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Názov dokumentácie 

ÚPN obce Topoľníky - Zmeny a doplnky č. 7 (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 7“). 

Obstarávateľ dokumentácie 

Obec Topoľníky, Obecný úrad, Hlavná ulica 126, 930 11 Topoľníky  

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov: 
Ing. arch. Miroslava Valková, Horná 81, 974 01 Banská Bystrica (registračné číslo: 462). 

Spracovateľ dokumentácie 

ÚPn s.r.o., Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava 

Riešiteľský kolektív: 

Ing. arch. M. Dudášová, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0734 AA 0230 

Ing. arch. P. Beňová 

Ing. K. Staníková. 

Forma spracovania  

Textová časť obsahuje v časti 1.2 – Hlavné ciele riešenia ... – prehľadné zhrnutie spracovania zmien a doplnkov 
ÚPN obce. Textová časť je spracovaná formou zmien a doplnkov všetkých kapitol pôvodného textu.  

Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na výrezy všetkých výkresov „ÚPN obce Topoľníky“ v znení 
neskorších zmien a doplnkov (výkresy č. 1-9), spracované v úplnom znení.  

Predmetom pripomienkového konania sú vyznačené zmeny v texte a zmeny grafickej časti uvedené na 
priesvitkách. 

Východiskové podklady  

Pre „Zmeny a doplnky č. 7“ boli východiskové najmä tieto podklady: 

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

 „ÚPN obce Topoľníky", spracovateľ: Ing. arch. Monika Dudášová, schválený uznesením OZ č. 6/2004-PI zo 
dňa 16.03.2004 

 „ÚPN obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 1/2012", spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava, schválený 
uznesením OZ č. 5/2012 PI zo dňa 14.03.2012 

 „ÚPN obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 1/2014", spracovateľ: DMTeam s.r.o. Bratislava, schválený 
uznesením OZ č. 6/2014 zo dňa 15.07.2014. 

 „ÚPN obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 1/2015", spracovateľ: DMTeam s.r.o. Bratislava, schválený 
uznesením OZ č. 5/2015-PL zo dňa 09.06.2015. 

 „ÚPN obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 1/2017", spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava, schválený 
uznesením OZ č. 1/2018 PI zo dňa 30.01.2018 

 Požiadavky obce na rozsah „Zmien a doplnkov č. 7“.  
 



Územný plán obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 7  © 2022 

 

6 ÚPn s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ 



Územný plán obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 7  © 2022 

 

7 ÚPn s.r.o. 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1 Dôvody na obstaranie územného plánu  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Obec Topoľníky 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.   

1.2 Hlavné ciele riešenia – rozvojový program obstarávateľa  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Hlavné ciele riešenia „Zmien a doplnkov č. 7“ sú definované v tabuľke č. 1 a 2.  

Tabuľka č. 1: Navrhované ZaD s plošným priemetom –  rozvojové zámery (priestorové celky regulácie) 

Označ. novej 
rozvojovej 
plochy / 
regulačného 
celku podľa 
platného 
ÚPN 

Označ. novej 
rozvojovej 
plochy / 
regulačného 
celku podľa 
ZaD č. 7 

Funkcia podľa 
platného ÚPN  

Navrhovaná 
funkcia podľa 
ZaD č. 7  

Účel navrhovaných ZaD 

-- 
 

1-7 plochy 
poľnohospodárskej 
pôdy / 
nezastavaný celok 
N1) 

plochy 
s prevládajúcou 
obytnou 
funkciou 
(bývanie 
v rodinných 
domoch) - B 

nová rozvojová plocha (rozšírenie 
schválenej lokality za účelom 
zohľadnenia vlastníckych vzťahov - 
zaradenie zostávajúcej časti 
pozemku reg. C parc. č. 2712/4 v k.ú. 
Horné Topoľníky, ktorá nebola 
schválená v ÚPN obce Topoľníky, na 
funkciu „plochy bývania v rodinných 
domoch“) 

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. Priemet aktuálneho stavu – prieskumné územia a iné územia s obmedzeniami 
(navrhované prieskumné územie, oblasť kde nemožno vykonávať ložiskový GP na 
ropu a zemný plyn, environmentálna záťaž), zrealizované a projekčne navrhované 
časti cyklistických trás – doplnenie cyklotrasy smer Okoč, ostatné cyklotrasy sú len 
prevzaté z výkresov č. 2, 3, 9, kde boli zapracované už v rámci ZaD č. 6/2019, len 
chýbal ich priemet do výkresov č. 1, 9 (zakreslenie), zrealizovaná komunikácia 
v lokalite č. 2 (na pozemku reg. C parc. č. 268/2 v k.ú. Horné Topoľníky) a jej 
zaradenie medzi VP stavby (ako „koridor pre dopravné komunikácie a tech. 
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Porad. č. 
navrhovaných ZaD 

Účel navrhovaných ZaD a podrobný popis 

infraštruktúru“) z dôvodu potreby vysporiadania pozemkov pod komunikáciou, 
priemet poradových čísiel ZaD do grafickej časti (pridanie k číselným označeniam 
lokalít za účelom zosúladenia s textovou časťou a odstránenia duplicity v terajšom 
číselnom označení lokalít) 

b. Priemet nového RÚSES okresu Dunajská Streda 

c. Zmeny regulácie: 
- zmena spôsobu uplatňovania regulácie max. koeficientu zastavanosti a s tým 

súvisiace úpravy koeficientov, stanovených v platnom ÚPN (ku koeficientu 
zastavanosti sa budú naviac započítavať aj spevnené plochy)   

- zmena regulácie max. koeficientu zastavanosti a min. koeficientu ozelenenia 
v lokalite č. 4-6/2019  

- zmeny regulácie min. výmery pozemkov  

- zmena regulácie min. počtu parkovacích miest v lokalitách bytových domov  

- určenie regulácie umiestňovania reklám 
- ďalšie úpravy vyznačené najmä v texte záväznej časti, osobitne: zosúladenie 

s platnými právnymi predpismi a doplnenie definícií a vysvetliviek. 

Časový horizont „ÚPN obce Topoľníky“ v znení neskorších zmien a doplnkov sa predpokladá do r. 2035. 

Po spracovaní „Zmien a doplnkov č. 7“ 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 v Topoľníkoch. 

1.3 Zhodnotenie doteraz spracovaných súvisiacich materiálov  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Obec Topoľníky má spracovaný „ÚPN obce Topoľníky“, schválený uznesením OZ č. 6/2004-PI zo dňa 
16.03.2004. 

Pôvodný ÚPN bol šesť krát aktualizovaný. Pôvodná dokumentácia v znení neskorších zmien a doplnkov je aj 
naďalej vhodnou dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja obce Topoľníky. „Zmeny a doplnky č. 7“ 
menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu len v rozsahu podľa hlavného cieľa, definovaného 
v predchádzajúcom texte. 

