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1. SMERNÁ ČASŤ
A.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Obstarávateľ :

Obec Slatina,
v zastúpení p. starosta Arpád Bazsó

Spracovateľ :

K2-ART , s.r.o.
Dlhá 16, 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant

Vypracoval

Ing.arch. Rastislav KOČAJDA, autorizovaný architekt SKA
(reg.č. spracovateľa :1260AA)
Ing.arch. Rastislav KOČAJDA,
Ing.arch. Miroslava KOČAJDOVÁ,
Ing. Lucia Ďuračková

Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. Andrej Mojžiš
SÚPIS POUŽITÝCH ÚPP PODKLADOV
Východzím podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov č.1/2017 ÚPN – obce Slatina je ÚPN obce
Slatina schválený uznesením č. 9/2008-A-1/OZ 31. 3. 2008 a jej nadradená dokumentácia Zmeny a doplnky č.1
k Územnému plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ÚPN-R NR ZaDč.1), ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015
z 16. riadneho zasadnutia zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 20.júla 2015
a ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.6/2015 s platnosťou od
25.novembra 2015.
Mapové podklady
• Katastrálna mapa 1:2880
• Pôvodný ÚP obce Slatina z roku 2008
A.1.1. Dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov k ÚP obce Slatina
Dôvodom na obstaranie zmien a doplnkov č.1/2017 je predovšetkým zmena trasy navrhovanej
cyklotrasy ako aj jej začlenenie do zoznamu verejnoprospešných stavieb, zrušenie lokality D, vznik novej
lokality M, návrh suchého poldra a zrušenie navrhovaného jazierka.
Grafická časť zmien a doplnkov č.1/2017 je spracovaná na priesvitkách a na výsekoch z pôvodného
územného plánu.
A.1.2.Predmet riešenia zmien a doplnkov
Posledná spracovaná územnoplánovacia dokumentácia pre obec Slatina:
Územný plán obce Slatina, vypracovala Ing. Arch. Alica Tichá, rok 2008
Predmetom riešenia zmien a doplnkov je:
- Zmena trasovania cyklotrasy a súčasne začlenenie do zoznamu verejnoprospešných stavieb
- Vznik novej lokality M pre šport a rekreáciu a súčasne začlenenie do zoznamu verejnoprospešných
stavieb
- Zrušenie navrhovanej lokality D
- Zrušenie navrhovaného chodníka k lokalite D
- Zmena číslovania ciest 3.triedy
- Zrušenie navrhovaného jazierka a súčasné vyškrtnutie zo zoznamu verejnoprospešných stavieb
- Vybudovanie nového suchého poldra a začlenenie do zoznamu verejnoprospešných stavieb
- Zakreslenie vyprojektovaného jazera
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-

Úprava vodného toku podľa skutkového zamerania
Doplnenie záväznej časti o koeficient zelene v jednotlivých typoch územiach
Aktualizácia zákonov
návrh objektu č.3 na voľnočasové centrum
návrh a rozšírenie prístupovej komunikácie k viniciam
rekonštrukcia komunikácii
A.1.3. Vymedzenie a charakteristika lokality

Zmena trasy navrhovanej cyklotrasy – obcou prechádza navrhovaná cyklotrasa, ktorej trasa sa upravuje, kvôli
nevyjaseným majetkoprávnym vzťahom. Súčasne sa navrhovaná cyklotrasa dopĺňa do zoznamu
verejnoprospešných stavieb
Zrušenie rozvojovej lokality D určenej na šport a rekreáciu – Lokalita D určená na šport a rekreáciu sa ruší
z dôvodu nevyjasenia majetkoprávnych vzťahov.
Lokalita M - plocha určená na šport a rekreáciu s možnosťou vybudovania detského ihriska, multifunkčného
ihrisa a prislúchajúcej zelene.
Suchý polder – v obci sa vyčleňuje plocha pre výstavbu suchého poldra. Suchý polder sa vybuduje v blízkosti
navrhovaného jazierka (v pôvodnom ÚP ako VPS 23). Vzhľadom k tomu, že navrhované jazierko malo
čiastočne plniť aj protipovodňovú funkciu, ktorú podľa zmien a doplnkov č.1 nahrádza navrhovaný suchý
polder, dochádza zároveň k zrušeniu navrhovaného jazierka a teda aj VPS 23.
Zoznam verejnoprospešných stavieb - zoznam verejnoprospešných stavieb sa aktualizuje podľa vyššie
opísaných zmien
Prístupová komunikácia k viniciam - v obci sa čiastočne mení trasovanie prístupovej komunikácie z dôvodu
majetkoprávnych vzťahov a čiastočne sa navrhuje komunikácia na rozšírenie
A.1.4. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania návrhu
ÚP obce Slatina
Zmeny a doplnky č.1/2017 sú v súlade so schváleným zadaním územného plánu obce Slatina schválené
uznesením č. 5/2007-OZ zo dňa 9. 11. 2007.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis
- bez zmeny
A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu
- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, ktorý bol schválený uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho
Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 14. mája 2012 a ktorého záväzná časť bola
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14. mája 2012.
- Východzím podkladom pre spracovanie zmien a doplnkov č.1/2017 ÚPN – obce Slatina je ÚPN obce
Slatina a jej nadradená dokumentácia Zmeny a doplnky č.1 k Územnému plánu regiónu Nitrianskeho kraja
(ÚPN-R NR ZaDč.1), ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 z 16. riadneho zasadnutia zastupiteľstva
Nitrianskeho samosprávneho kraja, konaného dňa 20.júla 2015 a ktorého záväzná časť bola vyhlásená
Všeobecne záväzným nariadením č.6/2015 s platnosťou od 25.novembra 2015.
Z toho pre obec vyplývajú tieto záväzky a odporúčania:
Zásady a regulatívy vychádzajúce zo záväznej časti Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, zmeny
a doplnky č.1 s väzbou na obec Slatina
1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z
hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:
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1.7. Rozvíjať centrá osídlenia ako centrá zabezpečujúce vyššiu a špecifickú občiansku vybavenosť aj pre obce v
ich zázemí.
1.16. Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia,adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotlivých historicky
vyvinutých charakteristických tradičných kultúrno-historických regiónov na území Nitrianskeho kraja, s cieľom
vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená:
1.16.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii
funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrnohistorických a urbanisticko-architektonických daností,
1.16.2. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru
zástavy a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov
1.16.3. a dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na
krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií
tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym
priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný
spôsob života.
1.17. Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a nepripúšťať
výstavbu nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu v inundačných územiach
vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
1.18. Pokračovať v systematickom prieskume radiačnej záťaže obyvateľstva a vyčleniť územia a oblasti, kde sú
potrebné protiradónové opatrenia pri výstavbe nových objektov alebo kde je nutné realizovať sanačné
opatrenia v už existujúcom bytovom fonde s cieľom chrániť obyvateľov pred touto záťažou; na území, na
ktorom je potrebné vzhľadom na výsledky monitorovania záťaže radónom realizovať potrebné protiradónové
opatrenia, neplánovať výstavbu rekreačných objektov, nemocníc, školských a predškolských zariadení a
liečební.
2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva
2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu.
2.10. Vytvárať podmienky pre realizáciu území lesoparkového charakteru lokálneho významu pri menších
obciach, najmä pri obciach s rekreačným významom a prepájať centrá obcí, rekreačné areály s územiami
lesoparkového charakteru.
2.13. Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklotrás,
slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami, rekreačnými
lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej
rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom, ...)
2.13.1. previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás,
jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,
2.13.2. rozvojom cyklotrás mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní cyklotrás
s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v
miestach križovania cyklotrás s vodnými tokmi,
2.16. Regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky ÚSES, rekreačný potenciál v lesných
ekosystémoch využívať v súlade s ich únosnosťou.
3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja
3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
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3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj.
3.3.3. Zabezpečovať protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia
projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry
pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability.
3.3.4. Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov.
3.3.7. Rešpektovať a zohľadňovať platný Program starostlivosti o les, rešpektovať ochranné pásmo
lesnej pôdy, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy drevín.
3.3.8. Podporovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia
porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného
určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami Programov starostlivosti o
les.
3.3.9. Vytvárať územnotechnické podmienky pre zachovanie stability lesných porastov lužných
stanovíšť, zabrániť neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným
zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrologické pomery vzhľadom na protipovodňové opatrenia.
4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí
4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry
4.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho
významu.
4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v
urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.
5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny,
vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu
5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie
5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné
prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie
prípadných negatívnych vplyvov.
5.1.3. Zabezpečovať podmienky pre postupnú účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží –
bývalé skládky komunálneho odpadu, odkaliská a iné pozostatky z banskej ťažby.
5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných
úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov.
5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území, revitalizáciu skanalizovaných tokov,
kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov,
zvýšenie podielu trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre
realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.
5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
5.2.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia,
rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej
integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja
znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným chráneným územiam podľa platnej legislatívy,
územiam NATURA 2000, prvkom územného systému ekologickej stability.
5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach
prvkov územného systému ekologickej stability.
5.2.6. Podporovať územnoplánovacími nástrojmi zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a
zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v upravených korytách a zachovanie starých
ramien a meandrov v okolí Dunaja, Váhu, Hrona a Ipľa.
5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality a
typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté časti kultúrnej
krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok,

poznámka: doplnené a zmenené texty v záväznej časti sú rozlíšené iným fontom písma „text, text„

