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A.2.18. NÁVRH ZÁVÄZEJ ČASTI 
 

A.2.18.1. ÚVODNÁ ČASŤ 
 
Bez zmeny 
 

A.2.18.2. ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO        
USPORIADANIA ÚZEMIA 

 
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: 
 Za odsek 1.09 sa dopĺňa: 
„1.10 podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia 
 výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
 stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
 rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
 podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho 
 žiarenia.“ 
 
2. V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu: 
Bez zmeny 
 
3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry: 
Bez zmeny 
 
4. V oblasti poľnohospodárskej výroby a lesného hospodárstva: 
Bez zmeny 
 
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho 
fondu: 
Za odsek 5.8 sa dopĺňa: 
„5.9 Pri realizovaní stavebnej činnosti v zmysle návrhov aktuálnej územnoplánovacej dokumentácie obce je 

potrebné minimálnym spôsobom zasiahnuť do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. V prípade 
nevyhnutných výrubov v súvislosti so stavebnou činnosťou je potrebné postupovať v zmysle § 47 a § 48 
zákona. Zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdnych 
druhoch, určiť v predstihu spoločenskú hodnotu drevín a krovín určených na výrub ako aj zabezpečiť 
náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny a kroviny. 

5.10  Pri návrhoch vegetačných úprav v zastavanom území prednostne využívať domáce druhy drevín a krovín, 
resp. druhy ktoré nemajú potenciál nekontrolovane sa šíriť, z dôvodu zamedzenia šírenia nepôvodných a 
inváznych druhov rastlín a drevín. (Príloha 2a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva 
Zákon MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Zoznam 
inváznych druhov rastlín a spôsob ich odstraňovania). 

5.11 ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo les, je nutné riadiť sa § 47 zákona o ochrane 
prírody. Výrub je možné zrealizovať v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roka) a 
to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub možno uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí 
právoplatnosti stavebného povolenia, 

5.12 pri realizácii stavebných prác postupovať tak, aby nedošlo k zbytočnému úhynu, poškodzovaniu alebo 
zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov, 

5.13 V zastavanom území navrhujeme z dôvodu zachovania kvality prostredia zachovať dostatočný podiel 
 trávnatých plôch s drevinami. Výber drevín prispôsobiť meniacim sa klimatickým pomerom a 
 stanovištným podmienkam. Podiel zelených nezastavných plôch v území zachovať v minimálnom 
 rozsahu 30%. 
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5.14 Pri návrhoch nových obytných súborov resp. nových zón na IBV je potrebné zabezpečiť územnú rezervu 
 pre funkčnú uličnú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí. 
5.15. Pri realizovaní stavebnej činnosti je potrebné minimálnym spôsobom zasiahnuť do existujúcej 
 mimolesnej drevinovej vegetácie. V prípade nevyhnutných výrubov v súvislosti so stavebnou činnosťou 
 je potrebné postupovať v zmysle §47 a §48 zákona. Zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z 
 dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdnych druhoch, určiť v predstihu spoločenskú hodnotu 
 drevín a krovín určených na výrub ako aj zabezpečiť náhradnú výsadbu za zlikvidované dreviny a kroviny. 
5.16 Pri vegetačných úpravách v zastavanom území prednostne využívať domáce druhy drevín a krovín, resp. 
 druhy, ktoré nemajú potenciál nekontrolovane sa šíriť, z dôvodu zamedzenia šírenia nepôvodných a 
 inváznych druhov rastlín a drevín (príloha 2a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon 
 MŽP SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - Zoznam inváznych 
 druhov rastlín a spôsob ich rozmnožovania). 
5.17 Lokalita č. 28 susedí severným okrajom s vodným tokom Cintorínsky potok. Pri návrhoch a realizovaní 
 stavebnej činnosti na týchto plochách je potrebné zachovať minimálne 5m široký nezastavaný pás 
 (ochranné pásmo) pozdĺž vodného toku, ktorý by umožňoval mechanizmom prístup k sprievodnej 
 vegetácii toku, jej obnovu a následnú údržbu. 
5.18  Návrh adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v zmysle metodiky Ministerstva 
 dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: 

 Uznesením Vlády SR č. 148/2014 bol schválený strategický dokument Slovenskej republiky 
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý uvádza 
charakteristiku najdôležitejších opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Tieto opatrenia je 
potrebné v ďalšom rozvoji obce Slatina rešpektovať. 
 
