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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 

Obstarávateľ dokumentácie:  Obec Stožok 

zastúpená starostkou Janou Klimovou 

Spracovateľ dokumentácie:   A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica, 

zastúpená Ing.arch. Jozefom Dižkom, autorizovaným architektom 

a) Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré zmena a doplnok územného plánu rieši 

Hlavným cieľom riešenia zmeny a doplnku č. 6 územného plánu je  

1. zmena funkčného využitia územia v lokalite Pri majeri nachádzajúcej sa v západnej časti 
katastrálneho územia obce Stožok. V súčasnosti je pre uvedené územie vypracovaný  Doplnok č. 3 
k Územnému plánu obce Stožok schválený uznesením č. 42/07-OZ zo zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva dňa 15.6.2007 pre funkčné využitie nezávadnej výroby. Z hľadiska analýzy celého 
spádového územia regiónu Podpoľania, ktorého je obec Stožok súčasťou, zástupcovia obce došli 
k záveru o nevyhovujúcom funkčnom a kapacitnom využití územia, ktoré presadzoval nemenovaný 
investor. Navrhovaná je zmena strategického rozvoja obce v ďaľšom období a to smerom rozvoja 
cestovného ruchu na čo prírodné prostredie obce Stožok a región Podpoľania má vhodné 
podmienky. 

2.  Doplnenie plôch v časti Mrvenicovci v severozápadnej časti obce pre funkciu bývania, parcely č. 
535/1, 535/2 a 535/3 a doplnenie plochy na pozemku bývalého futbalového ihriska pre funkciu 
bývania s obmedzením po hranicu ochranného pásma VTL plynovodu. 

3. Doplnenie plôch v južnej časti obce na parcelách č. 828/3, 828/4 a 828/5 pre funkciu bývania.        

Obec Stožok v zmysle § 4 ods. 3 písmeno ch) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
platnom znení a v zmysle § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z., ako orgán územného plánovania zabezpečuje obstaranie Zmeny 
a doplnku č. 6 k územnému plánu obce Stožok u autorizovaného architekta - Ing. arch. Jozefa Dižku.  

Podklady poskytnuté obstarávateľom: 

− ÚPN obce Stožok -  grafickej časti 

− Územný systém ekologickej stability k.ú. obce Stožok 

− VZN č. 14 /2004 a dokladová časť k ÚPN obce Stožok 

− Doplnok č. 3 k ÚPN obce Stožok 

− VZN č. 3/2007 a dokladová časť k ÚPN obce Stožok 

− ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov 

b) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce 

ÚPN obce Stožok - vypracoval REPROS – Ing.arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt, bol 
schválený Obecným zastupiteľstvom v Stožok uznesením č. 194/02 zo dňa 26.04.2002.  

Vyhodnotenie: - slúži ako nástroj na riadenie a usmerňovanie územného a územnotechnického 
rozvoja obce a jej katastrálneho územia. Je strategickým a koncepčným podkladom pre vypracovávanie 
dielčích projektov na získavanie finančných prostriedkov na ich realizáciu.  

Doplnok č. 3 k Územnému plánu obce Stožok schválený uznesením č. 42/07-OZ zo zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2007 pre funkčné využitie nezávadnej výroby. 

Vyhodnotenie: - nevyhovujúce funkčné a kapacitné využitie územia, pre ďalšie využitie potrebná 
zmena funkčného využitia územia.  

c) Údaje o súlade riešenia so zadaním  

Návrh Zmeny a doplnku č. 6 je v zásadných otázkach v súlade s Územnými a hospodárskymi 
zásadami pre spracovanie územného plánu obce Stožok (schválené uznesením Obecným 
zastupitel'stvom dňa 24. 11.1999).  
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2. RIEŠENIE ZMENY A DOPLNKU Č. 6  ÚPN OBCE STOŽOK 

a) Vymedzenie riešeného územia, a jeho geografický opis 

Riešené územie sa nachádza v západnej časti katastrálneho územia obce Stožok, mimo hranice 
zastavaného územia obce Stožok, v lokalite s miestnym názvom Pri majeri. Je vymedzené týmito hranicami: 

− z východnej strany vodným tokom Krenský potok,  

− zo severnej strany jestvujúcou miestnou komunikáciou v časti Mrvenicovci, 

− zo západnej strany polnou cestou a hranicou katastrálneho územia, 

− z južnej strany hranicou miestnej komunikácie. 

Územie je mierne svahovité so severovýchodnou orientáciou. Druh pozemku je orná pôda bez 
lesného porastu s krovinnou vegetáciou vo východnej časti popri Krenskom potoku. 

b) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväznej časti územného plánu regiónu 

Územným plánom regiónu vzťahujúcim sa k riešenému územiu obce Stožok je Územný plán veľkého 
územného celku Banskobystrický kraj, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 
394/1998 zo dňa 9.6.1998. Nariadenie vlády SR č. 263/1998 zo dňa 9.6.1998, ktorým bola vyhlásená 
záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, bolo uvedené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 
18.8.1998.  

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, ktorých spracovateľom bola Slovenská agentúra 
životného prostredia Banská Bystrica – Centrum tvorby krajiny, schválilo Zastupiteľstvo Banskobystrického 
samosprávneho kraja uznesením č. 611/2004, dňa 16. a 17.12.2004. Záväzná časť Zmien a doplnkov ÚPN 
VÚC Banskobystrický kraj bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického 
samosprávneho kraja č. 4/2004, ktoré nadobudlo účinnosť 21. januára 2005. 

Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 222/2007 zo dňa 23.08.2007 
bol schválený Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2007; 
dňom 27.09.2007 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 zo dňa 23.08.2007, ktorým bola 
vyhlásená záväzná časť „ÚPN VÚC BB kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2007”. 

Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 94/2010 zo dňa 18.06.2010 
bol schválený ÚPN VÚC BB kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2009; dňom 10.07.2010 nadobudlo účinnosť 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 zo dňa 18.6.2010, ktorým bola vyhlásená záväzná časť „ÚPN VÚC BB 
kraj – Zmeny a doplnky č. 1/2009”. 

Tento základný východiskový dokument vo svojej záväznej časti určuje všeobecné podmienky pre 
rozvoj miest a obcí Banskobystrického kraja, ale aj konkrétne regulatívy vzťahujúce sa k riešenému územiu. 
Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa – záväzná časť Územného plánu 
veľkého územného celku Banskobystrický kraj vrátane zmien a doplnkov z roku 2004 (zmeny a doplnky 
2007 nemajú vplyv na riešenie územia obce Stožok), sú záväzným dokumentom pre Územný plán obce 
Stožok.  

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 

1.   V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry  

1.7. V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom 

1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych 
dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.  
 