5

ÚPN-O Slatina - ZMENY A DOPLNKY č.1/2017
K2-ART, s.r.o. Dlhá 16, 949 01 Nitra
medzí, stromoradí, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne
krajinné identity rešpektovaním prírodného a kultúrno-historického dedičstva.
5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov
5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
5.3.5. Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach za účelom
potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných pôd.
5.3.6. Nespôsobovať pri územnom rozvoji fragmentáciu lesných ekosystémov.
5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov
a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej
pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej funkcie, ktorú
poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri produkčnej funkcii plnia.
6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrnohistorického dedičstva
6.5. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne a hospodárskosociálne celky a prírodno-klimatické oblasti, dominantné znaky typu kultúrnej krajiny so zachovanými
vinohradníckymi oblasťami, oblasťami štálov a rôznych foriem vidieckeho osídlenia, vrátane rozptýleného
osídlenia.
6.7. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.
8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia
8.1. V oblasti vodného hospodárstva
8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach:
8.1.2.6. podporovať výstavbu objektov protipovodňovej ochrany územia a nenavrhovať v
inundačnom území tokov výstavbu a iné nevhodné aktivity,
8.1.5. Na úseku verejných vodovodov:
8.1.5.1. vytvárať územnotechnické predpoklady pre komplexné zabezpečenie zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou, zvyšovanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z
verejných vodovodov s cieľom približovať sa postupne k úrovni vyspelých štátov EÚ
8.1.5.8. zabezpečovať ochranu lokálnej, ako aj nadradenej vodárenskej infraštruktúry
(ochranné pásma vodovodov, vodojemov, ČS a pod.), v prípade možností aj s ponechaním
manipulačných pásov,
8.2. V oblasti energetiky
8.2.1. Rešpektovať existujúce koridory vedení 220kV a 400kV
8.3. V oblasti telekomunikácií
8.3.1. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení.
8.4. V oblasti odpadového hospodárstva
8.4.1. uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho
odpadu.
VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY:
5. V oblasti vodného hospodárstva
5.2. Verejné vodovody
5.2.1. Stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných vodovodov,
vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné zdroje....)
5.3. Verejné kanalizácie
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5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií,
vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd....),
A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce
- bez zmeny
A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce- začlenenie riešenej obce do
systému osídlenia
- bez zmeny
A.2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania
- bez zmeny

A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä
obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia, vrátane určenia
prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania
Obytné územie
- bez zmeny
Výrobné územie
- bez zmeny
Rekreačné a športové územie
Lokalita D sa ruší
Lokalita M (13,13a) – je novonavrhovaná lokalita určená na šport a rekreáciu.
A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby
a rekreácie
Bývanie
- bez zmeny
Občianska vybavenosť
Objekt č.3 - Pohostinstvo je navrhované na voľnočasové centrum
Výroba poľnohospodárska a priemyselná
- bez zmeny
Rekreácia a šport
Lokalita D – sa ruší
Lokalita M
V zastavanej časti územia je vyčlenená lokalita M pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít v blízkosti vodného
toku Slatina. Na predmetnej lokalite sa počíta s vybudovaním detského ihriska, resp. multifunkčného ihriska
s prislúchajúcou zeleňou.
A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce
- bez zmeny
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A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
- bez zmeny
A.2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej ochrany a požiarnej ochrany pred
povodňami
Ochrana pred povodňami
V zmenách a doplnkoch č.1 k ÚPN obce Slatina sa navrhuje vybudovanie suchého poldra v južnej časti
obce. Z tohto dôvodu sa nepočíta s obnovou bývalého jazierka.
Civilná ochrana
V zmysle §2 ods.4 vyhl.MV SR č.297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov bude riešené ukrytie obyvateľstva v jednoduchých úkrytoch budovaných
svojpomocne.
A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátene prvkov územného systému ekologickej
stability a ekostabilizačných opatrení
Zrušením lokality D sa zachová existujúca zeleň záhrad a zeleň vodného toku. V budúcnosti sa
odporúča vysádzať druhy vhodných stanovištných podmienok. Uprednostňovať pôvodné druhy drevín s
doplnením nepôvodných drevín ale stanovištne prispôsobených. V záhradách sa odporúča výsadba
predovšetkým domácich ovocných stromov. Moderné cudzokrajné ovocné dreviny vysádzať len po dobrom
zvážení stanovištných podmienok. V lokalite M sa odporúča výsadba kostrových vzrastlých drevín.
Výsadba zelene pri vodných tokoch nesmie byť izolovaná od okolitej štruktúry obce. Ako vhodné druhy
na výsadbu odporúčame uprednostniť druhy rodu vŕba, jelša, čremcha, lipa, javor a pod. Výsadbou brehovej
vegetácie sa zabezpečí aj stabilizácia svahov čo možno považovať za ekologicky priaznivé a finančne menej
náročné riešenie. Ide o výsadbu vlhkomilných druhov drevín, ako sú napr. druhy rodu vŕba, topoľ, jelša a pod.
Výsadbu je nutné realizovať s pôvodnými druhmi drevín, nepôvodné a invázne druhy nie sú prípustné.
Keďže sa jedná o vidiecke priestranstvo pri výbere rastlinného materiálu je potrebné dbať na tieto
kritériá:
• výber druhov drevín, krov a rastlín musí pozostávať predovšetkým z domácich druhov
• uprednostniť listnaté pred ihličnatými
• výrazné obmedzenie až vylúčenie druhov tují, cypruštekov, exotických, inváznych a iných nevhodných
druhov do vidieckeho prostredia
• vyberať druhy s dôrazom na stanovištné a geografické podmienky
• ako najvhodnejšie druhy odporúčame: rod lipa, orech, javor, hrab, ovocné druhy drevín,
• uprednostňovať voľné tvary drevín
Ekostabilizačné opatrenia
Z hľadiska eliminácie pôdnej erózie je vhodné zvýšiť plošné zastúpenie krovinej a stromovej vegetácie
najmä pozdĺž poľných ciest, remíz, medzí a vodných tokov. Takisto je vhodné rozdeliť veľkoplošné bloky ornej
pôdy na menšie celky a vysadiť na ich hraniciach pásy stromov a krovín. Za nepriamy vplyv možno považovať
prípadný záber lesnej alebo poľnohospodárskej pôdy, ktorý sa môže dotknúť hlavne nových lokalít pre
výstavbu rodinných domov.
Za účelom preventívnych opatrení určených na minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľov riešeného územia je potrebné zadefinovať a v praxi dodržiavať a realizovať
nasledovné všeobecné podmienky:
• rešpektovať všetky relevantné platné právne predpisy napr. zákon o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy, zákon o ochrane lesného pôdneho fondu, zákon o vodách, zákon o ochrane
prírody a pod.,
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chrániť a udržiavať existujúcu zeleň, zakladať novú zeleň, dopĺňať a dosádzať líniovú zeleň na medziach
a popri poľných cestách a vodných tokoch, odstraňovať poškodené a choré jedince za účelom
zmiernenia ohrozenia pôdy veternou a vodnou eróziou,
chrániť lesný pôdny fond, ktorý tvorí základ krajinotvorných, ochranno-prírodných i ekostabilizačných
prvkov územia obce,
pri dosadbe a rekonštrukcii zelene postupne vylučovať stanovištne nevhodné druhy drevín, v
intraviláne druhy patriace k peľovým alergénom a tiež invázne druhy, ktoré sa môžu zo zastavaného
územia rozšíriť do okolitej krajiny,
zabezpečovať ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného
ÚSES, biotickej integrity krajiny a biodiverzity nástrojmi územného plánovania,
zabezpečovať protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov ÚSES v miestach s intenzívnou veternou a
vodnou eróziou,
odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach
prvkov ÚSES,
v rámci optimálnejšieho usporiadania ornej pôdy rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu na menšie celky a
vzniknuté hranice doplniť pásmi nelesnej drevinnej vegetácie,
eliminovať pestovanie monokultúr zavedením osevných postupov so striedaním plodín,
v miestach kontaktu ornej pôdy s prvkami územného systému ekologickej stability prejsť k menšej
parcelácii a zmene využívania - vytvoriť tzv. pufračnú zónu z trávno-bylinných porastov a maloblokovej
ornej pôdy,
zvyšovať ekologickú stabilitu riešeného územia,
venovať zvýšenú pozornosť ochrane vodných zdrojov,
zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodiach zásahmi smerujúcimi k
stabilizácii pomerov za povodňových situácií i v období sucha,
dodržiavať ochranné a prístupové pásma vodných tokov a ochranných hrádzí v zmysle STN a vodného
zákona,
koordinovať všetky rozvojové zámery s princípom trvalo udržateľného rozvoja obce,
rozvíjať výrobné aktivity a služby hlavne v jestvujúcich lokalitách,
zachovávať a chrániť národné kultúrne pamiatky a ostatné pamätihodnosti obce,
zachovávať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry s kultúrnymi hodnotami,
zachovávať a chrániť ďalšie objekty a solitéry miestneho významu (aj novodobé),
rešpektovať všetky ostatné prvky a kategórie tvorby krajiny, ktoré sú uvedené v časti
územnoplánovacej dokumentácie riešiacej ochranu prírody a tvorbu krajiny a prvky územného
systému ekologickej stability,
uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím
ekonomických a legislatívnych nástrojov,

