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A. SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ  

A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši  

A.1.1.1 Dôvody na obstaranie  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Obec Vydrany je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný 
zákon) obstarávateľom ÚPD obce. V zmysle § 30 stavebného zákona má orgán územného plánovania sledovať, 
či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady v území, resp. najmenej raz za štyri roky 
preskúmať ÚPN, či nie sú potrebné jeho ZaD alebo či netreba obstarať nový ÚPN. 

Na základe požiadaviek obce a jej občanov na rozvoj obce a iné zmeny riešenia platného ÚPN, obec pristúpila k 
spracovaniu ZaD platnej ÚPD.   

A.1.1.2 Požiadavky na spracovanie a rozsah  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Textová časť obsahuje v časti A.1.1.4 – Ciele riešenia – prehľadné zhrnutie spracovania zmien a doplnkov ÚPN 
obce po jednotlivých lokalitách. Záväzná časť je spracovaná formou zmien a doplnkov všetkých kapitol 
pôvodného textu. Smerná časť je spracovaná formou úprav dotknutých kapitol (kapitoly, ktoré nie sú úpravami 
dotknuté, nie sú v textovej časti uvádzané). 

Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na výrezy všetkých výkresov „ÚPN obce Vydrany“ v znení „Zmien 
a doplnkov č. 1, 2, 3“ (výkresy č. 1-6), spracované v úplnom znení.  

A.1.1.3 Východiskové podklady  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Pre „Zmeny a doplnky č. 4“ boli východiskové najmä tieto podklady: 

 Záväzná časť „ÚPN regiónu TTSK”, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Trnavského 
samosprávneho kraja č. 33/2014 

 „ÚPN obce Vydrany" v znení neskorších zmien a doplnkov (ZaD č. 1, 2, 3), dátum spracovania: spracovateľ: 
ÚPn s. r. o., schválený uznesením OZ č. 139 zo dňa 22.08.2011 

 Uznesenie OZ Vydrany č. 592 zo dňa 28.03.2022 o začatí procesu obstarávania zmien a doplnkov č. 4 ÚPN 
obce Vydrany s určením rozsahu zmien a doplnkov. 

A.1.1.4 Ciele riešenia  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Hlavné ciele riešenia „Zmien a doplnkov č. 4“ sú definované v tabuľke č. 1 a 2.  
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Tabuľka č. 1: Navrhované ZaD s plošným priemetom –  rozvojové zámery (priestorové celky regulácie) 

Označ. lokality podľa 
platného ÚPN 

Označ. 
lokality 
podľa 
ZaD č. 4 

Hlavná funkcia podľa 
platného ÚPN / 
označenie 
regulačného bloku 

Navrhovaná 
hlavná funkcia 
podľa ZaD č. 4 / 
označenie 
regulačného 
bloku 

Účel navrhovaných ZaD 

-- 

 

1-4 Poľnohospodárska 
pôda / P 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R1 

Nová rozvojová plocha 

 

7-2 (časť) 
 

2-4 Zmiešané územie 
výroby 
nepoľnohospodárskej 
a služieb / VS 

Zmiešané 
územie športu, 
telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti / ŠO 

Rozvojová plocha schválená 
v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie  

 

9 (časť) 3-4 Rekreácia / RE Zmiešané 
územie športu, 
telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti / ŠO 

Rozvojová plocha schválená 
v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie  

 

-- 

(existujúce plochy 
nepoľnohospodárskej 
výroby a skladov, 
NDV) 

4-4 Nepoľn. výroba a 
sklady / NV 

Plošné prvky 
ekologickej stability / 
E 

Zmiešané 
územie športu, 
telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti / ŠO 

Nová rozvojová plocha 

 

-- 

(existujúce plochy 
verejnej zelene) 

5-4 Verejná zeleň / Z Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

Nová rozvojová plocha 

 

-- 

(existujúce plochy 
rodinných domov - 
vnútrobloky) 

6-4 Bývanie v rodinných 
domoch / R 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

Nová rozvojová plocha 

 

-- 
(existujúce plochy 
rodinných domov – 
stavebná medzera) 

7-4 Bývanie v rodinných 
domoch / R 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R2 

Nová rozvojová plocha 
 

1-1 8-4 Šport a telovýchova / 
Š 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

Rozvojová plocha schválená 
v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie  

2-1 9-4 Dopravná 
vybavenosť / D 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

Rozvojová plocha schválená 
v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie  

3-1 (časť) 10-4 Bývanie v bytových 
domoch / B 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

Rozvojová plocha schválená 
v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie  

4-1  11-4 Bývanie v bytových 
domoch / B 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R2 

Rozvojová plocha schválená 
v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie  

-- 

(existujúce plochy 
obč. vybavenosti) 

12-4 Občianska 
vybavenosť / O 

Bývanie 
v bytových 
domoch / B2 

Nová rozvojová plocha 
(zásadná zmena exist. 
funkcie) 
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Označ. lokality podľa 
platného ÚPN 

Označ. 
lokality 
podľa 
ZaD č. 4 

Hlavná funkcia podľa 
platného ÚPN / 
označenie 
regulačného bloku 

Navrhovaná 
hlavná funkcia 
podľa ZaD č. 4 / 
označenie 
regulačného 
bloku 

Účel navrhovaných ZaD 

-- 
(existujúce plochy 
rodinných domov - 
vnútrobloky) 

13-4 Bývanie v rodinných 
domoch / R 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

Nová rozvojová plocha 

-- 
(existujúce plochy 
NDV) 

14-4 Plošné prvky 
ekologickej stability / 
E 

Hospodárska 
usadlosť / H 

Nová rozvojová plocha 
 

Ostatné ZaD (neuvedené v Tabuľke č. 1) nemajú plošný priemet a sú v dokumentácii vyznačené bez číselného 
označenia. Jedná o tieto ZaD: 

Tabuľka č. 2: Navrhované ZaD ostatné 

Porad. č. 
navrhovaných ZaD 

Účel navrhovaných ZaD a podrobný popis 

a. Návrh komunikácií a súvisiacich trás a zariadení tech. infraštruktúry pre rozvojové 
plochy a s tým súvisiace zmeny v kontaktných plochách 

b. Priemet aktuálneho stavu – prieskumné územia a iné územia s obmedzeniami, 
ochranné pásmo pohrebiska 30 m (podľa VZN č. 1/2020), komunikácie a inžinierske 
siete, súvisiace s rozvojovými plochami 

c. Priemet nového RÚSES okresu Dunajská Streda 
d. Doplnenie adaptačných opatrení, vyplývajúcich zo Stratégie adaptácie SR na 

nepriaznivé dôsledky zmeny klímy  

e. Zmeny regulácie: 

- doplnenie špecifickej regulácie v existujúcom výrobnom areáli (regulačný blok „v“) 
s cieľom umožniť výstavbu zberného dvora a kompostárne 

- určenie regulatívov pre „vnútrobloky“ * v zastavanom území  
- zosúladenie platného ÚPN s neskoršími zmenami a doplnkami (najmä odstránenie 

duplicity textov) 

- ďalšie úpravy vyznačené najmä v texte záväznej časti, osobitne: zosúladenie 
s platnými právnymi predpismi a doplnenie definícií a vysvetliviek. 

* Definíciu „vnútroblokov“ pozri v kapitole č. B.13. 

Časový horizont „Zmien a doplnkov č. 4“ sa predpokladá do r. 2040. 

Po spracovaní „Zmien a doplnkov č. 4“ budú tieto prerokované podľa § 22 v súvislosti s § 31 stavebného zákona 
s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na posúdenie dodržania postupu 
obstarávania Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky a následne predložené na schválenie 
Obecnému zastupiteľstvu vo Vydranoch. 

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Obec Vydrany má spracovaný „ÚPN obce Vydrany“, schválený uznesením OZ č. 139 zo dňa 22.08.2011.  
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Pôvodný ÚPN bol tri krát aktualizovaný – „Zmenami a doplnkami č. 1, 2, 3“. Pôvodná dokumentácia je aj 
naďalej vhodnou dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja obce Vydrany. „Zmeny a doplnky č. 4“ 
menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu len v rozsahu podľa hlavných cieľov, definovaných v  
predchádzajúcom texte. 

A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom ku konceptu  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Zadanie ÚPN obce bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie ÚPN obce 
Vydrany (schválené uznesením č. 2 zo dňa 27.01.2010). Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a 
doplnky č. 4“, iné zadanie nebolo vypracované. 

„Zmeny a doplnky č. 4“ sú v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja v platnom „ÚPN obce Vydrany“ a s jeho 
„Zadaním“. 

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE   

A.2.1 Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 4“ sú lokality č. 1-4 až 14-4, nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Vydrany – Tabuľka č. 1, ako aj ďalšie ZaD podľa Tabuľky č. 2 v kapitole č. A.1.1.4.  

A.2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Priemet ÚPN regiónu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bol v ÚPN obce Vydrany spracovaný v „Zmenách 
a doplnkoch č. 3“ a opakovane ho neuvádzame. 

A.2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Rozvojové plochy „Zmien a doplnkov č. 4“ vytvárajú podmienky pre bývanie v RD a preto umožnia nárast počtu 
b. j. a trvalo bývajúcich obyvateľov (odhadujeme cca 100 b. j.). Vytvárajú podmienky pre šport, 
telovýchovu, občiansku vybavenosť a hospodársku usadlosť, preto umožnia nárast počtu pracovných príležitostí 
(odhadujeme cca 20 pracovných miest). 

A.2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému 
ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení  

A.2.11.1 Návrhy ochrany prírody a tvorby krajiny  

  Celý text vrátane podnadpisov sa nahrádza textom, ktorý znie:  

NPR Klátovské rameno (EČ 807)  

 Územie o rozlohe 306,44 ha leží v k. ú. Dolné Topoľníky, Veľké Blahovo, Dunajský Klátov, Dolná Potôň, 
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Vydrany. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1993 vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23. 3. 1993. V 
zákone NR SR č. 287/1994 Z. z. bolo zaradené medzi národné prírodné rezervácie (NPR). Je zaradené v  5. 
stupni ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy.  

 Územie predstavuje geomorfologicky, biologicky a krajinársky mimoriadne cenný priestor so zachovalými 
spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexmi typických lužných lesov. Výskyt vzácnych a chránených 
druhov rastlín a živočíchov. Zóna ticha uprostred poľnohospodárskej krajiny Podunajskej nížiny. 

Európska sústava chránených území Natura 2000 

Územia európskeho významu  

Národný zoznam území európskeho významu bol aktualizovaný uznesením Vlády SR č. 495 z 25. októbra 2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č. 1/201 z 3. 10. 2012, ktorým sa vydáva národný zoznam území 
európskeho významu. V riešenom území sa nachádzajú:  

SKUEV0075 Klátovské rameno 

 Územie o rozlohe 272,13 leží v k. ú. Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Horné 
Topoľníky, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Vydrany, Veľké Blahovo. Je zaradené v 3.-5. stupni 
ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy.  

 Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 
- 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy  
- 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition  
- 6510 Nížinné a podhorské kosné lúky  
- 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek  
- 91G0* Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy  

 Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
- kunka červenobruchá (Bombina bombina),  
- vydra riečna (Lutra lutra),  
- roháč obyčajný (Lucanus cervus),  
- lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus),  
- čík európsky (Misgurnus fossilis),  
- hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),  
- hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),  
- pĺž severný (Cobitis taenia),  
- boleň dravý (Aspius aspius),  
- plotica lesklá (Rutilus pigus)  

SKUEV0822 Malý Dunaj 

 Územie o rozlohe 1738,44 ha leží v k. ú. Bernolákovo, Blahová, Čečínska Potôň, Dedina Mládeže, Dedinka 
pri Dunaji, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dolné Topoľníky, Dolný Chotár, Eliášovce, Horné Janíky, Horné 
Mýto, Horné Topoľníky, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Ivanka pri Dunaji, Jahodná, Jelka, Kolárovo, Kostolná 
pri Dunaji, Malé Blahovo, Malinovo, Most pri Bratislave, Nivy, Nová Jelka, Nová Ves pri Dunaji, Nové 
Osady, Okoč, Orechová Potôň, Ostrov, Potônske Lúky, Rastice, Ružinov, Šoriakoš, Tomášikovo, Tomášov, 
Trhová Hradská, Tureň, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Vlky, Vrakuňa, Vydrany, Zálesie. Je zaradené v 2. stupni 
ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy.  

 Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany: 
- 91E0* Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy  
- 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených 

cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition  
- 3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a 
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Bedintition p.p. 
- 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion 
- 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia 

Orchideaceae) 
- 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

 Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: 
- kunka červenobruchá (Bombina bombina),  
- vydra riečna (Lutra lutra),  
- roháč obyčajný (Lucanus cervus),  
- lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus),  
- čík európsky (Misgurnus fossilis),  
- hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),  
- hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),  
- pĺž severný (Cobitis taenia),  
- boleň dravý (Aspius aspius),  
- plotica lesklá (Rutilus pigus)  

A.2.11.2 Návrh prvkov MÚSES 

  Celý text vrátane podnadpisov sa nahrádza textom, ktorý znie:  

Priemet RÚSES okresu Dunajská Streda (2019) do riešeného územia 

Biocentrá 

Biocentrá regionálneho významu:  

 RBc2 Blahovské rybníky  

Ide o najbližšie biocentrum regionálneho významu, prepojené regionálnym biokoridorom RBK5 na riešené 
územie, tvoria ho plochy trávnych porastov podmáčaných na rašelinových pôdach a niekoľko vodných 
kanálov. Nachádza sa mimo riešené územie, ale tvorí prvok kostry ÚSES. 

Biokoridory 

Biokoridory nadregionálneho významu:  

 NRBk1 Malý Dunaj - Klátovské rameno (NRBk1a Malý Dunaj, NRBk1b Klátovské rameno)  

Pôvodne existujúci funkčný hydrický biokoridor nadregionálneho významu ako Tok rieky Malý Dunaj 
(1994), ktorého súčasťou bolo okolie vlastného toku Malého Dunaja a okolie Klátovského ramena. V roku 
2000 preklasifikovaný na biocentrum nadregionálneho významu Malý Dunaj - Klátovské rameno. Pre 
potreby vypracovania RÚSES a z dôvodu uplatnenia návrhov v praxi bolo navrhnuté rozdelenie a úprava 
hraníc veľkoplošného biocentra. Vznikol definovaný NRBk Malý Dunaj - Klátovské rameno, ktorý je členený 
na dve vetvy: NRBk1a Malý Dunaj a NRBk1b Klátovské rameno. Hranice boli upravené podľa existujúcich 
prirodzených bariér, ku ktorým bola započítaná ochranná zóna v šírke 100 m. Predstavuje časť vodného 
toku Malý Dunaj so sústavou jeho ramien. Má charakter nížinnej meandrujúcej rieky s výskytom vzácnych 
vodných a močiarnych spoločenstiev medzi katastrálnymi územiami obcí Janíky a Okoč. 
Navrhujeme zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu chemických látok v 
území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, dôsledné odstraňovanie 
inváznych druhov rastlín, zosúladiť spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny so záujmami 
ochrany prírody a prírodných zdrojov, vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva (najmä ornej pôdy) v 
nivných oblastiach a aplikovať ekologické formy hospodárenia v príbrežnej zóne. 
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Biokoridory regionálneho významu:  

 RBk5 Starý Klátovský kanál  

V roku 2000 boli Starý Klátovský kanál a Klátovský kanál spoločne tvorili nadregionálny biokoridor 
Klátovský kanál - Starý Klátovský kanál, ktorý spájal nadregionálne biocentrá Potônskú mokraď a Malý 
Dunaj. Biocentru Potônská mokraď zanikol predmet ochrany a v návrhu došlo k preradeniu na regionálne 
biocentrum. Preto bolo navrhnuté aj jeho preradenie a oddelenie od Klátovského ramena, ktoré ako 
biokoridor zanikol. Upravené boli tiež jeho hranice, ktoré kopírujú prirodzené bariéry, ku ktorým bola 
započítaná ochranná zóna v šírke 50 m. Navrhnutý RBk5 Starý Klátovský kanál leží v intenzívne využívanej 
poľnohospodárskej krajine. Tok je porastený krovinami a trávnymi porastmi. Pred obcou Dunajský Klátov 
sa vlieva do Klátovského kanála. V tejto časti sú brehy porastené lužnými lesmi. 

Navrhujeme zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu chemických látok v 
území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, dôsledné odstraňovanie 
inváznych druhov rastlín, vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva (najmä ornej pôdy) v nivných 
oblastiach a aplikovať ekologické formy hospodárenia v príbrežnej zóne, zmena organizácie veľkoblokovej 
ornej pôdy na maloblokovú, odstránenie nelegálnych skládok. 

Označenie 
biokoridoru  Názov biokoridoru  

RÚSES 
(1994)/ 
rozloha 
(ha)  

Návrh prvkov 
ÚSES v ÚPN 
VÚC TT kraja/ 
rozloha (ha)  

GNÚSES 
(2000)/ 
rozloha (ha)  

Aktualizácia 
RÚSES/ 
rozloha (ha)  

NRBk1  Malý Dunaj - Klátovské 
rameno  

3441,10  3441,10  905,20  3576,71  

NRBk1a  Malý Dunaj   -  -  -  2595,57  

NRBk1b  Klátovské rameno  -  -  -  981,14  

RBk5  Starý Klátovský kanál  1186,70  736,50  -  87,50  

Charakteristika biokoridorov a návrh manažmentových opatrení: 

 NRBk1 Malý Dunaj - Klátovské rameno (NRBk1a Malý Dunaj, NRBk1b Klátovské rameno)  

Kategória: hydrický nadregionálny biokoridor  
Výmera a celková dĺžka: 3576,71 ha/94,60 km (NRBk1a Malý Dunaj 2595,57 ha/68,34 km a NRBk1b 
Klátovské rameno 981,14 ha/26,26 km)  

Stav: vyhovujúci  

Príslušnosť k. ú.: NRBk1a Malý Dunaj - Janíky, Zlaté Klasy, Nový Život, Blahov, Horná Potôň, Michal na 
Ostrove, Orechová Potôň, Veľké Blahovo, Vydrany, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Ohrady, Horné 
Mýto, Trhová Hradská, Topoľníky, Okoč. NRBk1b Klátovské rameno - Orechová Potôň, Veľké Blahovo, 
Vydrany, Dunajská Streda, Malé Dvorníky, Jahodná, Dunajský Klátov, Ohrady, Horné Mýto, Trhová 
Hradská, Topoľníky.  
Charakteristika a trasa biokoridoru: meandrujúci nížinný tok prevažne s prírodnými brehmi s porastom 
lužných lesov s výskytom vzácnych vodných a močiarnych spoločenstiev. Biokoridor začína v katastrálnom 
území Janíky, sleduje hlavný tok Malého Dunaja a pri Orechovej Potôni, časť Lúky sa rozdeľuje. Pokračuje 
dvoma ramenami - NRBk1a  Malý Dunaj a  NRBk1b  Klátovské rameno ktoré v Topoľníkoch opäť vyústi do 
Malého Dunaja. V katastrálnom území obce Okoč opúšťa okres Dunajská Streda. Klátovské rameno 
predstavuje národnú prírodnú rezerváciu, geomorfologicky, biologicky a krajinársky mimoriadne cenný 
priestor so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexmi typických lužných lesov. Vyznačuje 
sa výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Predstavuje zónu ticha uprostred intenzívne 
poľnohospodársky využívanej krajiny Podunajskej nížiny. V Klátovskom ramene a jeho okolí žijú viaceré 
vzácne a chránené živočíšne druhy ako kunka červenobruchá (Bombina bombina), vydra riečna (Lutra 
lutra), labuť veľká (Cygnus olor), volavka popolavá (Ardea cinerea), lyska čierna (Fulica atra), bocian biely 
(Ciconia ciconia) atď. Bol tu zaznamenaný výskyt asi 80 druhov vtáctva, z toho 70 tu priamo hniezdi. 
Výskumom sa zdokumentovalo 102 druhov chrobákov, z ktorých druh rodu Dorytomus bol opísaný ako 
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nový, na svete dosiaľ neznámy druh. Hlavnými drevinami rastúcimi v okolí ramena sú topoľ čierny 
(Populus nigra), topoľ biely (Populus alba), vŕba krehká (Salix fragilis), vŕba biela (Salix alba), jaseň štíhly 
(Fraxinus excelsior) a jelša lepkavá (Alnus glutinosa). Bohato zastúpené sú tiež kroviny, hlavne hlohy 
(Crataegus spp.), plamienok plotný (Clematis vitalba), svíb krvavý (Swida sanguinea), bršlen európsky 
(Eunymus europaeus) a brečtan popínavý (Hedera helix). Z vodného rastlinstva treba sú to zastúpené 
napr. truskavec obyčajný (Hippuris vulgaris), lekno biele (Nymphaea alba), leknica žltá (Nuphar lutea), 
vodomor kanadský (Elodea canadensis) a stolístok praslenatý (Myriophyllum verticillatum), pálka 
širokolistá (Typha latifolia) a i.  

Legislatívna ochrana, genofondové lokality: NPR Klátovské rameno (5. stupeň ochrany), SKUEV0075 
Klátovské rameno, SKUEV0083 Eliášovský les, zastúpené sú genofonovo významné lokality GL15 Bystrý 
potok, GL16 Klátovské rameno, GL19 Šiance, GL20 Les pri Žrebčinci, GL21 Eliašovský les  
Ohrozenia, konfliktné uzly: enormné rozširovanie inváznych druhov bylín ako zlatobyľ obrovská (Solidago 
gigantea), astra novobelgická (Aster novi – belgii), netýkavka žľaznatá (Impatiens glandulifera), intenzívna 
poľnohospodárska činnosť hlavne v meandroch rieky, ktorá spôsobuje eutrofizáciu vody, možný negatívny 
prejav poľovníctva, rybárstva a rekreácie, prítomnosť nelegálnych skládok odpadov, za konflikný uzol 
možno považovať hať na styku Malého Dunaja a Čiernej vody (katastrálne územie Veľké Blahovo, 
Orechová Potôň).  