3.  V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky  

3.4. Rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest, obcí a 
stredísk cestovného ruchu  
3.6.  Rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných lokalitách a v 
strediskách cestovného ruchu umožniť len v súlade so schváleným programom, alebo plánom 
rozvoja obce, mesta, alebo regiónu a len na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
Na územiach s 3. až 5. stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a 
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krajiny v znení neskorších predpisov, nezakladať nové lokality a strediská rekreácie, športu a 
turizmu.  
3.15. Vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho, 
nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov .  
3.18.   Podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.  
 

4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho 
fondu  
4.5.  Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability.  
4.12.  Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich 
brehové územia, zvýšenie rôznorodosti príbrežnej zóny (napojenie odstavených ramien, budovanie 
remíz) s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných 
ekosystémov.  
 

6.  V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry 

6.1.  V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry 

− 6.1.24.  vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v ťahu E 58 v úseku Zvolen – Detva – Lučenec – 
Rimavská Sobota – hranica Košického kraja so severným (variantne južným) obchvatom mesta 
Zvolen,  

− 6.1.26.1 vybudovať súbeŃnú cestu s R2 v úseku Budča – Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská 
Sobota – hranica Košického kraja pre dopravu vylúčenú z R2,  

− 6.1.26.2 úseky, kde nová trasa R2 opúšťa trasu pôvodnej cesty I/50, cestu I/50 rekonštruovať a 
využiť pre trasu súbežnej cesty s R2,  

 

7.  V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry 

7.1.  Vodné hospodárstvo 

− 7.1.1. rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé 
oblastné a skupinové vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej vodárenskej sústavy, 

− 7.1.14. akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade so 
zákonom č.230/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.503/2005 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

7.2.  Zásobovanie elektrickou energiou 

− 7.2.11. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia používať také 
technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4 ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

− 7.2.12. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma 
jestvujúcich a navrhovaných elektrických vedení a transformačných staníc v zmysle zákona  
656/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

7.3.  Zásobovanie plynom a teplom 

− 7.3.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné pásma 
jestvujúcich a navrhovaných plynovodov, teplovodov a produktovodov, 

− 7.3.5. podporovať rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie (biomasy, slnečnej, veternej a 
geotermálnej energie), ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike, 
s uprednostnením sídiel bez perspektívy zásobovania zemným plynom, 

Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa - záväzná časť “Územného 
plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj” sú záväzným dokumentom pre riešenie Zmeny 
a doplnku č. 4 ÚPN obce Stožok. 
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c) Základné demografické, sociálne a ekonomické roz vojové predpoklady obce 

Zmena funkčného využitia územia riešeného územia pre funkciu bývania, vybavenosti, rekreácie 
a rekreačnej vybavenosti prinesie aj zmenu v demografickom a sociálnom rozvoji obce. Obec Stožok je v 
základných demografických údajoch dlhodobo stabilizovaná s tendenciou progresívneho nárastu 
obyvateľstva a z tohoto hľadiska aj s požiadavkami na územný rozvoj. 

 

Základné údaje o obyvateľstve obce 

Obec 

Trvale bývajúce obyvateľstvo Podiel žien z 
trvale 

bývajúceho 
obyvateľstva 

(v %) 

Ekonomicky aktívne osoby Podiel EAO z 
trvale 

bývajúceho 
obyvateľstva 

(v%) 
spolu muži ženy spolu muži ženy 

Stožok 
1991 716 361 345 48,18 - - - - 

Stožok 
2001 718 355 373 52,31 368 200 168 51,25 

Stožok 
2008 870 421 449 51,6 554 301 253 63,67 

 

Schválený ÚPN obce Stožok pri demografickom rozvoji obce  v návrhovom období vychádzal zo 
súčasného stavu v roku 2002 

Počet obyvateľov v roku 2002 obývané domy obývané byty 

723 206 214 

 
Návrh ÚPN obce predpokladá demografický rozvoj vo dvoch etapách nasledovne: 

Počet obyvateľov - prírastok Počet domov - prírastok Počet bytov - prírastok 

1. etapa rok 2015 = 205 obyv. 54 69 

2. etapa rok 2030 = 214 obyv. 42 82 

Spolu rok 2002 + 2015 + 2030 = 1142 
obyvateľov 302 365 

 

Rozhodujúci podiel na prírastku obyvateľov má migrácia, ktorá je viazaná na rozvoj pracovných 
príležitostí, ktoré budú v obci a jej katastrálnom území rozvinuté a na ponuku kvalitného bývania. Veľkosť 
migrácie spôsobuje blízkosť mesta Zvolen a Detva ako sídla okresu so silným ekonomickým potenciálom, 
ktorý bude stále pôsobiť na odchádzku za prácou z obce i s ohľadom na možnosti uplatnenia sa 
v kvalifikovanejších profesiách. Oproti tomu vhodná poloha obce z hľadiska dopravnej dostupnosti do 
okresného mesta, vyhovujúca občianska a technická vybavenosť obce, prijateľné ceny pozemkov, dobré 
životné prostredie vytvárajú predpoklady pre prisťahovanie ľudí.  

Hlavný dôraz v navrhovanej zmene a doplnku je kladený na zvyšovanie kvality bývania, z  hľadiska 
zdravého životného prostredia a komplexného technického vybavenia, čo je jednou z  hlavných predností 
oproti bývaniu v iných obciach.  

 

Návrh Zmeny a doplnku č. 6 rieši zmenu funkčného využitia pre funkciu bývania vidieckeho a pre 
funkciu rekreačného územia takto: 

1. Zmena funkčného využitia v lokalite Pri majeri  
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− pre funkciu bývania vidieckého návrh umiestňuje 92 bytových jednotiek formou samostatne 
stojacich rodinných domov a bytových domov, 

− pre funkciu rekreácie je na ploche 8,5,ha navrhované zariadenia pre prechodné ubytovanie, 
stravovanie, plochy pre šport a rekreáciu, zariadenia pre údržbu, pohotovostné bývanie 
a parkoviská. 

 
 

Zariadenie rekreácie, 
CR a športu 

Merná 
jednotka Návrh Celkom 

Objem 
jednotl. 
objektov 

v m3 

Súčasný 
požadovaný 

príkon Ss 
(kW) 

Poznámka 

skupina penziónov 
lôžka/ 

stoličky 
220/220 220/220 

860 m3 
= 1 

objekt 
355 

Počet objektov penziónov: 11 
á 20 lôžok 9.460 

m3 = 11 
objektov 

spolu 

športovo-relaxačný 
areál m2 58.350 58.350  45 

Ihriská: 
polyfunkčné ihrisko v zime 

klzisko 
tenisové ihrisko s hľadiskom 

tenisové ihriská, počet: 3 
basketbalové ihriská, počet: 4 
parkovisko pre 50 obytných 

vozidiel 
šatne, hygienické zariadenia, 

občerstvenie, terasa 
detské ihriská 

obytný objekt vrátane 
hospodárskeho 

zázemia 
m2 24.000 24.000 - 25 plocha pozemku 

 

d) Riešenie záujmového územia a širšie vz ťahy dokumentujúce za členenie riešenej obce do 
systému osídlenia 

Bez zmeny. 

e) Návrh urbanistickej koncepcie a priestorového us poriadania 

Pri návrhu zmeny a doplnku urbanistickej koncepcie sa zohľadňuje vidiecky charakter, štruktúra 
systému osídlenia a špecifické prírodné a krajinné prostredie pre rozvoj navrhovaného funkčného využitia 
obce.  