A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
Doprava a dopravné zariadenia
Miestne komunikácie – V poslednom období došlo k zmene číslovania ciest tretej triedy a to nasledovne: Cesta
III/066069 smerom na Hokovce má nové číslovanie III/1558 a cesta III/0508020 smerom na obec Tupá má nové
číslovanie III/1562.
Navrhuje sa čiastočne nové trasovanie prístupovej komunikácie k viniciam a v existujúcej časti jej rozšírenie na
3,5m.
Cyklotrasa – V zmenách a doplnkoch č.1/2017 dochádza k čiastočnej zmene trasovania cyklotrasy a zároveň
začlenienie cyklotrasy medzi verejnoprospešné stavby
Chodníky – Vzhľadom na to, že sa ruší lokalita D, ruší sa s ňou aj prislúchajúci navrhovaný chodník
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Dopravné pripojenia jednotlivých lokalít, jednotlivé cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické
trasy a pešie trasy je potrebné riešiť podľa platných STN a technických predpisov.
Pri budovaní cyklotrás postupovať podľa uznesenia vlády SR č.223/2013 o Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR.
Vodné hospodárstvo
- bez zmeny
Kanalizácia
V čase spracovávania územného plánu obce Slatina v roku 2008 bola verejná kanalizácia pred kolaudáciou
v súčasnej dobe je už skolaudovaná.
Energetika
- bez zmeny
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie
Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov I. stupňa v Slatine
Podľa vyhlášky 19/2000 - Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severné ohraničenie prebieha
údolím potoka Slatina po most, kde sa kolmo stáča na juh a pokračuje po železničnej trati približne po úroveň
plniarne. Ďalej sa stáča na západ až k ľavému brehu Štiavnice, pokračuje po jej ľavom brehu až k poľnej ceste,
kde sa opäť kolmo stáča na východ, pretína železničnú trať, prechádza cez križovatku ciest a pokračuje po
ceste po vrstevnicu 130. Odtiaľ pokračuje severným smerom, prebieha po vrstevnici 130 až k poľnej ceste, po
ktorej pokračuje a ďalej smeruje po štátnej ceste vedúcej do Slatiny, kde sa spája so severným ohraničením.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa stavebného
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení neskorších
predpisov vyhlášky č.98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Návrh adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v zmysle metodiky Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Uznesením Vlády SR č. 148/2014 bol schválený strategický dokument Slovenskej republiky Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý uvádza charakteristiku
najdôležitejších opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Tieto opatrenia je potrebné v ďalšom rozvoji
obce Slatina rešpektovať.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
• Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach,
• Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou
stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní otvorov.
• Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre.
• Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam.
• Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam
(používať dreviny odolné voči extrémnym suchám, mrazom, ktoré sú trvácnejšie - nie s mäkkým a lámavým
drevom)
• Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej
krajiny.
• Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov
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Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:
• zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch obcí
• zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie
• zabezpečiť dostatočnú odstupovú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického vedenia
• zabezpečiť a podporovať opatrenia proti veternej erózii:
• organizačné opatrenia - usporiadanie pozemkov dlhšou stranou kolmo na smer
prevládajúcich vetrov, výber poľ. plodín, pásové striedanie plodín, osevné postupy, zatrávňovanie
• agrotechnické opatrenia - úprava štruktúry pôdy, priamy výsev do ochrannej
plodiny, zvýšenie vlhkosti pôdy (závlaha)
• biologicko-technické - ochranné lesné pásy, húštiny, vetrolamy, prenosné
alebo trvalé zábrany
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
• Zabezpečiť a podporovať opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody (budovanie retenčných nádrží,
dažďových záhrad)
• Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
• Podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
• Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení,
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.
• Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky
s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných
povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. (napr.
použitím retenčnej dlažby)
• Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach,
• Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
• Usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení
• zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy
• opatrenia proti vodnej erózii:
• organizačné opatrenia (delimitácia pôdneho fondu, protierózne
rozmiestnenie plodín, veľkosť, tvar a rozmiestnenie poľnohospodárskych pozemkov,
cestná sieť, protierózna organizácia pasenia)
• agrotechnické opatrenia (vrstevnicová agrotechnika, racionálna rotácia
plodín, podrývanie a hlboké kyprenie, podrývanie a hlboké kyprenie, bezorbové
technológie, minimálna agrotechnika, mulčovanie)
• biologické opatrenia (vsakovacie lesné pásy, zatieňovacie lesné pásy,
plošné zalesňovanie rozvodí a úbočí)
• technické opatrenia (terénne urovnávky, terasovanie, povrchové
odvodnenie územia - záchytné, zberné, zvodné cestné, prielohové, úžľabinové priekopy,
asanované strže)
• opratrenia proti zosuvom pôdy:
• zalesňovanie nelesných pôd v ohrozených oblastiach
• preferovanie hlbokokoreniachich drevín
• preferovanie prirodzenej obnovy
• výsadba zmiešaných porastov na veľkoblokovej pôde
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A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích
priestorov
- bez zmeny
A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
- bez zmeny

A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného
pôdneho fondu
Zmeny a doplnky č.1/2017 obce Slatina obsahujú novú lokalitu M o rozlohe 0,13ha, ktorá sa nachádza v rámci
hraníc zastavaného územia. Ďalej cestu mimo zastavaného územia o rozlohe 0,43ha. Ruší sa rozvojová lokalita
D o rozlohe 0,3ha.

