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Predmetom návrhu „ÚPN obce Okoč – Zmeny a doplnky č. 5“ sú vyznačené zmeny v záväznej textovej časti:
dopĺňaný text:

aaaaaaaaaaaaaaaa

vypúšťaný text: aaaaaaaaaaaaaaaa

Vysvetlivky k textu a k použitým pojmom:
aaaaaaaaaaaaaaa = text platného ÚPN, schváleného uznesením R-ONV 73/1983, v znení Zmien a doplnkov ÚPN
obce Okoč, schválenej uznesením č. 8-VI/2003 zo dňa 18.11.2003 (záväzná časť vyhlásená VZN č. 6/2003 zo dňa
18.11.2003)
aaaaaaaaaaaaaaa = text „Zmien a doplnkov č. 01/2007“, schválených uznesením č. 9-VII/2007 zo dňa
12.12.2007 (záväzná časť vyhlásená VZN č. 4/2007 zo dňa 12.12.2007)
aaaaaaaaaaaaaaa = text „Zmien a doplnkov č. 02/2007“, schválených uznesením č. 2-XI/2011 zo dňa 16.02.2011
(záväzná časť vyhlásená VZN č. 1/2011 zo dňa 16.02.2011)
aaaaaaaaaaaaaaa = text „Zmien a doplnkov č. 1/2011“, schválených uznesením č. 7-V/2011 zo dňa 15.12.2011
(záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2011 zo dňa 15.12.2011)
ÚPN = územný plán
ÚPD = územno-plánovacia dokumentácia
ÚPP = územno-plánovací podklad
ZaD = zmeny a doplnky
PD = projektová dokumentácia
ÚR = územné rozhodnutie
SP = stavebné povolenie
ÚP a SP = územné plánovanie a stavebný poriadok
ÚSES = územný systém ekologickej stability.
R-ÚSES, RÚSES = regionálny územný systém ekologickej stability.
M-ÚSES, MÚSES = miestny územný systém ekologickej stability
NP = nadzemné podlažie
b. j. = bytová jednotka.
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2.17 NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI
B.1. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Záväzná časť obsahuje:


návrh zásad a regulatívov priestorového usporiadania



návrh zásad a regulatívov funkčného využívania územia



návrh zásad a regulatívov umiestnenia verejného občianskeho vybavenia územia



návrh zásad a regulatívov umiestnenia verejného dopravného vybavenia



návrh zásad a regulatívov umiestnenia verejného technického vybavenia



návrh zásad a regulatívov zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany prírody a krajiny so zreteľom
na udržanie ekologickej stability



návrh zásad a regulatívov starostlivosti o životné prostredie



návrh vymedzenia zastavaného územia obce



návrh vymedzenia ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov



návrh vymedzenia plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a chránené časti krajiny



návrh vymedzenia častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa.

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter
odporúčaní a tvoria smernú časť ÚPD.
Záväzná časť obsahuje:
B.1.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
B.1.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia
B.1.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti
B.1.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia
B.1.5 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia
B.1.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
B.1.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability
B.1.8 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
B.1.9 Vymedzenie zastavaného územia obce
B.1.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
B.1.11 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a chránené časti krajiny
B.1.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa
Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter
odporúčaní a tvoria smernú časť ÚPD.
Záväzné časti riešenia sú zdokumentované vo výkrese č. 08: Schéma záväzných častí I. a 09: Schéma záväzných
častí II.
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Záväzná časť obsahuje:
B.1.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
B.1.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia
B.1.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti
B.1.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia
B.1.5 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia
B.1.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
B.1.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability
B.1.8 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
B.1.9 Vymedzenie zastavaného územia obce
B.1.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
B.1.11 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na
asanáciu a chránené časti krajiny
B.1.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii nižšieho stupňa
Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter
odporúčaní a tvoria smernú časť ÚPD.
Záväzné časti riešenia sú zdokumentované vo výkrese č. 08: Schéma záväzných častí I..

Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie:


Zakreslenie navrhovaných komunikácií v ÚPN obce má koncepčný/schematický charakter a zobrazuje len
navrhované hlavné miestne komunikácie. Ďalšie vedľajšie miestne komunikácie môžu byť budované nad
rámec zakreslených komunikácií, a to na základe podrobnejších stupňov PD. Korekcia trasovania
komunikácií v podrobnejších stupňoch PD, zahŕňajúca aj ich prípadné „zakrivenie/zalomenie“, sa
nepovažuje za rozpor s ÚPN obce.



Zakreslenie navrhovaných trás a zariadení technickej infraštruktúry v ÚPN obce má
koncepčný/schematický charakter a zobrazuje len predpokladané trasy a zariadenia. Ďalšie trasy a
zariadenia môžu byť budované nad rámec zakreslených trás a zariadení, a to na základe podrobnejších
stupňov PD (podľa požiadaviek príslušných správcov). Korekcia trasovania/umiestnenia v podrobnejších
stupňoch PD, zahŕňajúca aj ich prípadnú inú polohu podľa požiadavky správcu, sa nepovažuje za rozpor
s ÚPN obce.



Stavebným pozemkom pre účely výpočtov v zmysle regulatívov priestorového usporiadania (max.
koeficient zastavanosti, min. koeficient zelene príp. iné) sa rozumie riešené územie PD na územné
rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na ktorom sa umiestňuje stavba/stavby. Za stavebný pozemok nie
je možné považovať plochu, ktorá vznikne dodatočným odčlenením od stavebného pozemku, ktorý by
znížením výmery nespĺňal podmienky regulácie platného ÚPN – na takejto ploche ďalšia výstavba nie je
možná.



Správne konania, ktoré boli začaté pred dňom účinnosti VZN o vyhlásení záväzných častí „ZaD č. 5“, sa
dokončia podľa predpisov platných v čase začatia správneho konania.



Prípustné využitie (tvoriace doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii) môže byť povoľované/realizované až
následne resp. súbežne s povoľovaním/ realizovaním hlavnej funkcie.



Obmedzenia priestorového usporiadania (max. koeficient zastavanosti, min. koeficient zelene, max.
podlažnosť/výška príp. iné) sa netýkajú existujúcich stavieb, ktorých parametre presahujú stanovené
obmedzenia (v prípade rekonštrukcie môžu byť tieto stavby rekonštruované len do súčasných
parametrov).
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B.1.1 2.17.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
ÚPN obce stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Hranica priestorového celku
regulácie je priestorovo vymedzená v grafickej časti ako hranica navrhovaného doplnku (výkres č. 08).
Regulatívy priestorového usporiadania majú charakter kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov.
ÚPN obce stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Hranica priestorových celkov
regulácie je priestorovo vymedzená v grafickej časti ako hranica navrhovaného doplnku, resp. navrhovanej
zmeny (výkres č. 08, 09). Regulatívy priestorového usporiadania majú charakter kvantitatívnych limitných
hodnôt a parametrov.
Poznámka: Pre etapu výhľadu je označenie priestorových celkov regulácie uvedené v zátvorke = tieto celky sú
vymedzené z dôvodu vytvorenia územnej rezervy a podmienkou ich realizácie je aktualizácia ÚPN obce. Do
doby schválenia aktualizácie ÚPN obce je výstavba v týchto celkoch zakázaná.
ÚPN obce stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Hranica priestorových celkov
regulácie je priestorovo vymedzená v grafickej časti ako hranica nového rozvojového zámeru (doplnku) resp.
hranica zmeny rozvojového zámeru (zmeny funkčného využitia) - výkres č. 08. Regulatívy priestorového
usporiadania majú charakter kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov.

Maximálna podlažnosť (výška) objektov


maximálne 2 NP (+ obyt. podkrovie) - týka sa novej zástavby vo všetkých zastavaných plochách a v nových
rozvojových zámeroch.



maximálne 2 NP plus podkrovie (resp. ustúpené – polovičné podlažie) v priestorovom celku regulácie č.
D1.



maximálne 1 NP plus podkrovie resp. ustúpené – polovičné podlažie) v priestorovom celku regulácie č.
(D4)



maximálne 2 NP plus podkrovie (resp. ustúpené – polovičné podlažie) v priestorových celkoch regulácie č.
Z2, Z3, Z4 a D3.

Pre ostatné plochy max. podlažnosť nie je definovaná.


maximálne 20 m v priestorových celkoch regulácie č. Z1,Z2,D1.

Regulatív určuje maximálnu podlažnosť objektov danú max. počtom nadzemných podlaží (názvoslovie podlaží
bytových budov vyplýva z bodu 5.1.9 STN 73 4301), resp. výškou objektu v metroch (pri výrobných a skladových
objektoch). Maximálna výška objektov je definovaná v kapitole č. 2.17.12.
Definície pojmov:
Podzemným podlažím sa rozumie každé podlažie, ktorého obsypaná plocha fasády pôvodným terénom je viac
ako 50% z celkovej plochy fasády. Referenčná plocha fasády uvažovaného podlažia je vymedzená jeho
konštrukčnou výškou a obvodom jeho zastavanej plochy. Ostatné podlažia sú nadzemné. (prevzaté z STN 73
4301 Bytové budovy)
Podkrovím sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP vymedzený konštrukciou krovu
a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také
podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové
steny nadväzujúce na šikmú strešnú resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica odporúčanej výšky
obytnej miestnosti bytovej budovy. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)
Ustúpeným podlažím sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný s posledného NP vymedzený konštrukciou
stropu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie.. Za ustúpené podlažie sa považuje
také podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako polovica zastavanej plochy predchádzajúceho podlažia.
(prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)
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Odstupové vzdialenosti medzi objektmi Podmienky umiestnenia stavieb
V prípade realizácie bodovej zástavby (samostatne stojace objekty) platia pre odstupové vzdialenosti objektov
nasledujúce regulatívy:
a) minimálne 3 m od hranice pozemku
b) minimálne 3 m od cestnej komunikácie
c) minimálne 7 m od susedného objektu (výnimočne 4 m).
Pri umiestňovaní stavieb je ďalej potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a
výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov).
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a výšky
umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o stavebnotechnických
požiadavkách na výstavbu.
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a výšky
umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o stavebnotechnických
požiadavkách na výstavbu.
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a výšky
umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o stavebnotechnických
požiadavkách na výstavbu.
Podmienky umiestnenia stavieb najmä s ohľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia, výškové
a polohové umiestnenie stavieb vrátane odstupov od hraníc pozemkov, susedných stavieb, stavebných čiar určí
príslušný stavebný úrad v súlade s platnou legislatívou v rozhodnutí o umiestnení stavby na základe platnej
ÚPD, ÚPP alebo iných podkladov, ktoré obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie ÚR.
V prípade absencie podkladov je potrebné dodržiavať jednotnú stavebnú čiaru stavieb vo vzdialenosti min. 5,5
m od uličnej čiary, v stavebných medzerách existujúcej zástavby je potrebné dodržiavať stavebnú čiaru jednej
zo susediacich budov.
Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti medzi
objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky.
Definície pojmov:
Stavebná čiara určuje “pevnú” polohu stavby, resp. jej časti, vzhľadom k uličnej čiare (t. j. k hranici stavebného
pozemku zo strany hlavného dopravného prístupu na pozemok).
Uličná čiara vymedzuje obrys celého uličného priestoru (t .j. priestoru cestných komunikácií, vrátane
komunikácií pre chodcov, cyklistických komunikácií príp. aj technickej zelene) až po hranicu stavebných
pozemkov (je zároveň hranicou stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného prístupu na pozemok).