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: 

 Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, 

 Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou 
orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní otvorov. 

 Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 
infraštruktúre.  

 Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra 
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam.  

 Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam 
(používať dreviny odolné voči extrémnym suchám, mrazom, ktoré sú trvácnejšie - nie s mäkkým a 
lámavým drevom) 

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

 Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov 
 
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric: 

 zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch obcí 

 zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a  ekologickej stability stromovej vegetácie 

 zabezpečiť dostatočnú odstupovú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického vedenia 

 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti veternej erózii: 

 organizačné opatrenia - usporiadanie pozemkov dlhšou stranou kolmo 
na smer prevládajúcich vetrov, výber poľ. plodín, pásové striedanie plodín, osevné postupy, 
zatrávňovanie 

 agrotechnické opatrenia - úprava štruktúry pôdy, priamy výsev do 
ochrannej plodiny, zvýšenie vlhkosti pôdy (závlaha) 

 biologicko-technické - ochranné lesné pásy, húštiny, vetrolamy, 
prenosné alebo trvalé zábrany 
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Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: 

 Zabezpečiť a podporovať opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody (budovanie retenčných 
nádrží, dažďových záhrad) 

 Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach 

 Podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd 
 

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 a minimalizovaním podielu 
nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v 
intraviláne obcí. (napr. použitím retenčnej dlažby) 

 Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v 
sídlach,  

 Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí, 

 Usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení 

 zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy  

 opatrenia proti vodnej erózii: 

 organizačné opatrenia (delimitácia pôdneho fondu, protierózne 
rozmiestnenie plodín, veľkosť, tvar a rozmiestnenie poľnohospodárskych 
pozemkov, cestná sieť, protierózna organizácia pasenia) 

 agrotechnické opatrenia (vrstevnicová agrotechnika, racionálna 
rotácia plodín, podrývanie a hlboké kyprenie, podrývanie a hlboké kyprenie, 
bezorbové technológie, minimálna agrotechnika, mulčovanie) 

 biologické opatrenia (vsakovacie lesné pásy, zatieňovacie lesné 
pásy, plošné zalesňovanie rozvodí a úbočí) 

 technické opatrenia (terénne urovnávky, terasovanie, povrchové 
odvodnenie územia - záchytné, zberné, zvodné cestné, prielohové, úžľabinové 
priekopy, asanované strže) 

 opratrenia proti zosuvom pôdy: 

 zalesňovanie nelesných pôd v ohrozených oblastiach 

 preferovanie hlbokokoreniachich drevín 

 preferovanie prirodzenej obnovy  

 výsadba zmiešaných porastov na veľkoblokovej pôde“ 
 
 
6.  V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno–historického dedičstva: 
Bez zmeny 

 
7. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry: 
V odseku 7.5 v druhej odrážke sa za slovo „budované“ dopĺňa slovo „obojsmerné“  a za „MO 7,5/50“ sa 

dopĺňa  „a MO6,5/50“ 
Ďalej sa dopĺňa v odseku 7.5 za druhú odrážku: 

„- pri návrhoch nových obytných zón na obojsmerných uliciach zachovať uličný koridor v šírke minimálne 
9,5m, optimálne 12m 
- pri návrhoch nových obytných súborov resp. nových obytných zón na IBV uvažovať s funkčnou uličnou 
zeleňou bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí. Šírka takejto funkčnej 
zelene je min. 1,5m, optimálne 3m 
- jednosmerné komunikácie vybudovať v kategórii 4,25/40“ 
 