Súčasné funkčné využitie územia obce, smerom južným od železničnej trate, slúži prevažne funkcii 
pre bývanie a základnej vybavenosti. Návrh zmeny a doplnku túto prevládajúcu funkciu výrazným spôsobom 
doplňuje a rozširuje ju o funkciu pre rekreačné územie. Vytvára predpoklady na komplexný a kvalitný rozvoj 
obce pre atraktívne miesto bývania a strediska rekreácie, športu a turizmu. Umožní mu to táto navrhovaná 
zmena a doplnok v súlade so schváleným programom a plánom rozvoja obce na základe schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie.  

Priestorové usporiadanie navrhovaných funkčných využití územia je navrhované v nízkopodlažných 
formách s maximálnou výškou umiestňovaných zariadení dvoch podlaží s obývateľným podkrovím. 

f) Návrh funk čného využitia územia mesta s ur čením prevládajúcich funk čných území najmä 
obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územi a, rekreačného územia a kúpe ľného 
územia, vrátane ur čenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funk čného využívania 

•••• Funkčné využitie územia 

Návrh zmeny a doplnku funkčného využitia územia sa dotýka neurbanizovaného územia, nachádza 
sa mimo hranice zastavaného územia obce.  
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Funkčné využitie územia je určené pre: 

•••• BV - územie pre bývanie vidiecke 

Slúži výlučne pre funkciu bývania v rodinných domoch. 

���� Prípustné sú 

� rodinné domy s úžitkovými záhradami a chovom drobného zvieractva, s možnosťou umiestnenia 
živností drobného podnikania, ktoré podstatne nerušia bývanie a nemajú negatívny vplyv na 
svoje okolie s jednosmennou prevádzkou, energeticky nenáročnou výrobou, so zabezpečením 
parkovania na vlastnom pozemku.  

� malokapacitné obchody, nerušiace služby, občianske vybavenie so sociálnou infraštruktúrou, 
� garáže v rodinných domoch alebo samostatne stojace na vlastných pozemkoch rodinných 

domov, 
� nadzemné zariadenia technického vybavenia územia (trafostanice, stĺpy elektrického osvetlenia). 

���� Obmedzujúce sú 

� rodinné domy na rekreačné účely, 

���� Zakázané sú  

� zariadenia pre priemyselnú výrobu, 
� zariadenia pre poľnohospodársku výrobu. 

•••• RÚ – rekrea čné územie 

Slúži prevažne pre rekreačný šport  a turistické aktivity. 

���� Prípustné sú 

� stavby pre dočasné ubytovanie (hotely, penzióny, ubytovne, motely a pod.), 
� stavby a plochy pre rekreáciu a turistiku, 
� komunikácie, parkoviská a plochy technického vybavenia pre obsluhu riešeného územia, 

���� Obmedzujúce sú 

� obchodné, kultúrne a klubové zariadenia, 

���� Zakázané sú 

� stavby pre bývanie (s výnimkou služobných bytov), 
� účelové stavby pre poľnohospodársku a lesnú výrobu, 
� účelové stavby pre výrobu priemyselnú a skladovanie, 
� činnosti produkújúce škodlivé exhalácie.   

•••• ZÚ – zmiešané územie 

���� Prípustné sú 

� zariadenia pre správu, obchod, financie, kultúru a vzdelávanie, 
� zariadenia pre verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, cestovný ruch, 
� zariadenia pre sociálne služby, 
� objekty na hromadné bývanie, 
� objekty pre parkovanie a odstavovanie automobilov. 

���� Obmedzujúce sú  

� bývanie v nebytových budovách, 

���� Zakázané sú 

� priemyselnú, poľnohospodársku a potravinársku výrobu, 
� šport a rekreáciu. 

g) Návrh zmien a doplnkov v riešení bývania, ob čianského vybavenia so sociálnou 
infraštruktúrou, výroby, rekreácie, ciest a komunik ácií 

Návrh rieši zmenu funkčného využitia územia z funkcie pre výrobu na územie pre umiestnenie 
funkcie pre bývanie vidiecke, rekreačné územie a zmiešané územie. 

Občianske vybavenie so sociálnou infraštruktúrou je navrhované na doplnenie vo funkčnom využití 
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územia pre zmiešané územie a vo funkčnom využití pre bývanie vidiecke. 

Výroba všetkého druhuje z návrhu funkčného využitia územia vylúčená. 

Komunikácie sú doplnené o miestne komunikácie obslužné, kľudové cesty pre peších a cyklistov.   

h) Vymedzenie zastavaného územia obce  

V katastrálnom území obce Stožok bola k 1.1.1990 vymedzená hranica zastavanej časti obce. Návrh 
zmeny a doplnku vymedzuje rozšírenie zastavaného územia na neurbanizovaných plochách, ktoré sú 
navrhované na zastavanie. V rámci Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN obce Stožok sa rozširuje vymedzenie 
zastavaného územia obce mimo zastavané územia o funkčné plochy pre bývanie vidiecke, rekreáciu 
a zmiešané územie. V grafickej časti dokumentácie sú vyznačené hranice zastaviteľných plôch novo 
navrhnutých touto zmenou.  

i) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území pod ľa osobitných predpisov 

Pre návrh Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN obce Stožok sú podľa osobitných predpisov vymedzené tieto 
ochranné pásma: 

���� Na ochranu energetických zariadení sa zria ďujú ochranné pásma, pod ľa zákona NR SR č. 
656/2004 Z.z. o energetike, takto: 

Elektroenergetika – OP vonkajšieho elektrického vedenia merané od krajného vodiča 

� 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, 
� 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 
� 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane, 
� 25 m pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane, 
� 35 m pri napätí nad 400 kV. 
Plynárenstvo – OP plynovodu merané od osi plynovodu na každú stranu 

� 4 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
� 8 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 500 mm, 
� 12 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 700 mm, 
� 50 m pre plynovody a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 
� 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné prípojky, 
� 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, armatúrne uzly a pod.) 
 

���� Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení 

Verejné vodovody a verejné kanalizácie, zákon č.230/2005 Z.z. §19 ods.2 

Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany :  

� 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 
� 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm 
 

Vodné toky  

� pobrežné pozemky, ktoré môže užívať správca vodného toku pri výkone správy toku a správy 
vodných stavieb, sú pri drobných tokoch pozemky do 5 m od brehovej čiary.  

 

Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt sa riadia podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny. Na  celom riešenom území platí prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana na celom území 
Slovenskej republiky (§ 6 ods 2). 

Chránené územia podľa osobitných predpisov sa na riešených územiach nenachádzajú. 

