 
v súlade so  

 zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi, 

 Vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 Vyhl. MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, 

 Vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, 

 Vyhl. MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

 

Zásobovanie požiarnou vodou je zabezpečené v súlade s koncepciou zásobovania obyvateľstva 
mesta. Požiarne množstvo vody vychádza z platnej STN 73 0873, pričom je zabezpečované 
požiarnymi hydrantmi, ktoré sú na sieti rozvrhnuté vo vzdialenosti 80-120 m. 
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Návrh riešenia záujmov civilnej ochrany 

Plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva bude zabezpečené v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v zmysle k nemu príslušných 
vykonávacích vyhlášok, pričom: 

 ukrytie obyvateľstva bude zabezpečované v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. 
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok 
zariadení civilnej ochrany, 

 varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce bude zabezpečované v zmysle 
vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému civilnej ochrany. 

2.10.  Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely 

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 
v katastrálnom území mesta Hurbanovo je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pri spracovaní perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely boli 
použité nasledovné podklady: 

 hranica zastavaného územia k 1. 1. 1990,  

 bonitované pôdno - ekologické jednotky (7 - miestny kód), VÚPOP, 2010, 

 katastrálna mapa mesta Hurbanovo,  

 zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona  
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 vyhláška MP SR č. 508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z.,  

 Územný plán mesta Hurbanovo v znení zmien a doplnkov 

Vyhodnotenie a zdôvodnenie perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na 
nepoľnohospodárske využitie 

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde v rámci Zmien a doplnkov 
územného plánu č. 1/2012 mesta Hurbanovo sa riešilo v zmysle § 13 zákona č. 220/2004 o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Zábery poľnohospodárskej pôdy sú spracované v tabuľke č. 8 
podľa jednotlivých lokalít s priradeným poradovým číslom, príslušným katastrálnym územím, 
rozlohou, navrhovaným funkčným využitím, druhom pozemku, BPEJ, užívateľom poľnohospodárskej 
pôdy a vykonanými hydromelioračnými zariadeniami.  

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely predstavuje záber pôdy 
s celkovou rozlohou 4,68 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci 
Zmien a doplnkov č. 1/2012 ÚPN- mesta Hurbanovo predstavuje 1 lokalita navrhovaná na funkciu 
Plochy rekreácie. 

Napriek záberu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, možno skonštatovať, že 
navrhované lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru, 
teda nebude narušená ucelenosť honov, ani nedôjde k fragmentácii a izolácii poľnohospodárskej 
pôdy. 

Požiadavka ochrany poľnohospodárskej pôdy vyplývajúca z § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy ustanovuje, že poľnohospodársku pôdu možno využiť na 
nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu. Navrhované 
lokality sa nenachádzajú na pôde, ktorú je potrebné chrániť.  
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Tab. 4 Prehľad záberu poľnohospodárskej pôdy  

Ukazovateľ Rozloha (ha) 

Odňatie pôdy celkom 4,68 

Z toho v zastavanom území 0 

Z toho p. p. 4,68 

    z toho orná pôda 4,68 

              záhrady  

              trvalé trávnaté porasty  

Vykonané investície do pôdy – závlahy 4,68 

Užívateľ p. p. 

- fyzické osoby 

- právnické osoby 

 

- 

- 

Tab. 5 Funkčné využitie plôch navrhnutých na nepoľnohospodárske využitie 

Ukazovateľ Rozloha (ha) 

Plochy rekreácie 4,68 

Spolu: 4,68 

Podrobnejšie členenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde - Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚPN-mesta 
Hurbanovo  

Žiadateľ (obstarávateľ):  Mesto Hurbanovo 
Spracovateľ:   AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava 
Kraj:    Nitriansky 
Obvod:    Komárno 
Dátum:    27. 06. 2012 

Tab. 6 Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy 

P. 
č. 

Lokal
ita 

Funkčné využitie Výmera lokality (ha) Kultúra 
poľnoh. 
pôdy 

Výmera poľnohosp. pôdy Výmera nepoľn. pôdy  Vykonané 
investície 
do pôdy 
(ha)  