Nezastavateľné plochy
Ako nezastavateľné plochy sú vymedzené plochy ihrísk a voľných športových priestranstiev, verejnej zelene,
cintorínov a iných špecifických plôch – ako napr. areál vodného zdroja.
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Intenzita využitia plôch
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti, ktorý je pomerom zastavanej plochy
k ploche pozemku, resp. regulačného bloku. V prípade zastavaných území a nových rozvojových zámerov je
hodnota koeficientu zastavanosti 0,3 (s výnimkou plôch cintorínov a bloku Z2, kde je KZ = 0, resp 0,1).
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti, ktorý je pomerom zastavanej plochy
k ploche stavebného pozemku. Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie.
Regulatív max. percenta zastavania objektami je definovaný v kapitole č. 2.17.12.
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti (KZ), ktorý je pomerom zastavanej
plochy objektami k ploche pozemku, resp. priestorového celku regulácie. V prípade priestorového celku
regulácie č. D1 je hodnota koeficientu zastavanosti 0,2.
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti (KZ), ktorý je pomerom zastavanej
plochy objektami k ploche pozemku, resp. priestorového celku regulácie. V prípade priestorových celkov
regulácie č. Z2, Z3 je hodnota koeficientu zastavanosti 0,3, v prípade priestorových celkov regulácie č. Z4, D3,
(D4) je hodnota koeficientu zastavanosti 0,2. Pre ostatné plochy index nie je definovaný.
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym koeficientom zastavanosti (KZ), ktorý je pomerom zastavanej
plochy objektami k ploche pozemku, resp. priestorového celku regulácie. V prípade priestorových celkov
regulácie č. Z1, Z2, D1 je hodnota koeficientu zastavanosti 0,5.
Definície pojmov:
Zastavanou plochou sa rozumie plocha zastavaná budovou (t. j. pozemnou stavbou, ktorá je priestorovo
uzavretá a zastrešená a je pevne spojená so zemou – bod 3.1 STN 73 4301) = ortogonálneho priemetu
vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií (bez izolačných prímuroviek) najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej
nad terénom do vodorovnej roviny (t j. napr. stavby bazénov ani podzemných objektov sa do zastavanej plochy
nepočítajú, sú počítané ako spevnené plochy príp. plochy zelene ak je nad nimi rastlý terén – definíciu pozri
v časti „koeficient zelene“). Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet prevísajúcich atík, striech,
balkónov, arkierov a podobne s presahom do 1,5 m, prístrešky nad spevnenými plochami sa počítajú.
Stavebným pozemkom sa rozumie riešené územie PD na územné rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na
ktorom sa umiestňuje budova/budovy.

Podiel ozelenenia plôch
Regulatív určuje minimálny koeficient zelene (pomer nespevnených plôch k ploche stavebného pozemku). Ide
o rozdiel celkovej plochy a spevnených a zastavaných plôch. Minimálny koeficient zelene je definovaný
v kapitole č. 2.17.12.
Definície pojmov:
Nespevnenou plochou sa rozumie plocha zelene na „rastlom teréne“ alebo „teréne nad podzemnými
konštrukciami“ (započítava sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch, čiastočne
spevnené plochy so zachovaním prirodzeného vsaku – t.j. so zatrávňovacou dlažbou alebo štrkom,
poľnohospodársky využívaná pôda - okrem zastavaných a spevnených plôch). „Rastlým terénom“ sa rozumie
plocha s pôvodnými vrstvami pôdotvorného substrátu, prípadne s kvalitatívne vylepšenými vrstvami substrátu,
pod ktorou nie sú umiestnené žiadne podzemné konštrukcie. „Terénom nad podzemnými konštrukciami“ sa
rozumie plocha s novými vrstvami pôdotvorného substrátu nad podzemným konštrukciami, ktorá dosahuje
hrúbku min. 1,0 m.
Stavebným pozemkom sa rozumie riešené územie PD na územné rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na
ktorom sa umiestňuje budova/budovy.
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Druh zástavby rodinných domov


prípustný spôsob zástavby – izolované rodinné domy, dvojdomy/radové rodinné domy (len v doplnkovom
rozsahu – maximálne 20% zastavaných plôch, okrem priestorového celku regulácie č. Z4, D6-5), pre
objekty doplnkového funkčného využitia nie je druh zástavby určený



neprípustný druh zástavby – dvojdomy/radové rodinné domy v priestorových celkoch regulácie č. Z4, D6-5
v ostatných priestorových celkoch regulácie nie je určený.

Definície pojmov:
Izolovaným rodinným domom sa rozumie bytová budova, samostatne stojaca na vlastnom pozemku (rodinný
dom v zmysle §43b ods. 3 Stavebného zákona a súvisiacich predpisov), pričom pri umiestnení domu na
pozemok musia byť dodržané min. odstupy od všetkých hraníc pozemku. (čiastočne prevzaté z STN 73 4301
Bytové budovy)
Dvojdomom sa rozumie bytová budova, ktorá vzniká združením dvoch rodinných domov (rodinné domy v
zmysle §43b ods. 3 Stavebného zákona a súvisiacich predpisov). Rodinné domy majú jednu spoločnú deliacu
stenu umiestnenú na spoločnej hranici pozemku a každý z nich má samostatný prístup do domu a na vlastný
pozemok. (čiastočne prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)
Radovým rodinným domom sa rozumie bytová budova, ktorá vzniká radením najmenej troch a viac rodinných
domov (rodinné domy v zmysle §43b ods. 3 Stavebného zákona a súvisiacich predpisov) bezprostredne vedľa
seba so spoločnými stenami umiestnenými na spoločnej hranici dvoch susedných pozemkov. Zastavaná plocha
každého jednotlivého RD zaberá celú šírku pozemku, pričom toto sa nemusí týkať RD v koncových polohách
rodinnej zástavby. (čiastočne prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

Špecifické regulatívy


minimálna výmera pozemkov pre rodinné domy 2000 m2 v priestorovom celku regulácie č. (D4)



minimálny podiel verejných plôch zelene a športovísk 2% z celkovej plochy v priestorovom celku regulácie
č. (D4.



minimálny podiel plôch zelene 10% z celkovej plochy v priestorových celkoch regulácie č. Z1,Z2,D1



architektonické riešenie rodinných domov vo všetkých obytných územiach (podľa ÚPN obce Okoč v znení
neskorších ZaD) prispôsobiť potrebe rešpektovania a zabezpečenia intimity bývania na susediacich
parcelách – t. j. pri stavebných konaniach nepovoľovať umiestnenie okien s výškou parapetu menšou ako
1,8 m v tých častiach objektov, v ktorých by mohla byť táto požiadavka porušená.



v plochách nadmerných záhrad * existujúcej obytnej zástavby (v priestorovom celku regulácie Z1) je
možné za existujúcimi RD realizovať výstavbu len za týchto podmienok (postačuje je splnenie jednej
z podmienok):

- na základe dohody vlastníkov sa vybuduje nová miestna komunikácia, križujúca a sprístupňujúca tieto
záhrady pre výstavbu RD s max. 1 NP bez obytného podkrovia resp. ustúpeného podlažia, pričom
celková šírka tejto komunikácie bude min. 8 m (z toho: vozovka min. 5,5 m, chodník min. 1,5 m, zelený
pás min. 1 m)

- za existujúcim RD, situovaným vedľa cesty alebo miestnej komunikácie, sa vybuduje max. 1 RD s max.
1 NP bez obytného podkrovia resp. ustúpeného podlažia, prístupný iba cez dvor existujúceho RD,
pričom RD musí byť sprístupnený príjazdovou komunikáciou celkovej šírky min. 4 m (z toho: vozovka
min. 3 m, zelený pás min. 1 m) a technické zabezpečenie (odpadové nádoby, merania inž. sietí,
poštové schránky) musí byť umiestnené vo vstupnej časti - vedľa cesty alebo miestnej komunikácie.
* Plochami nadmerných záhrad sa rozumejú plochy, ktoré nie sú vyznačené ako rozvojové zámery
a nie sú ani plochami stavebných medzier/prelúk v existujúcej zástavbe pozdĺž existujúcich ciest alebo
miestnych komunikácií, t. j. nemajú zabezpečený dopravný prístup (existujúci resp. navrhnutý
územným plánom).


v plochách nadmerných záhrad * existujúcej zmiešanej zástavby výrobno-obytnej (v priestorovom celku
regulácie Z4) je možné za existujúcimi objektmi realizovať výstavbu len za týchto podmienok:
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- za existujúcim objektom, situovaným vedľa cesty alebo miestnej komunikácie, sa vybudujú len
doplnkové objekty, súvisiace s existujúcimi objektmi, t.j. nie je možné vytváranie nových rodinných
fariem.
* Plochami nadmerných záhrad sa rozumejú plochy, ktoré nie sú vyznačené ako rozvojové zámery a
nemajú zabezpečený dopravný prístup (existujúci resp. navrhnutý územným plánom).
Ostatné špecifické regulatívy sú definované priamo v tabuľkách priestorových celkov regulácie v kapitole č.
2.17.12.

B.1.2 2.17.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia
ÚPN vymedzuje v rámci riešeného územia priestorové celky, pre ktoré stanovuje súbor regulatívov funkčného
využitia, ako i ďalších regulatívov a podmienok.
V rámci záväzných regulatívov je vymedzené prípustné, resp. neprípustné funkčné využitie pre každý
priestorový celok. Odporúčané funkčné využitie je smerným regulatívom a preto ho v záväznej časti
neuvádzame.
ÚPN stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Hranica priestorového celku
regulácie je priestorovo vymedzená v grafickej časti ako hranica navrhovaného doplnku (výkres č. 08).
Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom prípustného funkčného využitia
a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každom
regulačnom bloku je minimálne 60% z celkovej funkčnej plochy.
ÚPN stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Hranica priestorových celkov
regulácie je priestorovo vymedzená v grafickej časti ako hranica navrhovaného doplnku, resp. navrhovanej
zmeny (výkres č. 08, 09). Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom prípustného
funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Podiel hlavnej
funkcie v každom regulačnom bloku priestorovom celku regulácie je minimálne 60% z celkovej funkčnej plochy.
Poznámka: Pre etapu výhľadu je označenie priestorových celkov regulácie uvedené v zátvorke = tieto celky sú
vymedzené z dôvodu vytvorenia územnej rezervy a podmienkou ich realizácie je aktualizácia ÚPN obce. Do
doby schválenia aktualizácie ÚPN obce môžu byť využívané len ako nezastavané územia N1 (plochy
poľnohospodárskej pôdy) – podrobnejšie pozri záver tejto kapitoly.
ÚPN stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Hranica priestorových celkov
regulácie je priestorovo vymedzená v grafickej časti ako hranica nového rozvojového zámeru (doplnku) resp.
hranica zmeny rozvojového zámeru (zmeny funkčného využitia) -výkres č. 08. Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej
podľa potreby špecifikovaná súborom prípustného funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym
vymenovaním neprípustných funkcií. Podiel hlavnej funkcie v každom regulačnom bloku je minimálne 60%
z celkovej funkčnej plochy.

Regulatívy pre plochy s prevládajúcou obytnou funkciou (obytné územia)
Ide o zastavané plochy s označením Z1 a ďalej o nové rozvojové zámery č. 1, 2, 3, 5 (časť ďalej od cesty), 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22,. Pre tieto celky platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa
funkčného využitia:
Prípustné využitie:


bývanie v rodinných/bytových domoch a prislúchajúce zariadenia (garáže, drobné hospodárske objekty)



drobná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)



príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia



zeleň, ihriská a oddychové plochy
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Neprípustné využitie:


priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi



skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru.

Regulatívy pre plochy s prevládajúcou výrobnou funkciou (výrobné územia)
Ide o plochy a areály existujúcej poľnohospodárskej a priemyselnej výroby, skladového hospodárstva. Majú
jednotné označenie Z3.
Pre tieto celky platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia:
Prípustné využitie:


výrobné prevádzky, poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné podnikateľské aktivity



prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia



ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné využitie:


bývanie okrem ubytovania zamestnancov.