Katastr.
územie

Funkčné využitie

M

Slatina

Šport a rekreácia

Cesta

Slatina

Cesta

Lokalita
číslo

Predpokladaná výmera
Užívateľ
Vým
poľnohospodárskej pôdy
poľnoh.
era
pôdy
lokal Celz toho
ity kom
Kód BPEJ
Výmer
v
/skup.
a v ha
celk
ha
kvality/
om
v ha
0,13
0,13
Záhrady
0,13
v rámci hraníc
zastavaného
územia
0,43
0,23
0183672/9 TTP 0,13

Vybudované
hydromelioračné zariad.

poznámka

-

-

0183672/9
0,1
orná pôda
Tab. 1 Lokality na ktoré bol udelený súhlas odbor opravných prostriedkov - pozemkový referát OÚ Nitra
č. OU-NR-OOP6-2019/040172 dňa 26.09.2019

Lokali-ta
číslo

D

Katastr.
územie

Funkčné využitie

Slatina

Rekreácia

Vým
Predpokladaná výmera
Užívateľ
era
poľnohospodárskej pôdy
poľnoh.
lokal Celpôdy
z toho
ity kom
Kód BPEJ
Výmer
v
/skup.
a v ha
celk
ha
kvality/
om
v ha
0,3
0,3
Zast.územie

Vybudované
hydromelioračné zariad.

poznámka

-

Lokalita sa
ruší

Tab. 2 Lokality na ktoré bol udelený súhlas KPÚ v Nitre č. 2008/00072 dňa 08.01.2008

Súhlas sa udeľuje za dodržania nasledujúcich podmienok:
1. Pre účely navrhovanej výstavby, súvisiacich a podmieňujúcich investícií je možné používať iba
poľnohospodársku pôdu (PP) uvedenú v tomto súhlase.
2. Na ploche trvalého odňatia bude investorovi uložená podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. povinnosť vykonať
skrývku ornice a podorničia. V tejto súvislosti jednotlivý investori predložia bilanciu skrývky humusového
horizontu spracovanú podľa prílohy k vyhláške MP SR č. 508/2004 Z.z.
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3. V prípadoch použitia PP do jedného roka za účelom realizácie podzemných alebo nadzemných vedení
súvisiacich s vybudovaním investície je potrebné postupovať v zmysle ustanovení § 18 ods. 2 zákona č.
220/2004 Z.z.
4.Pri zástavbe lokality prísne dodržiavať zásady ochrany PP ustanovené v § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. zvlášť
zásadu nevyhnutnosti a odôvodneného rozsahu (so zreteľom na odsúhlasenú funkciu), pričom zástavbu
navrhovať tak, aby nevznikali plochy so sťaženým obrábaním PP, ktorá v rámci lokality nebude dotknutá
rozhodnutím podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z.
5. Zaplatiť do štátneho rozpočtu odvod za odňatie najkvalitnejšej PP v katastrálnom území /kód BPEJ je
uvedený v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP.
V prípade zásahu do hydromelioračných zariadení je investor povinný tieto uviesť do funkčného stavu a
vysporiadať sa so správcom týchto zariadení.
6) Ak žiadosť na odňatie PP nebude spĺňať zásady ochrany PP podľa § 12 zákona č. 220/2004 Z.z. Okresný úrad
Levice, pozemkový a lesný odbor pre danú investičnú akciu súhlas s odňatím nevydá.
Tento súhlas neoprávňuje žiadateľa na začatie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na predmetnej PP.
Pred fyzickým odňatím PP je potrebné požiadať Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor o trvalé
odňatie PP podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z.
A.2.17. Hodnotenie navrhovaného riešenia
Vzhľadom na majetkoprávne vzťahy v obci dochádza v zmenách a doplnkoch č.1/2017 k zrušeniu
rozvojovej lokality D určenej na šport a rekreáciu. Aby v obci došlo ku kompenzácii zrušenej loklality D, obec sa
rozhodla aj pre novú lokalitu M určenej na šport a rekreáciu, predovšetkým na výstavbu ihrísk, či už detského
alebo multifunkčného. Ďalej v obci dochádza k zmene návrhu trasovania cyklotrasy. V južnej časti ako ochrana
pred povodňami sa navrhuje vybudovanie suchého poldra a tým pádom aj zrušenie navrhovaného jazierka,
ktorého úlohou malo byť aj zachytávanie prívalovej dažďovej vody.
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2. ZÁVAZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia (urbanistické,
kompozičné, kultúrnohistorické, krajinoekologické, dopravné, technické) na funkčné a priestorovo
homogénne jednotky
+
b) 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)
Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia jednotlivých častí riešeného územia sa územie obce rozdelilo
do týchto funkčno-priestorových jednotiek (FPJ) (viď výkres č.3 Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné
využitie územia s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami)
KOEFICIENT ZASTAVANIA- Je to pomer medzi zastavanou plochou a plochou parcely. Definícia pojmu zastavná
plocha podľa STN 73 4055:
Zastavaná plocha – plocha pôdorysného rezu vymedzená vonkajším obvodom zvislých konštrukcií
uvažovaného celku (budovy, podlažia alebo ich častí); v I. podlaží sa meria nad podnožou alebo podmurovkou,
pričom sa izolačné primurovky nezapočítavajú.
KOEFICIENT ZELENE- Určuje veľkosť výmery plôch terénu s vegetačným krytom (plocha zelene na rastlom
teréne) k celému bilancovanému územiu v %. Do tohto pomeru sa nezapočítavajú plochy zelených striech.
Územie obytné bývania - rodinné domy
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži výlučne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe samostatnými rodinnými domami, alebo
radovou zástavbou, prípadne malopodlažné bytové domy.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• Bývanie v rodinných domoch s hospodárskym zázemím
• Bývanie v bytových malopodlažných domoch
• Zeleň súkromných záhrad
• malopodlažné bytové domy
• malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva
• nevyhnutné odstavné plochy pre automobily
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok MHD
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
Neprípustné funkcie
• zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znižujú kvalitu obytného prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie majiteľov rodinných domov musí byť riešené na ich pozemkoch.
• Pri výstavbe rodinných domov dodržať ochranné pásma všetkých druhov
• pri výstavbe nových RD popri jest.cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6m od
krajnice komunikácie
• pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného
nariadením vlády SR č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
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INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 40%
Koeficient zelene: 30%
Podlažnosť územia: max. 3 2 nadzemné podlažia vrátane obytného podkrovia
Územie bývania - bytové domy, rodinné domy
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži výlučne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe samostatnými rodinnými domami, alebo
radovou zástavbou, prípadne malopodlažné bytové domy.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• Bývanie v rodinných domoch s hospodárskym zázemím
• Bývanie v bytových malopodlažných domoch
• Zeleň súkromných záhrad
• malopodlažné bytové domy
• malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva
• nevyhnutné odstavné plochy pre automobily
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok MHD
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
Neprípustné funkcie
• zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znižujú kvalitu obytného prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie majiteľov rodinných domov musí byť riešené na ich pozemkoch.
• Pri výstavbe rodinných domov dodržať ochranné pásma všetkých druhov
• pri výstavbe nových RD popri jest.cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6m od
krajnice komunikácie
• pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného
nariadením vlády SR č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 40%
Koeficient zelene: 20%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia vrátane obytného podkrovia
Územie občianskej vybavenosti
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie bloku slúži na umiestnenie vybavenosti nekomerčnej.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, cintoríny
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• služobné byty a byty majiteľov zariadení
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
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Neprípustné funkcie:
• ostatné zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znižujú kvalitu obytného prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
• Pri výstavbe zariadení občianskej vybavenosti dodržať ochranné pásmo všetkých druhov a
popri jestvujúcich cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6 m od krajnice komunikácie
• pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného
nariadením vlády SR č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
• Pri cintorínoch zachovať ochr. pásmo 50m od oplotenia a neumiestňovať tam žiadnu bytovú
výstavbu.
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 70%
Koeficient zelene: 15%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia

Územie zmiešané- bývanie a občianska vybavenosť
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži na bývanie v polyfunkčných objektoch rodinných alebo malopodlažných bytových domov
s prevládajúcou obytnou funkciou.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• Bývanie v rodinných alebo malopodlažných bytových domov s prípustnou občianskou
vybavenosťou (sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia, nerušivé prevádzky drobnej výroby a
služieb, vybavenosť pre obsluhu tohto územia)
• Zeleň súkromných záhrad
• malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva
• nevyhnutné odstavné plochy pre automobily
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok MHD
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
Neprípustné funkcie
• zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znižujú kvalitu obytného prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
• pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného
nariadením vlády SR č. 350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia
• Pri výstavbe polyfunkčných objektov dodržať ochranné pásmo a popri jest.cestách osadzovať
ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6m od krajnice komunikácie
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INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Koeficient zelene: 30%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia vrátane obytného podkrovia
Územie rekreačné športu a rekreácie
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie tvoria plochy monofunkčnej areálovej športovej vybavenosti ihrísk a rekreačných areálov vo
voľnej prírode.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• kryté športoviská, kúpaliská, bazény
• viacšportový areál -otvorené športoviská (futbal, tenis, basketbal, volejbal, detské ihrisko a iné)
• rekreačno oddychové plochy a zariadenia verejného stravovania
• agroturistické areály s prechodným ubytovaním (turistické chatky)
• vodné rekreačné plochy
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení
• nízka zeleň, lesný porast
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• služobné byty a byty majiteľov zariadení
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 30%
Koeficient zelene: min. 50%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia
Výrobné územie- priemyselnej výroby, skládky
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia výroby, skladov výrobných služieb, u ktorých sa
predpokladá dlhodobá stabilita funkcie a nemajú negatívny vplyv na využitie susedných pozemkov
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• plochy a zariadenia priemyselnej výroby a služieb všetkých druhov, ktoré nebudú negatívne
ovplyvňovať susediacu zástavbu
• plochy a zariadenia komunálnej a stavebnej výroby
• sklady a skladovacie plochy
• obchodné, kancelárske a správne budovy
• služobné byty a byty majiteľov zariadení
• odstavné miesta a garáže
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
• príslušné pešie, cyklistické, motoristické komunikácie
• parkovo upravená líniová, izolačná a plošná zeleň
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Neprípustné funkcie:
• bývanie rod. typu.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie úžívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov.
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 85%
Koeficient zelene: 10%
Podlažnosť územia: max. 4 nadzemné podlažia

c) Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia
- Podporovať rozvoj občianskeho vybavenia pozdĺž ulíc tvoriacich kompozičnú os obce.
- Postupne dotvoriť atraktívne zhromažďovacie priestranstvo pred obecným úradom (OU) s parkoviskami
- Podporovať a usmerňovať formovanie priemyselnej výroby a podnikateľských aktivít v navrhovaných
areáloch. Podpora výroby, ktorá nie je v rozpore s priľahlou IBV.
- Podpora rozvoja rekreačných aktivít a cestovného ruchu
- V ochrannom pásme cintorína neumiestňovať žiadne budovy na bývanie a ponechať ho radšej ako
plochu zelene.
- V zmysle §30 zákona č.143/1998 o civilnom letectve je potrebný súhlas Letec.úradu na stavby:
-vysoke 100m a viac nad terénom
-vysoké 30m a viac umiestnené na vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100m a viac nad
okolitú krajinu
-zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu let. palubných prístrojov a let.pozem. zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice
-zariadenia, kt. môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie
alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svet.zdroje
Územie poľnohospodárskej výroby
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia poľnohospodárskej prvovýroby rastlinnej alebo
živočíšnej, ktoré nemajú negatívny vplyv na využitie susedných pozemkov.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• plochy a zariadenia poľnohospodárskej výroby, obchodu a služieb, ktoré nebudú negatívne
ovplyvňovať susediacu zástavbu
• podniková administratíva, správne zariadenia, stravovanie (kancelárske a správne budovy)
• sklady a skladovacie plochy súvisiace s poľnohospodárskou výrobou
• budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat
• služobné byty a byty majiteľov zariadení
• zariadenia a plochy pre agroturistiku
• odstavné miesta a garáže pre špeciálnu techniku, osobné a nákladné automobily
• opravovňa výlučne poľnohospodárskych strojov a zariadení
• výrobné zariadenia a drobné prevádzky živnostníkov
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
• príslušné pešie, motoristické komunikácie
• parkovo upravená líniová a plošná, izolačná a ochranná zeleň
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Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• občianska vybavenosť (okrem podnik. administratívy, správnych zariadení a stravovania)
• objekty priemyselnej výroby a skladov
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným
výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných pozemkov
využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• pri údržbe a rekonštrukcii treba dbať aby stavby a technológie boli realizované tak, aby spĺňali
podmienky ustanovené v nariadení vlády SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na
farmárske účely, vyhláške MP SR č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní
jatočných zvierat a nariadení vlády SR č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy
ochrany teliat v znení nariadenia č. 270/2003 Z. z.
• ochrannú bariérovú zeleň vysádzať vo vnútri areálu v susedstve s obytnou zónou
• parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
• uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové
vody znečistené ropnými látkami a pod.)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia - max. 35%
Koeficient zelene - min. 20%
Podlažnosť územia: max.2 nadzemné podlažie
Verejná zeleň
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy stromovej a krovinovej vegetácie, na ktoré je možné umiestniť spevnené plochy, drobnú
architektúru, prístrešky, altánky a stavby technického vybavenia územia.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• výsadba okrasnej vegetácie s uprednostnením domácich druhov
• prvky drobnej architektúry
• príslušné pešie a cyklistické komunikácie
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• plochy záhrad na pestovanie ovocia, zeleniny
• invázna zeleň a iné nevhodné druhy zelene vo vzťahu k veľkosti priestoru, kompozičnému rázu a
bezpečnosti
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby) a občianskej vybavenosti
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným
výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných pozemkov
využívaných verejnosťou
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DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• v území nie je možne realizovať žiadnu novu výstavbu, okrem stavebných úprav súvisiacich s pešími
komunikáciami, verejným osvetlením, drobnou architektúrou a výtvarnými dielami
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 10%
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažia
Ovocné sady a vinice
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy viníc a sadov, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického vybavenia
(vedenie inžinierskych sietí), dopravného vybavenia územia (príslušné pešie, cyklistické a motorové
komunikácie) a hospodárskych nebytových stavieb (drobných stavieb) pre účely hospodárenia a bytových
stavieb prechodného bývania do 50m2.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• záhradné a rekreačné chatky na prechodné ubytovanie do 50m2 zastavanej plochy
• dopravné vybavenie územia - príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• hospodárske nebytové stavby (drobné stavby) pre účely hospodárenia – prislúchajúce
hospodárske objekty a technické vybavenia
• plochy na pestovanie ovocia, výsadba stromovej a krovinovej vegetácie
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby)
• občianska vybavenosť (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia, zariadenia
pre záujmovú činnosť, stravovacie zariadenia)
• rekreačné plochy a zariadenia
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov úžitkových zvierat
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným
výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie a funkčnosť daných území a
susedných pozemkov
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov musí byť riešené na ich pozemkoch
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 10%
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažie s obytným podkrovím
Trvalý trávny porast
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Pozemky lúk a pasienkov a trvalých trávnych porastov, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu
stavbu okrem technického vybavenia územia (vedenie inžinierskych sietí), dopravného vybavenia územia
(poľné cesty) a hospodárskych nebytových stavieb pre účely hospodárenia (senníky).
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Orná pôda
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Pozemky ornej pôdy, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického vybavenia
územia (vedenie inžinierskych sietí) a dopravného vybavenia územia (poľné cesty).
Ochranná barierová zeleň
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy stromovej a krovinovej vegetácie, ktoré znižujú negatívny dopad z poľnohospodárskej,
priemyselnej výroby alebo z dopravy.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• výsadba vegetácie s uprednostnením domácich druhov
• plochy trávnatých porastov
• zeleň vysoká, stredná, nízka (aj formou záhrady)
• dopravná infraštruktúra - cestné komunikácie, pešie komunikácie, cyklotrasy, alternatívne druhy
dopravy
• technická infraštruktúra - inžinierske siete, trafostanice, telekomunikačné zariadenia
• parkoviská, spevnené a manipulačné plochy
• prevádzkové a hospodárske zázemie rodinných domov a záhrad - altánky, skleníky, bazény, pergoly,
spevnené plochy a objekty pre relaxáciu a šport majiteľov a obyvateľov rodinného alebo bytového
domu, oplotenie, zariadenia pre chov domácich zvierat za podmienky, že nezhoršia kvalitu
miestneho prostredia
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• invázna zeleň a iné nevhodné druhy zelene vo vzťahu k veľkosti priestoru, kompozičnému rázu a
bezpečnosti
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby) a občianskej vybavenosti
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, zvýšeným
výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných pozemkov
využívaných verejnosťou
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• v území nie je možne realizovať žiadnu novu výstavbu, okrem stavebných úprav súvisiacich s pešími
komunikáciami, verejným osvetlením, drobnou architektúrou a výtvarnými dielami
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 10%
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažia
d) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
verejné dopravné vybavenie:
- Uvažovať so zistenými dopravnými závadami a stanoviť spôsob odstránenia nedostatkov
- Dobudovanie peších chodníkov
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Podporovať vybudovanie verejnej komunikácie s pešími chodníkmi v rozvojových lokalitách
rekonštrukcia už existujúcich a poškodených komunikácií
podporovať vybudovanie cyklotrasy
vymedzenie územnej rezervy pre rýchlostnú komunikáciu
v prípade návrhu nových lokalít situovaných v blízkosti železničnej trate č.119, spracovať pre
navrhované zámery hlukovú štúdiu