Vzhľadom na to, že na riešenom území je predpoklad výskytu archeologických nálezov si vlastník pri 
akejkoľvek zemnej činnosti v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania vyžiada stanovisko 
príslušného Krajského pamiatkového úradu. 

Grafické znázornenie inžinierskych sieti v ÚPD nenahradzuje ich geometrické zameranie, všetky 
trasy v dotknutom území je treba pred zahájením výstavby vytýčit.  
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Plochy ochranných pásem všetkých technických zariadení v riešenom území , nesmú byť zastavané.   

j) Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarne j ochrany, ochrany pred povod ňami 

Návrh riešenia územia v zmene a doplnku č. 4 sa nedotýka záujmov obrany štátu. Požiarna ochrana 
bude uplatňovaná v zmysle predpisov o požiarnej ochrane budov podľa ich klasifikácie.  

Protipovodňová ochrana sa riešeného územia navrhovaného pre zmenu a doplnok nedotýka.  

k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej 
stability a ekostabiliza čných opatrení 

Na riešenom území nenachádzajú prvky ochrany prírody, podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny platí tu prvý stupeň ochrany. Výber lokality spĺňa všetky environmentálne kritériá, absolútne 
vylúčené sú všetky malo aj veľkoplošné chránené územia (vrátane území spadajúcich pod Natura 2000) a 
akékoľvek inak ekologicky významné a hodnotné plochy, areály a lokality. Navrhované funkčné využitie pre 
bývanie vidiecke, rekreáciu a zmiešané územie nebude mať vplyv na lokálnu flóru a faunu a žiadny 
negatívny vplyv na zdravie, ako aj fyzickú a duševnú pohodu obyvateľstva. 

Návrh Zmeny a doplnku č. 6 ÚPN obce Stožok požaduje, aby prvky ekologickej stability a 
ekostabilizačných opatrení boli súčasťou projektovej dokumentácie a ich realizácie na plochách jednotlivých 
zariadení umiestňovaných v územiach pre funkčné využitie pre bývanie vidiecke, rekreáciu a zmiešané 
územie.  

Súčasťou výstavby bude založenie liniovej zelene, vo vnútri a po obvodoch areálov, s funkciou 
prechodového prvku medzi rekreačným územím a krajinou. Doporučujú se domáce druhy stromov a kríkov, 
nevhodné sú ovocné dreviny. Územie bude v maximálnej možnej miere zatrávnené a v prípade potreby 
budú  vykonané ďalšie opatrenia zamedzujúce vodnej a veternej erózii pôdy. 

l) Návrh verejného dopravného a technického vybaven ia územia  

Zmena a doplnok č. 6 ÚPN obce Stožok nevyvolal zmenu koncepcie verejného dopravného a 
technického vybavenia územia, stanovenej platnou územnoplánovacou dokumentáciou.  

•••• verejné dopravné vybavenia územia 

Obec sa nachádza v priamej väzbe na nadradenú cestnú sieť, na cestu I/50, ktorá je súčasťou 
európskej cestnej siete  s číslom E-571 Zvolen – Košice. Pripája sa na ňu cestou III/05096 úrovňovou 
križovatkou v severnej časti katastrálneho územia. Cesta III/05096 tvorí dopravnú kostru obce kategórie 
zbernej komunikácie funkčnej triedy B2. 

Riešené územie, nachádzajúce sa v západnej časti obce, je na dopravný systém obce napojené 
z cesty III/05096, zo zbernej komunikácie triedy B2, na jestvujúcej úrovňovej križovatke s pokračovaním 
západným smerom po jestvujúcej miestnej komunikácii k osade Mrvenicovci. Po prejdení mosta na 
Krenskom potoku, na jeho západnej strane je navrhované dopravné pripojenie na navrhovanú miestnu 
komunikáciu prechádzajúcu riešeným územím zo severu na juh, kde sa pri Majeri znovu pripája na 
jestvujúcu miestnu komunikáciu. Komunikácia je  navrhovaná v kategórii miestnej obslužnej komunikácie 
funkčnej triedy C2. Navrhované skupiny funkčných zón pre bývanie a rekreáciu sú na uvedenú miestnu 
obslužnú komunikáciu pripojené kategóriou miestnych obslužných komunikácií funkčnej triedy C3.  

Pozdĺž potoka zo severu na juh je navrhovaná hlavná komunikácia pre peších a s obojsmerným 
pásom pre cyklistov vo funkčnej triede D2.  

Parkovanie a odstavovanie osobných motorových vozidiel je navrhované v zmysle platných prepisov 
a noriem. Počty odstavných a parkovacích plôch budú upresnené v ďalších stupňoch projektovej prípravy 
podľa funkčnej náplne a kapacít navrhovaných zariadení v jednotlivých funkčných zónach. 

•••• verejné technické vybavenia územia 

���� zásobovanie vodou 

− riešené územie  "Pri majeri"  je navrhované zásobovať pitnou vodou samostatným prívodným a 
zásobným potrubím D 200 mm (dimenzia potrubia uvažuje aj s potrebami požiarnej vody) s 
napojením  na jestvujúci verejný skupinový vodovod HLF D 500 mm za tokom Slatina. Vzhl'adom na 
vysoký tlak v jestvujúcom verejnom skupinovom vodovode bude za pripojením vybudovaná 
redukcná šachta s osadeným redukčným tlakovým ventilom. Na prívodné vodovodné potrubie budú 
pripojené rozvody pitnej vody do jednotlivých funkčných zón.  
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− Potreba pitnej vody 

Potreba pitnej vody je vypočítaná podľa Vyhlášky MŽP SR č.684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. 

Odberateľ Počet  Špecif. potr.  Qd pr Qd max Qh 

 jednotiek l.jed-1.deň-1 m3.d-1 l.s-1 m3.d-1 l.s-1 l.s-1 

Obyvatelia 419 obyv. 135 5,65  0,67 11,3 1,34 0.028 

vybavenosť 
základná 

419 obyv. 15 0,63 0,074 1,26 0,148 0,003 

vybavenosť 
rekreačná 220 lôžok 150 3,3 0,39 6,6 0,78 0,016 

spolu   9,58 1,134 19,16 2,268 0,047 

Potrebu pitnej vody pre navrhovaný územný rozvoj bude zabezpečovať existujúci verejný skupinový 
vodovod HLF. 

���� odkanalizovanie územia 

− na riešenom území je navrhovaný systém delenej kanalizácie. Splaškové vody budú odvádzané 
kanalizačnými zberačmi s vyústením do obecnej ČOV nachádzajúcej sa na severnej strane obce. 
Dažďové vody budú odvádzané samostatnými zberačmi dažďových vôd s vyústením do Krenského 
potoka.  Dažďové vody z parkovísk a odstavných plôch pre automobily budú opatrené lapačmi 
ropných látok, z ktorých po prečistení budú dažďové vody odvedené do zberačov dažďovej 
kanalizácie.   

