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plánovania, odborne spôsobilá osoba  

podľa § 2a stavebného zákona pre 

obstarávanie  návrhu „Územný plán 

mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 

2011/2012“ (reg. číslo 248) 

 

 

Hlohovec, 3.4.2013 

 

Prerokované: 

komisia územného plánovania 

a regionálneho rozvoja dňa 

27.3.2013 – odporučené 

 

komisia dopravy a životného 

prostredia  dňa 27.3.2013 – 

odporučené 

 

MsR dňa 18.4.2013 

Návrh  na uznesenie: 

MsZ v Hlohovci: 

 

1.  B e r i e   n a   v e d o m i e 

výsledok preskúmania návrhu „Územný plán mesta 

Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“ (október 2012), 

podľa § 25 stavebného zákona, na základe žiadosti mesta 

Hlohovec zo dňa 15.2.2013 č. 3054/2013/191, Obvodným 

úradom Trnava, zo dňa 11.3.2013 č. C/ObÚ-TT-OVBP1-

2013/00262/Há, v celom znení v prílohe č.1. 

 

2.  S ch v a ľ u j e 

 

a) Rozhodnutie mesta Hlohovec ako obstarávateľa návrhu 

a  zároveň príslušného orgánu územného plánovania k 

 stanoviskám a  pripomienkam z verejného 

 prerokovávania  návrhu podľa § 22 stavebného zákona, 

podľa prílohy č.2 Vyhodnotenie stanovísk, námietok a 

pripomienok z prerokovania  návrhu „Územný plán 

mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“ 

(október 2012). 

 

b) Vypustenie textu týkajúceho sa zvozového regiónu a 

rozvojových zámerov, v celom znení podľa dôvodovej 

správy, z kapitoly I.5 Odpadové hospodárstvo, 

podkapitoly I.5.1.2.1 (zo str.35) smernej časti „Územný 

plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“.  

 

c) Územný  plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 

2011/2012, podľa predloženého návrhu (október 2012) 

s dopracovaním čistopisu podľa § 2 ods.4 vyhlášky 

č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii, podľa prílohy č. 2 

a bodu 2. písm. b) tohto uznesenia. 

 

 

10 



2 

 

d) Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu  

č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, 

v znení dodatku č.1 a dodatku č.2, na základe 

predloženého návrhu  dodatku č.3, na základe Zmien 

a doplnkov 2011/2012 (v celom znení podľa prílohy 

č.6). 

 

Termín plnenia: 06/2013 

Zodpovedá:  Ing. Ján Husár, vedúci oddelenia výstavby a 

životného prostredia MsÚ 



3 

Dôvodová správa 

 

 V rámci materiálu a jeho príloh predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec, ako 

príslušnému schvaľujúcemu orgánu, podľa  § 31 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), návrh zmien 

a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na schválenie, s predložením všetkých podkladov podľa 

§ 16 vyhlášky č.55/2001 Z.z. Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej doku-

mentácii, v nadväznosti na § 31 ods. 2 a  § 24 stavebného zákona. 

 Postup obstarávania a prerokovania návrhu „Územného plánu mesta Hlohovec – Zmeny 

a doplnky 2011/2012“ (október 2012) je podrobne  uvedený v prílohe č.2.  

 Základným predpokladom schválenia je súhlasné stanovisko z preskúmania návrhu podľa § 25 

stavebného zákona. Výsledok preskúmania, príslušným úradom, tvorí prílohu č.1.  

 Súčasťou návrhu uznesenia sú aj alternatívy riešenia časti textu kapitoly  I.5 Odpadové 

hospodárstvo, podkapitoly I.5.1.2.1 (str.35) smernej časti „Územný plán mesta Hlohovec–Zmeny a 

doplnky 2011/2012“ , ako výsledok riešenia účasti verejnosti, podľa prílohy č.4.  Alternatíva A. riešila 

ponechanie kapitoly I.5 bez zmeny. Alternatívou B. sa rieši požiadavku na vypustenie tohto textu:
1
 

Zvozový región 

Zvozový región areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory zahŕňa nasledovné mestá a obce: 
Pezinok, Púchov, Galanta, Topoľčany, Trenčín, Bratislava, Trnava, Hlohovec, Piešťany, 
Leopoldov, Nitra, Sereď, Vrbové, Nové Mesto nad Váhom, Lukáčovce, Bojničky, 
Madunice,Drahovce, Bučany, Pastuchov, Šulekovo, Dolné Otrokovce, Horné Otrokovce, 
Brestovany, Jaslovské Bohunice, Trakovice, Kľačany, Dvorníky, Alekšince, Sasinkovo, 
Sokolovce, Rišňovce, Čachtice, Červeník, Suchá nad Parnou, Merašice, Horné Obdokovce, 
Dolné Trhovište, Horné Trhovište, Koplotovce, Tekoľdany, Jalšové, Tepličky, Zohor. 