Manažmentové opatrenia: zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu 
chemických látok v území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, 
dôsledné odstraňovanie inváznych druhov rastlín, zosúladiť spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej 
krajiny so záujmami ochrany prírody a prírodných zdrojov, vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva 
(najmä ornej pôdy) v nivných oblastiach a aplikovať ekologické formy hospodárenia v príbrežnej zóne 

 RBk5 Starý Klátovský kanál  
Kategória: hydrický biokoridor regionálneho významu  

Výmera a celková dĺžka: 87,50 ha/10,21 km  

Stav: vyhovujúci  

Príslušnosť k. ú.: Veľké Blahovo, Vydrany, Dunajská Streda, Malé Dvorníky, Dunajský Klátov 
Charakteristika a trasa biokoridoru:   

Predstavuje časť kanála, ktorá je vymedzená je časťou od RBc2 Blahovské rybníky po Dunajský Klátov, kde 
sa napája na Klátovský kanál. Od RBc2 Blahovské rybníky je tvorený niekoľkými napriamenými časťami, 
ktoré sú pospájané v uhloch, ktoré imitujú meandre toku. V tejto časti biokoridor zahrňuje prevažne 
líniovú drevinovú vegetáciu, miestami sa vyskytujú trávinno-bylinné spoločenstvá. Na koridor 
bezprostredne nadvädzuje intenzívne využívaná orná pôda. V druhej časti nadobúda prírodzenejší 
charakter, ktorý je dotvorený porastmi lužných lesov, mokraďových spoločenstiev a porastom trste. V 
tejto časti biokoridor prechádza intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou, no bezprostredný 
kontakt veľkoblokovej ornej pôdy sčasti eliminujú vegetačné prvky pozdĺž toku.  

Legislatívna ochrana, genofondové lokality: územie nemá priemet s osobitne chránenou časťou prírody 
Slovenska, zastúpená je genofonovo významná lokalita GL57 Ceceg  
Ohrozenia, konfliktné uzly: intenzívna poľnohospodárska činnosť, nadmerné používanie agrochemikálií, 
možný negatívny prejav poľovníctva, rybárstva a rekreácie, prítomnosť nelegálnych skládok odpadov, 
prenikanie inváznych druhov rastlín do spoločenstiev  
Manažmentové opatrenia: zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu 
chemických látok v území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, 
dôsledné odstraňovanie inváznych druhov rastlín, vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva (najmä 
ornej pôdy) v nivných oblastiach a aplikovať ekologické formy hospodárenia v príbrežnej zóne, zmena 
organizácie veľkoblokovej ornej pôdy na maloblokovú, odstránenie nelegálnych skládok   
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Charakteristika identifikovaných genofondových lokalít (GL): 

označ. 
GL  Názov   

Výmera 
(ha)  

Katastr. 
územia  

Charakteristika lokality  Ohrozenie   
Manažmentové 
opatrenia  

GL16 Klátovské 
rameno 

356,42 Orechová 
Potôň, 
Veľké  
Blahovo,  
Vydrany, 

Tvoria ho lesné porasty 
tvrdého luhu s viac-menej 
prirodzeným zložením 
alebo blízkym 
prirodzenému 
drevinovému zloženiu 
napr.  jaseň úzkolistý 
(Fraxinus angustifolia), 
topoľ čierny (Populus 
nigra), topoľ biely 

negatívny vplyv 
lesného 
hospodárstva, 
ťažba dreva, 
pestovanie 
monokultúr, 
rozširovanie 
inváznych 

zosúladiť záujmy 
lesného 
hospodárstva so 
záujmami ochrany 
prírody a krajiny, 
prirodzený spôsob 
obnovy, 

GL57 Ceceg 49,72 Veľké 
Blahovo,  
Vydrany,  
Dunajská  
Streda, 
Malé  
Dvorníky, 
Dunajský  
Klátov, 
Veľké  
Dvorníky 

Systém kanálov a sezónne 
zamokrených kanálov s 
líniovou drevinovou a 
krovinnou vegetáciou po 
oboch brehoch 
Klátovského a Starého 
klátovského ramena. 
Zastúpené sú biotopy 
nížinné až horské vodné 
toky s vegetáciou zväzu 
Ranunculion fluitantis a 
CallitrichoBatrachion, 
mezo - až eutrofné 
poloprirodzené a umelé 
vodné nádrže so stojatou 
vodou s plávajúcou 
a/alebo ponorenou 
vegetáciou, makrofytná 
vegetácia plytkých 
stojatých vôd (Ranunculion 
aquatilis), spoločenstvá 
bylín 

rozširovanie 
inváznych druhov 
rastlín,  
rozširovanie 
nepôvodných 
druhov rastlín, 
rozširovanie 
nepôvodných 
druhov 
živočíchov, 
zarastanie brehov 
kanála, intenzívna 
poľnohospodárska 
činnosť   

regulácia porastu 
trstiny, pri 
intenzívne 
využívaných 
poľnohospodárskych 
pozemkoch 
ponechať 
dostatočne široký 
pás extenzívne 
využívanej plochy, 
schopnej zachytávať 
nepriaznivé vplyvy z 
okolitých, hlavne 
intenzívne 

Návrh prvkov MÚSES 

 mBC1 Margitin háj – biocentrum miestneho významu, tvoria ho lesné porasty pri toku Klátovského kanála. 
Lesné porasty sú lužné dubovo – brestovo – jaseňové lesy.  

Navrhujeme lesy hospodárske prekategorizovať na lesy osobitného určenia. 

 mBK1 Klátovský kanál (nový) – biokoridor miestneho významu – tvoria ho plochy NDV, vodný kanál, 
prepája rBC Potôňsku mokraď s mBC1 Margitin háj.  
Navrhujeme doplniť brehové porasty, vytvoriť menšie plochy NDV pri prechode cez ornú pôdu. 

 mBK2 - biokoridor miestneho významu, tvoria ho vodné kanále, lesné porasty tvoriace vetrolamy a pásy 
NDV, prepája nBK 7 s mBC1 a rBK17. Je posilnený niekoľkými plošnými interakčnými prvkami. 

Navrhujeme rozšíriť pásy lesných porastov a NDV . 

 Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biokoridorov a biocentier. Sú tvorené plochami  nelesnej 
drevinovej vegetácie, malými lesnými porastmi v ornej pôde (remízky), plochami TTP a plochami verejnej 
zelene v obci. Interakčné prvky plošné navrhujeme na ploche cintorína, na malých lesných porastoch, . 

 Interakčné prvky líniové sú navrhované ako aleje pri komunikáciách  a ako pásy izolačnej zelene okolo 
športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú ale aj estetickú. 
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 Líniová zeleň pôdoochranná – navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 100ha a na plochách  
ornej pôdy poškodenou veternou eróziou. Sú to pásy zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia pôsobeniu 
erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, ktoré plnia tú istú funkciu ale 
nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. 

 Plochy nelesnej drevinovej vegetácie (NDV) - je to zeleň na plochách navrhovaných na biocentra 
a biokoridory ( v našom návrhu iba na plochách biokoridoru).  

Pri návrhu výsadby tejto zelene je potrebné drevinovú skladbu konzultovať s oddeleniami Štátnej ochrany 
prírody. Navrhovaná drevinová skladba  by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe potenciálnej 
prirodzenej vegetácie daného územia. 

A.2.11.3 Návrhy ekostabilizačných opatrení 

  Celý text vrátane podnadpisov sa nahrádza textom, ktorý znie:  

Manažmentové opatrenia prvkov RÚSES: 

 MO14 - zriadiť prechodnú (pufrovaciu) zónu medzi hydrickými ekosystémami a poľnohospodárskou 
krajinou za účelom tlmenia negatívnych vplyvov intenzívneho poľnohospodárstva  

 MO15 - doplniť resp. vysadiť brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov a plôch a zabezpečiť ich 
ochranu  

 MO16 - vykonávať pravidelnú údržbu brehovej vegetácie a koryta vodných tokov za účelom zaistenia 
prietočnosti   

Ekostabilizačné opatrenia: 

 E2 - zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine, 
rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky (mezoštruktúry až mikroštruktúry) 

 E22 - zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie v okolí antropogénnych objektov s nepriaznivými  

 vplyvmi na životné prostredie - poľnohospodárske a priemyselné objekty, skládky  

 E27 - zosúladiť rekreačné aktivity s ochranou prírody  

 E28 - výsadba vetrolamov 

Hydroekologické opatrenia: 

 H2 – monitorovať kvalitu povrchových vôd, eliminovať vypúšťanie odpadových vôd. 

A.2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia  

A.2.12.1 Doprava 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V „ZaD č. 4“ je zakreslený existujúci stav komunikácií, súvisiaci s lokalitou č. 1-4 a lokalitami č. 8-4 až 10-4: 

 obslužná komunikácia C3. 

V „ZaD č. 4“ sú navrhované tieto zámery dopravného významu: 

 obslužná komunikácia C3 

 ukľudnené komunikácie D1 

a je upravený pôvodný návrh v lokalite č. 1, kvôli súvislostiam s lokalitou č. 1-4. 
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Navrhované komunikácie je potrebné riešiť v ďalšom stupni PD v zmysle STN 73 6110. Dopravný priestor 
komunikácií medzi oploteniami pozemkov musí umožňovať pohodlný vjazd a výjazd na pozemok minimálne 
vozidlám o dĺžke 9m. 

V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k iným zmenám v riešení cestnej dopravy. Navrhované lokality sa napoja 
na existujúce komunikácie (pozri výkres č. 3). 

Podrobný návrh dopravného riešenia v navrhovaných lokalitách bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po 
dohode s príslušnými správcami komunikácií.   

A.2.12.2 Vodné hospodárstvo 

Zásobovanie pitnou vodou 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V „ZaD č. 4“ je zakreslený existujúci stav zásobovania pitnou vodou, súvisiaci s lokalitou č. 1-4: 

 rozvod pitnej vody. 

V „ZaD č. 4“ sú navrhované tieto zámery technického významu: 

 rozvod pitnej vody, súvisiaci s návrhom miestnych komunikácií 

a je upravený pôvodný návrh v lokalite č. 1, kvôli súvislostiam s lokalitou č. 1-4. 

V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k iným zmenám v riešení zásobovania pitnou vodou. Navrhované 
lokality sa napoja na existujúcu a navrhovanú rozvodnú sieť (pozri výkres č. 4.A). 

Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude 
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom vodovodu, v súlade s aktuálnymi 
pripojovacími podmienkami.   

Odvodnenie a likvidácia odpadových vôd 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V „ZaD č. 4“ je zakreslený existujúci stav odkanalizovania, súvisiaci s lokalitou č. 1-4: 

 stoková sieť splaškových odpadových vôd 

 čerpacia stanica splaškových odpadových vôd. 

V „ZaD č. 4“ sú navrhované tieto zámery technického významu: 

 stoková sieť splaškových odpadových vôd, súvisiaca s návrhom miestnych komunikácií 

a je upravený pôvodný návrh v lokalite č. 1, kvôli súvislostiam s lokalitou č. 1-4. 

V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k iným zmenám v riešení odkanalizovania. Navrhované lokality sa 
napoja na existujúcu a navrhovanú stokovú sieť (pozri výkres č. 4.A). 

Podrobný návrh riešenia odkanalizovania (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude spracovaný 
v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom kanalizácie, v súlade s aktuálnymi pripojovacími 
podmienkami.   
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A.2.12.3 Energetika 

Zásobovanie zemným plynom 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V „ZaD č. 4“ je zakreslený existujúci stav plynovodnej siete, súvisiaci s lokalitou č. 1-4 a lokalitami č. 8-4 až 10-4: 

 STL plynovod. 

V „ZaD č. 4“ sú navrhované tieto zámery technického významu: 

 STL plynovod, súvisiaci s návrhom miestnych komunikácií 

a je upravený pôvodný návrh v lokalite č. 1, kvôli súvislostiam s lokalitou č. 1-4. 

V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k iným zmenám v riešení zásobovania zemným plynom. Navrhované 
lokality sa napoja na existujúcu a navrhovanú plynovodnú sieť (pozri výkres č. 4.B). 

Podrobný návrh riešenia zásobovania zemným plynom (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude 
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom plynovodu.   