1.4 Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Zadanie ÚPN obce bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie ÚPN obce 
Topoľníky. Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 7“, iné zadanie nebolo vypracované. 

„Zmeny a doplnky č. 7“ sú v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja v platnom „ÚPN obce Topoľníky“ a s jeho 
„Zadaním“. 
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2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE   

2.1 Vymedzenie riešeného územia  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 7“ je lokalita č. 1-7, nachádzajúca sa v katastrálnom území Horné 
Topoľníky – Tabuľka č. 1, ako aj ďalšie ZaD podľa Tabuľky č. 2 v kapitole č. 1.2.  

2.2 Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce 
vrátane výstupov zo záväznej časti 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Základným nadradeným východiskovým dokumentom pre „Zmeny a doplnky č. 7“ je schválený ÚPN regiónu 
TTSK (záväznú časť vymedzuje VZN TTSK č. 33/2014).  

Záväzné regulatívy nadradenej ÚPD boli predmetom návrhu „Zmien a doplnkov č. 1/2015“ (územný priemet 
mala priestorová rezerva pre rýchlostnú cestu R7 a cyklistické trasy, zároveň bol zosúladený popis prvkov ÚSES, 
ktorý sa v „ZaD č. 7“ upravuje podľa nového RÚSES okresu Dunajská Streda), preto ich opakovanie 
neuvádzame.  

2.3 Širšie vzťahy - riešenie záujmového územia obce 

  Text sa nemení ani nedopĺňa.  

2.4 Základné demografické, sociálne a ekonomické predpoklady obce 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Rozvojová plocha „Zmien a doplnkov č. 7“ vytvára podmienky pre bývanie v RD a preto umožní nárast počtu b. 
j. a trvalo bývajúcich obyvateľov (odhadujeme cca 10 b. j. = cca 30 obyvateľov).  

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania  

  Text sa nemení ani nedopĺňa.  

2.6 Návrh celkového funkčného využitia územia obce  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

„Zmeny a doplnky č. 7“ vytvárajú podmienky pre funkciu „bývania v RD“ v lokalite č. 1-7, regulatívy funkčného 
využívania a priestorového usporiadania sú podrobne spracované v kapitole č. 2.17.1 a 2.17.2.  



Územný plán obce Topoľníky – Zmeny a doplnky č. 7  © 2022 

 

10 ÚPn s.r.o. 
 

2.7 Podrobný popis návrhu funkčného využitia územia obce podľa funkčných 
subsystémov  

  V závere podkapitoly č. 2.7.1 Bývanie sa vkladá text, ktorý znie:  

Pre obytnú funkciu vyčleňujú „Zmeny a doplnky č. 7“ nový rozvojový zámer č. 1-7.  

2.8 Vymedzenie územia pre zástavbu  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

„Zmeny a doplnky č. 7“ vymedzujú nové územie pre zástavbu s  prírastkom zastavaného územia 7925 m2. 

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných 
predpisov  

  Celý text sa nahrádza textom, ktorý znie:  

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov je podrobne spracované 
v kapitole č. 2.17.10.  

2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, 
požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti sú podrobne spracované v kapitole č. 2.17.5.  

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny  

  Celý text sa nahrádza textom, ktorý vrátane nadpisov znie:  

Návrhy ochrany prírody a  krajiny  

 NPR Klátovské rameno (EČ 807) 

Územie o rozlohe 306,44 ha. 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). 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. NPR je zaradená v  5. stupni ochrany a patrí pod správu ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy. NPR leží v 
katastri Dolné Topoľníky, Veľké Blahovo, Dunajský Klátov, Dolná Potôň, Vydrany.  

Chránené 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:  
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 SKUEV0075 Klátovské rameno 
Územie o rozlohe 272,13 ha situované v k. ú. Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, 
Horné Topoľníky, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Vydrany, Veľké Blahovo. Správcom územia je 
SCHKO Dunajské luhy. Stupeň ochrany 3. – 5.  

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 1 738,44 ha situované 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. Správcom 
územie je SCHKO Dunajské luhy. Stupeň ochrany 2.  

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany:  

 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek  

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

 3260 Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion  

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

 6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia 
Orchiadeaceae)  

 91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy.  

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany: boleň dravý (Aspius aspius), kunka červenobruchá (Bombina 
bombina), bobor vodný (Castor fiber), pĺž podunajský (Cobitis taenia), hrúz Vladykov (Gobio albipinnatus), 
hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni), hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetzer), vydra 
riečna (Lutra lutra), čík európsky (Misgurnus fossilis), šabľa krivočiara (Pelecus cultratus), lopatka dúhová 
(Rhodeus sericeus amarus), plotica lesklá (Rutilus pigus), pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata), kolok veľký 
(Zingel zingel), pižmovec hnedý (Osmoderma eremita), plocháč červený (Cucujus cinnaberinus).  

 Mokrade 

 mokrade národného významu (N)  

 mokrade regionálneho (okresného) významu (R)  

Názov mokrade  Plocha m2  Názov obce  Kategória  

Čanádske rybníky  1 069 300  Dolný Bar, Dolný Štál  R  

Klátovské rameno a priľahlé močiare 

  

3 413 500  

 

Jahodná až Orechová Potôň 
- Lúky  

N  
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 Chránený strom 

 Topoľ čierny v Topoľníkoch (EČ S 242). 150 ročný topoľ čierny (Populus nigra L.), rastúci v k. ú. Dolné 
Topoľníky.  Je v správe Správa CHKO Dunajské luhy, 3. stupeň ochrany. 

Návrh prvkov ÚSES 

Priemet RÚSES okresu Dunajská Streda do riešeného územia 

Charakteristika biocentrier a návrh manažmentových opatrení: 

Označenie 
biocentra 
  
 
 

Názov biocentra  
 
 
 
 

RÚSES  
(1994)/ 
rozloha (ha) 
 
  

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

GNÚSES  
(2000)/ 
rozloha  
(ha)  

Aktualizácia  
RÚSES/  
rozloha (ha)  
 
 

NRBc1  Malý Dunaj  1716,90  1989,70  923,00  1181,02  

RBc1  Ohradský kanál a Belský kanál  549,80  830,10  825,20  541,39  

 NRBc1 Malý Dunaj (nachádza sa v okrajovej časti riešeného územia) 

Kategória: nadregionálne biocentrum  

Výmera existujúca/navrhovaná: 1181,02 ha 
Stav: prevažne vyhovujúci 

Príslušnosť k. ú.: Jahodná, Horné Mýto, Trhová Hradská, Ohrady, ochranná zóna zasahuje do 
katastrálnych území Tomášikov, Trstice (okres Galanta)  