V riešenom území sa z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd navrhuje : 

� odvádzanie splaškových vôd vodotesnou splaškovou kanalizáciou PVC DN 300 do jestvujúcej  
ČOV   

� dažďovú kanalizáciu PVC DN 300 vyústenú do Stožkovského potoka 
 
� Množstvo splaškových vôd 
Množstvo splaškových vôd je vypočítané podľa vyčíslenej potreby pitnej vody a STN 75 6101 

Priemerné denné množstvo splaškových vôd : 

Qd pr = 9,58 m3.d-1 = 1,134 l.s-1 

Maximálne hodinové množstvo splaškových vôd : 

Qh max =  1,134 l.s-1 x  4,4 =  4,98 l.s-1  

���� zásobovanie zemným plynom 

− územie bude pripojené na plynovodnú sieť. Zdrojom zemného plynu bude jestvujúca RS 1200 
VTL/STL, ktorej kapacita je v súčasnosti využívaná na cca 15 %. Návrh predpokladá použitie 
zemného plynu na vykurovanie a klimatizáciu, varenie a prípravu TÚV v objeme cca75% z celkovej 
potreby. Samostatná vetva STL plynovodu pre lokalitu "Pri majeri" bude napojená na jestvujúci STL 
plynovod LPE D 160; PN 0,1 MPa, ktorá je vedená do areálu "SLOVNAFT STOŽOK". Dimenzia 
vetvy plynovodu v mieste napojenia bude LPE D 110. Dimenzia plynovodu bude postupne 
redukovaná z LPE D 100 až na D 63. Trasa bude vedená prevažne okrajmi miestnych komunikácií. 

���� zásobovanie elektrickou energiou  

− navrhovanou urbanizáciou riešeného územia dôjde k potrebe privedenia elektrickej energie a jej 
distribúcie v území. Pri bilancovaní potreby elektrickej energie sa vychádza z predpokladu, že 
navrhované objekty budú komplexne využívať elektrickú energiu na svietenie a pre elektrické 
spotrebiče v domácnostiach. Na vykurovanie a klimatizáciu, varenie a prípravu TÚV sa s použitím 
elektrickej energie počíta v objeme cca 15% z celkovej potreby. 
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− Predpokladaný súdobý príkon pre celé riešené územie je Ps = 2400 kW. 

− vzhľadom na predpokladanú  potrebu je nutné dobudovať jestvujúcu elektrizačnú sieť v obci o novú 
sústavu transformačných staníc, ktoré budú napojené z odbočky líniového vedenia VN 22kV č.306. 
Navrhovaná trasa VN 22kV bude realizovaná káblovým vedením od jestvujúcej stožiarovej 
transformačnej stanice T1 cez navrhovanú transformačnú stanicu TS1 s ukončením v novej 
transformačnej stanici TS2. 

o Transformačná stanica TS1 - murovaná transformátorová stanica 1000 kVA, 22 
kV//0,4kV/0,231kV 

o Transformačná stanica TS2 - murovaná transformátorová stanica 1000 kVA, 22 
kV//0,4kV/0,231kV 

o Transformačná stanica TS3 - pôvodná stožiarová transformátorová stanica po rekonštrukcii 
630 kVA, 22 kV//0,4kV/0, 231 kV 

− NN rozvody sú navrhnuté káblami AYKY 3x240+120 slučkovaním cez poistkové skrine na 
jednotlivých objektoch, z ktorých budú napojené jednotlivé odberné miesta. NN a VN káble budú 
uložené v zemnej ryhe v pieskovom lôžku. Ochranné pásmo NN káblov je 1m na obidve strany od 
kraja kábla.  

− verejné osvetlenie bude slúžiť na osvetlenie komunikácií, chodníkov, parkovísk a voľných verejných 
priestranstiev. Je navrhované ako sústava výbojkových svietidiel osadených na oceľových 
osvetľovacích stožiaroch. Osvetl'ovacia sústava bude napojená káblami CYKY z novorealizovaných 
rozvádzačov VO. Káble VO budú uložené v zemi v káblových rýhach. 

− spôsob napojenia na elektrizačnú sieť bude podľa podmienok stanovených správcom siete. 

���� napojenie na miestnu telekomunika čnú sie ť  

− Telefonizácia riešeného územia bude zabezpečená z novej miestnej telefónnej siete (mts), ktorá 
bude kabelizovaná zemnou úložnou kabelážou na báze metalických a optických káblov. Rozvody 
mts budú riešené pre poskytovanie služieb s vyššou hodnotou, a to v hlasových  službách i v 
dátových službách. Týmto sa zabezpečí plné pokrytie dopytu na zriadenie nových bytových staníc a 
staníc podnikateľských s možnostou nadštandardných telekomunikačných služieb v kvalite ISDN a 
ID protokolov. 

Rýchlosť telefonizácie bude daná technickými možnostami a bude ju určovat samotná potreba 
urbanizovaných častí riešeného územia na nové telefónne prípojky, ako aj potreba skvalitnenia 
prenosu a rozšírenia možnosti využívania tejto siete na služby ako sú telefax, bureaufaxu, teletextu 
a videotextu a verejnej dátovej a parketovej siete na prenos dát. 

Napojenie jednotlivých účastníkov bude prevedené prostredníctvom účastníckych rozvádzačov 
telefónneho rozvodu samostatných skrinkách vedla chodníkov s prípojkami do predzahrádok. 

− Návrh rozvoja mobilných telekomunikačných sietí 

Rozvoj mobilnej telekomunikačnej siete zabezpečujú v súčasnosti traja operátori, ktorí majú na 
území Slovenska rozmiestnené svoje základňové, prenosové a centrálne stanice podla vlastných 
navrhnutých koncepcií rozvoja týchto spoločností, za pomoci ktorých zabezpečujú pre svojich 
užívatelov pokrytie signálom GSM v pásme 900 a 1800 MHz. 

���� zariadenia civílnej ochrany 

− Návrh riešenia územia z hľadiska záujmov obrany štátu je nasledovné:  

Obec Stožok spadá do územného obvodu Detva, ktorý je Nariadením vlády č. 166/1994 Z. z. 
zaradený do III. kategórie z hl'adiska možností vzniku mimoriadnych udalostí. Pre zabezpečenie 
ochrany obyvatel'ov ukrytím budú v riešenej lokalite vybudované jednoduché úkryty budované 
svojpomocne (JÚBS) s dvojúčelovým využitím podl'a ustanovení § 4, 5 a 6 vyhlášky MVSR č. 
532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 
podmienok zariadení civilnej ochrany. 

m) Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 

•••• Ochrana prírody 
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V riešenom území obce Stožok sa nenachádzajú chránené územia. Na západnej strane je riešené 
územie v dotyku s Chráneným vtáčim územím Poľana zaradeným do sústavy osobitne chránených území 
NATURA 2000. Chránené vtáčie územie bolo schválené vládou SR uznesením č. 636 zo dňa 9. júla 2003. 
Návrh Zmeny a doplnku č. 6 do Chráneného vtáčieho územia nezasahuje a v plnej miere ho  rešpektuje. 