Vlastník 
poľnoh. 
pôdy 

Etapa Poznámka 

Schválen
ý ÚPN  

ZaD č. 
1/2012 

celkom v zastav. 
území 

mim
o 
zasta
v. 
úze
mia 

celkom 
(ha) 

BPEJ Výmera 
(ha) 

1. Veľk
ý 
Šára
d 

Poľnoho
spodárs
ka pôda 
resp. 
Plochy 
rekreáci
e – 
výhľad 

Plochy 
rekreácie 

4,68 0,00 4,68 Orná pôda 4,68 004020
1 

001900
2 

004100
2 

4,68 - 4,68 
závlahy 

- - - 

Spolu: 4,68 0,00 4,68 orná pôda – 
4,68 
 

4,68 004020
1 – 1,15 
001900
2 – 2,01 
004100
2 – 1,52 

4,68 - 4,68 -  - 

Skupiny BPEJ  
0040201 (6. Skupina) 
0019002 (1. Skupina) 
0041002 (3. Skupina) 

 



  27 

3. Návrh záväznej časti 

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia  

Navrhnutý systém regulácie využitia územia stanovuje regulačné prvky pre funkčné a priestorovo 
homogénne jednotky - bloky, ktoré predstavujú základné územno - priestorové a územnoplánovacie 
jednotky v území. Sú vymedzené na základe existujúceho stavu ako aj na základe navrhnutej 
urbanistickej koncepcie územného plánu. 

Návrh regulatívov funkčného využitia územia je stanovený pre potreby organizovania všetkých 
činností v území prostredníctvom: 

 zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia,  

 určenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch 
(intenzita a spôsob využitia územia), 

 zásad a regulatívov umiestnenia občianskeho, dopravného a technického vybavenia územia, 

 zásad a regulatívov kultúrnohistorických hodnôt, ochrany prírody a krajiny, vytvárania a udržania 
ekologickej stability vrátane plôch zelene, starostlivosti o životné prostredie, 

 vymedzenia zastavaného územia obce, ochranných pásiem a chránených území, 

 plôch na verejnoprospešné stavby a  

 zoznamu VPS 

 určenia, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť ÚPN-Z 

Širšie vzťahy 

Rešpektovať Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, najmä v zmysle ustanovení jeho Záväznej časti 
- Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja  č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje 
„Záväzná časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“. 

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre vyžitie jednotlivých plôch 

Sú špecifikované v tzv. regulačnom liste „bloku“ pre jednotlivé funkčné územia, v nasledovnom 
členení: 

 Identifikačné číslo bloku 

 Funkčné využitie 

 Základná charakteristika 

 Funkčná regulácia 

 prevládajúca, prípustná funkcia 

 doplnková 

 nevhodná, neprístupná 

 Limity využitia 

Intenzita využitia funkčných plôch 

Základnými charakteristikami využitia územia v územnom pláne obce sú: 

 spôsob využitia územia t. j.  funkčné využitie, 

 intenzita (miera) využitia územia t. j. miera exploatácie územia zástavbou. 

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia 

Zásady a regulatívy umiestňovania verejného dopravného vybavenia územia mesta sú špecifikované:  

 Lokalita č. 1 - predĺženie dopravného systému 1.etapy rekreačného územia s napojením na 
komunikáciu I/64 (Nové Zámky – Komárno)  

 Lokalita č. 2 – predĺžením ulice Chotínska a Konkoľ. 
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Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia 

Pri riadení využívania a usporiadania územia mesta bude potrebné dodržať tieto zásady: 

 rešpektovať koridory existujúcich vedení technickej infraštruktúry, ich areály a zariadenia, 
ochranné a bezpečnostné pásma,  