Charakteristika, zastúpenie biotopov: Meandrujúci nížinný tok typu eupotamál, väčšinou s prirodzenými 
brehmi, sčasti brehy spevnené lomovým kameňom. Dno je prevažne štrkopieskové, miestami pokryté 
bahnom. Predstavuje krajinársky a biologicky mimoriadne cenný komplex. Nachádzajú sa tu 
charakteristické zachované pôvodné časti krajiny, plochy lesných porastov s pôvodnou skladbou drevín s 
pôvodnými brehovými porastmi a spoločenstvami lužných lesov. Riečne naplaveniny osídľujú pionierske 
spoločenstvá krovitých vrbín lemujúce vodné toky. Sú tu zastúpené takmer všetky druhy mäkkých lužných 
drevín. Vodná vegetácia predstavuje celý rad rastlinných spoločenstiev stojatých alebo tečúcich vôd. 
Litorálnu pobrežnú vegetáciu tvoria vysokobylinné porasty na okrajoch vôd, ktoré znášajú vysokú hladinu 
podzemnej vody i jej občasný pokles. Močiarna vegetácia sa vyskytuje na periodicky zaplavovaných 
plochách. Porasty sú zložené z vysokých ostríc. Fauna je viazaná na vŕbovo-topoľové a dubovo-brestovo-
jaseňové lužné lesy. Je zastúpená lesnými druhmi a druhmi viazanými na vodné prostredie alebo 
mokraďové biotopy vďaka výskytu zamokrenej terénnej depresie v lesnom poraste. Na vodnom toku 
existuje niekoľko zaujímavých technických pamiatok v podobe vodných mlynov napr. Jahodná. Zastúpené 
sú tu biotopy ako vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na 
spraši a piesku, nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion.  

Cieľové spoločenstvá: vŕbovo-topoľové lužné lesy, dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy, juhovýchodo-
európske zmiešané lesy dubové   

Legislatívna ochrana, genofondové lokality: územie nemá priemet s osobitne chránenou časťou prírody 
Slovenska, zastúpené sú genofonovo významné lokality GL17 Červený háj - Hataš a GL18 Živaj   

Ohrozenia: nadmerná ťažba dreva, chemizácia poľnohospodárskou činnosťou, environmentálnu záťaž v 
podobe sedimentov ropných produktov, tok je znečistený rôznymi odpadmi z nelegálnych skládok, šírenie 
expanzívnych a inváznych druhov rastlín  

Manažmentové opatrenia: vytvorenie ekotónových zón okolo prvkov RÚSES s intenzívne využívanou 
poľnohospodárskou krajinou s cieľom ochrany stabilizačných prvkov pred negatívnymi vplyvmi, 
eliminovať šírenie expanzívnych a inváznych druhov, zabezpečiť elimináciu expanzívnych a odstránenie 
inváznych druhov drevín a rastlín, vylúčiť príp. minimalizovať aplikáciu chemických látok v území, 
zachovať a cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne znižovať 
zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín.  
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 RBc1 Ohradský kanál a Belský kanál   
Kategória: regionálne biocentrum  

Výmera existujúca/navrhovaná: 541,39 ha 

Stav: čiastočne vyhovujúci  

Príslušnosť k. ú.: Ohrady, Trhová Hradská, Dolný Bar, Topoľníky, Horný Štál 
Charakteristika, zastúpenie biotopov: Územie tvoria genofondovo významné plochy botanického a 
zoologického významu na pomerne málo človekom pozmenených lokalitách v intenzívne využívanej 
poľnohospodárskej krajine. V biocentre sa vyskytujú vzácne druhy rastlín napr. orchidey (Orchidaceae), 
mrlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides) a  živočíchov napr. beluša malá (Egretta garzetta). Jeho 
súčasťou sú navrhované Chránené areály Barská mokraď a Čanádske rybníky a Prírodná pamiatka 
Podremeňové. V riešenom území je biocentrum tvorené vodnými plochami 7 rybníkov, trávnymi porastmi 
na rašelinových pôdach, lesnými porastmi a plochami nelesnej drevinovej vegetácie. Cez riešené územie 
preteká viac odvodňovaco-zavlažovacích kanálov. Zastúpené sú tu biotopy ako prirodzené eutrofné a 
mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu 
Magnopotamion alebo Hydrocharition, Mezo- až eutrofné poloprirodzené a umelé vodné nádrže so 
stojatou vodou s plávajúcou a/alebo ponorenou vegetáciou, Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi 
zväzu Caricion davallianae, vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, trstinové spoločenstvá 
mokradí (Phragmition).  

Cieľové spoločenstvá: voľne plávajúce formácie vodných rastlín, formácie ponorených (submerzných), v 
dne zakorenených cievnatých rastlín, formácie na hladine plávajúcich, v dne zakorenených rastlín - 
čiastočne, slatiny s maricou pílkatou 
Legislatívna ochrana, genofondové lokality: územie nemá priemet s osobitne chránenou časťou prírody 
Slovenska, jeho súčasťou sú navrhované CHA Barská mokraď, CHA Čanádske rybníky, PP Podremeňové, 
zastúpené sú genofonovo významné lokality GL25 Čanádske rybníky - Podremeňové, GL39 Petrov   

Ohrozenia: zarastanie trsťou a zazemňovanie vodných spoločenstiev, pretože trsťové spoločenstvá 
produkujú veľké množstvo biomasy, čím významnou mierou prispievajú k postupnému zazemňovaniu 
biotopu, zarastanie vlhkomilných lúk, eutrofizácia, intenzívna poľnohospodárska činnosť, keďže sa v okolí 
regionálneho biocentra nachádza veľkobloková orná pôda, v blízkosti je situovaný poľnohospodársky 
podnik, prenikanie inváznych druhov rastlín, blízkosť regionálnej skládky odpadu  
Manažmentové opatrenia: zachovanie režimu podzemných vôd, ktoré vyvierajú na slatinách, kosenie 
lúčnych častí lokality pretože, ak nie sú kosené dlhší čas, prenikajú do nich vŕby, topole alebo jelše, ktoré 
naznačujú smer ďalšej sukcesie, regulácia poľnohospodárskej činnosti s prihliadnutím na používanie 
agrochemikálií, zmena veľkoblokového hospodárenia na pásové hospodárenie s rôznorodým osevným 
postupom, ktorý zabezpečí príjem živín do pôdy, doplniť plochy nelesnej drevinovej vegetácie  

Charakteristika biokoridorov a návrh manažmentových opatrení: 

Označenie 
biocentra 
  
 
 

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  

RBk1  Chotársky kanál  1509,70  728,40  4709,16  361,76  

RBk2 Kanál Gabčíkovo - Topoľníky  1616,50  642,60  -  435,74  

RBk4 Belský kanál  722,30  125,70*  -  36,47  

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

Kategória: hydrický nadregionálny biokoridor  
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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 
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 

 RBk1 Chotársky kanál  

Kategória: hydrický regionálny biokoridor  
Výmera a celková dĺžka: 361,76 ha/25,45 km   