Regulatívy pre plochy s výrobnou a obytnou funkciou (zmiešané územia)
Ide o osady s menšími farmami rodinného typu a ubytovaním (Z4) a časť RZ č. 5 (pozdĺž cesty).
Prípustné využitie:


výrobné prevádzky, poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné podnikateľské aktivity



bývanie



rekreácia a agroturistika



ostatné súvisiace funkcie.

Regulatívy pre ostatné plochy
Rozvojové zámery č. 4 a 23:
Prípustné využitie:


cintorín.

Rozvojový zámer č. 24:
Prípustné využitie:


verejná zeleň,



občianska vybavenosť.

Rozvojový zámer č. 19:
Prípustné využitie:


šport, rekreácia,



občianska vybavenosť
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súvisiace funkcie.

Blok Z2 – plocha parku:
Prípustné využitie:


zeleň,



sociálna vybavenosť



súvisiace funkcie.

Regulatívy pre nezastavané územie (N)
N1 (plochy poľnohospodárskej pôdy)
Prípustné využitie:


poľnohospodárska pôda,



lesné plochy a nelesná vegetácia,



vodné plochy,



trávne porasty

Podmienkou prípadnej zmeny funkčného využitia je vypracovanie, prerokovanie a schválenie dokumentácie
nižšieho stupňa - v prípade zámeru výstavby poľnohospodárskych účelových stavieb resp. rozčlenení ornej pôdy
na menšie funkčno-priestorové segmenty.
N2 (trvalé kultúry)
Prípustné využitie:


trvalé kultúry: sady, vinohrady.

Pri prípadnej reštrukturalizácii poľnohospodárskej pôdy na iné kultúry (najmä trvalých kultúr na ornú pôdu) je
nevyhnutné vypracovanie, prerokovanie a schválenie dokumentácie nižšieho stupňa.
N3 (plochy prvkov ekologického významu)
Prípustné využitie:


lesné plochy a nelesná vegetácia,



trávne porasty,



vodné plochy,



poľnohospodárska pôda

V rámci týchto plôch platia isté obmedzenia pre poľnohospodársku výrobu, nie je možná lokalizácia výstavby.
N4 (ťažba štrku)
Prípustné využitie:


ťažba štrku,



po ukončení ťažby – rekreačné funkcie.

Pre priestorový celok regulácie č. D1 stanovujeme podrobnejšiu reguláciu prípustného
a neprípustného využitia plôch:
Hlavná funkcia:


ťažba štrku s následným využitím pre rekreáciu (ŤR)
11 ÚPn s.r.o.

Územný plán obce Okoč – Záväzná časť

© 2021

Prípustné využitie:


individuálna chatová rekreácia



občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb, ubytovacie zariadenia



príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia



parkovo upravená plošná zeleň



zeleň líniová

Neprípustné využitie:


výroba



skladovanie, okrem skladovania vyťaženého štrku počas ťažobnej prevádzky



zariadenia dopravy



všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami,
prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie parciel pre účely
rekreácie



bývanie, okrem bývania správcu.

Pre priestorové celky regulácie č. Z4,D3 stanovujeme podrobnejšiu reguláciu prípustného
a neprípustného využitia plôch:
Hlavná funkcia:


rekreácia (R)

Opis hlavnej funkcie:


zariadenia pre agroturistiku a drobnochov hospodárskych zvierat

Prípustné využitie:


príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia



parkovo upravená plošná zeleň



zeleň líniová

Podmienečne vhodné využitie:


občianska vybavenosť - základná (služby – hlavne ubytovacie a stravovacie, maloobchodné prevádzky)

Neprípustné využitie:


bývanie, okrem bývania správcu



individuálna chatová rekreácia



výroba



skladovanie, okrem skladov súvisiacich s prevádzkou prípustných funkcií



zariadenia dopravy



všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami,
prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie parciel pre účely
rekreácie.

Pre priestorový celok regulácie č. D1 stanovujeme podrobnejšiu reguláciu prípustného
a neprípustného využitia plôch:
Hlavná funkcia:
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doprava (D)

Opis hlavnej funkcie:


cyklotrasa

Prípustné využitie:


zeleň



pešie trasy



verejné technické vybavenie

Neprípustné využitie:


všetky ostatné funkcie.

Pre priestorový celok regulácie č. D2 stanovujeme podrobnejšiu reguláciu prípustného
a neprípustného využitia plôch:
Hlavná funkcia:


Zmiešané plochy technického vybavenia a ornej pôdy (TO)

Opis hlavnej funkcie:


technická vybavenosť súvisiaca s výrobou elektrickej energie (veterný park)

Prípustné funkčné využitie:


poľnohospodárska pôda



zeleň



cyklistické trasy



príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:


všetky ostatné funkcie.

Pre priestorové celky regulácie č. Z2,Z3,(D4) stanovujeme podrobnejšiu reguláciu prípustného
a neprípustného využitia plôch:
Hlavná funkcia: bývanie v rodinných domoch (B)
Opis hlavnej funkcie:


individuálna bytová výstavba

Prípustné využitie:


bývanie v bytových domoch v rozsahu max. 20% z celkovej výmery zastavaných plôch



občianska vybavenosť - základná (služby, maloobchodné prevádzky)



šport a rekreácia - ihriská a oddychové plochy



zeleň súkromných záhrad



parkovo upravená plošná zeleň verejných priestorov



zeleň uličná, líniová



príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Podmienečne vhodné využitie:
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zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb nerušiacich obyvateľov obytného prostredia na
okolitých parcelách, malé ubytovacie zariadenia svojim objemom a rozsahom nepresahujúce stavebným
zákonom a príslušnou vyhláškou stanovený rozsah zástavby pre rodinné domy



občianska vybavenosť ostatná

Neprípustné využitie:


výroba



skladovanie, okrem skladov súvisiach s prevádzkou prípustných funkcií



zariadenia dopravy



všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami,
prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie parciel pre účely
bývania



individuálna chatová rekreácia.

Regulatívy pre plochy s prevládajúcou výrobnou funkciou (výrobné územia) – priestorový celok
regulácie č. Z1,Z2,D1
Pre tieto celky platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia:
Opis hlavnej funkcie:


plochy a areály priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a technického vybavenia

Prípustné využitie:


občianska vybavenosť



prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia



zeleň a vodné plochy



ostatné súvisiace funkcie

Neprípustné využitie:


bývanie okrem ubytovania zamestnancov



rekreácia okrem plôch slúžiacich pre rekreáciu a šport zamestnancov



všetky druhy činností, ktoré sú veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia – vzťahuje sa na časť územia v dotyku
s existujúcou obytnou zástavbou.

Regulatívy funkčného využívania územia sú definované priamo v tabuľkách priestorových celkov regulácie
v kapitole č. 2.17.12.

B.1.3 2.17.3 Zásady a regulatívy verejného občianskeho vybavenia územia
V prípade výstavby nekomerčnej občianskej vybavenosti je potrebné zablokovanie výstavby pre
verejnoprospešné stavby (upresnia nižšie stupne ÚPD).
Navrhované riešenie občianskej vybavenosti (kapitola 2.7.2) je odporúčané a nie je súčasťou záväznej časti.
Pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskej vybavenosti je potrebné dodržiavať príslušné normy a
právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb.
S výstavbou zariadení občianskej vybavenosti riešenie „Doplnku č. 01/2007“ nepočíta. Umiestnenie zariadení
občianskej vybavenosti súvisiacich s rekreačnou funkciou zóny, najmä charakteru obchodu a služieb, je však
v regulačnom bloku prípustné (pozri kapitolu B.1.2.).
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S výstavbou zariadení občianskej vybavenosti riešenie „ZaD č. 02/2007“ nepočíta. Umiestnenie zariadení
občianskej vybavenosti súvisiacich s obytnou a rekreačnou funkciou zón, najmä charakteru obchodu a služieb,
je však v regulačnom bloku prípustné (pozri kapitolu B.1.2.).
S výstavbou zariadení občianskej vybavenosti riešenie „ZaD č. 1/2011“ nepočíta.
Prípadné nové zariadenia občianskej vybavenosti je možné lokalizovať tam, kde to pripúšťajú regulačné
podmienky, ktoré ÚPN obce stanovuje pre navrhované rozvojové zámery (pozri kapitolu B.1.2. 2.17.1)
a uvedené podmienky:


vylúčiť zariadenia občianskej vybavenosti s činnosťami v rozpore s kultúrno-historickými tradíciami obce



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



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

B.1.4 2.17.4 Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia
Pre všetky navrhované dopravné plochy a líniové trasy, ktoré sa nachádzajú mimo hranice zastavaného územia
obce a patria do PPF je potrebné získanie súhlasu príslušného orgánu k použitiu PPF na nepoľnohospodárske
účely.
Pre všetky dopravné plochy a líniové trasy určené na verejné účely (t. j. mimo výrobných areálov) je potrebné
zablokovanie výstavby ako pre verejnoprospešné stavby.
Navrhované parametre a funkčné triedy komunikácií sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti.


zabezpečiť dopravné napojenie riešeného územia



komunikácie v rekreačnej zóne riešiť podľa podrobnejších stupňov dokumentácie



dopravné napojenia komunikácií riešiť samostatne v súlade s platnými STN



pri projektovaní miestnych komunikácií postupovať podľa STN 73 6110



návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110 odstavovanie vozidiel riešiť na pozemku majiteľa, kapacitu parkovísk na verejných priestranstvách a pri
vybavenosti navrhovať v súlade s STN 73 6110



posúdiť vybudovanie peších a cyklistických trás, šírkové usporiadanie peších a cyklistických trás navrhnúť
v ďalších stupňoch PD v zmysle STN 73 6110.



rešpektovať ochranné pásma železničnej dráhy, rýchlostnej cesty a ciest II., III. triedy – pozri kapitolu
B.1.10 2.17.9.



zabezpečiť dopravné napojenie riešeného územia „ZaD č. 02/2007“ rozvojových zámerov na cesty II., III.
triedy a obslužné komunikácie podľa podrobnejších stupňov PD v súlade s platnými STN a podľa dohody
s príslušným správcom



komunikácie v jednotlivých zónach riešiť podľa podrobnejších stupňov dokumentácie



dopravné napojenia komunikácií riešiť samostatne v súlade s platnými STN



pri projektovaní miestnych komunikácií postupovať podľa platnej STN 73 6110



modernizovať, elektrifikovať a zdvojkoľajniť trať Komárno – Bratislava - Nové Mesto



ako súčasť akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v ochrannom pásme dráhy, je
potrebné navrhnúť aj opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska
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hluku a vibrácií v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.
549/2007 Z. z. na navrhovanú výstavbu.
Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej
trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby, a to aj v prípade, že
predmetné opatrenia budú musieť byt' vykonané priamo na zariadeniach železničnej trate.
Po realizácií stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate
uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v
prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle projektovej dokumentácie realizovať
takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie predmetnej navrhovanej
výstavby boli známe.


všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou riešiť ako mimoúrovňové



všetky novobudované kríženia komunikácií s traťou riešiť ako mimoúrovňové.



zriadenie nových zastávok SAD riešiť v ďalších stupňoch PD s ohľadom na dostupnosť, počet obyvateľov
(resp. rekreantov)



návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle platnej STN 73 6110 odstavovanie vozidiel riešiť na pozemku majiteľa, kapacitu parkovísk na verejných priestranstvách a pri
vybavenosti navrhovať v súlade s platnou STN 73 6110



vybudovať cyklistickú trasu (priestorový celok regulácie č. D1-02/2007), šírkové usporiadanie navrhnúť
v ďalších stupňoch PD v zmysle platnej STN 73 6110



vybudovanie peších trás riešiť v ďalších stupňoch PD v rámci koridorov komunikácií, šírkové usporiadanie
navrhnúť v zmysle platnej STN 73 6110.



rešpektovať ochranné pásma cesty II. triedy – pozri kapitolu B.1.10.



pozdĺž cesty II. triedy vytvoriť rezervu pre pomocný cestný pozemok v šírke 0,60m po oboch stranách
vonkajšieho okraja telesa cesty (§17 Vyhlášky č.35/1984)



zabezpečiť dopravné napojenie riešeného územia „ZaD č. 1/2011“ na cestu II. triedy a zabezpečiť
realizáciu dopravnej infraštruktúry pred realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov



prípadné zriadenie nových zastávok SAD riešiť v ďalších stupňoch PD s ohľadom na dostupnosť, počet
zamestnancov



návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110 odstavovanie vozidiel riešiť na pozemku majiteľa, kapacitu parkovísk na verejných priestranstvách a pri
vybavenosti navrhovať v súlade s STN 73 6110.