Vodné hospodárstvo 

 Lokalita č. 1 - vybudovať nové vodovodné potrubie DN 100 

 Lokalita č. 2 - vybudovať nové vodovodné potrubie DN 100 

 Lokalita č. 1 - vybudovať nové kanalizačné potrubie DN 300 

Zásobovanie elektrickou energiou 

 Rozvojové lokality zásobovať elektrickou energiou z existujúcej siete 

Zásobovanie plynom 

 Zásobovanie plynom pre lokality č. 1 riešiť predĺžením jestvujúcej siete STL DN80 

Telekomunikácie 

 Rozvojové lokality napojiť na jestvujúcu miestnu sieť 

Zásady a regulatívy zachovania kultúrno – historických hodnôt 

 Kat. územie Hurbanovo je pre archeologickú vedu významnou lokalitou. Archeologické nálezy a 
náleziská sa nachádzajú väčšinou na pieskových dunách riek. Pri vyhodnotení oboch uvedených 
polôh Jedna v severozápadnej časti k.ú. Hurbanovo, neďaleko od polohy Veľký Šárad, druhá 
juhovýchodne od obce v blízkosti polohy Szarvaskút, Pieskovisko) treba konštatovať, že obe 
územia majú vysoký archeologický potenciál. Širšie okolie bolo osídlené takmer nepretržite, počas 
všetkých pravekých (lineárna keramika, badenská kultúra, skupina Kosihy-Čaka, hurbanovský typ 
únétickej kultúry, mladšia doba železná) a historických období (stredovek a novovek) dejín 
ľudstva. Je pravdepodobné, že počas akejkoľvek zemných prác dôjde k narušeniu archeologických 
nálezov a náleziska.  

 Vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie 
zemných prác stavebník/investor je povinný od Krajského pamiatkového úradu v Nitre už v stupni 
územného konania si vyžiadať v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní v znení 
neskorších predpisov záväzné stanovisko, v ktorom budú určené podmienky ochrany 
archeologických nálezov.  

 V prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na 
záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 ods. 3 
pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre.  

 V prípade archeologického nálezu mimo povoleného výskumu nálezca alebo osoba zodpovedná za 
vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr 
na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až 
do obhliadky Krajským ' pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne . spôsobilou 
osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca 
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 
poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a 
premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami 
archeologického výskumu. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu 
výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového 
zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. 
Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom. 

Zásady a regulatívy ochrany zdravia obyvateľov a ochrany zvierat 

-v záujme ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat dodržiavať  ustanovenia zákona č. 
39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a podľa § 44 vyžiadať záväzný posudok regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak 
sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na: 
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 výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie krmív pre spoločenské 

 zvieratá, 

 prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív, 

 ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych Vedl'ajších  Produktov. 

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

 rešpektovať trasu lokálneho biokoridoru v pozdĺž toku Žitavy 

Vymedzenie zastavaného územia obce 

V zmenách a doplnkoch č. 1/2012 sú navrhované územie na zástavbu mimo súčasnej hranice 
skutočne zastavaného územia 

 Lokalita Veľký Šárad      4,68 ha 

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 

Pri zmenách a doplnkoch č. 1/2012 je potrebné rešpektovať: 

Ochranné pásmo cintorínov 

V zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je potrebné rešpektovať: 

 ochranné pásmo cintorína v rozsahu 50 m. 

Ochranné pásma vodných tokov 

V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky č. 211/2004 Z. z. o vodárensky 
významných vodných tokoch je potrebné v k. ú. obce rešpektovať: 

 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 

Časti mesta, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť ÚPN-Z 

Návrh Zmien a doplnkov 01/2012 uvažuje s rozvojom území pre funkciu bývania, ktoré doteraz neboli 
prevarené na zonálnej úrovni. Zmeny a doplnky ÚPN mesta špecifikujú vypracovať pre nasledovné 
časti dokumentácie na zonálnej úrovni resp. územnoplánovacie podklady – UŠ pre: 