vodné hospodárstvo
- Vybudovanie vodovodu v obci a jej rozvojových lokalitách s napojením na vodojem Merovce v
Dudinciach
- dobudovanie kanalizácie v rozvojových lokalitách
plynofikácia :
- dobudovanie plynovodu v obci a jej rozvojových lokalitách
elektrifikácia:
- V oblasti elektrifikácie podporovať a umožňovať kabelizáciu vzdušných vedení a výstavbu elektrických
zariadení (trafostanice) v rozvojových lokalitách.
- Vymedziť územnú rezervu pre 110kVA el. vedenie
- Rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení a trafostaníc v zmysle §36 zákona č.656/2004 Z.z.
o energetike.
- Rešpektovať jestvujúce a navrhované koridory všetkých inžinierskych sietí.
- Vytvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov
energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike

e) Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov,
ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability, vrátane plôch zelene
- Rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo obce. V zozname ÚZPF nie sú v katastri obce Slatina zapísané
žiadne stavby. Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. str. 116, SÚPSOP, Obzor, Bratislava 1968 eviduje
v obci Slatina aj nezapísané objekty s pamiatkovými hodnotami: Kostol sv. Jána Nepomuckého, (r.k.),
- V zmysle zákona NR SR 49/2002 Z.z.o ochrane pamiatkového fondu sa zmenili povinnosti vlastníkov
pamiatok a podmienky spôsobu ich ochrany.
• Pred začatím údržby, konzervovanie, opravy, adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúrnej
pamiatky alebo jej časti (§32 ods.1 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov) je vlatník povinný vyžiadať si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu
v Nitre o zámere obnovy §32 ods.2 citovaného zákona. V rozhodnutí o zámere obnovy podľa §32
ods.4 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre určí, či sú predpokladané práce
prípustné, ďalej určí podmienky, za ktorých je možné tieto prace pripravovať a vykonávať a najmä,
či tieto práce možno pripravovať iba na základe výskumov
• Podľa §32 ods.10 citovaného zákona Krajský pamiatkový úrad v Nitre vydá osobitné záväzné
stanovisko o každej prípravnej a o každej projektovej dokumentácii údržby, konzervovanie, opravy,
adaptácie a rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho časti.
• V zmysle §32 ods.11 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov, v súčinnosti s §126 ods.1 a 2 Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, v územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní
o povoľovaní zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení
udržiavacích prác, alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky rozhoduje stavebný
úrad na základe záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre. Stavebný úrad
postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonať na základe ohlásenia.
- Rešpektovať potenciál všetkých kultúrno-historických hodnôt ako sú cestné kríže pozdĺž ciest v K.Ú.
obce a pomníky, pamätné tabule a ich odkaz a význam pre súčasníkov i ďalšie generácie.
- v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu a Metodickej príručky pre
vedenie Evidencie pamätihodností má obec právo navrhnúť objekty do zoznamu evidovaných
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pamätihodností obce. Tento zoznam sa predloží na odborné a dokumentačné účely krajskému
pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu. Pri jeho tvorbe
a vedení môže požiadať o odbornú a metodickú pomoc viaceré inštitúcie.
Dôsledne dodržiavať zásady ÚSES a zabezpečiť tým udržiavanie a zvyšovanie ekologickej stability a
biodiverzity kultúrnej krajiny v zastavanom území obce aj mimo nej.
Obce sú povinné viesť evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu pozemkov resp. vyčleniť
podľa parc.čísel územie určené na evidenciu pozemkov, ktoré sú vhodné na náhradnú výsadbu v danom
územnom obvode v zmysle §48, ods.3 zákona 543/2002. Povinnosť uloženia náhradnej výsadby zelene
stanovená v §48 ods1 543/2002 a platí pri každom povolení výrubu drevín orgánom ochrany prírody.
Zabezpečiť výsadbu prirodzených drevín a krovín líniovej zelene popri poľných cestách, ochrannej
izolačnej zelene
Udržiavanie a posilnenie zelene popri vodnom toku Slatina, zatrávnenie a výsadbu medzí a remízok na
zníženie pôdnej erózie,
Dodržať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné právne normy (STN 736822, STN 752102)
Zabezpečiť protieróznu ochranu PPF prvkami vegetácie v súlade s prvkami ÚSES.
Postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch.
Uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených krajských
a okresných environmentálnych akčných programov
Výsadba ochrannej líniovej zelene v areáli výrobnej zóny na jeho hranici s obytnou zónou
Ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu
byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom sa vyžaduje záväzné stanovisko Krajského
pamiatkového úradu. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie v ktorom
môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po
doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu
pamiatkového fondu.
V prípade nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických
nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby o archeologickom výskume
a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a §
39 ods. 1 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad.
V prípade zistenia archeologického nálezu mimo povoleného pamiatkového výskumu je nálezca
povinný oznámiť to krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie
o náleze je nálezca povinný urobiť najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení. Nález sa musí
ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne
spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu,
najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález
môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba
metódami archeologického výskumu. Nález, ktorý je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku
1946, môže vyzdvihnúť iba pyrotechnik Policajného zboru.
Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedosšlo počas pamiatkového
výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich
s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11
Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky
100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

f) Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
Rešpektovať všetky ochranné pásma pri výstavbe výrobných, skladových a priemyselných objektov
a zariadení a rozvážne voliť technológie, ktoré čo najmenej znečisťujú životné prostredie
- dodržiavať podmienky drobnochovu hospodárskych zvierat v chovoch v obytnej zóne. s dodržaním
hygienických noriem podľa usmernenia ministerstva pôdohospodárstva z r.1992 „Zásady chovu
hospodárskych zvierat v intraviláne a extraviláne obcí Slovenskej republiky“