V odseku 7.6 sa text „v šírkach n x 0,75 (+0,50)“ nahrádza textom „v min. šírke 1,5m“ 
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Za odsek 7.7 sa doĺňa text: 
„7.8 rešpektovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 
7.9 rešpektovať existujúcu a plánovanú dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma, 
7.10 dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných 

objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a 
technickými predpismi 

7.11 postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou 
uznesením vlády SR č. 223/2013,“ 

 
8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry: 

Za odsek 8.1.4 sa dopĺňa: 
„8.1.5 Existujúce vodovodné potrubie bolo dimenzované na určitú kapacitu, ktorá však nezaručuje, že bude 
 tlakovo aj kapacitne vyhovovať pre všetky rozvojové zámery. Na základe hydrotechnických výpočtov je 
 potrebné preukázať, že aj po pripojení nových rozvojových lokalít a po zmene funkčného využitia 
 predmetných lokalít, bude existujúca vodovodná sieť tlakovo a kapacitne vyhovovať na zvýšený odber 
 pitnej vody. 
8.1.6 Rozšírenie areálu ČOV 
8.1. 7 rešpektovať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a príslušné platné normy STN 75 2102, STN 
 73 6822, STN 73 6201 a pod. 
8.1.8 V zmysle §49 zákona č.364/2002 Z. a vykonávacej normy STN 75 2102 rešpektovať a zachovať ochranné 
 pásmo vodohospodársky významného vodného toku Nitra v šírke min. 10m od brehovej čiary, resp. 
 vzdušnej päty hrádze, ochranné pásmo Cintorínskeho a Slivkového potoka v šírke min. 5m od brehovej 
 čiary, resp. vzdušnej päty hrádze. 
8.1.9 V ochrannom pásme, ktoré sa požaduje ponechať bez trvalého oplotenia, nie je prípustná orba, 
 stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba 
 súbežných inžinierskych sietí. 
8.1.10  Osadenie stavieb, oplotenie samotného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s 
 vodnými  tokmi požadujeme umiestňovať za hranicou ochranného pásma. 
8.1.11Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z 
 hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. 
8.1.12Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§49 Zákona o vodách 
 č.364/2004 Z.z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v 
 závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku 
 sú pozemky do 10m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5m od brehovej čiary, pri 
 ochrannej hrádzi vodného toku do 10m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Pobrežné pozemky sú 
 súčasťou ochranného pásma. 
8.1.13 V blízkosti vodných tokov, na pobrežných pozemkoch, neumiestňovať hnojiská, stavby, objekty alebo 
 zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a nevykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť kvalitu vody a 
 zhoršiť odtok povrchových vôd. 
8.1.14 Stavby situované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou prízemia min. 0,5m nad rastlým 
 terénom, bez budovania pivničných priestorov. 
8.1.15 V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové lokality v súlade so  
 zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 
8.1.16 Stavebné objekty situované v blízkosti vodných tokov žiadame umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti 
 od vodných tokov nad hladinu Q100 - súvislá zástavba, priemyselný areál, významné líniové stavby a 
 objetky ČOV a pod., resp. Q50 - chatová zástavba, rekreácia, jednostranná výstavba a pod., na základe 
 hydrotechnického výpočtu. 
8.1.17 Potenciálnu protipovodňovú ochranu navrhovaných rozvojových zámerov si musí žiadateľ - investor 
 zabezpečiť na vlastné nákady, spolu s príslušnou projektovou dokumentáciou. Protipovodňová ochrana 
 nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov. 
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8.1.18 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona 
 o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
 dobrého stavu vôd. 
8.1.19 V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na 
 zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred 
 realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej 
 vody - retenčné nádrže, retenčné nádrže s regulovaným odtokom a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd 
 a pod.) 
8.1.20 S odvádzaním dažďových vôd do vodných tokov je možné uvažovať len v množstve zodpovedajúcom 
 prirodzenému odtoku t územia aké bolo ešte pred urbanizáciu riešeného pzemia. 
8.1.21 Na území, v ktorom nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou 
 kanalizáciou, je potrebné produkované splaškové odpadové vody akumulovať vo vodotesných žumpách, 
 a ich zneškodnenie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách. S budovaním malých 
 čistiarni odpadových vôd bude možné uvažovať len výnimočne v riedko osídlenej oblasti. (§36 ods.3 
 vodného zákona) 
8.1.22 Za účelom ochrany vodohospodárskych záujmov a v záujme zamedzenia vzniku migračných bariér, 
 škôd a porúch na vodných tokoch, ako i zabezpečnia riadnej údržby vodných tokov (v zmysle §48 a §49 
 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách) správca vodných tokov požaduje nové dopravné a technické riešenie 
 územia. Miestne komunikácie resp. dopravné vybavenie akéhokoľvek druhu, ktoré budú križovať vodný 
 tok navrhovať: 