•••• Ochrana vôd  

Na riešenom území sa nenachádzajú zdroje podzemných a povrchových vôd vyžadujúce všestrannú 
ochranu podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách.  

− Pre zachytenie a odvedenie splaškových odpadových vôd bude vybudovaná samostatná oddelená 
splašková kanalizácia,  ktorou budú odpadové vody odvedené na jestvujúcu čističku odpadových 
vôd. Po prečistení budú vody odvedené do blízkeho potoka. 

− Všetky daždové vody z parkovísk a odstavných plôch budú odvedené samostatnou daždovou 
kanalizáciou s prečistením možných zaolejovaných daždových vôd na osadených lapačoch olejov 
potrebnej dimenzie. 

•••• Ochrana ovzdušia  

Na riešenom území budú umiestňované zariadenia, ktoré nebudú produkovať nadlimitné množstvo 
znečisťujúcich látok do ovzdušia a tým spôsobovať jeho znečisťovanie. Umiestnenie objektov v zmysle 
funkčného využitia a ich prevádzka bude podmienená dodržiavaním zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o 
ochrane ovzdušia. 

•••• Ochrana pôdy 

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností sa na riešenom území podľa druhu pozemkov nachádza orná 
pôda. Lesná pôda nie je návrhom riešenia dotknutá. 

•••• Odpadové hospodárstvo 

Počas prevádzky sa bude komunálny odpad, uskladňovaný do nádob umiestnených v jednotlivých 
domoch a zariadeniach, vyvážaf na skládku TKO Detva Studienec. 

Podľa kategorizácie dôjde k vzniku odpadu 

− kód 200301 -zmiešaný komunálny odpad v kategórii ostatné odpady. 

Počas realizácie jednotlivých stavieb dôjde k vzniku odpadov zo stavebnej činnosti. Podľa 
kategorizácie je to odpad: 

− kód 170904 - odpad z búrania v kategórii zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, iné ako uvedené 
v 170901, 170902, 170903,  

− kód 170504 - odpad v kategórii ostatné odpady, zemina a kamenivo, iné ako uvedené v 170503, 
170506, 170903, 

− kód 170506 - výkopová zemina v kategórii ostatné odpady, iné ako uvedené v170505. 

n) Vyhodnotenie perspektívneho použitia po ľnohospodárskej  pôdy na nepo ľnohospodárske 
účely 

Pôdne typy a pôdne druhy a pôdotvorný substrát ako aj sklonitosť reliéfu je možné vyčítať 
z bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. V riešenom území sa lokality nachádzajú na týchto BPEJ: 

− 0757202 - 6. skupina 

− 0757203 - 6. skupina 

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. 
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. (príloha č. 3), ktorý na 
základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí 
poľnohospodárska pôda, na ktorej sa navrhuje nová výstavba, do 6. skupiny kvality. 

Navrhovaná rozvojová plocha pre výstavbu sa nachádza na plochách poľnohospodárskej pôdy 
mimo zastavaného územia, určeného k 1.1.1990. 

Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PP sú zakreslené vo výkrese č. 10: Výkres 
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perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely. 

•••• Zdôvodnenie návrhu lokality na zmenu a doplnenie 

Návrh Zmeny a doplnku č. 6 rieši  

− Zmenu funkčného využitia územia navrhovanú a schválenú v Doplnku č. 3 územného plánu obce 
Stožok pre funkciu výroby a skladového hospodárstva – Doplnok č. 3 schválený uznesením č. 
42/07-OZ zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2007, na funkciu pre bývanie vidiecke, 
rekreačné územie a zmiešané územie.  

Dôvodom na zmenu funkčného využitia územia pre funkciu výroby a skladového hospodárstva je 
odstúpenie investora od predpokladaného zámeru. Z hľadiska analýzy celého spádového územia 
regiónu Podpoľania, ktorého je obec Stožok súčasťou, zástupcovia obce došli k záveru 
o nevyhovujúcom funkčnom a kapacitnom využití územia, ktoré presadzoval nemenovaný investor. 
Navrhovaná je zmena strategického rozvoja obce v ďaľšom období a to smerom rozvoja cestovného 
ruchu a bývania na čo prírodné prostredie obce Stožok a región Podpoľania má vhodné podmienky. 

− Doplnenie lokalít č. 4, 5 a 6 pre funkci bývania vidieckého na základe požiadavky obce Stožok. 

•••• Návrh na zmenu a doplnenie 

Návrh na zmenu: 

Zmena funkčného využitia územia je navrhované pre rozvoj funkcie bývania vidieckého, rekreačného 
územia a zmiešaného územia. Na toto územie Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici listom č.: 
2007/00094 zo dňa 16.4.2007 udelil súhlas podľa § 13 a 14 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane 
poľnohospodárskej pôdy o celkovej výmere 23,2376 ha. 

Návrh na doplnenie vyhodnocuje lokality nasledovne: 

Lokalita č. 4, - sa nachádza v severozápadnej časti katastrálneho územia obce Stožok, mimo 
zastavané územie obce, v lokalite s miestnym názvom Mrvenicovci a Hraškovci. Je vymedzené hranicami 
parciel č. 535/1, 535/2 a 535/3. V platnom Územnom pláne obce Stožok bola vedená ako lokalita číslo 14. 
Z dôvodov vybudovaných hydromelioračných zariadení na uvedenej lokalite bola táto z návrhu ÚPN 
vylúčená (KSÚ v BB list č.: 2001/09627 zo dňa 4.1.2002). 

Na základe žiadosti vlastníka uvedených parciel o ich začlenení do návrhu Zmeny a doplnku č. 4 
ÚPN obce Stožok a vyjadrení Hydromeliorácií, š.p. – list č. 5867-4/110/2009 zo dňa 25.1.2010, v ktorom 
vlastníkovi oznamujú, že na pozemku p.č. 535/1 v k.ú. Stožok neevidujeme žiadne hydromelioračné 
zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. (viď príloha) je časť z bývalej lokality č. 14 začlenená do návrhu.    
Druh pozemku orná pôda o výmere 0,2955 ha. Je navrhovaná pre funkciu bývania vidieckého. 

Lokalita č. 5, - podľa platného ÚPN územie bolo využívané pre funkciu športu (futbalové ihrisko). Pre 
nevysporiadané majetkové vzťahy bola táto funkcia zrušená a územie sa vrátilo do pôvodného stavu – orná 
pôda. Návrh Zmeny a doplnku č. 4 akceptuje požiadavku obce Stožok na začlenenie časti tohoto územia, po 
ochranné pásmo VTL plynovodu, do zastavaného územia obce. Lokalita sa nachádza v severnej časti 
katastrálneho územia obce Stožok, mimo hranice zastavaného územia.  Druh pozemku trvalý trávny porast 
o výmere 0,2259 ha.  Je navrhovaná pre funkciu bývania vidieckého. 