Stav: prevažne vyhovujúci  

Príslušnosť k. ú.: Okoč, Topoľníky, Dolný Štál, Veľký Meder, Pataš, Baloň, Ňárad 

Charakteristika a trasa biokoridoru: Po celej dĺžke toku preteká intenzívne využívanou 
poľnohospodárskou krajinou. Kanál je miestami napriamený a miestami kopíruje meandre Dunaja. V 
týchto miestach sú po jeho brehoch malé plochy lužných lesov alebo plochy s krovinami, na ktorých 
prebieha zreteľný sukcesný proces. Biokoridor tvorí prevažne líniová vegetácia, hlavne  topoľ  šľachtený 
(Populus x euroamericana), miestami nelesná drevinová vegetácia a porasty trste. V časti pri 
Boheľovských rybníkoch sú behy porastené trávinnobylinnými spoločenstvami. Navrhnutý biokoridor 
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spája Malý Dunaj - Dunaj a je tiež napojený na RBc3 Boheľovské rybníky. Trasa biokoridoru začína v 
katastrálnom území obce Okoč (Malý Dunaj)  a končí za obcou Ňárad, kde sa vlieva do Dunajského kanála 
a následne do Dunaja.  

Legislatívna ochrana, genofondové lokality: CHA Čiližské močiare (2. a 3. stupeň ochrany), zastúpené sú 
genofonovo významné lokality GL33 Čiližská mokraď a GL55 Okrúhla plytčina - Pod Sihoťou   

Ohrozenia, konfliktné uzly: intenzívna poľnohospodárska činnosť na veľkoblokovej ornej pôde, nadmerné 
hnojenie a používanie pesticídov, eutrofizácia, pestovanie topoľových monokultúr, šírenie inváznych 
druhov. Po celej dĺžke toku sa nenachádzajú výrazné kolízne body. Biokoridor pretína niekoľko cestných 
komunikácií. 

Manažmentové opatrenia:  využívať poľnohospodársku pôdu v súlade s jej produkčným potenciálom na 
úrovni typologicko-produkčných kategórií, pričom treba rešpektovať limity z prírodných ohrození a limity 
z legislatívnych obmedzení, rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky 
(mezoštruktúry až mikroštruktúry), pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch ponechať 
dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy z okolitých, 
hlavne intenzívne využívaných plôch  

 RBk2 Kanál Gabčíkovo - Topoľníky  

Kategória: hydrický regionálny biokoridor  
Výmera a celková dĺžka: 435,74 ha/32,92 km  

Stav: čiastočne vyhovujúci  

Príslušnosť k. ú.: Topoľníky, Trhová Hradská, Dolný Bar, Mad, Povoda, Vrakúň, Gabčíkovo, Baka 

Charakteristika a trasa biokoridoru: Po celej dĺžke toku preteká intenzívne poľnohospodársky využívanou 
krajinou. Začína v katastrálnom území obce Topoľníky, kde sa vlieva do Klátovského ramena, pokračuje 
pozdĺž obce Povoda, prechádza obcou Vrakúň a ďalej až Baku. Prevažnú časť brehov tvoria trávinno-
bylinné spoločenstvá, miestami líniová zeleň, prípadne solitérne dreviny. Pri Dolnom Bare,  Made a 
Povode má prirodzený charakter s lužnými lesmi. Podobne aj za obcou Vrakúň.   
Legislatívna ochrana, genofondové lokality: SKUEV0156 Konopiská, zastúpená je genofonovo významná 
lokalita GL23 CHA Konopiská.   

Ohrozenia, konfliktné uzly: znečisťovanie intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou na veľkoblokovej 
ornej pôde, šírenie inváznych druhov, nelegálne skládky. Za konfliktný uzol možno považovať napojenie 
biokoridora na NRBK Tok rieky Dunaj (katastrálne územie obce Baka).   

Manažmentové opatrenia: rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky 
(mezoštruktúry až mikroštruktúry), pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch ponechať 
dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy z okolitých, 
hlavne intenzívne využívaných plôch, odstraňovanie nelegálnych skládok ako potenciálneho zdroja 
znečistenia, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, výsadba drevín pozdĺž biokoridoru.  

 RBk4 Belský kanál  

Kategória: hydrický regionálny biokoridor  

Výmera a celková dĺžka: 36,47 ha/ 4,22 km 

Stav: prevažne vyhovujúci  
Príslušnosť k. ú.: Topoľníky, Dolný Štál 

Charakteristika a trasa biokoridoru:  tvoria ho prevažne trávinno-bylinné spoločenstvá, porasty trste, ale 
aj zvyšky lužných lesov. Miestami sa vyskytuje nelesná drevinová vegetácia. Prechádza intenzívne 
poľnohospodársky využívanou krajinou, ktorá sa po celej jeho dĺžke využíva ako veľkobloková orná pôda. 
Má meandrujúci tvar. V jeho tesnej blízkosti sa nachádza veľkochov ošípaných, obecný zberný dvor a 
prevádzka servisu motocyklov. Od tohto miesta je napriamený a stráca sa jeho prírodný charakter. Tvorí 
ho trávinnobylinné spoločenstvá. Pri Mikulášovom laze sa po jeho brehoch vyskytujú mokraďové 
spoločenstvá s porastom trste. Spája Chotársky kanál s Kanálom Gabčíkovo  - Topoľníky a je naň napojené 
RBc Ohradský a Belský kanál.   

Legislatívna ochrana, genofondové lokality: územie nemá priemet s osobitne chránenou časťou prírody 
Slovenska, nebola identifikovaná žiadna genofondová lokalita   
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Ohrozenia, konfliktné uzly: intenzívna poľnohospodárska činnosť realizovaná na veľkobokovej ornej 
pôde, nadmerné používanie agrochemikálií, ktoré spôsobuje eutrofizáciu vody, potenciálne znečistenie z 
blízkych prevádzok, zarastanie brehov kanála trsťou, prenikanie inváznych druhov rastlín   

Manažmentové opatrenia: pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch ponechať 
dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy z okolitých, 
hlavne intenzívne využívaných plôch (napr. splachy agrochemikálií z polí), rozčleniť veľkoblokovú ornú 
pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky (mezoštruktúry až mikroštruktúry), vytvoriť mozaikové štruktúry 
obhospodarovania v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine striedaním TTP, NDV s maloblokovou 
ornou pôdou, ktoré prvky NDV budú plniť funkciu interakčných prvkov s cieľom zvýšenia ekologickej 
stability poľnohospodárskej krajiny, odstrániť a eliminovať invázne druhy rastlín, regulovať porasty trste 
jej pravidelným odstraňovaním za účelom eliminácie zazemňovania.  