o Ako jednotnú zbernú komunikáciu pre ucelenú oblasť (urbanisticky obvod, lokalitu a 
pod.), ktorá v prípade vhodných technických podmienok môže byť v súbehu s vodným 
tokom, a s následným iba jedným spoločným križovaním vodného toku, umiestneným v 
ovhodnom profile vodného toku, 

o Križovanie s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 "Križovanie a súbehy 
vedení a komunikácií s vodnými tokmi" a v súlade s STN 73 6201 "Projektovanie 
mostných objektov" 

o Žiadna časť navrhovaných objektov nesmie zasahovať do prietočného profilu vodného 
toku, 

o Za účelom optimalizácie a regulácie nových mostných objektov križujúcich vodné toky, 
návrh situovania (umiestnenia) žiadame ešte pred zahájením spracovania podrobnejšej 
dokumentácie odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom a v prípade 
možností prednostne využívať už vybudované mostné objekty, ak to technické 
vybavenie záujmového územia umožňuje.“ 

 
8.2.  Energetika 

Za odsek 8.2.5 sa dopĺňa: 
„8.2.6 zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynových zariadení 
8.2.7 pri umiestňovaní zástavby, technickej infraštruktúry alebo iných činností v blízkosti telekomunikačných 
vedení a zariadení požadujeme, rešpektovať ich ochranné pásma a dodržať ustanovenia § 65 platného 
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách o ochrane proti rušeniu a dodržať príslušné 
technické normy.“ 
 
Za odsek 8.2 Energetika sa dopĺňa: 
„8.3 Civilná ochrana 
8.3.1  Povinná výstavba ochranných stavieb investormi stavieb podľa platnej legislatívy: 

 zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 a 
4, § 15 ods. 1, písm. e) v znení neskorších predpisov, 

 vyhláška MV č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a 
technických podmienok zariadení civilnej ochrany, § 4,5,10,11 a 12 a príloha č. 1, v znení neskorších 
predpisov,“ 
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9.  V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva: 
Bez zmeny 
 
10. V oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja obce 
Bez zmeny 
 
12. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať spracovanie podrobnejších riešení  územného 
rozvoja zóny: 
Bez zmeny 
 
13. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie 
 jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie reguláciu využitia jednotlivých plôch  
 

V nadpise 13.1. sa dopĺňajú lokality 11a+b, 18b, 25, 27  

V treťom odstavci sa vypúšťa: „- pozemky pre bytové domy - podľa disponibility prostredia v súčasnej 
zástavbe“ 
V piatom odstavci sa vypúšťa „Lokalita č. 2,19,20 je navrhnutá ako rezerva pre obytné územie - výhľad.“ 
V šiestom odstavci sa vypúšťa „HBV - 4 NP“  
Za posledný odsek sa dopĺňa: 
„Obec dá vypracovať na lokality určené na bývanie zastavovaciu štúdiu tak, aby boli dodržané zásady 
ochrany poľnohospodárskej pôdy pri jej zábere na nepoľnohospodárske účely. 