B.1.5 2.17.5 Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
Ako verejnoprospešné stavby sú definované koridory technickej infraštruktúry a tiež zariadenia infraštruktúry –
trafostanice, regulačné stanice plynu a prečerpávacie stanice splaškových vôd. Pre tieto stavby sú pozemky
a plochy rezervované zablokovaním výstavby.
Navrhované parametre sietí a zariadení technického vybavenia sú odporúčané a nie sú súčasťou záväznej časti.

Všeobecné zásady a regulatívy


rešpektovať ochranné pásma technických zariadení a líniových stavieb – pozri kapitolu B.1.10 2.17.9.



rešpektovať koridor pre plánované vedenie 400 kV Gabčíkovo – Levice



postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť riešeného územia „Doplnku č. 01/2007“
rozvojových zámerov podľa podrobnejších stupňov PD
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v rámci pozemkových úprav vyplývajúcich z budúcej výstavby vynechať ochranné pásma vodných tokov od
brehovej čiary v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách - pozri kapitolu B.1.10.



všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodným tokom riešiť v súlade s STN 736822



ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách
(vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd)



rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami



pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných noriem
a predpisov, zabezpečiť vecnú a časovú koordináciu stavieb prípadných rekonštrukcií existujúcich
zariadení mimo riešeného územia s novonavrhovanými stavbami



problematiku odpadového hospodárstva riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 529/2002 Z. z. o obaloch, Vyhláškou č. 284/2001 Z. z. a Vyhláškou č.
409/2002 Z. z.



pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej
ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi



pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších stupňoch
dokumentácie (ÚPN zóny, PD stavieb) postupovať v zmysle Zákona č. 5301/2007 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
najmä § 4 citovaného zákona.



rešpektovať ochranné pásma technických zariadení a líniových stavieb – pozri kapitolu B.1.10.



rešpektovať koridor pre plánované vedenie 400 kV Gabčíkovo – Levice



postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť riešeného územia „ZaD č. 02/2007“ podľa
podrobnejších stupňov PD



v rámci pozemkových úprav vyplývajúcich z budúcej výstavby vynechať ochranné pásma vodných tokov od
brehovej čiary v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách - pozri kapitolu B.1.10.



všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodným tokom riešiť v súlade s STN 736822



ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách
(vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd)



rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami



zabezpečiť dodávku vyrobenej elektriny z veterného parku (plocha č. D2-02/2007) vybudovaným zemným
22kV vedením priamo do 22/110 kV rozvodne Veľký Meder



pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných noriem
a predpisov, zabezpečiť vecnú a časovú koordináciu stavieb prípadných rekonštrukcií existujúcich
zariadení mimo riešeného územia s novonavrhovanými stavbami



problematiku odpadového hospodárstva riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 529/2002 Z. z. o obaloch, Vyhláškou č. 284/2001 Z. z. a Vyhláškou č.
409/2002 Z. z.



pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej
ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi



pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších stupňoch
dokumentácie (ÚPN zóny, PD stavieb) postupovať v zmysle Zákona č. 5301/2007 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
najmä § 4 citovaného zákona.



rešpektovať ochranné pásma technických zariadení a líniových stavieb – pozri kapitolu B.1.10.



dobudovať siete technickej infraštruktúry chýbajúce pre súčasnosť a potrebné pre uvažované rozvojové
zámery podľa podrobnejších stupňov PD
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zabezpečiť realizáciu technickej infraštruktúry v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením



pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa príslušných noriem
a predpisov, zabezpečiť vecnú a časovú koordináciu stavieb prípadných rekonštrukcií existujúcich
zariadení mimo riešeného územia s novonavrhovanými stavbami.

Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva


ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade zo zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a NV
296/2005 269/2010 Z. z. (vypúšťanie dažďových vôd, splaškových vyčistených odpadových a osobitných
odpadových vôd do povrchových vôd)



rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č. 666/2004 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
realizovať ochranné opatrenia proti prívalovým vodám



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



zásobovanie pitnou vodou podmieniť aktuálnymi podmienkami príslušného správcu



rozvodnú sieť pitnej vody v navrhovaných rozvojových zámeroch opatriť požiarnymi hydrantmi a v max.
miere zokruhovať rozvodnú sieť pitnej vody



verejnú vodovodnú sieť riešiť s požiarnymi hydrantmi



odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách



odvádzanie splaškových odpadových vôd riešiť odtokom do kanalizačnej siete po jej vybudovaní resp.
podmieniť aktuálnymi podmienkami príslušného orgánu štátnej správy



odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku riešiť mimo systém verejnej kanalizácie



v ďalších stupňoch PD rešpektovať nasledovné podmienky:
-

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

-

v priečnom reze nových komunikácií je nutné výhľadovo uvažovať s umiestnením vodovodu, dažďovej
aj splaškovej kanalizácie

-

najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť
v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške č. 55/2005 Z. z.

-

pred každou nehnuteľnosťou je potrebné umiestniť vodomernú šachtu potrebných rozmerov a revíznu
splaškovú kanalizačnú šachtu.

Zásady a regulatívy v oblasti energetiky


rešpektovať koridor pre plánované vedenie ZVN 400 kV Gabčíkovo – Levice



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



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



realizovať plynofikáciu prostredníctvom STL plynovodov



zabezpečiť zdroje energie pre distribučnú el. káblovú rozvodnú sieť v navrhovaných rozvojových zámeroch
z existujúcej siete do doby vyčerpania kapacity a z novej transformačnej stanice (po vyčerpaní kapacity)



el. vedenia situované vo verejne prístupných miestach v zastavaných územiach navrhovať káblové uložené
v zemi v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002



nové transf. stanice uprednostňovať prefabrikované resp. murované



pri návrhu jednotlivých etáp zohľadniť ďalší vývoj realizácie rozvojových zámerov (vplyv na ďalšie
technické riešenie zásobovania el. energiou môže mať časový sled realizácie rozvojových zámerov)
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včas nárokovať požiadavky na el. energiu, a to celkovo pre výhľad – zabezpečenie prenosu a tiež pre
jednotlivé rozvojové zámery – v spolupráci zo ZSE posúdiť voľné výkony v existujúcich TS a sieťach
a potom navrhnúť podľa potrieb nové zdroje



posúdiť potrebu preložiek, resp. rekonštrukcie el. sietí



pri situovaní TS s olejovými transformátormi pamätať na ochranu vôd pred ich možným znečistením.

Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií


pred realizáciou výstavby v rozvojových zámeroch vytýčiť presné trasovanie telekomunikačných káblov



zohľadniť a rešpektovať existujúce telekomunikačné vedenia, zariadenia a objekty verejnej
telekomunikačnej siete s ohľadom na ich ochranné pásma v zmysle Zákona o elektronických
komunikáciách č. 351/2011 Z. z. a priestorovú normu úpravy vedení technického vybavenia



pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb rozvojové zámery pripojiť na VTS prostredníctvom
optickej prístupovej siete



z hľadiska mobilných operátorov rozvojové zámery zapracovať do GSM infraštruktúry v súlade s pokrytím
obce



v prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením dodržiavať normu STN 33 40 50 ods. 3.3.1.
o podzemných telekomunikačných vedeniach.

Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti
Zariadenia obrany štátu


v riešenom území nie sú navrhované žiadne zariadenia obrany štátu.

Zariadenia požiarnej ochrany


pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej
ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi



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

Zariadenia protipovodňovej ochrany


realizovať ochranné opatrenia proti prívalovým vodám



bezpečne zachytávať a odvádzať dažďové vody



dodržiavať preventívne protierózne opatrenia v rámci povodia, t. j. rešpektovať správne agrotechnické
postupy, udržiavať a vytvárať ochranné vegetačné pásy v blízkosti poľnohospodárskych plôch, zriaďovať
vsakovacie plochy.

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva


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

zabezpečenie záujmov CO („zákon o CO“)

-

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



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



pri spracovaní požiadaviek CO v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni je potrebné vychádzať:
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z NV SR č. 166/1994 Zb. o kategorizácii územia SR v znení neskorších predpisov.

ochranné stavby v územných obvodoch umiestňovať:
a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do
starostlivosti,
b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, ubytovniach,
internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných
objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity pre personál a osoby
prevzaté do starostlivosti,
c) v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre personál a
osoby prevzaté do starostlivosti,
d) v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre plánovaný počet
zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti.



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

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

-

zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,

-

minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,

-

statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,

-

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

-

utesnenie.



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



pri zabezpečovaní požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov CO postupovať v zmysle vyhlášky MV SR č.
388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany (najmä § 4 ods. 2, 3, 4, 5 citovaného zákona) – v podrobnejších stupňoch PD
technicky zabezpečiť najmä varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb (§2 odsek 3 uvedenej vyhlášky)



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

Zariadenia odpadového hospodárstva


problematiku odpadového hospodárstva riešiť v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 529/2002 Z. z. o obaloch, Vyhláškou č. 284/2001 Z. z. a Vyhláškou č.
409/2002 Z. z. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva



vo všetkých stupňoch PD každej stavby vyčleniť dostatočné plochy na umiestnenie zberných nádob
a kontajnerov na odpady a separovane zbierané zložky odpadov.

2.17.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt, ochrany
prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability
B.1.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt


v jednotlivých etapách realizácie ÚPN obce dodržiavať podmienky ochrany historických a
kultúrnospoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu
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zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu, ale majú nesporné historické a kultúrne hodnoty



v zastavanom území obce zachovať charakter zástavby a historického pôdorysu v centre obce Okoč
(v okolí r. k. kostola) a v centre miestnej časti Opatovský Sokolec (v okolí ref. kostola) bez podstatnejších
zmien vo výškovom zónovaní



zachovať, prípadne rekonštruovať so zachovaním pôvodného výrazu objekty z pôvodnej zástavby, ktoré sú
vo vyhovujúcom stavebnotechnickom stave



pri novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu vidieckej
zástavby a diaľkové pohľady na dominanty obce



podporovať kultúrnu identitu obce (poriadanie spomienkových podujatí, kultúrnych akcií a pod.)



v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania ÚPN v praxi musí byť splnená nasledovná podmienka v
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP (úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu:
-

Investor / stavebník si musí od Krajského pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného
a stavebného konania vyžiadať konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti
súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.) z dôvodu,
že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezov a
nálezísk ako aj porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok. nálezov a nálezísk.
Podľa §35 ods.7 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum na zabezpečenie záchrany a dokumentácie
archeologických nálezov a situácií rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava.