Charakteristika identifikovaných genofondových lokalít (GL): 

Označ. 
GL  

Názov 
   

Výmer
a  
(ha)  

Katastr. územia  
Charakteristika lokality  
 

Ohrozenie   
 

Manažment. 
opatrenia  

GL15 Bystrý 
potok  

75,69  Topoľníky  Komplex lesných porastov 
pozostáva takmer výlučne z 
monokultúr šľachteného topoľa 
(väčšinou 100% zastúpenie), je 
vhodné a primerané, aby sa v 
tejto lokalite postupnými 
lesohospodárskymi zásahmi 
obmedzilo pestovanie 
šľachtených topoľov (Populus x 
euroamericana) a tieto sa 
nahradili porastmi 
prechodného luhu s domácimi, 
pôvodnými drevinami ako jaseň 
úzkolistý (Fraxinus 
angustifolia), topoľ čierny 
(Populus nigra), dub letný 
(Quercus robur). V malých 
častiach lokality sú podmienky 
pre tvrdý a mäkký lužný les. 
Krovitá vrstva, ktorá sa vo 
väčšine porastov vyskytuje, je 
významným stabilizačným 
prvkom. V nej zastúpené 
jedince domácich drevín je 
potrebné ponechať v budúcom 
období tak, aby mohli tvoriť 
základ pre lužné lesy 
prirodzeného drevinového 
zloženia a prirodzenej 
štruktúry.  

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

ponechať 
domáce 
drevín v 
poraste ako 
základ pre 
vznik lužného 
lesa, 
zosúladiť 
záujmy 
lesného 
hospodárstva 
so záujmami 
ochrany 
prírody a 
krajiny, 
prirodzený 
spôsob 
obnovy, 
zosúladiť, 
dôsledné 
odstraňovani
e inváznych 
druhov 
rastlín, 
nerozširovať 
nepôvodné 
druhy rastlín   

GL16 Klátovské 
rameno 

356,42 Orechová  
Potôň, Veľké  
Blahovo,  
Vydrany, 
Dunajská  
Streda,  
Jahodná, 
Dunajský  
Klátov, Ohrady,  

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 
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Označ. 
GL  

Názov 
   

Výmer
a  
(ha)  

Katastr. územia  
Charakteristika lokality  
 

Ohrozenie   
 

Manažment. 
opatrenia  

Trhová  
Hradská, Horné  
Mýto, Topoľníky 

spôsob 
obnovy, 

GL39 Petrov  33,89  Trhová  
Hradská, Dolný  
Bar, Ohrady  

Mokraďové spoločenstvá s 
charakterom prirodzeného 
vodného biotopu s čiastočne 
vyvinutou vegetáciou vodných 
rastlín. Významná je pre 
hniezdenie ohrozených 
druhov vodných vtákov. 
Zahrnujú tiež kvalitný biotop s 
bylinnou vegetáciou 
významný najmä  

lokálne 
absentuje 
ochrana a 
starostlivosť o 
brehové 
porasty, 
ochrana 
pobrežných 
ekosystémov, 
intenzívne 
poľnohospodá
rska činnosť, 

zabezpečiť 
ochranu a 
starostlivosť 
o brehové 
porasty, 
doplniť a 
obnoviť 
narušené 
porasty, 
zabezpečiť 
ochranu 
pobrežných  

Návrh prvkov MÚSES 

Systém ekostabilizačných prvkov: 

 Interakčné prvky plošné - posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené malými plochami 
lesných porastov, nelesnej drevinovej vegetácie, plochami TTP, vodnými plochami po ťažbe štrku 
a plochami verejnej zelene v obci 

 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. 

 Plochy nelesnej drevinovej vegetácie NDV - je to zeleň na plochách navrhovaných na biocentrá 
a biokoridory. 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. 

 Líniová zeleň pôdoochranná – navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách  
ornej pôdy poškodenou veternou eróziou. Sú to pásy zelene navrhované ako 2 etážové, 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. 

Návrhy ekostabilizačných opatrení 

Manažmentové opatrenia prvkov RÚSES: 

 MO1 - uplatňovať prírode blízke hospodárenie v lesoch, zabezpečiť ťažbu a obnovu lesných porastov 
šetrnými metódami (uplatňovať iné ako veľkoplošné hospodárske spôsoby – podrastový, výberkový, 
účelový) 

 MO3 - zachovať a cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne znižovať 
zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín  

 MO3 - zachovať a cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne znižovať 
zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín 
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 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. 

Ekostabilizačné opatrenia: 

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

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

 E28 - výsadba vetrolamov  

 zvýšenie stupňa ekologickej stability na plochách hospodárskych dvorov a priemyselných areálov (sú to 
veľké plochy  bez zelene, navrhujeme vytvoriť plochy na ozelenenie, výsadbu izolačných pásov zelene 
okolo areálov) 

 rekultivácia po ťažbe hliny – nachádza sa pri Malom Dunaji (po ťažbe navrhujeme zaviesť zeminou 
a zatrávniť) 

 eliminácia stresových faktorov – nájsť funkciu plochy zlikvidovaných hospodárskych dvorov Lapogoš 
a Jánoštelek (nachádzajú sa tu zvyšky budov  -iba základy, hromadia sa tu nelegálne skládky odpadu), 
zabrániť vznikaniu skládok 

Hydroekologické opatrenia: 

 H3 - zrealizovať opatrenia na zlepšenie kvality povrchových vôd. 

2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

2.12.1 Doprava 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V „ZaD č. 7“ je zakreslený existujúci stav komunikácie a cyklotrasy, ktoré neboli premietnuté do platného ÚPN: 

 obslužná miestna komunikácia dopravného významu C3 

 cyklistická trasa (smer Okoč). 

Do výkresov č. 1, 9 sú prevzaté aj zrealizované a projekčne navrhované časti ďalších cyklistických trás 
(z výkresov č. 2, 3, 9, kde boli zapracované už v rámci ZaD č. 6/2019, len chýbal ich priemet). 

V dokumentácii „ZaD č. 7“ nedochádza k iným zmenám v riešení cestnej dopravy. Navrhovaná lokalita č. 1-7 sa 
napojí na komunikácie navrhované v susediacej lokalite č. 8-6/2019 (pozri výkres č. 3). 

Podrobný návrh dopravného riešenia v navrhovanej lokalite č. 1-7 v kontexte so schválenou lokalitou č. 8-
6/2019 bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami komunikácií.   
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2.12.2 Vodné hospodárstvo 

Zásobovanie pitnou vodou 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V dokumentácii „ZaD č. 7“ nedochádza k zmenám v riešení zásobovania pitnou vodou. Navrhovaná lokalita č. 1-
7 sa napojí na navrhovanú vodovodnú sieť v susediacej lokalite č. 8-6/2019 (pozri výkres č. 4). 

Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou (vrátane bilancií) v navrhovanej lokalite č. 1-7 v kontexte so 
schválenou lokalitou č. 8-6/2019 bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom 
vodovodu, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.   

Odkanalizovanie a likvidácia odpadových vôd 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V dokumentácii „ZaD č. 7“ nedochádza k zmenám v riešení odkanalizovania. Navrhovaná lokalita č. 1-7 sa 
napojí na navrhovanú kanalizačnú sieť v susediacej lokalite č. 8-6/2019 (pozri výkres č. 4). 