 Pri výstavbe rodinného domu na parcele č.33/16 pri osadení rodinného domu postupovať podľa 
vyhlášky č.532/2002. Rodinný dom musí spĺňať charakter jednoduchej stavby  podľa stavebného zákona. 
Investor zabezpečí plné oplotenie s parcelami č.33/5 a 33/17. 

 Maximálna hĺbka zástavby v lokalite 1 je stanovená 45m. 
 V lokalite 20 v ochrannom pásme ČOV je možné stavať iba objekty nebytového charakteru (napr. garáže, 

prístrešky, skladové obejkty a pod.) 
 Stavby situované v blízkosti vodných tokov osádzať s úrovňou prízemia min. 0,5m nad rastlým  terénom, 

bez budovania pivničných priestorov.“ 
 
V nadpise 13.2. sa vypúšťa lokalita č. "4" a dopĺňa "31" 

Za posledný odstavec sa dopĺňa: 
„FUNKČNÉ VYUŽITIE REKREAČNO-ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI: 

Prípustné funkcie: 

 kryté športoviská  

 viacšportový areál – otvorené športoviská (futbal, tenis, basketbal, volejbal, detské ihrisko 
a iné) 

 športové objekty a zariadenia (napr. kúpalisko, strelnica a pod.) 

 rekreačno-oddychové plochy  

 zariadenia šatní a doplnkovej športovej vybavenosti 

 objekty pre stravovanie 

 objekty pre ubytovanie návštevníkov, služobné byty a byty majiteľov zariadení 

 hygienická vybavenosť pre návštevníkov 

 malá rodinná farma za účelom agroturisticky s možnosťou ubytovania 

 doplňujúca maloobchodná a servisná vybavenosť charakteru rekreačných služieb 

 parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení 

 príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie 

 nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
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Neprípustné funkcie: 

 bývanie v rodinných a bytových domoch 

 zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby) 

 servisy, autoservisy,  garáže mechanizmov pre nákladné automobily 

 chov dobytka vo veľkom rozsahu 

 skládky druhotných surovín 

 služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy 

 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov využívaných verejnosťou 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

 parkovanie užívateľov zariadení vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich 
prevádzkovateľov 

 uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, 
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.) 

 INTENZITA VYUŽITIA: 

 koeficient zastavanosti - max. 40% 

 Kvp – koeficient vegetačných plôch - min. 30% 

 Podlažnosť územia: max. 3 plné nadzemné podlažia  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI: 

Prípustné funkcie: 

 zariadenia pre verejnú správu, administratívne a správne zariadenia 

 obchody a služby do 1000m2 

 nerušivé remeselnícke zariadenia 

 zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti 

 školské zariadenia (stredné školy, základné školy, materské školy, jasle, iné..) 

 Cirkevné, výchovné a kultúrne zariadenia 

 zariadenia pre záujmovú činnosť 

 stravovacie a ubytovacie zariadenia (penzióny) 

 športové a rekreačné zariadenia, ak súvisia s hlavnou funkciou územia 

 odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 

 služobné byty a byty majiteľov zariadení 

 príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie 

 parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

 detské ihriská, športoviská  

 technická vybavenosť 

 hospodárske objekty- sklady 

Neprípustné funkcie: 

 ostatné zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby) 

 chov úžitkových zvierat 

 chov dobytka vo veľkom rozsahu 

 hygienicky závadná výroba 

 garáže mechanizmov pre nákladné automobily 

 skládky druhotných surovín 

 služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy 
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 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

 parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov 

 pri výstavbe zariadení občianskej vybavenosti dodržať ochranné pásmo všetkých druhov a 
popri jestvujúcich cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6m od krajnice komunikácie 

 uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, 
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.) 