V riešenom území „Doplnku č. 01/2007“ sa nenachádzajú objekty zapísané v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu (ÚZPF), architektonické pamiatky, solitéry s historickou a kultúrnou hodnotou, ani nie je
vymedzené pamiatkovo chránené územie. „Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si
od krajského pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne
stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavby, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť
k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.“
V riešenom území „ZaD č. 02/2007“ sa nenachádzajú objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu (ÚZPF), architektonické pamiatky, solitéry s historickou a kultúrnou hodnotou, ani nie je vymedzené
pamiatkovo chránené územie. „Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od krajského
pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko
ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavby, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť
k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.“
V riešenom území „ZaD č. 1/2011“ sa nenachádzajú objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu (ÚZPF), architektonické pamiatky, solitéry s historickou a kultúrnou hodnotou, ani nie je vymedzené
pamiatkovo chránené územie. „Investor / stavebník každej stavby, vyžadujúcej si zemné práce, si od krajského
pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko
ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavby, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť
k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.“

B.1.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability


dodržiavať režim Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a Chráneného vtáčieho územia
SKCHVU019 Ostrovné Lúčky



chrániť 2 chránené stromy - platany v areáli kaštieľa



navrhnúť na ochranu plochu nA19 Rákosisko ako chránený areál s rozlohou 32ha
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navrhnúť zmenu lesných porastov hospodárskych na lesné porasty ochranné, ktoré sú súčasťou
navrhovaného chráneného areálu Rákosisko



navrhnúť plochy NDV zmeniť na lesy ochranné v časti Veľký Kováč



rešpektovať navrhované prvky M-ÚSES: v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. vypracovať presné
vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch - rBC 18 Malý Dunaj, rBC 19 Meandre Čiernej vody
a Dolnochotárske jazierko, rBC 24 Ohradský a Belský kanál, nBK 5 Chotárny kanál - Čiližský potok, rBK 15
kanál Gabčíkovo - Topoľovec - kanál Topoľovec - Vrbina, rBK 19 Komárňanský kanál, NRBk1 Malý Dunaj,
RBk1 Chotársky kanál, RBk6 Komárňanský kanál, RBk9 Kanál Veľký Meder – Holiare, MBc1 Okrúhla
plytčina – Pod Sihoťou, mBK1 Čeček, mBK2 Sokolský kanál, mBK3 Asód - Čergov, genofondové lokality,
ekologicky významné segmenty, interakčné prvky plošné, interakčné prvky líniové, plochy nelesnej
drevinovej vegetácie NDV, líniová zeleň pôdoochranná - výsadbu zelene realizovať po konzultácii a v
spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom OZ Povodie Dunaja (výsadba nesmie obmedzovať
prístup správcu toku k jeho majetku), návrh zelene musí byť odsúhlasený podľa § 7 písm. h/ zákona č.
287/1994 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny



uplatniť v riešení navrhované ekostabilizačné opatrenia eliminovať stresové faktory - zvýšenie stability
územia, rekultivácia skládky stavebného odpadu, plochy verejnej zelene, návrh plôch na zalesnenie



realizovať zalesnenie - na plochách, ktoré neboli určené BPEJ, z čoho vyvodzujeme, že boli určené na
zalesnenie, alebo v čase ohodnocovania pôdy tu boli lesné porasty + v navrhovaných plošných
interakčných prvkoch.



rešpektovať navrhovaný prvok ÚSES v blízkosti riešeného územia doplnku č. D1 – regionálny biokoridor
rBK 19, v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. vypracovať jeho presné vymedzenie



rešpektovať režim chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov.

Navrhovaná zmena funkčného využitia územia plochy č. D1 je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za
podmienky, že do PD pre územné a stavebné konanie budú zapracované a následne zrealizované tieto
ekostabilizačné opatrenia:



v žiadnom prípade sa nebude zasahovať do brehových porastov Komárňanského kanála, zachová sa
min. ich súčasná hranica, ktorá je daná skutočným stavom v teréne.

rešpektovať navrhované prvky ÚSES v blízkosti plôch riešeného územia – nadregionálny biokoridor nBK5
Chotárny kanál - Čiližský potok (pri ploche č. D2), regionálny biokoridor rBK19 Komárňanský kanál (pri
ploche č. (D4)), v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. vypracovať ich presné vymedzenie
Funkčnosť biokoridorov a biocentier zabezpečiť rešpektovaním ich ochrany pred zástavbou, to znamená
nezasahovať do ich plochy bariérovými prvkami, oploteniami, resp. sem neumiestňovať budovy
a stavebné zámery - Metodika pre vypracovávanie ÚSES stanovuje minimálnu šírku regionálneho
biokoridoru 40 m a lokálneho biokoridoru 20 m.



rešpektovať režim chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov.

Navrhovaná zmena funkčného využitia územia plôch č. D2 a (D4) je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná
za podmienky, že do PD pre územné a stavebné konanie budú zapracované a následne zrealizované tieto
ekostabilizačné opatrenia:


v žiadnom prípade sa nebude zasahovať do brehových porastov kanálov, zachová sa min. ich súčasná
hranica, ktorá je daná skutočným stavom v teréne.



v ďalších stupňoch PD minimalizovať dopady negatívnych prvkov na ekologickú stabilitu územia
požadovaním zohľadnenia nasledovných podmienok v adekvátnom rozsahu:
-

územne vymedziť priestor účelovej izolačnej zelene, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých
lokalitách, ktoré sú z charakteru funkcie z hľadiska priestorovej blízkosti nezlučiteľné (výrobná funkcia
– v protiklade s obytnou) – v rámci návrhov MÚSES v dotyku s existujúcou obytnou zástavbou
navrhujeme interakčný prvok líniový

-

nezasahovať do brehových porastov Komárňanského kanála v kontakte s rozvojovým zámerom č. D101/2007, zachovať min. ich súčasnú hranicu, ktorá je daná skutočným stavom v teréne
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nezasahovať do brehových porastov kanálov v kontakte s rozvojovými zámermi č. D2-02/2007 a (D4) 02/2007, zachovať min. ich súčasnú hranicu, ktorá je daná skutočným stavom v teréne



rešpektovať režim chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Žitný ostrov



rešpektovať interakčný prvok plošný (lesný porast v dotyku s riešeným územím)



zabezpečiť ochranu prírody v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z..

V riešenom území sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
č. 543/2002, ani prvky R-ÚSES.

B.1.8 2.17.7 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie


pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať:
-

zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorbe krajiny

-

zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

-

všetky právne predpisy z oblasti životného prostredia (ochrana ovzdušia, vody, pôdy, hluk, odpady,
radónové riziko a iné) platné v čase realizácie jednotlivých stavieb



zásobovanie teplom riešiť na báze spaľovania zemného plynu, príp. elektrickou energiou a alternatívnymi
zdrojmi energie



odkanalizovanie riešiť výstavbou verejnej kanalizačnej siete v obci



dotvárať prostredie na ekologických princípoch (kostra ekologickej stability).



zabránenie znečisteniu podzemných vôd riešením vhodného odkanalizovania



urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na max. ochranu prírody (ochrana Komárňanského kanála
a navrhovaného regionálneho biokoridoru rBK 19 Komárňanský kanál)



v rámci kolaudačného konania preukázať, že voda dodávaná do spotrebiska predmetnej výstavby spĺňa
kritériá NV SR č. 354/2006 Z. z.



pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva



obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou



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



v riešenom území nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli neprimeraným hlukom,
zápachom, resp. prachom obťažovať rekreantov



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



v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie



pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného
prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005
Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Zákon č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (Vodný zákon), Zákon 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.



zabrániť znečisteniu podzemných vôd riešením vhodného odkanalizovania



urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na max. ochranu prírody (ochrana navrhovaných biokoridorov)
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v rámci kolaudačného konania preukázať, že voda dodávaná do spotrebiska predmetnej výstavby spĺňa
kritériá NV SR č. 354/2006 Z. z. vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri
zásobovaní pitnou vodou v platnom znení



v záujme ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat dodržiavať ust. Zákona 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:
1.chov zvierat,
2.výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá,
3.prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív,
4.ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov



obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou



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



v riešených obytných a rekreačných územiach nevyčleňovať plochy pre stavby (prevádzky), ktoré by mohli
neprimeraným hlukom, zápachom, resp. prachom obťažovať obyvateľov a rekreantov



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



pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 79/2015 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva



v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie



pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného
prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005
Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Vodný zákon), Zákon 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, Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
a nadväzujúce predpisy, týkajúce sa ochrany ovzdušia a iné predpisy v aktuálnom znení.



zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí a taktiež ochrany zvierat podľa § 44 zákona č. 39/2007 Z. z.



riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu územného rozvoja obce v súlade s ustanoveniami § 31 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečovať ochranu vôd na základe environmentálnych cieľov ustanovených
§ 5 vodného zákona



pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a s ostatné súvisiace predpisy na úseku
odpadového hospodárstva



rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva obce Okoč



rozšíriť separovaný zber odpadov na čo najväčší možný počet separovaných zložiek zástavby



pri návrhu zástavby riešiť umiestnenie zberných miest pre zhromažďovanie odpadov podľa miestnych
podmienok



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



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



pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej infraštruktúry
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v projektovej príprave, povoľovacích procesoch ako i realizácii jednotlivých stavieb a opatrení sa zamerať
na účinné opatrenia vedúce k eliminácii elektronického smogu (napr. pri výstavbe vysielačov, realizácii
verejné osvetlenia a pod.)



v ďalších stupňoch PD postupovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie



v ďalších konaniach rešpektovať nasledovné podmienky:
-

zabezpečiť komplexné pokrytie riešeného územia potrebnou technickou infraštruktúrou, najmä
verejným vodovodom a kanalizáciou - napojenie územia na verejný vodovod a kanalizáciu považovať
za nevyhnutnú podmienku výstavby

-

eliminovať možné nežiaduce ovplyvňovanie chránených funkcií prevádzkami nadmerne zaťažujúcimi
životné prostredie hlukom, emisiami škodlivín a pachov – v dotykových polohách riešeného územia s
obytným územím

-

urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej zelene a podzemných
vôd

-

obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch na základe stanovených zásad a regulatívov
priestorového usporiadania



pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného
prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
tvorbe krajiny, Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005
Z. z. o lesoch, Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



riešiť zmapovanie environmentálnych záťaží popr. ich sanáciu v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže,



v riešení odpadového hospodárstva navrhovať minimalizáciu vzniku odpadov, správne zneškodňovať
odpady a maximalizovať podiel recyklovateľných surovín, rozšíriť separovaný zber odpadov a ich
zhodnocovanie, znižovať podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním a skládkovaním,



odstrániť a rekultivovať nelegálne skládky odpadov, znižovať riziká vzniku nových skládok odpadov



pri návrhu nových rozvojových plôch pre bývanie v ďalších stupňoch PD uplatňovať požiadavky zákona č.
87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v územnom plánovaní obce
a vyhlášky č. 98/2018 Z. z. o obmedzení ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov
ionizujúceho žiarenia,



realizovať adaptačné opatrenia, vyplývajúce zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy (kapitola č. 8.3 Sídelné prostredie, tabuľka 15), najmä:
opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
-

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

-

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

-

Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou
orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, 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,

-

Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov, cyklistov v meste,

-

Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v intraviláne aj extraviláne sídiel,

-

Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam,

-

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

opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric
-

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

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

-

Zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia,

-

Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov,
živých plotov, aplikáciu prenosných zábran,

opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha
-

Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,

-

Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,

-

V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd,

-

Samosprávy by mali podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných
plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov,

opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok



-

Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení,
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú,

-

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,

-

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

-

Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,

-

Usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení,

-

Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.

v ďalšom procese zohľadniť:
-

dve upravené skládky (prekrytie, terénne úpravy a pod.), jednu opustenú skládku bez prekrytia
(nelegálna skládka) a jednu uzatvorenú a rekultivovanú skládku podľa PD

-

územie so stredným radónovým rizikom, ktoré môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia
Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového 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 MZ SR č. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

-

výhradné ložiská – CHLÚ, DP 314, 622 (štrkopiesky a piesky, ALAS SLOVAKIA, s.r.o.)