Zásobovanie elektrickou energiou 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V „ZaD č. 4“ je zakreslený existujúci stav zásobovania elektrickou energiou, súvisiaci s lokalitou č. 1-4: 

 elektrické vedenie VN 

 trafostanica 

a je upravený pôvodný návrh v lokalite č. 1, kvôli súvislostiam s lokalitou č. 1-4. 

V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k  zmenám v riešení zásobovania elektrickou energiou. Navrhované 
lokality sa napoja na existujúcu el. sieť a sieť navrhovanú v platnom ÚPN (pozri výkres č. 4.B). V prípade 
nedostatočnej kapacity el. staníc sa navrhne ich rekonštrukcia resp. vybudovanie nových el. staníc. 

Podrobný návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude 
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom el. siete.   

A.2.12.4 Telekomunikácie 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k zmenám v riešení telekomunikácií. Navrhované lokality sa napoja na 
existujúcu verejnú telekomunikačnú sieť.  

Podrobný návrh riešenia telekomunikácií (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude spracovaný v ďalších 
stupňoch PD po dohode s príslušným správcom el. siete.   
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A.2.12.5 Zariadenia špeciálnej technickej vybavenosti 

Zariadenia odpadového hospodárstva 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V dokumentácii „ZaD č. 4“ sa počíta s umiestnením zberného dvora a kompostárne v existujúcom výrobnom 
areáli (regulačný blok „v“, preto dochádza k úpravám funkčnej regulácie v predmetnom regulačnom bloku.  

A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na 
nepoľnohospodárske účely 

A.2.16.1 Poľnohospodárska pôda 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Riešené územie sa nachádza na ploche poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce a mimo zastavaného 
územia, určeného k 1.1.1990. Hranica lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie poľnohospodárskej pôdy sú 
zakreslené vo výkrese č. 6.  

Podľa vyhlášky č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2004 Z. z. – príloha č. 9, ktorá na 
základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí 
poľnohospodárska pôda, ktorá je predmetom zmien v udelenom súhlase, do 1. a 2. skupiny kvality (BPEJ 
0017002, 0036002). Najkvalitnejšou pôdou v k. ú. Vydrany sú kódy 0017002 a 0019002. 

Porovnanie alternatívneho umiestnenia stavby na poľnohospodárskej pôde (§ 12 ods. b/ zákona č. 220/2004 
Z. z.) 

Nulový variant 

„Zmeny a doplnky č. 4“ sa nemôžu spracovávať variantne (pri riešení zmien a doplnkov ÚPD sa vychádza zo 
stavebného zákona, kde sa pri obstarávaní zmien a doplnkov postupuje podľa § 22 - §28 stavebného zákona – v 
zmysle uvedených ustanovení nie je možné predložiť alternatívne riešenie a tak sa zmeny a doplnky ÚPD 
z hľadiska alternatívneho riešenia posudzujú podľa vo vzťahu k nulovému riešeniu).  

Nulový variant preto v prípade „Zmien a doplnkov č. 4“ predstavuje súčasný stav – t. j. stav, ktorý by nastal, ak 
by sa navrhovaná činnosť uskutočnila v zmysle pôvodne navrhovaného funkčného využitia, t. j.: 

 1-4 – „Poľnohospodárska pôda / P“ 

 2-4 – „Zmiešané územie výroby nepoľnohospodárskej a služieb / VS“ (rozvojová plocha č. 7-2 -časť) 

 3-4 – „Rekreácia / RE“ (rozvojová plocha č. 9 -časť) 

 4-4 – „Nepoľn. výroba a sklady / NV“, „Plošné prvky ekologickej stability / E“  

 5-4 – „Verejná zeleň / Z“ 

 6-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R“ 

 7-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R“  

 8-4 – „Šport a telovýchova / Š“ (rozvojová plocha č. 1-1) 

 9-4 – „Dopravná vybavenosť / D“ (rozvojová plocha č. 2-1) 

 10-4 – „Bývanie v bytových domoch / B“ (rozvojová plocha č. 3-1 - časť) 

 11-4 – „Bývanie v bytových domoch / B“ (rozvojová plocha č. 4-1) 
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 12-4 – „Občianska vybavenosť / O“ 

 13-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R“ 

 14-4 – „Plošné prvky ekologickej stability / E“. 

Variant  „rozvojový“ predložený v “Zmenách a doplnkoch č. 4“  

Koncepcia riešenia „Zmien a doplnkov č. 4“ – ako variantu „rozvojového“ – uvažuje s rozvojovým zámerom na 
poľnohospodárskej pôde s nasledovným poradovým číslom, funkčnou charakteristikou a uvedením účelu:  

 1-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R1“ - nová rozvojová plocha 

 2-4 – „Zmiešané územie športu, telovýchovy a občianskej vybavenosti / ŠO“ - rozvojová plocha č. 7-2 - časť 
schválená v platnom ÚPN navrhovaná na zmenu funkcie 

 3-4 – „Zmiešané územie športu, telovýchovy a občianskej vybavenosti / ŠO“ - rozvojová plocha č. 9 - časť 
schválená v platnom ÚPN navrhovaná na zmenu funkcie 

 4-4 – „Zmiešané územie športu, telovýchovy a občianskej vybavenosti / ŠO“ - nová rozvojová plocha 

 5-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R3“ - nová rozvojová plocha 

 6-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R3“ - nová rozvojová plocha 

 7-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R2“ - nová rozvojová plocha 

 8-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R3“ - rozvojová plocha č. 1-1 schválená v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie 

 9-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R3“ - rozvojová plocha č. 2-1 schválená v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie 

 10-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R3“ - rozvojová plocha č. 3-1 – časť schválená v platnom ÚPN 
navrhovaná na zmenu funkcie 

 11-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R2“ - rozvojová plocha č. 4-1 schválená v platnom ÚPN navrhovaná 
na zmenu funkcie 

 12-4 – „Bývanie v bytových domoch / B2“ - nová rozvojová plocha (zásadná zmena exist. funkcie) 

 13-4 – „Bývanie v rodinných domoch / R3“ - nová rozvojová plocha 

 14-4 – „Hospodárska usadlosť / H“ - nová rozvojová plocha. 

Obec Vydrany oproti nulovému variantu preferuje variant rozvojový, ktorý pre obec zabezpečí ďalší rozvoj 
funkcie bývania, športu a telovýchovy a občianskej vybavenosti. 

Zdôvodnenie 

Obec Vydrany pristúpila k spracovaniu „ZaD č. 4“ najmä na základe podnetov na doplnenie nových území a iné 
zmeny riešenia platného ÚPN. Obec Vydrany návrhom nových území plánuje poskytnúť obyvateľom reálne 
možnosti najmä pre rozvoj obytnej zástavby, zmiešanej zástavby (šport, telovýchova a občianska vybavenosť) 
a pre rozvoj hospodárskej usadlosti.  

Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely odôvodňujeme najmä tým, že ide o lokality, 
ktoré sú umiestnené v zastavanom území obce a po obvode obce, čím sa neobmedzí možnosť 
obhospodarovania okolitej poľnohospodárskej pôdy. Najrozsiahlejší záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje 
lokalita č. 1-4, ktorá síce zaberá poľnohospodársku pôdu, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie v príslušnom 
katastrálnom území, avšak  záber tejto pôdy považujeme za opodstatnený, a to z dôvodu, že ide o lokalitu 
v nadväznosti na zastavané územie obce, kde sa v súčasnosti formuje nová obytná zástavba (v rámci obce ide 
o územie s najväčším rozvojovým potenciálom, ktorá je z hľadiska zabezpečenia dopravnej a technickej 
infraštruktúry ako aj vysporiadania vlastníckych vzťahov pripravená na výstavbu). 
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Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy 

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. (v znení Zákona 
č. 57/2013 Z. z. a  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. 
z.). Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. Pre vypracovanie 
poľnohospodárskej časti boli použité tieto podklady – bonitované pôdno-ekologické jednotky poskytol ÚPN obce 
Vrakúň v znení neskorších zmien a doplnkov.    

Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PP sú zakreslené vo výkrese č. 7: Návrh na vyňatie PP a LP (M 
1:5000).  

Sumarizácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy: 

Požiadavka na nový záber poľnohospodárskej pôdy (v etape návrhu)   9,0558 ha 
podľa §13 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy  

Požiadavka na zmenu udeleného súhlasu pre záber poľnohospodárskej pôdy      
podľa §13 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy:     1,4892 ha  
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „ZaD č. 4“ 

Žiadateľ: Obec Vydrany, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., Kraj: Trnavský, Obvod: Dunajská Streda 

Lokalita 
č. 

Katastrálne 
územie 

Funkčné využitie Výmera 
lokality 

Predpokladaná výmera 
poľnohosp. pôdy 

Užívateľ 
poľnohosp. 

Vybud. 
hydromelior. 

Časová 
etapa 

Druh pozemku / iná 
informácia 

   v ha celkom Z toho pôdy zariadenia realizácie  
    v ha Skupina 

BPEJ 
výmera 
v ha 

    

1-4 k. ú. Vydrany Bývanie 
v rodinných 
domoch / R1 

8,0200 7,9348 0017002/1  
 

7,9348 súkromník závlahy návrh do 
roku 2040 

orná pôda, 0,0852 ha 
nepoľn. pôda / -- 

4-4 k. ú. Vydrany Zmiešané územie 
športu, telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti / ŠO 

0,6473 0,0829 0017002/1 
 

0,0829 súkromník -- návrh do 
roku 2040 

TTP, 0,5644 ha nepoľn. 
pôda / -- 

5-4 k. ú. Vydrany Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

0,1867 -- ZÚ 
 

-- súkromník -- návrh do 
roku 2040 

0,1867 ha nepoľn. pôda / -- 

6-4 k. ú. Vydrany Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

0,5751 0,5281 ZÚ 
 

0,5281 súkromník -- návrh do 
roku 2040 

záhrada, 0,0470 ha nepoľn. 
pôda / -- 

7-4 k. ú. Vydrany Bývanie 
v rodinných 
domoch / R2 

0,3257 0,3257 ZÚ 
 

0,3257 súkromník -- návrh do 
roku 2040 

orná pôda / – 

12-4 k. ú. Vydrany Bývanie v bytových 
domoch / B2 

0,1854 -- ZÚ 
 

-- súkromník -- návrh do 
roku 2040 

0,1854 ha nepoľn. pôda / -- 

13-4 k. ú. Vydrany Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 

0,1843 0,1843 ZÚ 
 

0,1843 súkromník závlahy  návrh do 
roku 2040 

záhrada / – 

14-4 k. ú. Vydrany Hospodárska 
usadlosť / H 

1,2449 -- -- -- súkromník -- návrh do 
roku 2040 

1,2449 ha nepoľn. pôda / -- 

Spolu -- -- 11,3694 9,0558 – 9,0558 – – – – 
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 4“ – požadované 
zmeny v udelenom súhlase k predchádzajúcim ÚPD, týkajúce sa zmeny funkčného využitia odsúhlasených lokalít 

Žiadateľ: Obec Vydrany, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., Kraj: Trnavský, Obvod: Dunajská Streda 

Lokalita č.  
(ozn. podľa 
udeleného 
súhlasu) 

Kat. 
územie 

Funkčné využitie  
(funkčné využitie 
podľa udeleného 
súhlasu) 

Výmera 
lokality 
v ha  
 

Predpokladaná výmera poľnohosp. 
pôdy 

Užívateľ 
poľnohosp. 
pôdy 

Vybud. 
hydromel. 
zariadenia 

Časová 
etapa 
realizácie 

Druh pozemku / iná 
informácia 

Celkom v ha 
(výmera podľa 
udeleného 
súhlasu) 