Rozvojové zámery 

Aktuálne zámery prevádzkovateľa skládky rátajú so: 

 zvýšením kapacity skládky nie nebezpečných odpadov zo súčasných 415 000 m3 o cca 

     264 500 m3 

 vybudovaním nových kapacít na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skládkovaním  
o objeme 11000 a 10000 m3 

 vybudovaním plochy pre biodegradáciu odpadov znečistených ropnými látkami 

 dobudovaním kompostárne 

 rekultiváciou skládky kalov a skládky na priemyselný odpad  
 
S realizáciou plánovaných zámerov je uvažované v rámci existujúceho areálu. 
 

 Návrh  na vyhlásenie záväznej časti, na základe Zmien a doplnkov 2011/2012, dodatku č.3 

k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2  tvorí prílohu 

č.5.
2
  

 Po schválení MsZ v Hlohovci budú zabezpečené ďalšie úkony súvisiace s vyhlásením dodatku 

č.3 k VZN k 113/2010 a schválením (zverejnenie záväznej časti, vypracovanie čistopisu, uloženie a 

 zaslanie registračného listu príslušnému ministerstvu). 

                                                 
1
    Na základe stanoviska komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja  bol návrh uznesenia upravený 

na konečné znenie,  podľa alternatívy B. 
2
    Bude zverejnený  podľa VZN č.103/2008 o pravidlách vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta 

Hlohovec na pripomienkovacie konanie, v termíne 8.4.2013 až 17.4.2013, vrátane. V prípade doručenia 

písomnej pripomienky bude vyhodnotená postupom podľa čl. 8 ods.5 VZN  č. 103/2008, ešte pred 

zasadnutím MsZ.  
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Prílohy materiálu: 

1) Výsledok preskúmania podľa § 25 stavebného zákona Obvodným úradom Trnava, zo dňa 11.3.2013  

č. C/ObÚ-TT-OVBP1-2013/00262/Há.  

2) Správa o prerokovaní návrhu „Územný plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“, zo dňa 

15.2.2013. 

3) Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania návrhu „Územný plán mesta 

Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“, s návrhom na rozhodnutie mesta Hlohovec k námietkam 

a pripomienkam (ukončené k 15.2.2013, ako podklad pre preskúmanie návrhu podľa § 25 

stavebného zákona). 

4) Stanoviská v súvislosti s účasťou verejnosti, po termíne verejného prerokovania návrhu „Územný 

plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“ (október 2012), podľa § 22 stavebného zákona. 

5) Návrh „Územný plán mesta Hlohovec–Zmeny a doplnky 2011/2012“ (október 2012). 

Vzhľadom na rozsah nie je prílohou materiálu v tlačenej forme. Je zverejnený na www.hlohovec.sk 

v sekcii Územný plán, Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Územný plán mesta Hlohovec 17. 

Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 (v procese obstarávania). V tlačenej 

forme je k dispozícii na  oddelení výstavby a životného prostredia, úseku územného plánu 

a urbanistiky). 

6) Návrh dodatku č.3  k Všeobecne záväznému nariadeniu  č.113/2010 o Územnom pláne mesta 

Hlohovec. Jeho súčasťou v tlačenej forme je len časť prílohy – textová časť.  

Grafická časť, vzhľadom na rozsah, je prílohou materiálu len v digitálnej forme, zverejnenej na 

www.hlohovec.sk. 

     Kompletný návrh dodatku č.3 je zverejnený na www.hlohovec.sk, aj v sekcii Územný plán, 

Územnoplánovacia dokumentácia mesta, Územný plán mesta Hlohovec 17. Územný plán mesta 

Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 (v procese obstarávania). 

    V tlačenej forme je k dispozícii na  oddelení výstavby a životného prostredia, úseku územného plánu 

a urbanistiky). 

Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec (zo dňa 2.4.2013). 

Územný plán mesta Hlohovec – zmeny a doplnky 2011/2012 

- odporúčam navrhované podnety – zmeny a doplnky 2011/2012 a dodatok č. 3 k VZN  č. 113/2010  

o územnom pláne mesta  Hlohovec schváliť. 

- V smernej časti - I.5 Odpadové hospodárstvo, požadujem text  o zvozovom regióne  

a rozvojových zámerov skládky v lokalite Vlčie hory vypustiť  ( alt.  2 B ). 

Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja (zasadnutie 27.3.2013):
3
 

Komisia odporúča prijať uznesenia v bode 2 podľa alternatívy B, s vypustením textov týkajúcich sa 

zvozového regiónu a rozvojových zámerov skládky v lokalite Vlčie hory.  

Členovia komisie odporúčajú navrhované podnety – zmeny a doplnky 2011/2012 a dodatok č.3 k VZN  

č. 113/2010  o územnom pláne mesta  Hlohovec schváliť okrem zmeny v časti I.5 Odpadové 

hospodárstvo, kde  požadujú text  o zvozovom regióne a rozvojových zámerov skládky v lokalite Vlčie 

hory vypustiť  (alt. 2 B).  

Stanovisko komisie dopravy a životného prostredia (zasadnutie 27.3.2013):
4
 

Komisia odporúča schváliť materiál podľa alternatívy „B“ – t.z. vypustením textu týkajúceho sa zvozového 

regiónu a rozvojových zámerov v oblasti odpadového hospodárstva.  

 

Na základe stanoviska komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja  bol návrh uznesenia 

upravený na konečné znenie,  podľa alternatívy B.  

                                                 
3
  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ. 

4
  Záznam v plnom znení je zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii mesto, samospráva, komisie MsZ. 

http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/
http://www.hlohovec.sk/


OBVODNÝ ÚRAD T R N A V A 
ODBOR V Ý S T A V B Y A BYTOVEJ POLITIKY 

Oddelenie územného plánovania 
Kollárova 8, 917 02 Trnava 

M E S T S K Y U R A D 
H L O H O V E C 

Díitnrn: J 3 "03^23 i3 

Prtlohylisty 

Mesto Hlohovec 
v zastúpení pr imátorom mesta 
M. R. Štefánika 1 
920 21 Hlohovec 

V a š e číslo/zo dňa 
3054/2013/191/15. 0 2 . 2 0 1 3 

Naše číslo 
C/ObÚ-TT-OVBP 1 -2013/00262/Há 

V y b a v u j e / linka 
Ing. arch. Hábelová/347 

T r n a v a 
1 1 . 0 3 . 2 0 1 3 

Vec 

Preskúmanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Hlohovec 
- Zmeny a doplnky 2011/2012"- v zmysle § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) 

Obvodnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného 
plánovania bola dňa 19. 02. 2013 doručená žiadosť Mesta Hlohovec, v zastúpení primátorom 
mesta, o preskúmanie: 

- súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len ÚPD) „Územný 
plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" so záväznou časťou ÚPD 
vyššieho stupňa, 
súladu postupu obstarania a prerokovania ÚPD s príslušnými právnymi predpismi, 

- súladu návrhu ÚPD so zadaním územného plánu obce - mesta Hlohovec, 
súladu návrhu ÚPD s rozsahom územného plánu, 
súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným 
nariadením s § 13 stavebného zákona. 

Prílohy žiadosti tvorili: návrh dodatku č.3 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta 
Hlohovec, v znení dodatku č.l a dodatku č.2, „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny 
a doplnky 2011/2012", doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa, správa o prerokovaní, 
vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu ÚPD „Územný plán mesta 
Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" s návrhom na rozhodnutie o námietkach a 
pripomienkach, verejná vyhláška, list s oznámením o prerokovávaní návrhu ÚPD „Územný 
plán mesta Hlohovec-Zmeny a doplnky 2011/2012", fotokópie doručeniek, stanoviská 

Telefón 
033/ 55 64 347 

Fax 
0 3 3 / 5 5 64 459 

E-mail 
habelova.miroslava@tt.ksu.sk 

Internet 
www.obu-trnava.sk 

IČO 
00151866 
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doručené v rámci verejného prerokovania, záznamy a verejné listiny z verejných prerokovaní 
dňa 6. 11. 2012, pozvánka na opätovné prerokovanie zo dňa 3. 12. 2012, záznam a prezenčná 
listina z opätovného prerokovania, stanoviská podľa osobitných predpisov: stanovisko v 
zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 
sídlom v Trnave, stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava a súhlas na použitie 
poľnohospodárskej pôdy na iné účely v zmysle § 13 ods. 2 a § 14 zákona NR SR č. 220/2004 
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania a stanovisko „Občanov mesta Hlohovec" doručené po 
lehote verejného prerokovania + príslušné stanoviská. 

ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" pozostávajúca 
z textovej a grafickej časti riešenia bude upravená podľa rozhodnutia schvaľovacieho orgánu 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi v čistopise, ktorého spracovateľom je spoločnosť 
AUREX, spol. s r. o., Bratislava. 