-

Dobývací priestor Okoč (štrkopiesky a piesky, ŠTRKKOM s.r.o., Komárno)

-

ložisko s predpokladom využívania zásob Veľký Meder (geotermálna energia, Mestský podnik
bytového hospodárstva s.r.o.) – len v dotyku s katastrálnym územím

-

navrhované prieskumné územie N61/07 Dunajská Streda – okolie (uhľovodíky, Bratislava Development
Company, s.r.o.)

-

oblasti, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový GP na ropu a zemný plyn (celé katastrálne územie).

B.1.9 2.17.8 Vymedzenie zastavaného územia obce
V súvislosti s návrhom rozvojových plôch sme vymedzili novú hranicu zastavaného územia obce (hranica medzi
súvislo zastavaným územím obce alebo územím určeným na zastavanie a ostatným územím obce), ktorá
kopíruje pôvodnú hranicu a naviac zahŕňa plochy skutočne zastavaného územia a rozvojových zámerov.
Návrh novej hranice zastavaného územia obce je vyznačený v grafickej časti.
Pre navrhovanú plochu č. D1 riešeného územia „Doplnku č. 01/2007“ platí požiadavka zahrnutia plochy do
zastavaného územia obce (ZÚ).
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Pre navrhované plochy č. Z4, D3, D3 riešeného územia „ZaD č. 02/2007“ platí požiadavka zahrnutia plôch do
zastavaného územia obce (ZÚ).
„ZaD č. 1/2011“ vymedzujú zastavané územie tak, že obsahuje:


územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade



územie skutočne zastavané, ktoré nie je v súčasnosti vymedzené hranicou zastavaného územia,
evidovanou na katastrálnom úrade



územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými zámermi podľa platného ÚPN obce v znení
neskorších ZaD (pôvodná dokumentácia) – súčasťou pôvodnej dokumentácie boli aj rozvojové zámery č.
Z1 a Z2



územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými zámermi podľa ZaD č. 1/2011 – nový rozvojový
zámer č. D1.

Vysvetlivky k pojmu „zastavané územie obce“ – podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ZaD:
Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území
obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súbor
a) stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, pre ktorý
boli stavby uskutočnené,
b) poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
c) pozemkov ostatných plôch,
d) pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným ÚPN obce alebo schváleným
ÚPN zóny,
e) pozemkov, ktoré podľa schváleného ÚPN obce alebo schváleného ÚPN zóny sú určené na umiestnenie
stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).

B.1.10 2.17.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa
osobitných predpisov
Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia je potrebné v riešenom území
rešpektovať:


ochranné pásmo štátnej cesty I. triedy – 50 m od osi komunikácie, ochranné pásmo je stanovené mimo
zastavaného územia obce (v extraviláne)



ochranné pásmo štátnej cesty II. triedy – 25 m od osi komunikácie, ochranné pásmo je stanovené mimo
zastavaného územia obce (v extraviláne)



ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy – 20 m od osi komunikácie, ochranné pásmo je stanovené mimo
zastavaného územia obce (v extraviláne)



ochranné pásmo železničnej trate č. M.131 – 60 m na každú stranu od osi krajnej koľaje, v priestore
stanice resp. železničného zariadenia 30 m od obvodu dráhy.



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



ochranné pásmo pre železničnú dráhu v zmysle § 5 zákona č. 513/2009 Zb. o dráhach.

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je potrebné v riešenom území
rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho aj navrhovaného technického
vybavenia a to:


pre elektroenergetické vzdušné vedenia vyplývajú ochranné pásma zo zákona č. 455/1991 Zb., § 19:
27 ÚPn s.r.o.

Územný plán obce Okoč – Záväzná časť







-

trasy 110 kV vedenia - 15 m na obidve strany - kolmo na vedenia od krajného vodiča

-

trasy 22 kV vedenia - 10 m na obidve strany - kolmo na vedenia od krajného vodiča

-

vedenia zavesenými káblami - 2 m totožne

-

trafostanice - 10 m
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VTL-plynovod DN150 PN40:
-

ochranné pásmo - 4m od osi plynovou na obidve strany

-

bezpečnostné pásmo - 20m od osi plynovou na obidve strany

STL-plynovod:
-

ochranné pásmo - 1m od osi plynovou na obidve strany

-

bezpečnostné pásmo - 10m od osi plynovou na obidve strany

regulačná stanica plynu:
-

ochranné pásmo - 8m

-

bezpečnostné pásmo - 10m



ochranné pásmo skupinového vodovodu - 3 m od okraja potrubia na obidve strany



ochranné pásmo vodovodu miestneho významu - 2 m od okraja potrubia na obidve strany



ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete - v
zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení technického
vybavenia



vodné toky (aj odvodňovacie kanále) a plochy - ochranné pásmo slúžiace pre výkon správy toku v súlade s
ustanoveniami zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a požiadaviek správcu tokov (10 m pre Malý Dunaj, 5 m
pre ostatné vodné toky a odvodňovacie kanále)



pobrežné pozemky vodného toku v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 o vodách



pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov



pásma ochrany vodných stavieb (ak nejde o verejný vodovod a verejnú kanalizáciu) v zmysle § 55 zákona
č. 364/2004 o vodách



ochranné pásmo plynovodu v zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z. z.



bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle § 80 zákona č. 251/2012 Z. z.



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



ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v
zmysle § 68 Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. a priestorovej normy úpravy vedení
technického vybavenia.

Z hľadiska hygienických a ostatných ochranných pásiem je potrebné v riešenom území rešpektovať:


pásmo hygienickej ochrany cintorínov - 50 m od oplotenia (platí pre plochy bez verejného vodovodu)



ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) 20 m od hranice pozemku pohrebiska v zmysle § 15 Zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve
v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať/umiestňovať budovy, okrem budov, ktoré poskytujú služby
súvisiace s pohrebníctvom a počas pohrebu sa so zreteľom na pietny charakter pohrebiska nesmú
vykonávať činnosti, ktoré narušujú pietu hlukom, prachom alebo iným obťažujúcim spôsobom (napr.
kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, hlučné oslavy a akcie, akákoľvek reprodukcia hudby a
hovoreného slova, kladenie otvoreného ohňa, hnojenie a iné),



pásmo hygienickej ochrany Poľnohospodárskeho areálu - 650 m od objektov živočíšnej výroby
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ochranné pásmo vodného vodárenského zdroja miestneho významu 20 x 20m, ohraničené oplotením - v
rámci RZ č. 11 je podmienkou realizácie výstavby akceptovanie režimu činnosti na území PHO II. stupňa
vonkajšieho vodného zdroja Okoč (prípustné sú len podnikateľské aktivity s nezávadnou výrobou, bez
negatívnych vplyvov na ŽP)



pásmo hygienickej ochrany ČOV



ochranné pásmo 2. – 4. stupňa prírodných liečivých vôd (časť riešeného územia)



chránené ložiskové územie (CHLÚ) na ťažbu štrkopieskov.



výhradné ložiská – CHLÚ, DP 314, 622 (štrkopiesky a piesky, ALAS SLOVAKIA, s.r.o.)



dobývací priestor Okoč (štrkopiesky a piesky, ŠTRKKOM s.r.o., Komárno)



ložisko s predpokladom využívania zásob Veľký Meder (geotermálna energia, Mestský podnik bytového
hospodárstva s.r.o.) – len v dotyku s katastrálnym územím



navrhované prieskumné územie N61/07 Dunajská Streda – okolie (uhľovodíky, Bratislava Development
Company, s.r.o.)



oblasti, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový GP na ropu a zemný plyn (celé katastrálne územie)



ochranné pásmo okolo veterného parku v rozsahu 500m a v smere prevládajúcich vetrov v rozsahu
1500m.

Okrem ochranných pásiem existujúcich a navrhovaných trás nadradeného technického a dopravného
vybavenia a hygienických ochranných pásiem ÚPN navrhuje:


chránený areál nA19 Rákosisko s výmerou 32ha.

Pri využívaní územia je potrebné dodržiavať režim existujúcej Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný
ostrov, Chráneného vtáčieho územia SKCHVU019 Ostrovné Lúčky a normatívne regulatívy vyplývajúce z
príslušných právnych predpisov:


územné rezervy pre investičné rozvojové zámery, schválené "Návrhom ÚPN VÚC regiónu Trnavského
samosprávneho kraja" ako verejnoprospešné stavby v rozsahu ich ochranných pásiem



územné rezervy pre prvky ekologickej stability, vyplývajúce z nadradenej dokumentácie (R-ÚSES, ÚPN VÚC
regiónu) - fyzické dotvorenie je potrebné realizovať v súlade so zákonom č. 330/1991 Z. z. o pozemkových
úpravách).



územné rezervy pre prvky MÚSES - v súlade so zákonom č. 330/1991 Z. z. vypracovať presné vymedzenie
prvkov s cieľom vyznačenia ich plôch.



ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu v zmysle zákona č. 307/1992 Zb. o ochrane PPF v
znení zákona č. 83/2000 Z. z., zák. č. 14/1994 Zb. o lesoch, vyhlášky FMTIR č. 12/1978 Zb



ochranu historických a kultúrno-spoločenských pamiatok, archeologických nálezísk v zmysle zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu



ochranu krajinnej štruktúry v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny



ochranu ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia



ochranu zdravia ľudí v zmysle zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001
Z. z.



dodržiavať nasledovné právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb:
-

zákon č. 184/2002 Z. z. Vodný zákon

-

zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a STN 33 3300

-

zákon č. 193/1997 Z. z. cestný zákon (úplné znenie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách a vykon. vyhl. č. 35/1984 Zb.), zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách, STN 736110 a STN 736101
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-

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v úplnom znení zákona č. 261/1998 Z. z. a
vyhlášku č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách CO v znení vyhlášky č. 349/1998 Z. z. a
vyhl. č. 202/2002 Z. z.

-

zákon č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane a vyhláška č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

-

zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlášku č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov .

-

ostatné súvisiace právne predpisy a predpisy platné v čase realizácie jednotlivých stavieb.

-

zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a súvisiace predpisy

-

zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a súvisiace predpisy

-

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a súvisiace predpisy

-

zákon č. 364/2004 Z. z. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy

-

zákon č. 364/2004 Z. z. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a súvisiace predpisy

-

zákon č. 364/2004 Z. z. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiace
predpisy

-

zákon č. 364/2004 Z. z. Vodný zákon a súvisiace predpisy

-

zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a súvisiace predpisy

-

zákon č. 135/1961 Z. z. cestný zákon a súvisiace predpisy

-

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a súvisiace predpisy

-

zákon č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane a súvisiace predpisy

-

zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace predpisy.

-

ostatné súvisiace právne predpisy v aktuálnom znení.

V riešenom území „Doplnku č. 01/2007“ je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma:


ochranné pásmo dráhy v šírke 60 m na každú stranu od osi krajnej koľaje (v priestore stanice resp.
železničného zariadenia 30 m od obvodu dráhy) v zmysle zákona č. 164/1996 Zb. o dráhach (dráha
prechádza mimo riešeného územia)



obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov v zmysle ustanovení § 49 zákona č. 364/2004 o
vodách: 5 m od brehovej čiary toku Komárňanského kanála z dôvodov vykonávania činnosti správcu toku
Do tohto územia nie je možné umiestňovať technickú infraštruktúru, žiadame pevné stavby ani súvislú
vzrastlú zeleň. Toto územie nie je možné poľnohospodársky obhospodarovať. Musí byť zachovaný prístup
mechanizácie správcu vodného toku a povodia k pobrežným pozemkom z dôvodu údržby a kontroly.
Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodným tokom musia byť riešené podľa STN 73 6822 –
Križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi a akékoľvek stavebné aktivity v ochrannom pásme tokov
musia byť prerokované so správcom toku a povodia.



ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (existujúce vedenie VN 22 kV, po
vykonaní prekládky sa neuplatňuje a rezerva pre koridor na realizáciu prepojenia 400 kV vedenia
z elektrárne Gabčíkovo do Mochoviec) v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodiča pri napätí:
-

od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre
vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie
1m

-

od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
Poznámka: Podmienky platia aj pre plánované 400 kV vedenie Gabčíkovo – Levice.

-

v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané:
-

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
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-

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

-

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

-

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

-

vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh
pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
(táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného
elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu).

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia.
V riešenom území „ZaD č. 02/2007“ je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma:


ochranné pásmo ciest II. a III. triedy stanovené mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé
zastavanie 25 m a 20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný
zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia zastavaného alebo
určeného na súvislé zastavanie slúžia cestné ochranné pásma. Hranicu cestného ochranného pásma cesty
III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m a 20 m od osi
vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov je v cestných ochranných pásmach zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by
mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich., príslušný cestný
správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia.
Obmedzenia v ochranných pásmach sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské značky, signály a ich zariadenia na
mapovanie, ak sú umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
a nesťažovali údržbu komunikácie.



obojstranné ochranné pásmo pobrežných pozemkov v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
z dôvodov vykonávania činnosti správcu toku:
-

10,0m op od vzdušnej päty hrádze Komárňanského a Chotárneho kanála

-

5 m od brehovej čiary melioračných kanálov
Do vymedzeného OP hrádze nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia TI stavby trvalého
charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. OP hrádze musí byť
prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia z dôvodu vykonávania
činností ustanovených vodným zákonom (§48). Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí s vodným
tokom musia byť riešené podľa STN 73 6822 – Križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi
a akékoľvek stavebné aktivity v ochrannom pásme vodného toku a povodia.



ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (existujúce vedenia VN 22 kV, po
vykonaní prekládky sa neuplatňuje a rezerva pre koridor na realizáciu prepojenia 400 kV vedenia
z elektrárne Gabčíkovo do Mochoviec) v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodiča pri napätí:
-

od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre
vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie
1m

-

od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
Poznámka: Podmienky platia aj pre plánované 400 kV vedenie Gabčíkovo – Levice.
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-

v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané:
-

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

-

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

-

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
-
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vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh
pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
(táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného
elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu).

ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (navrhované vedenie VN 22 kV
z veterného parku do TS Veľký Meder) v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto
vedenie od krajného kábla:
-

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

-

v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:
-

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

-

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

ochranné pásmo okolo veterného parku v rozsahu 500m a v smere prevládajúcich vetrov v rozsahu
1500m.

V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je
potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby: V zmysle § 28 ods. 3 a § 30 zákona č.
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dotknutým organom štátnej správy je Dopravný úrad v povoľovacom procese stavieb a zariadení
nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách,
ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť' leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Dopravný úrad o
súhlas pre:


vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písm. a),



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



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



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

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia.
V riešenom území „ZaD č. 1/2011“ je potrebné vymedziť tieto ochranné pásma:
32 ÚPn s.r.o.

Územný plán obce Okoč – Záväzná časť


© 2021

cestné ochranné pásma stanovené mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie –
ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov §11 a
vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. §15:
-

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



ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie:
-



ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou
od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia
(existujúce STL potrubia v blízkosti riešeného územia a navrhované potrubia, VTL plynovod sa nachádza
mimo riešeného územia, preto ho neuvádzame):
-



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

bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57 vymedzené vodorovnou
vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia (existujúce STL potrubia v blízkosti riešeného územia a navrhované potrubia, VTL plynovod sa
nachádza mimo riešeného územia, preto ho neuvádzame):
-



ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov: do priemeru DN 500 je 1,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja potrubia a nad
DN500 je 2,5m

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

ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča pri napätí (územím prechádza len navrhované vedenie VN 22 kV):
-

od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 2. pre
vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m, 3. pre zavesené káblové vedenie
1m

-

v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je
zakázané:
-

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

-

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

-

uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-

vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

-

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde
nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia
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vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh
pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
(táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného
elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného bodu)

ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla (v blízkosti riešeného územia prechádza len
navrhované vedenie VN 22 kV z veterného parku Okoč do TS Veľký Meder –popri ceste II. triedy na strane
riešeného územia):
-

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

-

v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:
-

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

-

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

ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36 (v
území je len navrhovaná TS):
-

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

-

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

-

v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená
bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice

ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v
zmysle Zákona o telekomunikáciách č. 610/2003 Z. z. (§67) a priestorovej normy úpravy vedení
technického vybavenia:.
-

ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. hĺbka a
výška ochranného pásma je 2mod úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o
nadzemné vedenie

-

v ochrannom pásme je zakázané:
a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie
alebo bezpečnú prevádzku siete,
b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku
sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
Preloženie vedení vyvolané stavebnou činnosťou tretích osôb možno vykonať len po dohode a za
podmienok dohodnutých s podnikom. Náklady takého preloženia uhrádza stavebník, ak sa nedohodlo
inak. Ak zároveň dôjde k modernizácii vedenia, náklady na modernizáciu uhrádza podnik.



ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle § 10 zákona č. 326/2005
Z. z. o lesoch
V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať dotknutý orgán (Obvodný lesný
úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 odst. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia
o umiestnení stavieb a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov.

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


vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písm. a),

34 ÚPn s.r.o.

Územný plán obce Okoč – Záväzná časť

© 2021



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



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



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

V riešenom území nie je potrebné vymedziť žiadne chránené územia.

B.1.11 2.17.10 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie
delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z. (§ 108, ods. 3) a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. sú
vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby za účelom zabezpečenia
verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a
ochranu životného prostredia.
V prípade riešeného územia sú ako verejnoprospešné stavby klasifikované nasledovné stavby:
1.

2.

dopravné stavby
-

prístupové komunikácie pre obsluhu navrhovaných rozvojových plôch (kombinované koridory pre
komunikácie a technickú infraštruktúru)

-

plochy pre rozšírenie existujúcich komunikácií, vybudovanie peších a cyklistických trás

-

plochy statickej dopravy (odstavné plochy)

-

plochy potenciálnych dopravných prepojení (rezerva pre komunikačné prepojenia)

energetické a vodohospodárske zariadenia
-

transformačné stanice (TS)

-

prečerpávacie stanice odpadových vôd (ČS)

-

regulačné stanice (RS)

3.

koridory pre líniové stavby sietí technickej infraštruktúry

4.

plochy pre výsadbu zelene a prvkov MÚSES (označené vo výkrese ochrany prírody a tvorby krajiny).

1.

2.

dopravné stavby
-

rýchlostná cesta R7

-

kombinovaný koridor pre komunikácie a technickú infraštruktúru

-

modernizácia, elektrifikácia a zdvojkoľajnenie železničnej trate

-

cyklistická trasa

-

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

energetické a vodohospodárske zariadenia
-

elektrické vedenie ZVN 2x400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur

-

koridor technickej infraštruktúry:
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elektrické vedenie 22 kV

zariadenie technickej infraštruktúry:
-

transformačná stanica (TS)

-

prečerpávacia stanica odpadových vôd (ČS)

-

regulačná stanica (RS)

-

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

-

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

-

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

Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie plôch pre ich
lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov PD. Ako verejnoprospešné sú označené existujúce
(kvôli príp. rekonštrukciám) aj navrhované stavby.
V riešenom území je potrebné vymedziť plochu pre verejnoprospešnú líniovú stavbu:


elektrické vedenie ZVN 2x400 kV vedenia Gabčíkovo – Veľký Ďur (Mochovce).

V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy pre plochy na delenie a sceľovanie pozemkov, na asanáciu
a chránené časti krajiny.
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 108, ods. 3) a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. je
v riešenom území „ZaD č. 1/2005“ možné vymedziť verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť
pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj
územia a ochranu životného prostredia.
V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné líniové stavby:


elektrické vedenie zvn 2x400 kV vedenia Gabčíkovo – Veľký Ďur (Mochovce)



elektrické vedenie 22 kV



cyklistická trasa.

Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme, (podľa
zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k
pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť"). Podľa § 26 ods.
6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej stavby a podľa § 21
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe
týchto sietí.
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za
stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej ÚPD) sa považujú stavby určené na
verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu
životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti ÚPD.
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V riešenom území „ZaD č. 1/2011“ je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby a opatrenia
podľa nasledovného zoznamu:


koridor technickej infraštruktúry (vedenie VN 22 kV)



zariadenie technickej infraštruktúry (TS)



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



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



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



siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré zabezpečujú odvádzanie a
čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní odpadových vôd, kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná
kanalizačná sústava s príslušnými zariadeniami kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej
dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti.
Charakteristika VP stavieb:
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme,
(podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2), možno vyvlastniť alebo vlastnícke
práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť").
Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní vodnej
stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť
pozemky pri výstavbe týchto sietí.
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní.
Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej ÚPD) sa považujú stavby
určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a
ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti ÚPD.

Poznámka: Všetky navrhované dopravné uzly a trasy majú charakter základnej dopravnej koncepcie a ich
presné umiestnenie ako aj spôsob dopravného pripájania lokalít sa dohodne v ďalších stupňoch PD.

Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti
krajiny
Predpokladáme, že k deleniu a sceľovaniu pozemkov dôjde na všetkých plochách vymedzených ako rozvojové
zámery. Na plochách RZ navrhovaných pre bývanie dôjde k deleniu parciel z dôvodu potreby vymedzenia plôch
pre verejné komunikácie. Na plochách RZ navrhovaných pre výrobu a ostatné funkcie predpokladáme najmä
sceľovanie pozemkov vzhľadom na potrebu vytvorenia plôch väčších rozmerov.
Nakoľko ÚPN obce Okoč nie je riešený s podrobnosťou ÚPN zóny, nevieme bližšie určiť parcely, ktorých sa
proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Bližšiu špecifikáciu týchto parciel určia podrobnejšie stupne PD.
Až na niektoré výnimky je zástavba v obci Okoč v pomerne dobrom technickom stave, preto ÚPN obce nebude
uvažovať s rozsiahlejšími asanáciami. V prípade objektov v zlom technickom stave odporúčame uprednostniť
rekonštrukciu objektov (v odôvodnených prípadoch prestavbu) a k demolácii objektov pristúpiť len v prípadoch
závažného statického narušenia konštrukcie, príp. aj v prípade objektov rušivých z prevádzkového hľadiska.
Časť katastrálneho územia obce spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a Chráneného
vtáčieho územia SKCHVU019 Ostrovné Lúčky. Iné chránené časti krajiny sa v katastrálnom území obce
nenachádzajú. Návrhom ÚPN obce je vymedzený chránený areál nA19 Rákosisko a sú vymedzené prvky M-ÚSES
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- v súlade so zákonom č. 330/1991 Zb. je potrebné vypracovať presné vymedzenie prvkov s cieľom vyznačenia
ich plôch.
V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy pre plochy na delenie a sceľovanie pozemkov, na asanáciu
a chránené časti krajiny.
V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy na delenie a sceľovanie pozemkov, na asanáciu a chránené
časti krajiny.