Z toho 
Skupina 
BPEJ 

výmera     
v ha 

2-4  
(7-2 - časť) 
 

k. ú. 
Vydrany 

Zmiešané územie 
športu, 
telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti / ŠO 
(Zmiešané územie 
výroby nepoľno-
hospodárskej a 
služieb / VS) 

0,9171 0,4495 
(0,4473) 

0017002/1 
 

0,4495 súkromník -- návrh TTP, 0,4676 ha nepoľn. 
pôda / pre lokalitu bol 
udelený súhlas v procese 
prerokovania ÚPN obce 
Vydrany – Zmeny 
a doplnky č. 2 

3-4 
(9 – časť) 

k. ú. 
Vydrany 

Zmiešané územie 
športu, 
telovýchovy 
a občianskej 
vybavenosti / ŠO 
(Rekreácia / RE) 

0,0641 0,0641 
(2,8893) 

0017002/1 
 

0,0641 súkromník -- návrh TTP / pre lokalitu bol 
udelený súhlas v procese 
prerokovania ÚPN obce 
Vydrany  

8-4 
(1-1) 

k. ú. 
Vydrany 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 
(Šport a 
telovýchova / Š) 

0,2165 0,2165  
(0,2165) 

0017002/1 
 

0,2165 súkromník závlahy návrh orná pôda / pre lokalitu 
bol udelený súhlas 
v procese prerokovania 
ÚPN obce Vydrany – 
Zmeny a doplnky č. 1 

9-4 
(2-1) 

k. ú. 
Vydrany 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 
(Dopravná 
vybavenosť / D) 

0,4126 0,3246 
(0,3743) 

0017002/1 
 

0,3246 súkromník závlahy návrh orná pôda, 0,0880 ha 
nepoľn. pôda / pre 
lokalitu bol udelený 
súhlas v procese 
prerokovania ÚPN obce 
Vydrany – Zmeny 
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Lokalita č.  
(ozn. podľa 
udeleného 
súhlasu) 

Kat. 
územie 

Funkčné využitie  
(funkčné využitie 
podľa udeleného 
súhlasu) 

Výmera 
lokality 
v ha  
 

Predpokladaná výmera poľnohosp. 
pôdy 

Užívateľ 
poľnohosp. 
pôdy 

Vybud. 
hydromel. 
zariadenia 

Časová 
etapa 
realizácie 

Druh pozemku / iná 
informácia 

Celkom v ha 
(výmera podľa 
udeleného 
súhlasu) 

Z toho 
Skupina 
BPEJ 

výmera     
v ha 

a doplnky č. 1 
10-4 
(3-1 - časť) 

k. ú. 
Vydrany 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R3 
(Bývanie 
v bytových 
domoch / B) 

0,2235 0,1878 
(0,7384) 

0017002/1 
 

0,1878 súkromník závlahy návrh orná pôda, 0,0357 ha 
nepoľn. pôda / pre 
lokalitu bol udelený 
súhlas v procese 
prerokovania ÚPN obce 
Vydrany – Zmeny 
a doplnky č. 1 

11-4 
(4-1) 

k. ú. 
Vydrany 

Bývanie 
v rodinných 
domoch / R2 
(Bývanie 
v bytových 
domoch / B) 

0,3530 
 

0,2467 
(0,3530) 

0017002/1 
0036002/2 
 

0,1123 
0,1344 

súkromník závlahy návrh orná pôda, 0,1063 ha 
nepoľn. pôda / pre 
lokalitu bol udelený 
súhlas v procese 
prerokovania ÚPN obce 
Vydrany – Zmeny 
a doplnky č. 1 

Spolu -- -- 2,1868 1,4892 -- 1,4892 -- -- -- -- 

Vysvetlivky k tabuľkám:  

ZÚ = zastavané územie obce 

Skupiny BPEJ, zvýraznené podčiarknutím, patria medzi najkvalitnejšiu pôdu v príslušnom k. ú. 
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B. ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ  

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

 V 2. odseku sa za 1. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 R1: Bývanie v rodinných domoch 

  V 2. odseku sa za 1. odrážku, vyplývajúcu zo ZaD č. 3, vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 R3: Bývanie v rodinných domoch 

  V 2. odseku sa za 2. odrážku, vyplývajúcu zo ZaD č. 3, vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 B2: Bývanie v bytových domoch 

 V 2. odseku sa za 4. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 ŠO: Zmiešané územie športu, telovýchovy a občianskej vybavenosti 

 V 2. odseku sa za 5. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 VS: Zmiešané územie výroby nepoľnohospodárskej a služieb 

 V 2. odseku sa za 10. odrážku vkladajú nové odrážky s textom, ktorý znie:  

 H: Hospodárska usadlosť 

 D1: Dopravná vybavenosť 

 V 2. odseku sa za 12. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 P1: Poľnohospodárska pôda - Orná pôda, trvalé trávne porasty 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  
 
  V závere sa vkladá nový nadpis s textom, ktorý vrátane nadpisu znie:  

Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie 

 Zakreslenie existujúcich funkčných plôch vo výkresoch č. 2A.1, 2A.2 (Komplexný výkres priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia) má len informatívny charakter (zachytáva skutkový stav). Pri 
posudzovaní súladu s ÚPN obce pri povoľovaní novej výstavby, prestavby resp. zmeny funkčného využitia 
v existujúcej zástavbe je potrebné vychádzať z funkčného využitia určeného v kapitole č. B.13 vo vzťahu 
k regulačným blokom, zobrazeným vo výkresoch č. 2B.1, 2B.2 Schéma záväzných častí riešenia (t. j. 
skutkový stav je možné meniť za podmienky dodržania záväznej regulácie pre daný regulačný blok). 
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 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. miery 
zastavania objektmi, min. podielu zelene príp. iné) sa rozumie riešené územie PD na ÚR (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. 4“, sa 
dokončia podľa predpisov platných v čase začatia správneho konania. 

 Doplnkové (prípustné) funkčné využitie tvorí len doplnkovú funkciu k hlavnému (dominantnému) 
funkčnému využitiu, preto môže byť povoľované/realizované až následne resp. súbežne s povoľovaním/ 
realizovaním hlavnej funkcie.  

 Obmedzenia priestorového usporiadania (max. miery zastavania objektmi, min. podielu zelene príp. iné) 
sa netýkajú existujúcich stavieb, ktorých parametre presahujú stanovené obmedzenia (v prípade 
rekonštrukcie môžu byť tieto stavby rekonštruované len do súčasných parametrov). 

 Realizácia výstavby podľa schválených zásad a regulatívov je podmienená rešpektovaním ochranných 
pásiem podľa kapitoly č. B.8. a vybudovaním potrebnej technickej a dopravnej infraštruktúry podľa 
príslušných technických noriem, a to aj z hľadiska širších väzieb. 

B.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH 
PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA, 
URČENIE REGULÁCIE VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH PLÔCH VYJADRENÝCH VO 
VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNEJ LEGENDE (ZÁKAZY, PRÍPUSTNÉ SPÔSOBY A 
KOEFICIENTY VYUŽITIA)  

B.2.1 Určenie regulácie priestorového usporiadania 

 Označenie bodov č. 1. až 16. sa nahrádza odrážkami a označenie bodov č. 12.1 až 12.5 sa vypúšťa.  
 
  V 1. odseku za podnadpisom „maximálna výška objektov“ sa vypúšťa text „(t. j. polovičné podlažie pri 
plochých strechách) do výmery 50% z podlažnej plochy objektu,“ a text „ustupujúce“ sa nahrádza textom, 
ktorý znie:   

ustúpené 

  Celý text 2. odseku za podnadpisom „maximálna výška objektov“ sa vypúšťa.   
 
  V závere za podnadpisom „maximálna výška objektov“ sa vkladá text, ktorý znie:   

Definície pojmov: 



Územný plán obce Vydrany – Zmeny a doplnky č. 4  © 2022 

 

25 ÚPn s.r.o. 
 

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)  

  V 1. odseku za podnadpisom „maximálna miera zastavania objektmi“ sa text „regulačného bloku“ 
nahrádza textom, ktorý znie:  

„stavebného pozemku“ 

  V závere za podnadpisom „maximálna miera zastavania objektmi“ sa vkladá text, ktorý znie:  

Definície pojmov: 

Zastavanou plochou objektom sa rozumie plocha zastavaná budovou (t. j. pozemnou stavbou, ktorá je 
priestorovo uzavretá a zastrešená a je pevne spojená so zemou) = 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. ako plochy zelene ak je nad nimi „terén nad 
podzemnými konštrukciami“ – definíciu pozri v časti „Minimálny podiel 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. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy) 

  V 1. odseku za podnadpisom „minimálny podiel zelene“ sa texty „regulačného bloku“ a „Započítava sa 
verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch (okrem zastavaných a spevnených 
plôch).“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je uvedené):  

„stavebného pozemku“ 

Počíta sa zeleň na rastlom teréne, terénom nad podzemnými konštrukciami (verejná i súkromná zeleň, vzrastlá 
i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch a poľnohospodársky využívanej pôdy). 

  V závere za podnadpisom „minimálny podiel zelene“ sa vkladá text, ktorý znie:  

Definície pojmov: 

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. 

  Text podnadpisu „odstupové vzdialenosti medzi objektmi“ sa nahrádza textom, ktorý znie:   

podmienky umiestnenia stavieb 
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  Pred 1. odsek za podnadpisom „podmienky umiestnenia stavieb“ sa vkladá text, ktorý znie:     

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. 

  V závere za podnadpisom „podmienky umiestnenia stavieb“ sa vkladá text, ktorý znie:   

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).  

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1, ZaD č. 2 a ZaD č. 3, sa vypúšťa.  

B.2.2 Určenie regulácie funkčného využívania územia  

 Označenie bodov č. 1. až 3. sa nahrádza odrážkami.  
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

B.3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA 

 Označenie bodov č. 1. až 5. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 5. odrážke sa vypúšťa text „pri stupni automobilizácie 1:3“.   
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

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

B.4.1 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  

 Označenie bodov č. 2. až 14. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 1. odrážke sa vypúšťajú texty „v kategórii C 9,5 /70“, „73 6110“ a pred text „STN“ sa vkladá text, ktorý 
znie:   

platnej 
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  V 2. odrážke sa vypúšťajú texty „v kategórii MZ 12 (11,5) /50, resp. MZ 8,5/50 vo funkčnej triede B2“, „73 
6110“ a pred text „STN“ sa vkladá text, ktorý znie:   

platnej 

  V 3. odrážke sa vypúšťajú texty „v kategórii C 7,5/70“, „73 6110“ a pred text „STN“ sa vkladá text, ktorý 
znie:   

platnej 

  V 4. odrážke sa vypúšťajú texty „v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 vo funkčnej triede B3“, „73 
6110“ a pred text „STN“ sa vkladá text, ktorý znie:   

platnej 

  V 10. odrážke sa vypúšťa text „73 6110“ a pred text „STN“ sa vkladá text, ktorý znie:   

platnej 

  V 11. odrážke sa vypúšťajú texty „73 6110“, „73 6110 pri stupni automobilizácie 1:3“ a pred texty „STN“ 
sa vkladajú texty, ktoré znejú:   

platnej 

  V 12. odrážke sa vypúšťa text „73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma udáva 
podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73 0531 Ochrana proti hluku 
v pozemných stavbách“ a pred text „STN“ sa vkladá text, ktorý znie:  

platnej 

  V 13. odrážke sa vypúšťa text „dráhy“.   
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

B.4.2 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia  

Zásady a regulatívy všeobecné 

 Označenie bodov č. 1. až 7. sa nahrádza odrážkami.  
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zásady a regulatívy v oblasti vodného hospodárstva 

 Označenie bodov č. 1. až 16. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 6. odrážke sa vypúšťa text „(ktorým bol zrušený zákon č. 666/2005 Z. z.)“.   
 