 C8    urbanistická štúdia 

 NR3    ÚPN Z 

Verejnoprospešné stavby 

Zmeny a doplnky č.1/2012 vymedzujú nasledovné VPS: 

 

 VPS č. 2 vodovod (regulačné bloky: N3) 

 VPS č. 3 kanalizácia (regulačné bloky: N3) 

 VPS č. 4 plynovod (regulačné bloky: N3) 

 VPS č. 5 VN 22 kV vedenie (regulačné bloky: N3, C8) 

 VPS č. 6 trafostanica (regulačné bloky: N3, C8) 
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  R 
    
I. Identifikačné číslo bloku NR3 
II. Funkčné využitie Územia rekreačno - oddychového využitia, pre rozvoj cestovného ruchu 
III. Základná charakteristika predstavujú územia pre rozvoj areálov a zariadení rekreačnej a zotavovaco-oddychovej vybavenosti miestneho až nadmiestneho významu, 

IV. Funkčná regulácia   
 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

  zariadenia veľkoplošného a areálového charakteru, ktoré sú 
tvorené prevažne otvorenými športoviskami, ihriskami, 
kúpaliskami a ďalšími zariadeniami rekreácie, zotavenia a 
oddychu, 

 zariadenia areálového charakteru, ktoré sú tvorené krytými  
športoviskami, ihriskami, a ďalšími zariadeniami rekreácie, 
zotavenia a oddychu, 

 voľne prístupné oddychovo – rekreačné plochy zelene 

 obchodno-obslužná vybavenosť (maloobchodné zariadenia 
a pod.), 

 vybavenosť verejného stravovania (bistrá, kaviarne, vinárne, 
reštaurácie a pod.), 

 špecifické športové zariadenia (jazdecké, motoristické, 
vodácke, letecké a ostatné areálové zariadenia), 

 

 verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná verejná zeleň), 

 príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie 
komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod., 

 zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej 
obsluhy územia (vodohospodárske, energetické, 
telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod 
terénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri 
prístupových a príjazdových komunikáciách, garáže a pod.), 

 prechodné bývanie ako súčasť zariadení občianskej 
vybavenosti, 

 poľnohospodárska výroba, 

 priemyselná výroba, 

 stavebná výroba a výroba stavebných hmôt, 

 skladovanie a distribúcia, 

 služby s negatívnym dopadom na životné prostredie, 

 bývanie v rodinných domoch 

 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene podlažnosť 

 0,15 0,75 2 +1 

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  zástavba izolovaných objektov  

VII. Regulácia intervenčných zásahov  nová výstavba na nových plochách 

VIII. Regulácia zelene v území  dreviny a kroviny stanovištne vhodné pre typ lesov podunajskej krajiny, obmedziť výsadbu ihličnanov a minimalizovať 
výsadbu exotických drevín a krovín, 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov  výkres verejnoprospešných stavieb 

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia  prípustná reparcelácia pozemkov resp. sceľovanie pozemkov  

 rešpektovať trasu lokálneho biokoridoru v trase toku Žitavy 

  

  

XI. Nároky na spracovanie  následných ÚPP a ÚPD  Územný plán zóny  
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  C 
    
I. Identifikačné číslo bloku C8 
II. Funkčné využitie 

Obytné územia so zástavbou s rodinnými a bytovými domami - vidiecke 
III. Základná charakteristika Slúžia prevažne pre bývanie v rodinných domoch, doplnené bytovými domami, aj s hospodárskou činnosťou, ktorá nemá negatívny dopad na životné 

prostredie, doplnené nevyhnutnou občianskou, dopravnou a technickou vybavenosťou. 