-
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Venovať pozornosť ochrane podzemných vôd
Zriadenie obecného kompostoviska
Zabrániť znečisteniu ovzdušia obce nežiaducími zdraviu škodlivými látkami ako napr. spaľovaním PETfľaší sú do ovzdušia uvolňované silne karcinogénne dioxíny dlhodobo zotrvavájuce vo vode, pôde
a v ovzduší, rovnako je nežiadúce spaľovanie pneumatík, gumárenských výrobkov, starého šatstva, atď.
Likvidovať divé skládky odpadu a postihovať všetkých, ktorí vynášajú smeti na divoké skládky
Organizovať osvetové aktivity s cieľom zvýšenia enviromentálneho povedomia občanov
Povinnosť podľa §35 ods. 1 písm g/ zák. č. 126/2006 Z.z. pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky
radónového rizika podľa postupu ustanoveného nariadením vlády SR č. 350/2006 Z.z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného ožiarenia
Rešpektovať všetky ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a v okolí vylúčiť
činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť tieto zdroje.
V lokalitách určených na výrobnú činnosť, ktoré sú umiestnené na dotyku s obytnou zónou, môžu byť
umiestnené len také prevádzky, ktoré negatívne neovplyvnia zdravé bývanie.
zachovať a zvyšovať podiel zelene
Keďže sa jedná o vidiecke priestranstvo pri výbere rastlinného materiálu je potrebné dbať na tieto
kritériá:
o výber druhov drevín, krov a rastlín musí pozostávať predovšetkým z domácich druhov
o uprednostniť listnaté pred ihličnatými
o výrazné obmedzenie až vylúčenie druhov tují, cypruštekov, exotických, inváznych a iných
nevhodných druhov do vidieckeho prostredia
o vyberať druhy s dôrazom na stanovištné a goegrafické podmienky
o ako najvhodnejšie druhy odporúčame: rod lipa, orech, javor, hrab, ovocné druhy drevín,
o uprednostňovať voľné tvary drevín
Pri navrhovaní stavieb športového charakteru pri vodnom toku Slatina umožniť správcovi vodného toku
podľa ustanovenia § 49 ods. 2 vodného zákona pri výkone správy užívať pobrežné pozemky, ktoré sú pri
drobnom vodnom toku do 5 od brehovej čiary
vo vzťahu k ochrane drevín je pri realizácií plánovaných činností nutné rešpektovať § 47 zákona č.
543/2002 Z. z. a je potrebné dodržiavať základné práva a povinnosti pri všeobecnej OPaK vyplvývajúce z
§ 3 a § 4 zákona
pri výsadbe drevín v rámci náhradnej výsadby za realizované výruby drevín v zmysle zákona č. 543/2002
Z. z. pri dopĺňaní prvkov M-ÚSES uprednostniť také druhy, ktoré sú typické pre potenciálnu vegetáciu
v riešenom území, uprednostniť geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín (domáce druhy, vzniknuté
na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe za účelom
vytvárania prirodzenej protieróznej a protipovodňovej zábrany.
písomne upozorňovať z pozície obce, majiteľov a správcov pozemkov na výskyt inváznych druhov drevín
a povinnosť ich odstraňovania ( § 7b zákona č. 543/2002 Z. z.), pozemky neobrábané aspoň 2x za
vegetačnú sezónu skosiť pred vysemenením inváznych druhov bylín, naletené druhy inváznych drevín
ničiť mechanicky i chemicky.
Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky
stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa
stavebného zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení neskorších predpisov vyhlášky č.98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
Z hľadiska odvádzania dažďových vôd odporúčame podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie
dažďovej vody a to vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe je potrebné v max.
možnej miere zadržať v území akumuláciou do vodných nádrží a následne ju využívať. V rozvojových
lokalitách situovaných pri väčších sklonoch terénu je potrebné navrhnúť protierózne opatrenia (záchytné
priekopy dažďových vôd). Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku zo zastavaného územia
a z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, vrátane parkovísk a odstavných plôch, je potrebné
tieto vody prečistiť zachytením plávajúcich látok, resp. osadením lapačov na zachytávanie ropných látok.
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- Pri návrhu odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd požadujeme zohľadňovať požiadavky na
čistenie vôd v zmysle zákona o vodách a NV SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Návrh adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v zmysle metodiky Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Uznesením Vlády SR č. 148/2014 bol schválený strategický dokument Slovenskej republiky Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý uvádza charakteristiku
najdôležitejších opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Tieto opatrenia je potrebné v ďalšom rozvoji
obce Slatina rešpektovať.
Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
• Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach,
• Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou
stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní otvorov.
• Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre.
• Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam.
• Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam
(používať dreviny odolné voči extrémnym suchám, mrazom, ktoré sú trvácnejšie - nie s mäkkým a lámavým
drevom)
• Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej
krajiny.
• Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:
• zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch obcí
• zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie
• zabezpečiť dostatočnú odstupovú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického vedenia
• zabezpečiť a podporovať opatrenia proti veternej erózii:
• organizačné opatrenia - usporiadanie pozemkov dlhšou stranou kolmo na smer
prevládajúcich vetrov, výber poľ. plodín, pásové striedanie plodín, osevné postupy, zatrávňovanie
• agrotechnické opatrenia - úprava štruktúry pôdy, priamy výsev do ochrannej
plodiny, zvýšenie vlhkosti pôdy (závlaha)
• biologicko-technické - ochranné lesné pásy, húštiny, vetrolamy, prenosné
alebo trvalé zábrany
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
• Zabezpečiť a podporovať opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody (budovanie retenčných nádrží,
dažďových záhrad)
• Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
• Podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
• Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení,
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.
• Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky
s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných
povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. (napr.
použitím retenčnej dlažby)
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• Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v
sídlach,
• Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
• Usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení
• zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy
• opatrenia proti vodnej erózii:
• organizačné opatrenia (delimitácia pôdneho fondu, protierózne
rozmiestnenie plodín, veľkosť, tvar a rozmiestnenie poľnohospodárskych pozemkov,
cestná sieť, protierózna organizácia pasenia)
• agrotechnické opatrenia (vrstevnicová agrotechnika, racionálna rotácia
plodín, podrývanie a hlboké kyprenie, podrývanie a hlboké kyprenie, bezorbové
technológie, minimálna agrotechnika, mulčovanie)
• biologické opatrenia (vsakovacie lesné pásy, zatieňovacie lesné pásy,
plošné zalesňovanie rozvodí a úbočí)
• technické opatrenia (terénne urovnávky, terasovanie, povrchové
odvodnenie územia - záchytné, zberné, zvodné cestné, prielohové, úžľabinové priekopy,
asanované strže)
• opratrenia proti zosuvom pôdy:
• zalesňovanie nelesných pôd v ohrozených oblastiach
• preferovanie hlbokokoreniachich drevín
• preferovanie prirodzenej obnovy
• výsadba zmiešaných porastov na veľkoblokovej pôde
g) Vymedzenie zastavaného územia obce
Riešené územie je ohraničené hranicou katastrálneho územia obce Vyškovce nad Ipľom a hranicou
zastavaného územia k 1.1.1990.
Výmera zastavaného územia je
235 528 m2
Výmera mimo zastavaného územia je
9 276 191 m2
Výmera K.Ú. je
9 511 719 m2
Výmera zastavaného územia s rozšírením
313 475 m2

h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
Ochranné pásmo dopravných zariadení
Hranice cestných ochranných pásiem sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách
komunikácie a to vo vzdialenosti od osi vozovky :
Cesta I. triedy
50 m
Cesta III. triedy
20 m
V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť dotknuté
komunikácie alebo premávku na nich. Výnimku zo zákazu povoľuje príslušný cestný orgán.
V zastavanom území platí pre všetky komunikácie ochranné pásmo 6m od okraja vozovky. Jedným zo zákazov
platných pre ochranné pásmo ciest je:
• V okolí kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s traťami a na vnútornej strane oblúku ciest s
polomerom menším ako 500 m je zakázané vysádzať alebo obnovovať stromy alebo vysoké kríky
a pestovať také kultúry, by svojím vzrastom s prihliadnutím k úrovni terénu rušili rozhľad potrebný pre
bezpečnú dopravu.
Ochranné pásmo leteckej dopravy
V zmysle § 30 zákona č. 143/ 1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov,
je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby a zariadenia mimo ochranných pásiem
letísk a leteckých zariadení, a to na:
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stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods.1, písmeno a),
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno 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, písmeno c),
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elekromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