 

 INTENZITA VYUŽITIA: 

 koeficient zastavanosti - max. 40% 

 Kvp – koeficient vegetačných plôch - min. 30% 

 Podlažnosť územia: max. 3 plné nadzemné podlažia“ 
 
 
13.3. Pre funkciu výroby: 

Za posledný odstavec sa dopĺňa: 
„FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

Prípustné funkcie: 

 plochy a zariadenia priemyselnej výroby a služieb všetkých druhov, ktoré nebudú negatívne 
ovplyvňovať susediacu zástavbu a mať negatívne účinky na životné prostredie 

 plochy a zariadenia komunálnej a stavebnej výroby 

 sklady a skladovacie plochy 

 nákladná doprava viazaná na výrobu, ale nesmie byť konfliktným prvkom vo vzťahu k ostatným 
funkciám hlavne k bývaniu 

 obchodné, kancelárske a správne budovy 

 služobné byty a byty majiteľov zariadení 

 malé stravovacie zariadenia 

 služby, malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho obyvateľstva 

 odstavné miesta a garáže 

 nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 

 príslušné pešie, cyklistické, motoristické komunikácie 

 parkovo upravená líniová, izolačná a plošná zeleň 

  Neprípustné funkcie: 

 bývanie v rodinných a bytových domoch 

 zariadenia občianskej vybavenosti 
-materské, základné, stredné  a vysoké školy 
-zariadenia pre kultúru, zábavu a cirkev 
-zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 
-ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu 

 objekty závadnej priemyselnej výroby a sklady areálového typu, vyžadujúce osobitné 
bezpečnostné opatrenia a ochranné pásma 

 objekty poľnohospodárskej výroby 

 výroba a služby ohrozujúce zdravie obyvateľov 

 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia 

 



Zmeny a doplnky č.1/2019  k ÚPN-Obce Kovarce Návrh k §25 - záväzná časť 

K2  ateliér, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra 

 11 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

 parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 

 ochrannú bariérovú zeleň vysádzať vo vnútri areálu v susedstve s obytnou zónou 

 uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, 
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)“ 
 

Za odsek 13.3 Pre funkciu výroby sa dopĺňa: 
„13.4. Verejné priestranstvá: 

Verejné priestranstvá urbanizované - lokalita 26: 
 Plocha určená na vybudovanie centrálneho námestia. Súčasťou námestia by mali byť prvky drobnej 
architektúry, zelene, peších komunikácii a zhromažďovacích priestranstiev. Na plochách námestí je vhodné 
rozvíjať aj občiansku vybavenosť. 
 

Prípustné funkcie: 

 objekty občianskej vybavenosti 

 prvky drobnej architektúry 

 príslušné pešie a cyklistické komunikácie 

 verejené záhrady 

 pešie zóny 

 väčšie spevnené plochy slúžiace ako zhromažďovacie priestory 
Neprípustné funkcie: 

 bývanie v rodinných a bytových domoch 

 plochy záhrad na pestovanie ovocia, zeleniny 

 invázna zeleň a iné nevhodné druhy zelene vo vzťahu k veľkosti priestoru, kompozičnému rázu 
a bezpečnosti 

 zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej 
výroby)  

 servisy, autoservisy,  garáže mechanizmov pre nákladné automobily 

 chov dobytka vo veľkom rozsahu 

 skládky druhotných surovín 

 služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy 

 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov využívaných verejnosťou 

 
INTENZITA VYUŽITIA: 

koeficient zastavanosti - max. 70% 
koeficient vegetačných plôch - min. 30% 
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažie 

 
Verejné priestranstvá neurbanizované - lokalita 33: 

Plochy s vyšším zastúpením stromovej a krovinovej vegetácie na úrovni voľnokrajinárskych 
parkov s možnosťou budovania chodníkov predovšetkým z prírodných materiálov. Možnosť umiestnenia 
mobiláru a ďaľších prvkov drobnej architektúry. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