Lokalita č. 6, - sa nachádza v juhozápadnej časti katastrálneho územia obce Stožok, mimo 
zastavané územie obce. Je vymedzené hranicami parciel č. 828/3, 828/4 a 828/5.  Druh pozemku trvalý 
trávny porast o výmere 0,9797 ha. Je navrhovaná pre funkciu bývania vidieckého. 
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Tabuľka dokumentuje prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde. 

Objednávateľ Obec Stožok  

Katastrálne 
územie 

Stožok 

Zhotoviteľ A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica 

Lokalita účel 

predpokladaný záber pôdy /ha/ 

výmera lokality 
celkom 

Z toho 
poľnohosp.  

pôda 
BPEJ skupina Parcela C KN 

4 bývanie 
vidiecke 

0,2955 0,2955 
0757202 

6 
535/1, 535/2 a 

535/3 

5 bývanie 
vidiecke 

0,2259 0,2259 
0757203 

6 
časť parcely č. 

618 

6 bývanie 
vidiecke 

0,9797 0,9797 
0757202 

6 
828/3, 828/4 

a 828/5 

spolu 1,5011 1,5011   

 

K záberom lesných pozemkov nedôjde. 
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3. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI   

a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania ú zemia a funk čného využitia územia 

•••• Priestorové usporiadanie územia  

Navrhovaná zmena a doplnok sa týka priestorového usporiadania územia, ktoré sa nachádza 
v západnej časti katastrálneho územia obce Stožok, mimo zastavané územie. 

Priestorové usporiadanie jednotlivých funkcií v území je navrhované v nízkopodlažných formách 
s maximálnou výškou umiestňovaných zariadení do dvoch podlaží s obývateľným podkrovím. 

Urbanistická koncepcia zohľadňuje vidiecky charakter, štruktúru systému osídlenia a špecifické 
prírodné a krajinné prostredie pre rozvoj navrhovaného funkčného využitia obce.  

•••• Funkčné využitie územia 

Funkčné využitie územia je určené pre bývanie vidiecke, rekreačné územie a pre zmiešané územie.  

b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylu čujúcich podmienok pre využitie jednotlivých 
plôch a intenzitu ich využitia, ur čenie regulácie využitia jednotlivých plôch 

Funkčné využitie územia je určené pre: 

•••• BV - územie pre bývanie vidiecke 

Slúži výlučne pre funkciu bývania v rodinných domoch. 

���� Prípustné sú 

� rodinné domy s úžitkovými záhradami a chovom drobného zvieractva, s možnosťou umiestnenia 
živností drobného podnikania, ktoré podstatne nerušia bývanie a nemajú negatívny vplyv na 
svoje okolie s jednosmennou prevádzkou, energeticky nenáročnou výrobou, so zabezpečením 
parkovania na vlastnom pozemku.  

� malokapacitné obchody, nerušiace služby, občianske vybavenie so sociálnou infraštruktúrou, 
� garáže v rodinných domoch alebo samostatne stojace na vlastných pozemkoch rodinných 

domov, 
� nadzemné zariadenia technického vybavenia územia (trafostanice, stĺpy elektrického osvetlenia). 

���� Obmedzujúce sú 

� rodinné domy na rekreačné účely, 

���� Zakázané sú  

� zariadenia pre priemyselnú výrobu, 
� zariadenia pre poľnohospodársku výrobu. 

•••• RÚ – rekrea čné územie 

Slúži prevažne pre rekreačný šport  a turistické aktivity. 

���� Prípustné sú 

� stavby pre dočasné ubytovanie (hotely, penzióny, ubytovne, motely a pod.), 
� stavby a plochy pre rekreáciu a turistiku, 
� komunikácie, parkoviská a plochy technického vybavenia pre obsluhu riešeného územia, 

���� Obmedzujúce sú 

� obchodné, kultúrne a klubové zariadenia, 

���� Zakázané sú 

� stavby pre bývanie (s výnimkou služobných bytov), 
� účelové stavby pre poľnohospodársku a lesnú výrobu, 
� účelové stavby pre výrobu priemyselnú a skladovanie, 
� činnosti produkújúce škodlivé exhalácie.   

•••• ZÚ – zmiešané územie 

���� Prípustné sú 
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� zariadenia pre správu, obchod, financie, kultúru a vzdelávanie, 
� zariadenia pre verejné stravovanie, dočasné ubytovanie, cestovný ruch, 
� zariadenia pre sociálne služby, 
� objekty na hromadné bývanie, 
� objekty pre parkovanie a odstavovanie automobilov. 

���� Obmedzujúce sú  

� bývanie v nebytových budovách, 

���� Zakázané sú 

� priemyselnú, poľnohospodársku a potravinársku výrobu, 
� šport a rekreáciu. 

c) zásady a regulatívy umiestnenia ob čianskeho vybavenia územia 

Zariadenia občianskeho vybavenia na riešenom území budú umiestnené v jednotlivých funkčných 
plochách na základe požiadaviek, buď ako samostane stojace objekty alebo ako integrované zariadenia do 
objektov s primárnou funkciou. 

d) zásady a regulatívy umiestnenia verejného doprav ného a technického vybavenia územia 

•••• regulatívy dopravy 

− sprístupnenie územia pre automobilovú dopravu a pre peších z cesty III/05096, 

− na území dodržať stanovené uličné priestory pre zbernú a pre miestne obslužné komunikácie, 

− pre statickú dopravu vyhradiť miesta pre odstavovanie automobilov na vlastných pozemkoch,   

− napojenie chodníkov pre chodcov, prechody pre chodcov vykonať v zmysle platných STN. 

•••• regulatívy technickej vybavenosti 

•••• odkanalizovanie územia 

− územie odkanalizovať delenou kanalizáciou  

− splaškové vody budú odvádzané kanalizačnými zberačmi s vyústením do obecnej ČOV 
nachádzajúcej sa na severnej strane obce  

− dažďové vody budú odvádzané samostatnými zberačmi dažďových vôd s vyústením do Krenského 
potoka   

− dažďové vody z parkovísk a odstavných plôch pre automobily budú opatrené lapačmi ropných látok, 
z ktorých po prečistení budú dažďové vody odvedené do zberačov dažďovej kanalizácie   

•••• zásobovanie vodou 

− územie zásobovať pitnou vodou samostatným prívodným a zásobným potrubím D 200 mm 
(dimenzia uvažuje aj s potrebami požiarnej vody) s napojením na verejný skupinový vodovod HLF D 
500 mm za tokom Slatina 

− za napojením vybudovať šachtu na redukciu tlakov v jestvujúcom vodovode 

•••• zásobovanie zemným plynom 

− územie bude pripojené na plynovodnú sieť obce. Pre lokalitu "Pri majeri" bude napojená na 
jestvujúci STL plynovod LPED 160, PN 0,1 Mpa samostatnou vetvou STL plynovodu 

•••• zásobovanie elektrickou energiou  

− územie na elektrizačnú sieť napojiť  podľa podmienok stanovených správcom siete.  