B.1.12 2.17.11 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť
v dokumentácii nižšieho stupňa
Na základe platných predpisov - zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ÚPN obce Okoč vymedzuje
plochy, pre ktoré bude nutné obstarať dokumentáciu nižšieho stupňa (ÚPN zóny alebo UŠ). Ide o rozvojové
zámery č. 7, 8, 10, 13, 14, (20), (21), (22), (D4)-02/2007.
Pre ostatné plochy (plochy menšieho rozsahu, voľné prieluky v zástavbe) budú stavby riešené jednotlivo v PD
pre ÚR.
Pre prípadnú výstavbu poľnohospodárskych účelových stavieb, chatových a záhradkárskych osád a pri
reštrukturalizácii poľnohospodárskej pôdy na plochách N1, N2, N3 a N4 (plochy poľnohospodárskej pôdy,
trvalých kultúr, plochy prvkov ekologického významu a ťažby štrku) je podmienkou vypracovanie a schválenie
dokumentácie nižšieho stupňa (UŠ, projekt pozemkových úprav), súčasťou ktorého je aj samostatný súhlas
orgánu ochrany PPF k použitiu PPF na nepoľnohospodárske účely.
Pre riešené územie „Doplnku č. 01/2007“ nie je potrebné obstarať a schváliť ÚPN zóny.
ÚPN obce Okoč – ZaD č. 02/2007 vymedzuje potrebu obstarať ÚPN zóny v súlade s ustanoveniami zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 12):
a)

pre priestorový celok regulácie č. (D4), pre ktorý je potrebné obstarať a schváliť ÚPN zóny s dôrazom na
ekologické princípy riešenia so zohľadnením lokalizácie v kontakte s regionálnym biokoridorom

b)

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

ÚPN obce Okoč – ZaD č. 02/2007 vymedzuje potrebu spracovať analýzu rádiového pokrytia, ktorá vylúči
negatívne vplyvy na bezpečnosť leteckej prevádzky – táto analýza spolu s PD stavby bude v stupni územného
konania predložená Leteckému úradu SR k odsúhlaseniu. Výstavba veterných elektrární bude možná len za
predpokladu spracovania uvedenej analýzy.
„ZaD č. 1/2011“ vymedzujú potrebu obstarať ÚPN zóny v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov (§ 12):


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

B.2. 2.17.12 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Pre riešené územie „ZaD č. 02/2007“ ÚPN obce Okoč v znení neskorších zmien a doplnkov sú záväzné časti
riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:


grafická časť - výkres č. 08: Schéma záväzných častí I. v celom rozsahu, výkres č. 09: Schéma záväzných
častí II. v celom rozsahu



textová časť - kapitola č. B.1.: Návrh záväznej časti 2.17: Záväzná časť.

Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb: je uvedený v kapitole č. 2.17.10.
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elektrické vedenie zvn 2x400 kV vedenia Gabčíkovo – Veľký Ďur (Mochovce)



elektrické vedenie 22 kV



cyklistická trasa.

Pre riešené územie „ZaD č. 1/2011“ sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej
nasledovne:
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a textovej časti



grafická časť - výkres č. 08: Schéma záväzných častí I., výkres č. 09: Schéma záväzných častí II.



textová časť - kapitola č. B.1.: Návrh záväznej časti.

Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb:


koridor technickej infraštruktúry (vedenie VN 22 kV)



zariadenie technickej infraštruktúry (TS)



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



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



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



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

Pri správnych konaniach je potrebné riadiť sa aktuálne platnými normami a predpismi, ktoré zmenili, doplnili,
resp. nahradili normy a predpisy uvedené v dokumentácii ÚPN obce Okoč.

Rekapitulácia zásad a regulatívov
Pre lepšiu prehľadnosť záväzných častí riešenia uvádzame zhrnutie zásad a regulatívov do tabuliek jednotlivých
priestorových celkov regulácie:
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Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. Z1, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Z2,Z3-02/2007, D1-D5-5, v prípade schválenia aktualizácie ÚPN aj č. (6), (20), (21), (22), (D4)02/2007: Plochy s prevládajúcou obytnou funkciou (obytné územia):
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)

neprípustné
využitie

bývanie v rodinných domoch a prislúchajúce zariadenia (garáže, drobné hospodárske
objekty)
bývanie v bytových domoch – len v celkoch 1, D5-5 a existujúce objekty
polyfunkčné objekty s bývaním – len v celkoch 1, D5-5, pozdĺž existujúcich ciest I. a III.
triedy a existujúce objekty
drobná výroba bez negat. a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky a súvisiace sklady)
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
zeleň, ihriská a oddychové plochy
občianska vybavenosť
rodinné farmy - výrobné prevádzky, poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné
podnikateľské aktivity, bývanie, rekreácia a agroturistika – len v rámci lokality č. 5 pozdĺž
cesty II. triedy
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:

Max. koeficient
zastavanosti:
Min. koeficient
zelene:
Druh zástavby RD:
Špecifické
regulatívy:
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1 NP pre plochy nadmerných záhrad celkov Z1 (pozri kapitolu č. 2.17.1)
1 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie pre č. (D4)-02/2007
2 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie pre ostatné celky, v celkoch 1, D5-5 3 NP pre
bytové domy a polyfunkčné objekty
0,2 pre (D4)-02/2007
0,3 pre ostatné celky
0,5 pre (D4)-02/2007
0,4 pre ostatné celky
izolované rodinné domy
dvojdomy/radové rodinné domy – len v doplnkovom rozsahu max. 20% zastavaných plôch
min. výmera pozemkov 500 m2 / 1 RD s 1 b. j. + 300 m2 na každú ďalšiu b. j.
výstavbu v plochách nadmerných záhrad existujúcej obytnej zástavby (v priestorovom
celku regulácie Z1) povoliť len ak sú dodržané podmienky podľa kapitoly č. 2.17.1
výstavba bytových domov resp. a polyfunkčných objektov s bývaním je podmienená ich
sústredením do jedného celku v rámci lokality a vizuálnym oddelením od rodinných domov
(napr. zeleňou, komunikáciou ...)
dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. Z3, 11, Z1,Z2,D1-1/2011: Plochy s prevládajúcou
výrobnou funkciou (výrobné územia):
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)

prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

výrobné prevádzky, poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné podnikateľské
aktivity (Z3)
plochy a areály priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a technického vybavenia
(Z1,Z2,D1-1/2011)
zeleň, ihriská a oddychové plochy pre zamestnancov
občianska vybavenosť
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie a v dotyku s obytnou zástavbou aj všetky druhy činností, ktoré sú
veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia podľa § 3 ods. 2a zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:
Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

2 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie pre Z3
20 m pre Z1,Z2,D1-1/2011
0,3 pre Z3
0,5 pre Z1,Z2,D1-1/2011
0,4 pre Z3
0,2 pre Z1,Z2,D1-1/2011
dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. Z4, D6-5: Plochy s výrobnou a obytnou funkciou
(zmiešané územia):
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

rodinné farmy - výrobné prevádzky, poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné
podnikateľské aktivity, bývanie, rekreácia a agroturistika
zeleň, ihriská a oddychové plochy
občianska vybavenosť
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:
Min. koeficient
zelene:
Druh zástavby RD:
Špecifické
regulatívy:
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2 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie
0,2
0,5
izolované rodinné domy
výstavbu v plochách nadmerných záhrad existujúcej zmiešanej zástavby výrobno-obytnej
(v priestorovom celku regulácie Z4) povoliť len ak sú dodržané podmienky podľa kapitoly č.
2.17.1
dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. Z4,D3-02/2007: Plochy s prevládajúcou rekreačnou
funkciou (rekreačné územia)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)

neprípustné
využitie

rekreácia - zariadenia pre agroturistiku a drobnochov hospodárskych zvierat
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
zeleň, ihriská a oddychové plochy
občianska vybavenosť - základná (služby – hlavne ubytovacie a stravovacie,
maloobchodné prevádzky)
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

1 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

0,5

0,2

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Regulatívy pre existujúce cintoríny a priestorový celok regulácie č. 4, v prípade schválenia
aktualizácie ÚPN aj č. (23): Ostatné plochy (cintorín)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

cintorín
zeleň a oddychové plochy
občianska vybavenosť súvisiaca s pohrebníctvom
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:
Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:
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1 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie
0,85
(do zastavanosti sú započítané aj hrobové miesta, ktoré sú „zelené“)
-- (nie je určený)
dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorový celok regulácie č. 24: Ostatné plochy (verejná zeleň, občianska
vybavenosť)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

verejná zeleň,
občianska vybavenosť.
oddychové plochy
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

2 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

0,4

0,3

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Regulatívy pre priestorový celok regulácie č. 19: Ostatné plochy (šport, rekreácia, občianska
vybavenosť)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)

šport, rekreácia,

prípustné využitie
(max. 40%)

zeleň a oddychové plochy

neprípustné
využitie

občianska vybavenosť
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

2 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

0,6
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0,1

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorový celok regulácie č. Z2: Ostatné plochy (zeleň, sociálna vybavenosť)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

zeleň,
sociálna vybavenosť
ihriská a oddychové plochy
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

1 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

0,6

0,1

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. N1: Nezastavané územie (plochy poľnohospodárskej
pôdy), do doby schválenia aktualizácie ÚPN aj výhľadové rozvojové zámery č. (6), (20), (21), (22),
(23), (D4)-01/2007
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)

neprípustné
využitie

poľnohospodárska pôda
trvalé kultúry: sady, vinohrady,
lesné plochy a nelesná vegetácia,
vodné plochy,
trávne porasty
trasy a plochy dopravného a technického vybavenia, prechádzajúce územím.
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

0 NP / 0 m

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

-- (nie je určený)
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0,0

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. N2: Nezastavané územie (trvalé kultúry)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)

neprípustné
využitie

trvalé kultúry: sady, vinohrady
lesné plochy a nelesná vegetácia,
trávne porasty,
vodné plochy,
poľnohospodárska pôda
trasy a plochy dopravného a technického vybavenia, prechádzajúce územím.
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

0 NP / 0 m

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

-- (nie je určený)

0,0

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. N3: Nezastavané územie (plochy prvkov ekologického
významu)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

lesné plochy a nelesná vegetácia,
trávne porasty,
vodné plochy,
poľnohospodárska pôda
trvalé kultúry: sady, vinohrady,
trasy a plochy dopravného a technického vybavenia, prechádzajúce územím.
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

0 NP / 0 m

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

-- (nie je určený)
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0,0

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. N4, D1-01/2007: Nezastavané územie (ťažba štrku)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)

neprípustné
využitie

ťažba štrku,
po ukončení ťažby – rekreačné funkcie.
individuálna chatová rekreácia
občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a služieb, ubytovacie
zariadenia
zeleň, ihriská a oddychové plochy
prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:

1 NP + podkrovie, resp. ustúpené podlažie

Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

0,5

0,2

dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. D1-02/2007: Nezastavané územie (doprava)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)
neprípustné
využitie

doprava - cyklotrasa
zeleň a oddychové plochy
pešie trasy
verejné technické vybavenie
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:
Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:
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-- (nie je určená)
-- (nie je určený)
-- (nie je určený)
dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11
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Regulatívy pre priestorové celky regulácie č. D2-02/2007: Nezastavané územie (zmiešané plochy
technického vybavenia a ornej pôdy)
Určenie prevládajúcich, prípustných, obmedzujúcich a neprípustných funkcií na využitie plôch:
hlavná funkcia
(min. 60%)
prípustné využitie
(max. 40%)

neprípustné
využitie

zmiešané plochy technického vybavenia a ornej pôdy - technická vybavenosť súvisiaca
s výrobou elektrickej energie (veterný park)
poľnohospodárska pôda
zeleň
cyklistické trasy
príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
všetky ostatné funkcie

Určenie obmedzení priestorového usporiadania plôch:
Max. podlažnosť
(výška) objektov:
Max. koeficient
zastavanosti:
Min. koeficient
zelene:
Špecifické
regulatívy:

-- (nie je určená)
-- (nie je určený)
-- (nie je určený)
dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitol č. 2.17.1 až
2.17.11

Príloha:
Schéma záväzných častí I. (pre celé katastrálne územie), M 1:20000
Schéma záväzných častí II. (pre celé zastavané územie), M 1:5000.
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