Prípustné funkcie: 

 výsadba okrasnej vegetácie s uprednostnením domácich druhov 

 prvky drobnej architektúry 

 príslušné pešie a cyklistické komunikácie 

 verjené záhrady 

 vodné prvky (jazierka, fontány, studničky) 
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 detské ihriská 

 priestory na výcvik psov 
 

Neprípustné funkcie: 

 bývanie v rodinných a bytových domoch 

 plochy záhrad na pestovanie ovocia, zeleniny 

 invázna zeleň a iné nevhodné druhy zelene vo vzťahu k veľkosti priestoru, kompozičnému rázu 
a bezpečnosti 

 zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby) a občianskej vybavenosti 

 servisy, autoservisy,  garáže mechanizmov pre nákladné automobily 

 chov dobytka vo veľkom rozsahu 

 skládky druhotných surovín 

 služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy 

 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov využívaných verejnosťou 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

 v území nie je možne realizovať žiadnu novu výstavbu, okrem stavebných úprav súvisiacich s 
pešími komunikáciami, verejným osvetlením, drobnou architektúrou a výtvarnými dielami 
 

INTENZITA VYUŽITIA: 
Zastavanosť územia: max. 15% 
Koeficient zelene: min. 85% 
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažia 

 
13.5 Technická infraštruktúra - lokalita 28 

Slúži pre funkciu verejného technického vybavenia územia -rozšírenie ČOV 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

Prípustné funkcie: 
stavby a zariadenia pre vodné hospodárstvo  
dopravné stavby a zariadenia, odstavné plochy a garáže 
stavby pre energetické zariadenia – elektrická energia, plynovody, produktovody 

 príslušné pešie, cyklistické, motoristické komunikácie 
 parkovo upravená líniová, izolačná a plošná zeleň 

Neprípustné funkcie: 
 bývanie v rodinných a bytových domoch   

zariadenia pre šport, rekreáciu, vybavenosť 
INTENZITA VYUŽITIA: 

Koeficient zastavania: max. 80% 
Koeficient zelene: min. 20% 
Podlažnosť územia: max. 2nadzemné podlažia  

 
 
13.6 Cintorín - lokalita 18a 

Územie vyhradené pre umiestnenie cintorínov a urnových hájov vrátane príslušnej vybavenosti 
a zariadení. 
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FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
Prípustné funkcie: 

 zariadenia cintorína (kaplnka, dom smútku), hroby, urny 

 prislúchajúce hospodárske objekty a technické vybavenia 

 prislúchajúce dopravné vybavenia: parkoviská, garáže, pešie, cyklistické a motorové 
komunikácie 

 parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

Neprípustné funkcie: 

 bývanie v rodinných a bytových domoch 

 zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej 
a poľnohospodárskej výroby) 

 občianska vybavenosť (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia, 
zariadenia pre záujmovú činnosť, stravovacie zariadenia) 

 rekreačné plochy a zariadenia 

 servisy, autoservisy,  garáže mechanizmov pre nákladné automobily 

 veľkokapacitné objekty 

 chov úžitkových zvierat , chov dobytka vo veľkom rozsahu 

 skládky druhotných surovín 

 služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy 

 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného prostredia 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

 parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov 

 rozšírenie pohrebiska riešiť v súlade s platným zákonom o pohrebníctve č.131/2010 v znení 
neskorších zmien kde v zmysle §15 Zriadenie pohrebníctva, ods. 3 "Rozšírenie existujúcich 
pohrebísk alebo zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom území 
priľahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami". Z tohto dôvodu je v 
ďaľšom stupni projektovej dokumentácie hydrotechnickým výpočtom určiť priebeh hladín v 
toku  Cintorínsky potok a navrhované pohrebisko situovať nad hlaidnu Q100 a v prípade potreby 
navrhnúť adekvátne protipovodňové opatrenia na ochranu riešeného územia. 