Podrobný návrh riešenia odkanalizovania (vrátane bilancií) v navrhovanej lokalite č. 1-7 v kontexte so 
schválenou lokalitou č. 8-6/2019 bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom 
kanalizácie, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.   

2.12.3 Energetika 

Zásobovanie zemným plynom 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V dokumentácii „ZaD č. 7“ nedochádza k  zmenám v riešení zásobovania zemným plynom. Navrhovaná lokalita 
č. 1-7 sa napojí na navrhovanú plynovodnú sieť v susediacej lokalite č. 8-6/2019 (pozri výkres č. 5). 

Podrobný návrh riešenia zásobovania zemným plynom (vrátane bilancií) v navrhovanej lokalite č. 1-7 v kontexte 
so schválenou lokalitou č. 8-6/2019 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. 7“ je zakreslený existujúci stav zásobovania elektrickou energiou, súvisiaci s lokalitou č. 1-7: 

 vonkajšie vedenie VN 22 kV. 

V dokumentácii „ZaD č. 7“ nedochádza k  zmenám v riešení zásobovania elektrickou energiou. Navrhovaná 
lokalita č. 1-7 sa napoja na navrhovanú elektrickú sieť v susediacej lokalite č. 8-6/2019 (pozri výkres č. 5).  

Podrobný návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou (vrátane bilancií) v navrhovanej lokalite č. 1-7 
v kontexte so schválenou lokalitou č. 8-6/2019 bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným 
správcom el. siete.   
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2.12.4 Telekomunikácie 

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

V dokumentácii „ZaD č. 7“ nedochádza k zmenám v riešení telekomunikácií. Navrhovaná lokalita č. 1-7 sa napojí 
na navrhovanú telekomunikačnú sieť v susediacej lokalite č. 8-6/2019.  

Podrobný návrh riešenia telekomunikácií (vrátane bilancií) v navrhovanej lokalite č. 1-7 v kontexte so 
schválenou lokalitou č. 8-6/2019 bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom el. 
siete.   

  Za podkapitolu č. 2.12.4 vkladá nová podkapitola s textom, ktorý znie:  

2.12.5 Zariadenia špeciálnej technickej vybavenosti 

Zásady a regulatívy pre v oblasti špeciálnej vybavenosti sú podrobne spracované v kapitole č. 2.17.5, časť 
Zásady a regulatívy v oblasti špeciálnej vybavenosti.  

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  

  Text sa nemení ani nedopĺňa.  

2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových 
území a dobývacích priestorov  

  Celý text sa nahrádza textom, ktorý znie:  

Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov je 
podrobne spracované v kapitole č. 2.17.8 a vo výkrese č. 1.  

2.15 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu na nepoľnohospodárske účely  

  V závere sa vkladá text, ktorý znie:  

Riešené územie sa nachádza na ploche poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného 
k 1.1.1990. Hranica lokality na zastavanie a plocha na vyňatie poľnohospodárskej pôdy je zakreslená vo výkrese 
č. 7.  

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 2. skupiny kvality (BPEJ 002002). 
Najkvalitnejšou pôdou v k. ú. Dolné Topoľníky sú kódy 0017002, 0017005, 0019002, 0019005, 0020003, v k. ú. 
Horné Topoľníky sú kódy 0002002, 0017002, 0017032, 0018003, 0019002, 0020003. 
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Porovnanie alternatívneho umiestnenia stavby na poľnohospodárskej pôde (§ 12 ods. b/ zákona č. 220/2004 
Z. z.) 

Nulový variant 

„Zmeny a doplnky č. 7“ 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. 7“ predstavuje súčasný stav – t. j. stav, ktorý by nastal, ak 
by sa navrhovaná činnosť uskutočnila v zmysle pôvodne navrhovaného funkčného využitia, t. j.: 

Ozn. v zmysle 
platného ÚPN  

Ozn. v zmysle 
ZaD č. 7 

Prevládajúca funkcia v zmysle platného ÚPN 

-- 1-7 plochy poľnohospodárskej pôdy (nezastavaný celok N1) 

Variant  „rozvojový“ predložený v “Zmenách a doplnkoch č. 7“  

Koncepcia riešenia „Zmien a doplnkov č. 7“ – ako variantu „rozvojového“ – uvažuje s rozvojovým zámerom na 
poľnohospodárskej pôde s nasledovným poradovým číslom, funkčnou charakteristikou a uvedením účelu:  

Ozn. v zmysle 
platného ÚPN  

Ozn. v zmysle 
ZaD č. 7 

Prevládajúca funkcia v zmysle  ZaD č. 7 
Popis ZaD č. 6/2019  

-- 1-7 plochy s prevládajúcou obytnou funkciou (bývanie 
v rodinných domoch) - B 

Nový rozvojový zámer 
(rozšírenie schválenej 
lokality) 

Obec Topoľníky oproti nulovému variantu preferuje variant rozvojový, ktorý pre obec zabezpečí ďalší rozvoj 
funkcie bývania. 

Zdôvodnenie 

Obec Topoľníky pristúpila k spracovaniu „ZaD č. 7“ najmä na základe podnetu na rozšírenie schválenej lokality 
bývania a iné zmeny riešenia platného ÚPN. Obec Topoľníky návrhom plánuje poskytnúť obyvateľom reálne 
možnosti najmä pre rozvoj obytnej zástavby.  

Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely odôvodňujeme najmä tým, že ide 
o rozšírenie lokality, schválenej na výstavbu v platnom ÚPN, a to o nezahrnutú zvyšnú časť pozemku (platný 
ÚPN nezohľadňoval vlastnícke vzťahy v území). Lokalita č. 1-7 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 navrhované zastavané územie obce, čo neobmedzí možnosť 
obhospodarovania okolitej poľnohospodárskej pôdy. 

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 
Topoľníky v znení neskorších zmien a doplnkov.    

Sumarizácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy: 

Požiadavka na nový záber poľnohospodárskej pôdy (v etape návrhu)   0,7925 ha 
podľa §13 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy  
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „ZaD č. 7“ 

Žiadateľ: Obec Topoľníky, 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 

    

1-7 k. ú. Horné 
Topoľníky 

plochy 
s prevládajúcou 
obytnou funkciou 
(bývanie 
v rodinných 
domoch) - B 

0,7925 0,7925 0002002/2  
 

0,7925 súkromník závlahy návrh  orná pôda / -- 

Spolu -- -- 0,7925 0,7925 – 0,7925 – – – – 
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2.16 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, 
ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov  

  Text sa nemení ani nedopĺňa.  
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ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ 
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2.17 ZÁVÄZNÁ ČASŤ 

 V 1. odrážke 2. odseku sa za text „1-11-6/2019 vkladá text, ktorý znie:  

, 1-7 

2.17.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania  

Maximálna podlažnosť objektov  

  V 1. odseku a v 1.-3. odrážke 2. odseku sa texty „posledné ustupujúce“ nahrádzajú textami, ktoré znejú: 
 

ustúpené 

  V 1. odrážke 2. odseku sa v závere vkladá text, ktorý znie:  

, 1-7 

 Celý text 1.-3. odrážky za podnadpisom „Definície pojmov:“ sa nahrádza odrážkami s textom, ktorý znie: 
 

 „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)  

Intenzita využitia plôch  

 V 1.-5. odrážke 2. odseku sa texty „0,05“, „0,1“, „0,2“, „0,3“, „0,4“ (v poradí ako je uvedené) nahrádzajú 
textami, ktoré znejú:  

0,05 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

 V 4. odrážke 2. odseku sa za text „11-6/2019“ vkladá text, ktorý znie:  

, 1-7 
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 V 1. odrážke 5. odseku sa text „0,9“ nahrádza textom, ktorý znie:  

0,8 

 V 4. odrážke 5. odseku sa za text „11-6/2019“ vkladá text, ktorý znie:  

, 1-7 

 V 1. odrážke 6. odseku sa text „400“ nahrádza textom, ktorý znie:  

450 

 V 1. odrážke 6. odseku sa za text „9-6/2019“ vkladá text, ktorý znie:  

, 1-7 

 V 1. odrážke 6. odseku sa text „500“ nahrádza textom, ktorý znie:  

550 

 V 2. odrážke za podnadpisom „Definície pojmov:“ sa za texty „objektmi“ a „územia“ (v poradí ako je 
uvedené) vkladajú texty, ktoré znejú:  

a spevnenými plochami 

(„stavebného pozemku“) 

  V 2. odrážke za podnadpisom „Definície pojmov:“ sa vypúšťa text „Do zastavaných plôch sa 
nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie.“.  
 
 V 4. odrážke za podnadpisom „Definície pojmov:“ sa za texty „plocha“ a „roviny“ (v poradí ako je 
uvedené) vkladajú texty, ktoré znejú:  

zastavaná pozemnou stavbou, ktorá je priestorovo uzavretá a zastrešená a je pevne spojená so zemou = 

(t j. napr. stavby bazénov ani podzemných objektov sa do zastavanej plochy objektom nepočítajú, sú počítané 
ako spevnené plochy príp. ako plochy zelene ak je nad nimi „terén nad podzemnými konštrukciami“ – definíciu 
pozri v nasledujúcej odrážke) 

  V 4. odrážke za podnadpisom „Definície pojmov:“ sa text „Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný 
priemet prevísajúcich atík, striech, balkónov, arkierov a podobne s presahom do 1,5 m.“ nahrádza textom, 
ktorý znie:  

Do zastavanej plochy sa počíta aj pôdorysný priemet prevísajúcich atík, arkierov, balkónov, prístreškov nad 
spevnenými plochami ak sú súčasťou objektu a podobne., nepočíta sa pôdorysný priemet striech s presahom 
do 1,5 m. Plochou zastavanou spevnenými plochami sa rozumie plocha terás, parkovacích plôch, chodníkov, 
komunikácií, príp. iných plôch so spevneným povrchom. 

Zastavovacie podmienky pre rodinné domy 

Podmienky výstavby v „nadmerných záhradách“ regulačných celkov Z1 

  V 2. odrážke 1. odseku sa text „posledného ustupujúceho“ nahrádza textom, ktorý znie:  

ustúpeného 
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  V závere sa vkladá nový nadpis s textom, ktorý vrátane nadpisu znie:  

Podmienky umiestňovania informačných, reklamných a propagačných zariadení („RPI“)  

Pre umiestňovanie „RPI“ zariadení v zastavanom území obce resp. území určenom ako zastavané územie obce 
platia tieto regulatívy: 

 je možné umiestňovať reklamné stavby s výmerou do 3 m2 (vrátane), a to len mimo verejných 
priestranstiev 

 nesmú sa umiestňovať reklamné stavby v skupine, ak výmerou presiahnu plochu 10 m2  

 reklamné LED obrazovky nesmú byť osadené v obytnom území  

 na bočných, štítových stenách budovy je možné umiestnenie reklamných stavieb s veľkosťou reklamnej 
plochy max. 6 m2 (vrátane) 

 je možné umiestňovať reklamné lamely na stĺpoch verejného osvetlenia - trvalé reklamné zariadenie, na 
stĺpoch verejného osvetlenia budú umiestnené reklamné lamely o rozmere 70 cm x 80 cm alebo 70 cm x 
40 cm (šírka x výška), lamela môže byť obojstranná - podmienkou umiestnenia je dodržať všeobecné 
podmienky na umiestnenie, reklamné lamely budú na jednom stĺpe max. 2 nad sebou vpravo (z pohľadu v 
smere jazdy).  

Pre umiestňovanie „RPI“ zariadení na celom území obce platia aj tieto regulatívy: 

 pri umiestňovaní dodržiavať všetky podmienky zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení (cestný zákon) 

 reklamné stavby, ktoré boli povolené a realizované pred schválením ÚPN obce Topoľníky so zapracovanou 
reguláciou, budú ponechané do uplynutia lehoty povolenia  

 vzdialenosť medzi reklamnými stavbami s rozmermi informačnej plochy do 3 m2 (vrátane), ktoré nie sú 
súčasťou oplotenia alebo nie sú umiestnené v skupine, musí byť minimálne 200 m mimo zastavaného 
územia a minimálne 100 m v zastavanom území  

 reklamné stavby sa nesmú umiestňovať na mostoch, pobrežných múroch, zábradliach a na iných pevných 
zariadeniach vodných tokov, ciest a celoštátnych dráh, na stĺpoch a stožiaroch telekomunikačného a 
energetického vedenia (s výnimkou reklamných stavieb na stĺpoch verejného osvetlenia).  

2.17.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia  

 V závere nadpisu „Plochy s prevládajúcou obytnou funkciou (B1, B2) – regulačné bloky Z1 a rozvojové 
zámery č. 4, 5, 6, 8, 10, 5-6/2019, 6-6/2019, 8-6/2019, 9-6/2019“ sa vkladá text „, 1-7“, celý nadpis potom 
znie:.  

Plochy s prevládajúcou obytnou funkciou (B1, B2) – regulačné bloky Z1 a rozvojové zámery č. 4, 5, 
6, 8, 10, 5-6/2019, 6-6/2019, 8-6/2019, 9-6/2019, 1-7 

2.17.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti 

 Text sa nemení ani nedopĺňa. 
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2.17.4 Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia  

  V 15. odrážke 1. odseku sa za text „pozemku“ vkladá text, ktorý znie:  

, v lokalitách bytových domov požadovať navýšenie min. počtu parkovacích miest o 1 miesto naviac oproti 
počtu stanovenému v STN 

2.17.5 Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia  

 Text sa nemení ani nedopĺňa. 