− dobudovať novú sústavu transformačných staníc s napojením z odbočky líniového vedenia VN 22 kV 
č.306  

− stožiare vonkajšieho osvetlenia osadiť na samostatné ocelové stožiare s káblovým zemným 
rozvodom 
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•••• napojenie na miestnu telekomunika čnú sie ť  

− miestna telefónna sieť /mts/ a telekomunikačné rozvody budovať zemnou úložnou kabelážou 
prednostne na báze optických káblov 

•••• zariadenia civílnej ochrany 

− v každom rodinnom dome vybudoval' jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS) s  
dvojúčelovým využitím v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 
§ 4, ods. 4. a ods. 5 a prílohy č. 1, tretia časť, bod II. a štvrtá časť. 

e) zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorick ých hodnôt, ochrany a využívania prírodných 
zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváran ia a udržiavania ekologickej stability vrátane 
plôch zelene 

Na riešenom území sa nenachádzajú prvky ochrany prírody, podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o 
ochrane prírody a krajiny platí tu prvý stupeň ochrany. 

Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od Archeologického ústavu SAV v 
Nitre už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovani) 
stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezisk. 
Stanovisko - vyjadrenie AÚ SAV bude slúžit ako podklad k rozhodnutiu Pamiatkového úradu. Podľa § 37 
ods. 3 citovaného zákona ,,O nevyhnutnosti vykonat' záchranný výskum“ rozhoduje Krajský pamiatkový 
úrad. V prlpade záchranného archeologického výskumu PÚ vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadreni 
archeologického ústavu (§ 7 - Arch.ústavSAV). 

•••• Regulatívy ochrany prírody a krajiny a ekologickej stability 

− požadovať, aby prvky ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení boli súčasťou projektovej 
dokumentácie a ich realizácie na plochách jednotlivých zariadení umiestňovaných v územiach pre 
funkčné využitie bývania vidieckého, rekreačného územia a zmiešaného územia 

− zabezpečiť ochranu Chráneného vtáčieho územia Poľana na mieste dotyku s riešným územím 

− rešpektovať v plnej miere Stožocký potok s brehovými porastmi, ktorý tvorí v území lokálny hydrický 
biokoridor 

f) zásady a regulatívy starostlivosti o životné pro stredie 

•••• Ochrana vôd  

Z hľadiska odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd vykonať : 

− čistenie splaškových vôd v obecnej ČOV  

− dažďovú kanalizáciu vyústiť do Stožockého potoka 

− dažďové vody z parkovísk a odstavných stání zachytávať v lapačoch olejov a po prečistení odvádzať 
do dažďovej kanalizácie 

•••• Ochrana ovzdušia  

− na riešenom území neumiestňovať zariadenia, ktoré by mohli produkovať nadlimitné množstvo 
znečisťujúcich látok do ovzdušia a tým spôsobovať jeho znečisťovanie 

•••• Odpadové hospodárstvo 

− novopostavené objekty rodinných domov a rekreácie  postupne zapájať do systému zberu a odvozu 
komunálneho odpadu v obci 

g) vymedzenie zastavaného územia obce 

− vymedzenie hranice zastavaného územia v území „Pri majeri“ je  na východnej strane vymedzené 
vodným tokom – Stožockým potokom, na severnej strane miestnou komunikáciou do osady 
Mrvenicovci, na západnej strane hranicou katastrálneho územia a na južnej strane miestnou 
komunikáciou 

− vymedzenie hranice zastavaného v doplňovanom území Mrvenicovci je vymedzené hranicami 
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parciel č. 535/1, 535/2 a 535/3 

− vymedzenie hranice zastavaného v doplňovanom území na bývalom futbalovom ihrisku je 
vymedzené hranicou parcely č. 618 s obmedzením na severnej strane ochranným pásmom trasy 
VTL plynovodu 

− vymedzenie hranice zastavaného v doplňovanom území na južnej strane je vymedzené hranicami 
parciel č. 828/3,828/4 a 828/5. 

h) vymedzenie ochranných pásem a chránených území p odľa osobitných predpisov 

Pre návrh zmeny a doplnku č. 4 sú podľa osobitných predpisov vymedzené tieto ochranné pásma: 

•••• Na ochranu energetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, podľa zákona NR SR č. 656/2004 
Z.z. o energetike, takto: 

Elektroenergetika – OP vonkajšieho elektrického vedenia merané od krajného vodiča 

���� 10 m pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane, 

���� 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 

���� 20 m pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane,  

���� rešpektovať ochranné pásma tranzitného plynovodu a produktovodu 

•••• Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt sa riadia podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny. Na  celom riešenom území platí prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana na celom 
území Slovenskej republiky (§ 6 ods 2). 

Chránené územia podľa osobitných predpisov sa na riešených územiach nenachádzajú. 

Vzhľadom na to, že na riešenom území je predpoklad výskytu archeologických nálezov si vlastník pri 
akejkoľvek zemnej činnosti v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania vyžiada stanovisko 
príslušného Krajského pamiatkového úradu. 

Grafické znázornenie inžinierskych sieti v ÚPD nenahradzuje ich geometrické zameranie, všetky 
trasy v dotknutom území je treba pred zahájením výstavby vytýčit.  

Ostatné ochranné pásma zostávajú bez zmeny. 

i) plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sce ľovania pozemkov, na asanáciu a 
na chránené časti krajiny 

•••• Plochy na verejnoprospešné stavby  

���� plocha pre miestne obslužné komunikácie  funkčnej triedy C2, C3,  D 

���� plochy pre chodníky pre chodcov  

���� plochy pre trasy kanalizačnú a vodovodnú sieť 

���� plochy pre nové kioskové trafostanice 

���� plochy pre trasy elektrických a telekomunikačných vedení 

•••• Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov 

���� delenie a sceľovanie pozemkov nie je potrebné vykonať   

•••• Plochy na asanáciu a na chránené časti krajiny sa nevymedzujú. 

j) určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstara ť a schváli ť územný plán zóny  

− obstarať a schváliť Územný plán zóny pre územie „Pri majeri“  

k) zoznam verejnoprospešných stavieb 

1. miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, C3,  D 

2. chodníky pre chodcov  

3. kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová  
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4. prívodné a zásobné rozvody pitnej vody 

5. trafostanice 

6. elektrická prípojka VN 

7. elektrické rozvody NN zakáblované 

8. telekomunikačné rozvody zakáblované 

l) schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne: 

textová časť 

Návrh záväznej časti - Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú 
uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie 

grafická časť   

výrez výkres č. 3 Komplexný urbanistický návrh  

výrez výkres č. 7 Návrh verejného technického vybavenia – elektrická energia, telekomunikácie 

výrez výkres č. 8 Návrh verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo 

výrez výkres č. 9 Návrh verejného technického vybavenia – zemný plyn 

  

 

 

 