  V 9. odrážke sa za text „kanalizačnú sieť“ vkladá text, ktorý znie:  

(okrem lokalít č. 10-1, 11-1, 14-4) 
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  V 9. odrážke sa text „296/2005“ nahrádza textom, ktorý znie:   

269/2010 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zásady a regulatívy v oblasti energetiky 

 Označenie bodov č. 1. až 9. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 3. odrážke sa vypúšťa text „v súlade s Vyhl. MŽP SR č. 523 z 19. 9. 2002“.   
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zásady a regulatívy v oblasti telekomunikácií  

 Označenie bodov č. 1. až 6. sa nahrádza odrážkami.  
 
 Za 6. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 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. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti  

Zariadenia obrany štátu 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zariadenia požiarnej ochrany 

 Označenie bodu č. 1. sa nahrádza odrážkou.  
 
 Za 1. odrážku vkladajú nové odrážky s textom, ktorý znie:  

 problematiku požiarnej ochrany pre jednotlivé objekty riešiť v zmysle platných STN v následných 
podrobnejších stupňoch PD stavieb, 

 v návrhu komunikačného systému vytvárať možnosť dopravnej obsluhy na zabezpečenie prístupu 
požiarnej techniky,  

 návrh prístupových komunikácií a nástupných plôch pre protipožiarne zásahy v navrhovaných zmiešaných, 
výrobných a rekreačných územiach riešiť v podrobnejších stupňoch ÚPD a PD stavieb – až po upresnení 
konkrétnej funkčnej náplne, 

 pre následné podrobnejšie stupne ÚPD dodržať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 699/2004 
Z. z., STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a ďalšie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred požiarmi, najmä 
tieto regulatívy: 
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- prístupové komunikácie musia spĺňať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musia mať 
trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m, nachádzať sa vo vzdialenosti max. 50 m od každého navrhovaného 
rodinného domu a dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy 
požiarneho vozidla - do šírky prístupovej komunikácie (min. 3,0 m) sa nesmie započítať parkovací pruh, 

- každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový 
objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla – v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., 

- vnútorné a vonkajšie zásahové cesty sa nepožadujú v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva 

  Celý text bodov 1. až 3. sa nahrádza novými odrážkami s textom, ktorý znie:   

 v objektoch právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb v existujúcej zástavbe, ako aj 
v nových rozvojových plochách obce budovať zariadenia civilnej ochrany - ochranné stavby typu - 
jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o 
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení 
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 budovať ochranné stavby formou úkrytov budovaných svojpomocne v obytných stavbách (dvojúčelové 
stavby) – na určenie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty vymenuje obec 
komisiu, ktorá určí ako vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén, technické prízemie v rodinných 
domoch alebo bytových domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní 
špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí 
a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu podľa prílohy č.1 tretej časti vyhlášky MV SR č. 
532/2006 Z. z. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zariadenia protipovodňovej ochrany 

 Označenie bodov č. 1. až 6. sa nahrádza odrážkami.  
 
 Za 6. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 postupovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vykonávacími predpismi. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

Zariadenia odpadového hospodárstva  

 Označenie bodov č. 1. až 3. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 3. odrážke sa za text „zriadiť“ vkladá text, ktorý znie:  

zberný dvor a 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  
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B.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH 
HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY 
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ 
STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE 

B.5.1 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno-historických hodnôt 

 Označenie bodov č. 1. až 8. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 8. odrážke sa text „„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 výstavba, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť 
k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.““, nahrádza 
textom, ktorý znie:  

„Investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu Trnava 
v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej 
pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (podzemné stavby, líniové stavby, 
budovanie komunikácií, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť 
k narušeniu archeologických nálezov a nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických 
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. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

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

 Označenie bodov č. 1. až 9. sa nahrádza odrážkami.  
 
  V 1. odrážke sa za text „543/2002“ vkladá text, ktorý znie:  

Z. z. 

  Za 1. odrážkou sa za celý text 1. a 2. pododrážky nahrádza pododrážkami s textom, ktorý znie:  

- NPR Klátovské rameno (EČ 807)  

Územie o rozlohe 306,44 ha leží v k. ú. Dolné Topoľníky, Veľké Blahovo, Dunajský Klátov, Dolná Potôň, 
Vydrany. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1993 vyhláškou MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23. 3. 1993. 
V zákone NR SR č. 287/1994 Z. z. bolo zaradené medzi národné prírodné rezervácie (NPR). Je zaradené 
v  5. stupni ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy.  

- SKUEV0075 Klátovské rameno 
Územie o rozlohe 272,13 leží v k. ú. Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, 
Horné Topoľníky, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Vydrany, Veľké Blahovo. Je zaradené v 3.-5. 
stupni ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy.  

- SKUEV0822 Malý Dunaj 

Územie o rozlohe 1738,44 ha leží v k. ú. Bernolákovo, Blahová, Čečínska Potôň, Dedina Mládeže, 
Dedinka pri Dunaji, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dolné Topoľníky, Dolný Chotár, Eliášovce, Horné Janíky, 
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Horné Mýto, Horné Topoľníky, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Ivanka pri Dunaji, Jahodná, Jelka, Kolárovo, 
Kostolná pri Dunaji, Malé Blahovo, Malinovo, Most pri Bratislave, Nivy, Nová Jelka, Nová Ves pri 
Dunaji, Nové Osady, Okoč, Orechová Potôň, Ostrov, Potônske Lúky, Rastice, Ružinov, Šoriakoš, 
Tomášikovo, Tomášov, Trhová Hradská, Tureň, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Vlky, Vrakuňa, Vydrany, 
Zálesie. Je zaradené v 2. stupni ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy.  

  2. odrážka s textom „navrhnúť na ochranu tieto územia:“ a za 2. odrážkou sa celý text 2. a 3. pododrážky 
vypúšťa a v 1. pododrážke sa text „na“ nahrádza textom, ktorý znie:  

v 

  V 3. odrážke sa za text „o vodách“ vkladá text, ktorý znie:  

a súvisiaceho Zákona č. 305/2018 Z. z. 

  V 3. odrážke sa text „4. stupňov kvality“ nahrádza textom, ktorý znie:  

BPEJ v k. ú. 

  Za 5. odrážkou sa za celý text 1. až 4. pododrážky nahrádza pododrážkami s textom, ktorý znie:  

- Klátovské rameno (GL 16 podľa RÚSES) 

Navrhujeme zosúladiť záujmy lesného hospodárstva so záujmami ochrany prírody a krajiny, prirodzený 
spôsob obnovy. 

- Ceceg (GL 57 podľa RÚSES) 

Navrhujeme reguláciu porastu trstiny, pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch 
ponechať dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy 
z okolitých, hlavne intenzívne. 

  V 6. odrážke sa za text „543/2002“ vkladá text, ktorý znie:  

Z. z. 

  V 7. odrážke sa za text „Dunajská Streda“ vkladá text, ktorý znie:  

(2019) 

  Za 7. odrážkou sa celý text 1. až 3. pododrážky nahrádza pododrážkami s textom, ktorý znie:  

- NRBk1 Malý Dunaj - Klátovské rameno (NRBk1a Malý Dunaj, NRBk1b Klátovské rameno)  

Pôvodne existujúci funkčný hydrický biokoridor nadregionálneho významu ako Tok rieky Malý Dunaj 
(1994), ktorého súčasťou bolo okolie vlastného toku Malého Dunaja a okolie Klátovského ramena. V 
roku 2000 preklasifikovaný na biocentrum nadregionálneho významu Malý Dunaj - Klátovské rameno. 
Pre potreby vypracovania RÚSES a z dôvodu uplatnenia návrhov v praxi bolo navrhnuté rozdelenie a 
úprava hraníc veľkoplošného biocentra. Vznikol definovaný NRBk Malý Dunaj - Klátovské rameno, 
ktorý je členený na dve vetvy: NRBk1a Malý Dunaj a NRBk1b Klátovské rameno. Hranice boli upravené 
podľa existujúcich prirodzených bariér, ku ktorým bola započítaná ochranná zóna v šírke 100 m. 
Predstavuje časť vodného toku Malý Dunaj so sústavou jeho ramien. Má charakter nížinnej 
meandrujúcej rieky s výskytom vzácnych vodných a močiarnych spoločenstiev medzi katastrálnymi 
územiami obcí Janíky a Okoč. 

Navrhujeme zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu chemických 
látok v území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, dôsledné 
odstraňovanie inváznych druhov rastlín, zosúladiť spôsob obhospodarovania poľnohospodárskej 
krajiny so záujmami ochrany prírody a prírodných zdrojov, vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva 
(najmä ornej pôdy) v nivných oblastiach a aplikovať ekologické formy hospodárenia v príbrežnej zóne. 
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- RBk5 Starý Klátovský kanál  
V roku 2000 boli Starý Klátovský kanál a Klátovský kanál spoločne tvorili nadregionálny biokoridor 
Klátovský kanál - Starý Klátovský kanál, ktorý spájal nadregionálne biocentrá Potônskú mokraď a Malý 
Dunaj. Biocentru Potônská mokraď zanikol predmet ochrany a v návrhu došlo k preradeniu na 
regionálne biocentrum. Preto bolo navrhnuté aj jeho preradenie a oddelenie od Klátovského ramena, 
ktoré ako biokoridor zanikol. Upravené boli tiež jeho hranice, ktoré kopírujú prirodzené bariéry, ku 
ktorým bola započítaná ochranná zóna v šírke 50 m. Navrhnutý RBk5 Starý Klátovský kanál leží v 
intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine. Tok je porastený krovinami a trávnymi porastmi. 
Pred obcou Dunajský Klátov sa vlieva do Klátovského kanála. V tejto časti sú brehy porastené lužnými 
lesmi. 

Navrhujeme zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu chemických 
látok v území, zabezpečiť elimináciu agresívnych a odstránenie inváznych druhov drevín, dôsledné 
odstraňovanie inváznych druhov rastlín, vylúčenie intenzívneho poľnohospodárstva (najmä ornej 
pôdy) v nivných oblastiach a aplikovať ekologické formy hospodárenia v príbrežnej zóne, zmena 
organizácie veľkoblokovej ornej pôdy na maloblokovú, odstránenie nelegálnych skládok. 

- RBc2 Blahovské rybníky  

Ide o najbližšie biocentrum regionálneho významu, prepojené regionálnym biokoridorom RBK5 na 
riešené územie, tvoria ho plochy trávnych porastov podmáčaných na rašelinových pôdach a niekoľko 
vodných kanálov. Nachádza sa mimo riešené územie, ale tvorí prvok kostry ÚSES. 

  V 1. pododrážke 8. odrážky sa vypúšťa text „Súčasťou biocentra je SKUEV 0082 Margitin háj - územie 
zaradené medzi chránené územia európskeho významu.“.   
 