Ochranné pásmo energetických zariadení
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie krajného vodiča.
Pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane
10 m
na lesných pozemkoch sa obmedzuje na
5m
Pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane
15 m
Pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane
20 m
Pri napätí od 220 kV do 440 kV vrátane
25 m
trafostanica VN/NN (stožiarová kiosk)
10 m
podzemné vedenie do 110 kV
1m
2m
závesné káblové vedenie do 110kV
V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia je a pod vedením je okrem iného zakázané
• Zriaďovať stavby a konštrukcie
• Pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča
vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča
elektrického vedenia.
Ochranné pásmo elektrického vedenia je uvedené v zákone č. 251/2012 z.z. §43
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.
Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
a) od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.
(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného
vodiča na každústranu.
(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem
prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča
vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od
krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu
poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
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(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kábla. Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.
(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem
prípadov podľa odseku 14 zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti,
ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k
elektrickému vedeniu.
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice
a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo
vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice,
pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom
súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme
elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
Ochranné pásmo zariadení telekomunikačných sietí
Verejne telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochrannými pásmom v zmysle zákona
č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Ochranné pásmo vedenia verejnej komunikačnej siete je široké 1m od osi jeho trasy a prebieha po
celej dĺžke jeho trasy. V niektorých bodoch trasy sa môže ochranné pásmo rozširovať až na 1,5m. Hĺbka a výška
ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie, a v okruhu 2m, ak ide o nadzemné
vedenie.
V ochrannom pásme nemožno
• umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť
telekomunikačné siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku,
• vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku
telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných služieb. (zák.č.610/2003
Z.z.)
Verejne telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochrannými pásmom v zmysle zákona
č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Podľa §68 je ochranné pásmo vymedzené:
(5) Ochranné pásmo vedenia je široké 0, 5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke
jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2
m, ak ide o nadzemné vedenie.
(6) V ochrannom pásme je zakázané
a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo
bezpečnú prevádzku siete,
b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí,
pridružených prostriedkov a služieb.
Ochranné pásmo zariadení plynárenských sietí
V zmysle zákona č. 70/1998 Zb. §28. je dôvodom ochrany plynárenských sietí ochrana vzhľadom na
spoľahlivosť a bezpečnosť ich prevádzky. Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej
blízkosti plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo pôdorysu
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plyn. zariadenia meranou kolmo túto os alebo na hranu. Táto vzdialenosť je na každú stranu od osi plynovodu
alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia:
Pri nízkotlakových a stredotlakových plynovodoch a prípojkách
v zastavanom území mesta
1m
mimo zastavaného územia
4m
Pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách:
S menovitou svetlosťou do 200 mm
4m
8m
S menovitou svetlosťou do 500 mm
Pre vysokotlakový plynovod v lesných priesekoch
2m
5m
Pre tranzitný plynovod v lesných priesekoch
8m
Pre technolog. objekty, regulačné stanice,...
Stavebné činnosti a úpravy v teréne v ochrannom pásme je možné realizovať len so súhlasom dodávateľa,
ktorý zodpovedá za prevádzku príslušného plynárenského zariadenia. Pri vysokotlakových plynovodoch a ich
plynovodných prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas ministerstva.
50 m
Ochranné pásmo tranzitného plynovodu
Bezpečnostné pásmo tranzitného plynovodu
300 m
250 m
Ochranné pásmo medzinárodného plynovodu
Ochranné pásmo je vymedzené vo vodorovnej vzdialenosti po obidvoch stranách na os plynovodu. Pre
siete SPP-preprava, a.s. platí ochranné pásmo medzi okrajom novej stavby a medzi osou krajnej línie
prepravnej siete 50 m meraných kolmo na os línie.
Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 57 ods (2) písm (d) zákona č.
656/2004 zb. pre bezpečnostné pásma. Pre prepravné siete platí vzdialenosť 300 m pre DN nad 500 mm a tlak
nad 4 Mpa. Pri projektovaní je treba dodržať STN 38 6410/Z1 (Plynovody a prípojky s vysokým tlakom) aj STN
33 4050 (Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia).
Ochranné pásmo plynárenských zariadení je uvedené v zákone č.251/2012 §79
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo
plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od
pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti
plynárenského zariadenia.
Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského
zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako
0,4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmenách a) až g).
(3) Technologické objekty na účely tohto zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly,
zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia.
(4) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené plynárenské zariadenia
prevádzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi siete a prevádzkovateľovi
ťažobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi plynovodu distribučnej siete a ťažobnej
siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka.
(5) Zriaďovať stavby71) v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase
prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského
zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
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Ochranné pásmo zariadení vodárenských a kanalizačných zariadení
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného kraja
vodorovného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
a) 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
b) 2,5 pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do 500 mm
V ochrannom pásme sa nesmú budovať stavby trvalého charakteru, vysádzať dreviny a pod. Akákoľvek
stavebná činnosť v ochrannom pásme sa bude môcť vykonávať iba so súhlasom príslušných orgánov.
Ochranné pásmo vodných tokov
od brehovej čiary obojstranne
5m
Pri novej výsadbe zabezpečiť prístup k vodnému toku v prípade údržbových prác
Do vymedzeného pobrežného pozemku nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej
infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň, ani ho poľnohospodársky obhospodarovať.
Situovanie nových stavebných objektov musí byť v súlade so zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami.
Ochranné eticko-hygienické pásmo cintorína
od oplotenia vo vzdialenosti

50m

Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov I. a II. stupňa v Slatine
Podľa vyhlášky 19/2000 - Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severné ohraničenie prebieha
údolím potoka Slatina po most, kde sa kolmo stáča na juh a pokračuje po železničnej trati približne po úroveň
plniarne. Ďalej sa stáča na západ až k ľavému brehu Štiavnice, pokračuje po jej ľavom brehu až k poľnej ceste,
kde sa opäť kolmo stáča na východ, pretína železničnú trať, prechádza cez križovatku ciest a pokračuje po
ceste po vrstevnicu 130. Odtiaľ pokračuje severným smerom, prebieha po vrstevnici 130 až k poľnej ceste, po
ktorej pokračuje a ďalej smeruje po štátnej ceste vedúcej do Slatiny, kde sa spája so severným ohraničením.
Podľa vyhlášky 19/2000 - Ochranné pásmo II. stupňa v Dudinciach a v Slatine
Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblasť. Severné ohraničenie sa začína pri cintoríne v Teranoch,
pokračuje priamo juhozápadným smerom po svahu Staré vinice až k štátnej ceste Hontianske Moravce – Horné
Semerovce. Odtiaľ pokračuje po tejto štátnej ceste v dĺžke približne 500 m. Pokračuje mimo cesty priamo
juhovýchodným smerom popri kostole v Hokovciach ľavou stranou údolia Štiavnice. Vo vzdialenosti približne
1,5 km od kostola sa hranica napája na ľavý breh toku Štiavnica a vedie po ňom v dĺžke približne 1 km. Ďalej sa
oblúkom stáča na východ, prechádza cez železničnú trať, pokračuje oblúkom na sever a pretína údolie potoka
Slatina. Odtiaľ pokračuje smerom na severozápad miestnou eróznou ryhou na kótu Bača (239), prechádza
naprieč hrebeňom a údolím k Dudinciam. Tu sa kolmo stáča na severovýchod paralelne so železničnou traťou
vo vzdialenosti 250 m od nej. Ďalej sa oblúkom stáča na severozápad k cintorínu v Teranoch.
i)

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na
chránené časti krajiny
Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby a objekty pozemných a inžinierskych stavieb určené na
verejnoprospešné služby a pre verejné technické a dopravné vybavenie územia podporujúce rozvoj, tvorbu
a ochranu životného prostredia a ekologickú rovnováhu. (§108 zák.č.50/1976Zb.)
Medzi VPS sú zaradené stavby slúžiace verejnosti pre verejné odvádzanie a zneškodňovanie odpadov,
pre verejné zásobovanie vodou a energiami, verejné informačné systémy, verejnú dopravu, pre verejné
školstvo, verejnú správu, verejnú vedu a kultúru, verejné sociálne zariadenia a zariadenia dočasného
ubytovania a sociálneho charakteru, civilnej ochrany obyvateľstva, stavby s pamiatkovou ochranou, verejné
pešie komunikácie a verejné parkoviská a odstavné plochy. Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky
navrhované líniové vedenia verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, elektrorozvody,
plynorozvody, sekundárne tepelné vedenia, telekomunikačné trasy), vrátane k ním príslušných trasových
zariadení tak, ako sú uvedené v návrhu verejného technického vybavenia.
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Verejnoprospešné stavby sú vyznačené v grafickej časti výkr.č.4 a v schéme záväzných častí
j) Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny
Spracovanie územného plánu zóny nie je potrebné.
k) Zoznam verejnoprospešných stavieb
Na všetky tu uvedené stavby a zariadenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 108 a nasl. Stavebného
zákona o možnosti vyvlastnenia alebo obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom a stavbám z dôvodov
verejného záujmu.
Č.

Verejnoprospešná stavba

lokalita

1
2
3
4

rozšírenie siete miestnych komunikácií
vybudovanie siete verejného vodovodu
Rozšírenie siete verejného plynovodu
rozšírenie
siete
elektrického vedenia
s vybudovaním nových a rekonštr. exist. TS
rozšírenie siete telefónneho vedenia
vybudovanie verejnej kanalizácie v rozvoj.
lokalitách a napojenie sa na skupinovú ČOV
vybudovanie peších komunikácií v obci
a rozvojových lokalitách
vybudovanie verejných odstavných parkovísk
úprava verejných plôch v centre obce
rekonštrukcia miestnych komunikácií
Preložka vzdušného el.vedenia do zeme
Vybudovanie obecného kompostoviska
Preložka telekomunikačného kábla
Výstavba ihriska
Vybudovanie odvodňovacích rigolov
Vybudovanie mosta
Vybudovanie záchytného objektu
Vybudovanie uličného priepustu
Zberač splaviny z kopcov
Vybudovanie vodomernej a redukčnej šachty
Vybudovanie spomaľovacieho ostrovčeka
Vybudovanie prídavných dopravných pruhov
Vybudovanie jazierka
Vymedziť územnú rezervu pre rýchlostnú
komunikáciu
Vymedziť územnú rezervu pre 110kVA el.
vedenie
Výstavba cyklotrasy
Vybudovanie suchého poldra
Rozšírenie komunikácie

A,B
A,B
A,B
A,B

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A,B
A,B
A,B

B
A
C1,C2, M

ZRUŠENÉ

l) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Viď prílohy:
v.č. 3 Komplexný výkres priestor. Usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou
záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami .
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