2.17.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt 

 Text sa nemení ani nedopĺňa. 

2.17.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie 
ekologickej stability 

 Celý text 1. odrážky 1. odseku sa nahrádza novou odrážkou s textom, ktorý znie:  

 rešpektovať chránené územia a prvky, dodržiavať režim ochrany v nich stanovený: 

- národná prírodná rezervácia NPR Klátovské rameno - EČ 807 (stupeň ochrany 5.) 

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) 

- chránené územia európskeho významu 

- SKUEV0075 Klátovské rameno (stupeň ochrany 3. – 5.) 

- SKUEV0822 Malý Dunaj (stupeň ochrany 2.) 
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. 

- Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov (§ 2 ods. 2 a) zákona č. 305/2018 Z. z.) 
- mokrade národného a regionálneho významu: 

- mokraď regionálneho (okresného) významu Čanádske rybníky 

- mokraď národného významu Klátovské rameno a priľahlé močiare 

- chránený strom: 
- Topoľ čierny v Topoľníkoch - EČ S 242 (stupeň ochrany 3.) 

  V 2. odrážke 1. odseku sa za text „prvky“ vkladá text, ktorý znie:  

RÚSES a 

 Celý text 1.-6. pododrážky za 2. odrážkou 1. odseku sa nahrádza novými pododrážkami s textom, ktorý 
znie:  

- hydrický nadregionálny biokoridor NRBk1 Malý Dunaj - Klátovské rameno (NRBk1a Malý Dunaj, 
NRBk1b Klátovské rameno) 

Manažmentové opatrenia: zachovať brehovú a sprievodnú vegetáciu vodných tokov, vylúčiť aplikáciu 
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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 

- hydrický regionálny biokorido RBk1 Chotársky kanál, 

Manažmentové opatrenia: využívať poľnohospodársku pôdu v súlade s jej produkčným potenciálom na 
úrovni typologicko-produkčných kategórií, pričom treba rešpektovať limity z prírodných ohrození a 
limity z legislatívnych obmedzení, rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky 
(mezoštruktúry až mikroštruktúry), pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch 
ponechať dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy 
z okolitých, hlavne intenzívne využívaných plôch, 

- hydrický regionálny biokoridor RBk2 Kanál Gabčíkovo - Topoľníky,  

Manažmentové opatrenia: rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky 
(mezoštruktúry až mikroštruktúry), pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch 
ponechať dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy 
z okolitých, hlavne intenzívne využívaných plôch, odstraňovanie nelegálnych skládok ako 
potenciálneho zdroja znečistenia, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, výsadba drevín pozdĺž 
biokoridoru, 

- hydrický regionálny biokorido RBk4 Belský kanál,  
Manažmentové opatrenia: pri intenzívne využívaných poľnohospodárskych pozemkoch ponechať 
dostatočne široký pás extenzívne využívanej plochy, schopnej zachytávať nepriaznivé vplyvy z 
okolitých, hlavne intenzívne využívaných plôch (napr. splachy agrochemikálií z polí), rozčleniť 
veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky (mezoštruktúry až mikroštruktúry), vytvoriť 
mozaikové štruktúry obhospodarovania v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine striedaním 
TTP, NDV s maloblokovou ornou pôdou, ktoré prvky NDV budú plniť funkciu interakčných prvkov s 
cieľom zvýšenia ekologickej stability poľnohospodárskej krajiny, odstrániť a eliminovať invázne druhy 
rastlín, regulovať porasty trste jej pravidelným odstraňovaním za účelom eliminácie zazemňovania, 

- nadregionálne biocentrum NRBc1 Malý Dunaj,  

Manažmentové opatrenia: vytvorenie ekotónových zón okolo prvkov RÚSES s intenzívne využívanou 
poľnohospodárskou krajinou s cieľom ochrany stabilizačných prvkov pred negatívnymi vplyvmi, 
eliminovať šírenie expanzívnych a inváznych druhov, zabezpečiť elimináciu expanzívnych a odstránenie 
inváznych druhov drevín a rastlín, vylúčiť príp. minimalizovať aplikáciu chemických látok v území, 
zachovať a cielene obnovovať pôvodné druhové zloženie lesných porastov a postupne znižovať 
zastúpenie stanovištne nepôvodných druhov drevín, 

- regionálne biocentrum RBc1 Ohradský kanál a Belský kanál,  
Manažmentové opatrenia: zachovanie režimu podzemných vôd, ktoré vyvierajú na slatinách, kosenie 
lúčnych častí lokality pretože, ak nie sú kosené dlhší čas, prenikajú do nich vŕby, topole alebo jelše, 
ktoré naznačujú smer ďalšej sukcesie, regulácia poľnohospodárskej činnosti s prihliadnutím na 
používanie agrochemikálií, zmena veľkoblokového hospodárenia na pásové hospodárenie s 
rôznorodým osevným postupom, ktorý zabezpečí príjem živín do pôdy, doplniť plochy nelesnej 
drevinovej vegetácie,  

 Celý text 1.-4. pododrážky za 6. odrážkou 1. odseku sa nahrádza novou pododrážkou s textom, ktorý znie: 
 

- dodržiavať režim ochrany stanovený pre vyššie uvedené chránené územia a zohľadniť ostatné územia 
v záujme ochrany prírody, 
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2.17.8 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie 

Všeobecné podmienky 

 Celý text 7. odrážkou sa nahrádza novou pododrážkou s textom, ktorý znie:  

 v ďalšom procese zohľadniť:  

- environmentálnu záťaž: 

Identifikátor EZ: SK/EZ/DS/1205 
Názov EZ: DS (017) / Topoľníky - 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.). 

2.17.9 Vymedzenie zastavaného územia obce 

 Text sa nemení ani nedopĺňa. 

2.17.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa 
osobitných predpisov 

 Text 2.-4. odrážky 3. odseku sa nahrádza odrážkami s textom, ktorý znie: 

 národná prírodná rezervácia NPR Klátovské rameno - EČ 807 (stupeň ochrany 5.) 

 chránené územie európskeho významu SKUEV0075 Klátovské rameno (stupeň ochrany 3. – 5.) 

 chránené územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj (stupeň ochrany 2.) 

 mokraď regionálneho (okresného) významu Čanádske rybníky 

 mokraď národného významu Klátovské rameno a priľahlé močiare 

 chránený strom Topoľ čierny v Topoľníkoch - EČ S 242 (stupeň ochrany 3.). 
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2.17.11 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia 
a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny 

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby 

  V závere 4. odrážky 2. odseku sa za text „pozemku“ vkladá text, ktorý znie:  

, osobitne na pozemku reg. C parc. č. 268/2 v k.ú. Horné Topoľníky 

2.17.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii 
nižšieho stupňa 

 Text sa nemení ani nedopĺňa. 

2.17.12 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

 Text sa nemení ani nedopĺňa. 

 

 

 
 

 