  9. odrážka sa nahrádza novou odrážkou s textom, ktorý znie:  

 posilniť ekologickú stabilitu z RÚSES a MÚSES vykonaním týchto opatrení: 

- manažmentové opatrenia prvkov RÚSES: 

- zriadiť prechodnú (pufrovaciu) zónu medzi hydrickými ekosystémami a poľnohospodárskou 
krajinou za účelom tlmenia negatívnych vplyvov intenzívneho poľnohospodárstva - manažmentové 
opatrenie MO14 podľa RÚSES 

- doplniť resp. vysadiť brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov a plôch a zabezpečiť ich 
ochranu - manažmentové opatrenie MO15 podľa RÚSES 

- vykonávať pravidelnú údržbu brehovej vegetácie a koryta vodných tokov za účelom zaistenia 
prietočnosti - manažmentové opatrenie MO16 podľa RÚSES 

- ekostabilizačné opatrenia: 

- zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine, 
rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky (mezoštruktúry až 
mikroštruktúry) – ekostabilizačné opatrenie E2 podľa RÚSES – najmä vytvárať pásy pôdoochrannej 
vegetácie dvojetážové v šírke cca 5-10m a vytvárať plochy NDV tzv. remízky 

- zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie v okolí antropogénnych objektov s 
nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie - poľnohospodárske a priemyselné objekty, skládky - 
ekostabilizačné opatrenie E22 podľa RÚSES 

- zosúladiť rekreačné aktivity s ochranou prírody - ekostanilizačné opatrenie E27 podľa RÚSES  

- výsadba vetrolamov - ekostanilizačné opatrenie E28 podľa RÚSES  
- hydroekologické opatrenia: 

- monitorovať kvalitu povrchových vôd, eliminovať vypúšťanie odpadových vôd - hydroekologické 
opatrenie H2 podľa RÚSES 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  
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B.6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 Označenie bodov č. 1. až 19. sa nahrádza odrážkami. 
 
  V 1. pododrážke 2. odrážky sa text „NV SR č. 354/2006 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu“ nahrádza textom, ktorý znie: 
 

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 4. pododrážke 2. odrážky sa text „požiadaviek nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií“ nahrádza textom, ktorý znie:  

vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 
a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení 

  V 8. pododrážke 2. odrážky sa text „NV SR č. 353/2006 Z. z.“ nahrádza textom, ktorý znie:  

vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. 

  V závere 8. pododrážky 2. odrážky sa vkladá text, ktorý znie:  

v platnom znení 

  V 9. pododrážke 2. odrážky sa text „Budovy na bývanie“ nahrádza textom, ktorý znie:  

Bytové budovy 

  V 10. pododrážke 2. odrážky sa celý text nahrádza textom, ktorý znie:  

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 

  V 6. odrážke sa vypúšťa text „, zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch“ a text „223/2001“ sa nahrádza 
textom, ktorý znie:  

79/2015 

 V 8. odrážke sa za text „zriadiť“ vkladá text, ktorý znie:  

zberný dvor a 

  V 10. odrážke sa vypúšťa text „(najmä pri železničnej stanici)“.  
 
  V 13. odrážke sa vypúšťa text „Komunálny odpad je odvážaný na skládku Dolný Bar, ASA s.r.o. Využívajú 
sa 110 l KUKA nádoby, 1100 l, 5x 7m3 kontajnery (rozmiestnené na cintoríne - 3x, obecnom úrade - 2x). 
Separuje sa sklo, PET fľaše, papier a 2x ročne akumulátory, chladničky (odvoz zabezpečuje firma zo Senice). 
V obci sa nachádza stará skládka TKO (1994-1998). Odpady rieši VZN č. 3/2009 o nakladaní s odpadmi.“.  
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 V 13. odrážke sa za text „zriadenie“ vkladá text, ktorý znie:  

zberného dvora a 

  V 19. odrážke sa text „578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“ nahrádza 
textom, ktorý znie:  

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 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 

  Za 19. odrážku sa vkladajú nové odrážky s textom, ktorý znie:  

 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, 

- 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,  
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- 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:  

- jednu opustenú skládku bez prekrytia 

- environmentálnu záťaž: 
Identifikátor EZ: SK/EZ/DS/205 
Názov EZ: DS (024) / Vydrany – skládka TKO  
Názov lokality: skládka TKO  
Stupeň priority: v registri nie je uvedené 
Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita. 

- 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. 

- navrhované prieskumné územie „N61/07 Dunajská Streda - okolie, uhľovodíky“ (prevažná časť k. ú., 
okrem severného okraja) 

- oblasti, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový GP na ropu a zemný plyn (celé k. ú.). 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

B.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE 

  V 1. odrážke 1. odseku sa vypúšťa text „(nachádzajú sa tu aj rozvojové plochy č. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12)“.  
 
  V 3. odrážke 1. odseku sa texty „zastavané územie“ a „Návrhu (rozvojové plochy č. 6, 7, 8, 9)“ nahrádzajú 
textami, ktoré znejú (v poradí ako je uvedené): 

zastavaného územia  

ÚPN obce v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

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

  V 1. odseku sa v 1. pododrážke 1. odrážky, vyplývajúcej zo ZaD č. 3“, text „Na ochranu diaľnic, ciest a 
miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma.“ nahrádza textom, ktorý znie:  

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného 
platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný 
plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce. 

  V 1. odseku sa v 5. pododrážke 1. odrážky, vyplývajúcej zo ZaD č. 3“, vypúšťa text „Povolením výnimiek 
nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie.“.   
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  V 1. odseku sa v 6. pododrážke 1. odrážky, vyplývajúcej zo ZaD č. 3“, celý text nahrádza textom, ktorý 
znie:  

Cestný správny orgán povoľuje výnimku podľa odseku 5 (5. odrážka) na základe stanoviska správcu pozemnej 
komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa 
osobitných predpisov, (napríklad zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
v ktorého miestnej pôsobnosti je časť cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka podľa 
odseku 2 (2. odrážka). Ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice, cestný správny orgán 
povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 

  V 1. odseku sa v 1. odrážke za text „pozemkov“ vkladá text, ktorý znie:  

vodných tokov 

  V 1. odseku sa v 2. odrážke texty „656/2004“ a „56“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je 
uvedené):  

251/2012  

79 

  V 1. odseku sa v 3. odrážke texty „656/2004“ a „57“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je 
uvedené):  

251/2012  

80 

  V 1. odseku sa v 4. odrážke texty „656/2004“ a „36“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je 
uvedené):  

251/2012  

43 

  V 1. odseku sa v 5. odrážke texty „656/2004“ a „36“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je 
uvedené):  

251/2012  

43 

  V 1. odseku sa v 6. odrážke texty „656/2004“ a „36“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je 
uvedené):  

251/2012  

43 

  V 1. odseku sa v 7. odrážke texty „656/2004“ a „36“ nahrádzajú textami, ktoré znejú (v poradí ako je 
uvedené):  

251/2012  

43 
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  V 1. odseku sa v 1. pododrážke 8. odrážky texty „ochranné pásmo“, „1,5“, „2,5“ nahrádzajú textami, 
ktoré znejú (v poradí ako je uvedené):  

pásma ochrany verejných  

1,8 

3,0 

  V 1. odseku sa v 1. pododrážke 8. odrážky za text „DN 500“ vkladá text, ktorý znie:   

vrátane 

  V 1. odseku sa v 1. pododrážke 8. odrážky v závere vkladá text, ktorý znie:   

(mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie) 

  V 1. odseku sa za 1. pododrážkou 8. odrážky vypúšťa text „BVS a.s. požaduje dodržať OP verejných 
vodovodov pri DN do 200 mm 2 m na každú stranu od okraja potrubia a pri výtlačnom potrubí kanalizácie D 
225 mm a pri gravitačnej DN 300 mm 3 m na každú stranu od okraja potrubia“.  
 
  V 1. odseku sa v 9. odrážke text „ochranné pásmo závlahového potrubia vodnej stavby (od osi potrubia) 
stanovené správcom vodnej stavby“ nahrádza textom, ktorý znie:  

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

  V 1. odseku sa v 10. odrážke texty „telekomunikáciách“, „610/2003“, „67“ nahrádzajú textami, ktoré 
znejú (v poradí ako je uvedené):  

elektronických komunikáciách  

351/2011 

68 

  V 1. odseku sa celý text 11. odrážke nahrádza odrážkou s textom, ktorý znie:  

 ochranné pásmo cintorína (pohrebiska) v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení 
neskorších predpisov, najmä zákona č. 398/2019 Z. z. (§15 ods. 7) a v zmysle VZN obce Vydrany č. 1/2020 
o pohrebiskách a schválení verejného poriadku pohrebísk na území obce Vydrany 
Šírka ochranného pásma pohrebiska sa určuje pre cintorín Vydrany – 30 m od pozemku pohrebiska.  

V ochrannom pásme sa môžu povoľovať a umiestňovať len budovy a stavby: 

- zabezpečujúce funkčnosť a prevádzkovanie pohrebiska 
- zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu 

- v súlade s platným územným plánom Obce Vydrany. 

Počas pohrebu v ochrannom pásme nie je povolené vykonávať stavebné práce a iné činnosti strojmi, 
zariadeniami, nástrojmi, prístrojmi, strojovými zariadeniami a motorovými vozidlami spôsobujúcimi hluk, 
ktorý by mohol narušiť dôstojnosť poslednej rozlúčky so zosnulým. 

  Celý text 2. odseku sa nahrádza textom, ktorý znie:  

Podľa § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je nutné 
prerokovať s Dopravným úradom (dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ust. § 28 
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ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve – „letecký zákon“ – a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) tieto stavby: 

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

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

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

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

  V 3. odseku sa vypúšťa celý text 4. odrážky.  
 
  V 3. odseku sa za 3. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 Územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

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

B.9.1 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 

  V 1. odseku sa text „6“ nahrádza textom, ktorý znie:  

7  

  V 2. odseku sa za text „v odseku 2“ vkladá text, ktorý znie:  

(Zákona č. 50/1976 Zb., § 108)  

  V 2. odseku sa za text „písm. a)“ vkladá text, ktorý znie:  

uvedeného zákona  

 V 3. odseku sa označenie bodov č. b) až r) nahrádza odrážkami.  
 
  V závere 3. odseku sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 Ostatné cestné 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. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  
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B.9.2 Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

B.9.3 Vymedzenie plôch na asanácie 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

B.9.4 Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny 

  V 1. odseku sa vypúšťa celý text 4. odrážky.  
 
  V 1. odseku sa za 3. odrážku vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 Územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

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

 V 1. odseku sa označenie bodu č. a) nahrádza odrážkou.  
 
  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

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

 V 1. odseku sa označenie bodu č. a) nahrádza odrážkou, vypúšťa sa text „(7),“ a za text „9,“ sa vkladá text, 
ktorý znie:  

7-1, 9-1, 10-1, 11-1, 4-3 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  

B.12 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

 V 1. odseku sa označenie bodov č. b) až r) nahrádza odrážkami.  
 
  V závere 1. odseku sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie:  

 Ostatné cestné 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. 

  Celý text 3. odrážky („Charakteristika VP stavieb“) sa vypúšťa.  
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  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

* pozri vysvetlivky v kapitole č. B.9.1. 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  
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B.13 PREHĽAD ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV 

 V tabuľke regulačného bloku „R“ sa v stĺpci „Max. výška objektov (počet NP / výška v m)“ za text „**“, vyplývajúci zo ZaD č. 1“ vkladá text, ktorý znie:  

** 

 V tabuľke regulačného bloku „R“ sa v stĺpci „Špecifické regulatívy“ vypúšťajú texty „, nie je prípustná zástavba obytných objektov v zadných traktoch pozemkov („v 
záhradách“), obslúžených z rovnakej miestnej“, „v obytných zónach nie je prípustná výstavba iných ako drobných stavieb plniacich doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe 
rodinného domu“ a text „komunikácie a nie je prípustné delenie pozemkov vo vnútornom priestore lokality bez komplexného riešenia, vrátane návrhu novej prístupovej 
komunikácie“ sa nahrádza textom, ktorý znie:  

***** vo „vnútroblokoch“ rešpektovať stanovené špecifické požiadavky 

 V tabuľke regulačného bloku „R1“ sa v stĺpci „Špecifické regulatívy“ v závere vkladá text, ktorý znie:  

v rozvojovej ploche č. 1-4 rezervovať koridor pre rozšírenie existujúcej poľnej cesty pre účely miestnej komunikácie s min. šírkou 10 m 

 V tabuľke regulačného bloku „R2“, vyplývajúceho zo ZaD č. 3“, sa v stĺpci „Neprípustné funkčné využitie“ vypúšťa text „- okrem plôch uvedených v doplnkovom 
funkčnom využití“.  
 