  
 

INTENZITA VYUŽITIA: 
koeficient zastavanosti - max. 25% 
koeficient vegetačných plôch - min. 75% 
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažie 

 
13.7. Občianska vybavenosť nekomerčná - lokalita 34 

Územie slúži na rozčírenie domu opatrovateľských služieb 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

Prípustné funkcie: 

 zariadenia pre verejnú správu, administratívne a správne zariadenia 

 zariadenia pre záujmovú činnosť 

 stravovacie zariadenia  

 športové a rekreačné zariadenia, ak súvisia s hlavnou funkciou územia 

 odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 

 príslušné pešie komunikácie 

 parkovo upravená líniová a plošná zeleň 
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 ihriská, športoviská  

 technická vybavenosť 

 hospodárske objekty- sklady 

Neprípustné funkcie: 

 ostatné zariadenia výroby  (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej výroby) 

 chov úžitkových zvierat 

 chov dobytka vo veľkom rozsahu 

 hygienicky závadná výroba 

 garáže mechanizmov pre nákladné automobily 

 skládky druhotných surovín 

 služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy 

 všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia 
 

INTENZITA VYUŽITIA: 
koeficient zastavanosti - max. 30% 
koeficient vegetačných plôch - min.70% 

 Podlažnosť územia: max. 3 plné nadzemné podlažia“ 
 
14. Vymedzenie zastavaného územia : 

Za poslednú vetu sa dopĺňa: 
„Rozloha zastavaného územia  vrátane ZaD č.1/2019 k ÚPN-o Kovarce tvorí 121,0755ha.   
Rozloha nových rozvojových zámerov je 6,9978ha. Z danej výmery predstavuje pôdny fond mimo 
hranice zastavaného územia 3,701ha a 2,9241ha v rámci hraníc zastavaného územia.“ 
 

15. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území : 
Text „Ochranné pásmo cintorína - 50m je stanovené podľa 131/2010 Z.z..“ nahrádza textom  „platné 
znenie zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej len zákon č. 131/2010 Z.z."), novela zákona č. 
131/2010 Z.z. nadobudla účinnosť 1.1.2020. Podľa § 36a ods. 5 tejto novely zákona č. 131/2010 Z.z. 
ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 
31. marca 2020, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma 
pohrebiska skôr. 
Obec všeobecne záväzným nariadením ustanovila šírku ochranného pásma pohrebiska na 20m od 
oplotenia.“ 

 
16. Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na  asanáciu a na 
chránené časti krajiny. 
16.1. Plochy pre verejnoprospešné stavby prevzaté zo schválených územnoplánovacích  dokumentov a 
iných projektov 

Bez zmeny 
16.2. Plochy pre verejnoprospešné stavby navrhnuté územným plánom 

V 9 odrážke sa za číslo „18“ dopĺňa písmeno „a“ 
Za poslednú odrážku sa dopĺňa: 
„- plocha pre rozšírenie ČOV“ 
 

A.2.18.3. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY OBCE KOVARCE . 
1. V oblasti cestnej dopravy: 

V bode 11d za druhú odrážku sa dopĺňa „resp. 6,5/50“ 
 

2. V oblasti vodného hospodárstva: 
Bez zmeny 
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3. V oblasti energetiky: 

Bez zmeny 
 
4. V oblasti infraštruktúry, odpadového hospodárstva a verejnej zelene: 

Za bod 4a sa dopĺňa bod: 
„4b plocha pre rozšírenie ČOV - lokalita 28“ 
 

5. V oblasti rozvoja hospodárstva , priemyslu, stavebníctva, vybavenosti a regionálneho rozvoja : 
V bode 5b sa  za číslo „18“ dopĺňa písmeno „a“ 
 

A.2.18.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
Bez zmeny 
 
 