IV. Funkčná regulácia   
 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

   bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným 
rekreačno-zotavovacím zázemím (úžitkové a okrasné 
záhrady, detské ihriská, športoviská a športové ihriská, 
rekreačné plochy a pod.), 

 bývanie v bytových domoch do 4 NP s vyhradeným 
súkromným rekreačno-zotavovacím zázemím 

  

 

 obchodno-obslužná vybavenosť zabezpečujúca denné 
potreby obyvateľov (maloobchodné zariadenia, zariadenia 
služieb a pod.), nerušiaca bývanie 

 základná vybavenosť zdravotníctva (lekárne, lekárske 
ambulancie, základné lekárske pracoviská, lekárske poradne 
a pod.), nerušiaca bývanie,  

 verejná zeleň a zeleň obytného prostredia (parkovo upravená 
zeleň, zeleň pri zariadeniach vybavenosti a zeleň zástavby 
obytných domov, ostatná obytná zeleň), 

 zariadenia drobnej poľnohospodárskej výroby, situované 
v obytných domoch 

 zariadenia pre úpravu a spracovanie poľnohospodárskych a 
lesných produktov 

 zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod 
terénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri 
prístupových a príjazdových komunikáciách, vstavané 
podzemné a nadzemné garáže a pod.), 

 príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie 
komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod., 

 zariadenia a vedenia verejného technického vybavenia 
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné 
a spojovacie vedenia a pod.), 

 obchodno-obslužná vybavenosť negatívne ovplyvňujúca 
bývanie, resp. znižujúca kvalitu obytného prostredia, 

 obchodno-obslužná vybavenosť zvyšujúca dopravnú záťaž 
obytného prostredia, 

 služby negatívne ovplyvňujúce bývanie, 

 poľnohospodárska výroba, 

 priemyselná výroba, 

 stavebná výroba a výroba stavebných hmôt, 

 skladovanie a distribúcia, 

 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene podlažnosť 

 0,35 0,50 2 vrátane podkrovia pre RD a 3 pre BD 

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  sústredená zástavba izolovaných objektov 

VII. Regulácia intervenčných zásahov  realizácia urbanistickej štruktúry formou nevyhnutnej dostavby, neodporúča sa rozširovať 

VIII. Regulácia zelene v území  prirodzená stromová so zastúpením okrasných solitérov 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov  výkres verejnoprospešných stavieb 

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia  

  

XI. Nároky na spracovanie  následných ÚPP a ÚPD  Urbanistická štúdia 
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  Z 

    
I. Identifikačné číslo bloku Zp1 
II. Funkčné využitie Územia pre rozvoj verejnej parkovo upravenej zelene 
III. Základná charakteristika Predstavujú verejne prístupné ucelené plochy zelene s parkovou úpravou vysokých, stredných a nízkych poschodí zelene, ktoré sú situované v 

zastavanom území a ktoré sú dôležité najmä z priestorotvorných a estetických hľadísk. 

IV. Funkčná regulácia   
 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

  parky, 

 plochy menších parkovo upravených plôch, 

 ostatná verejná zeleň, 

 

 vybavenosť kultúry, vzdelávania (kongresové centrum,  
galérie, a pod.) 

 vybavenosť verejného stravovania (bistrá, kaviarne, 
vinárne, reštaurácie a pod.), 

 zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne 
(parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri prístupových a 
príjazdových komunikáciách a pod.), 

 príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie 
komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a 
pod., 

 zariadenia a vedenia verejného technického vybavenia 
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné 
a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 bývanie, 

 obchodno-obslužná vybavenosť, 

 poľnohospodárska výroba, 

 priemyselná výroba, 

 stavebná výroba a výroba stavebných hmôt, 

 skladovanie a distribúcia, 

 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene podlažnosť 

  0,9 1NP + podkrovie 

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  drobná architektúra  

VII. Regulácia intervenčných zásahov   

VIII. Regulácia zelene v území  dreviny a kroviny stanovištne vhodné pre spoločenstvá lužných lesov, obmedziť výsadbu ihličnanov a minimalizovať výsadbu 
exotických drevín a krovín, 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov   

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia  Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z ochrany pamiatok - ÚZPF SR č 2532/1 

  

XI. Nároky na spracovanie následných ÚPP a ÚPD   

 

 

 

 

 

 