 V tabuľke sa za riadok regulačného bloku „R2“ vkladá nový riadok regulačného bloku „R3“ s textom, ktorý znie:  

R3 bývanie 
v rodinných 
domoch 

občianska vybavenosť - 
základná (služby, 
maloobchodné prevádzky) 
poľnohospodárska výroba 
– len chov drobných 
zvierat (s výnimkou 
veľkochovu) 
šport a telovýchova - 
ihriská  
rekreácia –  oddychové 
plochy 

plochy bytových domov 
v rozvojových plochách 
č. 8-4, 9-4, 10-4  
občianska vybavenosť 
nepoľnohospodárska 
výroba a sklady  
poľnohospodárska 
výroba (okrem chovu 
drobných zvierat) 
technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 

1 NP  35 %  50 %  pri návrhu statickej dopravy 
postupovať v súlade 
s príslušnými STN 
neprípustný druh zástavby sú 
združené rodinné domy 
stanoviť jednotný 
architektonický ráz objektov 
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verejná a vyhradená zeleň 
príslušné verejné 
dopravné a technické 
vybavenie nevyhnutné pre 
obsluhu územia 

dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 
zakázané činnosti 
v CHVO Žitný Ostrov * 

 V tabuľke sa za riadok regulačného bloku „B1“ vkladá nový riadok regulačného bloku „B2“ s textom, ktorý znie:  

B2 bývanie 
v bytových 
domoch 

občianska vybavenosť - 
základná (služby, 
maloobchodné prevádzky) 
nepoľnohospodárska 
výroba a sklady – len 
drobné remeselno-
výrobné prevádzky, okrem 
neprípustných  
šport a rekreácia - ihriská a 
oddychové plochy 
verejná a vyhradená zeleň 
príslušné verejné 
dopravné a technické 
vybavenie nevyhnutné pre 
obsluhu územia 

bývanie v rodinných 
domoch 
nepoľnohospodárska 
výroba a sklady s 
negatívnymi a rušivými 
vplyvmi, vrátane 
neprípustných 
remeselno-výrobných 
prevádzok – zámočnícke, 
lakírnické 
a kovoobrábacie 
prevádzky 
poľnohospodárska 
výroba  
technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 
dopravná vybavenosť – 
parkoviská nákladných 
vozidiel nad 3,5 t 
zakázané činnosti 
v CHVO Žitný Ostrov * 

3 NP  
 
 

30 % 35 %  pri návrhu statickej dopravy 
postupovať v súlade 
s príslušnými STN 
v rozvojovej ploche č. 12-4 
ponechať prízemnú časť 
objektu/objektov pre funkciu 
občianskej vybavenosti 
 

 V tabuľke sa za riadok regulačného bloku „Š“ vkladá nový riadok regulačného bloku „ŠO“ s textom, ktorý znie:  

ŠO Zmiešané 
územie 

šport a telovýchova - 
ihriská  

bývanie v bytových 
domoch 

4 NP, resp. max. 
15m  

50 % 30 % rešpektovať podmienky 
uvedené v kapitole č. B.3.  
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športu, 
telovýchovy a 
občianskej 
vybavenosti 

rekreácia –  oddychové 
plochy 
verejná a vyhradená zeleň 
sklady súvisiace s hlavnou 
funkciou 
dopravná a technická 
vybavenosť nevyhnutná 
pre obsluhu územia 
 

nepoľnohospodárska 
výroba a sklady s 
negatívnymi a rušivými 
vplyvmi (okrem skladov 
súvisiacich s hlavnou 
funkciou) 
občianska vybavenosť – 
len veľkokapacitné 
zariadenia maloobchodu 
(nad 2000 m2 predajnej 
plochy) 
technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 
nesúvisiaca s hlavným 
a doplnkovým funkčným 
využitím 
zakázané činnosti 
v CHVO Žitný Ostrov * 

pri návrhu statickej dopravy 
postupovať v súlade 
s príslušnými STN 
 

 V tabuľke regulačného bloku „V“ sa v stĺpci „Doplnkové funkčné využitie“ v závere vkladá text, ktorý znie:  

zberný dvor * 

kompostáreň * 

 V tabuľke regulačného bloku „V“ sa v stĺpci „Špecifické regulatívy“ text „—„ nahrádza textom, ktorý znie:  

* v časti so špecifickou reguláciou uprednostniť výstavbu zberného dvora a kompostárne 

 V tabuľke sa za riadok regulačného bloku „V“ vkladá nový riadok regulačného bloku „H“ s textom, ktorý znie:  

H hospodárska 
usadlosť 

občianska vybavenosť 
súvisiace s hlavnou 
funkciou  
dopravná a technická 

technická vybavenosť 
nadlokálneho charakteru 
nesúvisiace s hlavným 
a doplnkovým funkčným 

15 m  (neplatí 
pre bodové 
stavby 
technického 

30% 50% – 
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vybavenosť nevyhnutná 
pre obsluhu územia 
sklady súvisiace s hlavnou 
funkciou 
rekreačné aktivity 
súvisiace s hlavnou 
funkciou (agroturistika) 
občianska vybavenosť – 
prevádzky služieb a 
obchodu súvisiace 
s hlavnou funkciou  
kompostáreň 
výroba nepoľnohospodár-
ska a sklady 

využitím 
zakázané činnosti 
v CHVO Žitný Ostrov * 

charakteru 
(sýpka ...) 
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  Za tabuľkou sa za text „CHVO = chránená vodohospodárska oblasť“, vyplývajúci zo ZaD č. 2, vkladá text, 
ktorý znie:  

Samostatne stojaci rodinný dom = 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) 

Združený rodinný dom = rodinný dvojdom resp. radový/átriový rodinný dom podľa nasledovnej definície: 
Dvojdom = 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) 
Radový/átriový rodinný domom = 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) 

  Za tabuľkou sa vypúšťa celý text „Poznámky“.  
 
  Za tabuľkou sa celý text, súvisiaci so symbolom „*“, nahrádza textom, ktorý znie:  

*     Zoznam zakázaných činností v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č.305/2018 
Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§3, 
ods. 3, 4): 

ods. 1 

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia 
ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej 
akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd. 

ods. 2 

V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a 
iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja 
územia a v ÚPD. 

ods. 3 

a) stavať alebo rozširovať 
1. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu 
používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, 
ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,  

2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody 
obsahujúce prioritné nebezpečné látky,  

3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok, 

4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m3; v chránenej vodohospodárskej oblasti 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou 
ako 50 m3,  

5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúnky, 

6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem,  
7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych 
odpadových vôd,  

8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,  

b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo vzdialenosti 
menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k 
znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,  
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c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej 
vodohospodárskej oblasti,  

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy, 
e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m3 celkovo na jednom mieste,  

f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť 
k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,  

g) ukladať rádioaktívny odpad, 
h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov, 

ods. 4 

Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a 
modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, 
odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky, ktoré 
zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd.  

  Za tabuľkou sa za symbolom „**“ vypúšťa celý text, súvisiaci s ÚEV Margitin Háj.  
 
  Za tabuľkou sa v závere za symbolom „**“ vkladá text, ktorý znie:  

Predmetom ochrany v ÚEV Malý Dunaj sú nasledovné biotopy: 
- 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek 

- 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofnéstojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených 
cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition 

- 3270 Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. 
a Bedintition p.p. 

- 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculipn fluitantis a Callitricho-Batrachion 

- 6210 Suchomilné travinnobilinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia 
Orchideaceae) 

- 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy 

Zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území ÚEV Malý Dunaj: 

- Ťažba pieskov 
- Rozširovanie inváznych druhov rastlín uvedených v prílohe č.2 vyhlášky 

- Rozširovanie vetkých nepôvodných druhov živočíchov 

- Zriadiť rybochovné zariadenie 

- Automobilové a motocyklové dráhy 
- Budovanie a vyznačenie mototrasy 

- Terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery 

Zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia ÚEV Malý 
Dunaj: 

- Výkon poľovného práva - lov zveri 

- Zábavné parky 

- Výrub stromov, nad 80 stromov 
- Manipulácia s vodnou hladinou 

- Umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo inej vodnej ploche nesúžiacej plavbe alebo správe 
vodného toku alebo vodného diela 

- Umiestnenie vodného diela 
- Výrub drevín brehových porastov (žiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺžky 

- Úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzí 

- Všetky penzióny a chaty 
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- Zmena v užívaní stavby, ktorá spočíva v zvýšení alebo rozšírení výroby alebo činnosti minimálne o 20 %, 
ktoré by mohli ohroziť alebo životné prostredie 

Navrhované manažmentové opatrenia: 
- Uplatňovanie pôvodných druhov drevín pri obnove brehových porastov 

- Potláčanie nepôvodných druhov drevín pri údržbe brehových porastov 

- Odstraňovanie inváznych druhov rastlín 

- Zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty po dohode s obhospodarovateľom 
- Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy 

- Revitalizácia tokov, obnova prívodných kanálov, mŕtvych ramien za účelom zavodnenia mokraďových 
biotopov po dohode s obhospodarovateľom 

- Simulácia inundačných procesov 
- Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a 

ležaniny) mimo hlavný tok riek. 

  Za tabuľkou sa za symbolom „**“ (pred text „Kompenzačné opatrenia“) vkladá text, ktorý znie:  

* 

  Za tabuľkou sa za symbolom „**“, vyplývajúcim zo ZaD č. 1 (pred text „Kompozičný akcent“), vkladá text, 
ktorý znie:  

** 

  Ostatné časti textu, vyplývajúceho zo ZaD č. 1 a celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 2, sa vypúšťajú.  
 
  Za tabuľkou sa v závere vkladá text, ktorý znie:  

***** Vo vnútroblokoch (pozri definíciu) je možné za existujúcimi RD realizovať výstavbu len za týchto 
podmienok:  

 deleniu pozemkov vo vnútornom priestore lokality musí predchádzať komplexné urbanistické riešenie, 
vrátane návrhu novej prístupovej komunikácie - prístupová komunikácia musí mať  min. šírku 4 m pri dĺžke 
do 80 m vrátane a min. šírku 8 m pri dĺžke nad 80 m 

 zakázaná je výstavba iných ako obytných objektov so súvisiacimi hospodárskymi objektmi a garážami 

 zakázaná je združená zástavba  

 obmedzená je podlažnosť objektov na max. 1 NP + podkrovie resp. ustúpené podlažie. 

Definícia:  

Vnútrobloky = plochy v existujúcom zastavanom území (nadmerné záhrady), ktoré nie sú vytypované ako 
rozvojové plochy 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 v ÚPN). 

B.14 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNO-PROSPEŠNÝCH 
STAVIEB 

  Celý text, vyplývajúci zo ZaD č. 1 a ZaD č. 2, sa vypúšťa.  
 

 