Obstarávanie ÚPD zabezpečuje pre mesto odborne spôsobilá osoba na obstarávanie 
Ing. Gabriela Danišovičová. 

V predkladanom materiáli sú spracované požiadavky na obsah návrhu územného 
plánu obce v zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (textová časť, záväzná časť a grafická časť). 

Obvodný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 
plánovania ako príslušný orgán územného plánovania preskúmal predložené podklady 
a doklady. 

Nakoľko v doterajšom procese obstarania, spracovania a prerokovania ÚPD tunajší 
úrad nezistil zo strany Mesta Hlohovec v zastúpení starostom obce porušenie príslušných 
právnych predpisov, platných na úseku územného plánovania, vydáva v zmysle § 25 ods. 1 
stavebného zákona nasledovné stanovisko: 

obsah návrhu ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" j e 
v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa - t.j. so záväznou časťou ÚPN 
VÚC Trnavský kraj, 
obsah návrhu ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" a 
spôsob jeho obstarania a prerokovania j e v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

- návrh ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" j e v 
súlade so zadaním ÚPN obce - mesta Hlohovec, 

- návrh ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" je v 
súlade s rozsahom ÚPN ustanovenom v § 17 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 
záväzná časť ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012", 
navrhovaná na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom je v súlade s § 13 
stavebného zákona. 

Vzhľadom na vyššie uvedené odporúčame Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec 
schváliť predložený návrh ÚPD mesta Hlohovec. 
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Zároveň pripomíname 
súlade s § 28 stavebného zákona 

obstarávateľovi jeho povinnosť zabezpečiť uloženie ÚPD v 

I n g . t e u b o r f M t a l 
vedúci odboru Výstavby 

a bytovej politiky 

Obvodný úrad Trnava 
odbor výstavby a bytovej politiky 

Kolárova 8 
917 02 Trnava 

- 1 -

Co.: Obvodný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 

plánovania - ku spisu 



1 

Správa o prerokovaní  návrhu  

„Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“ 

(podľa § 24 stavebného zákona) 

 

 Mesto Hlohovec (ďalej len mesto), ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 

a § 18 ods.4  zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 

len stavebný zákon), začalo obstarávať na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta 

Hlohovec č.100, bod 3. písm. a) zo dňa 27.10.2011 (zmena uznesením č. 9 zo dňa 16.2.2012), na 

základe preskúmania Územného plánu mesta Hlohovec v roku 2011 a uznesenia č.59 zo dňa 

28.6.2012, podľa § 30 stavebného zákona, návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, 

Územného plánu mesta Hlohovec, ktorý bol schválený dňa 13.4.1989 a jeho záväzná časť je vyhlásená 

VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2
1
. Predmetom 

obstarávania  návrhu „Územný  plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“ (ďalej len ZaD 

2011/2012)  boli  vybrané podnety: 

      p.č.38 (plochy pri ČOV – zhodnocovanie odpadov), 

 p.č.50 (riešenie FTVE), 

 p.č.54 a 79 (útulok pre psov), 

 p.č.91 (IBV Timravy – riešenie regulatívu PZ 02 v susednom bloku),   

 p.č.95 (bytová výstavba Šumperky I – rozšírenie), 

 TRANSENERGO (zmena funkčného využitia bývalého areálu OO PZ SR na Pribinovej 

ulici č.80). 

 Mesto zabezpečuje „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“ (podľa § 2a 

ods.1 stavebného zákona) obstarávanie odborne spôsobilou osobou na obstarávanie 

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona, Ing. 

Gabrielou Danišovičovou (reg. číslo 248, dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti 11.5.2011) 

ako zamestnancom  Mesta Hlohovec, Mestského úradu Hlohovec, oddelenia výstavby a životného 

prostredia Mestského úradu Hlohovec, úseku územného plánu a urbanistiky. 

 Spracovateľom návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“ (ďalej 

len návrh), vrátane vypracovania Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán mesta 

Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“ je spoločnosť AUREX spol. s r.o., v rámci  zákazky  

s  nízkou hodnotou podľa zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších 

predpisov,  na základe zmluvy o dielo (ďalej len ZoD) č.470/2012 zo dňa 2.7.2012, v znení dodatku  

č. 1 č.551/2012 zo dňa 13.8.2012 (doplnenie podnetu TRANSENERGO).  Protokolom zo dňa 9.7.2012 

boli odovzdané  spracovateľovi základné podklady, vyplývajúce z bodu 8.1  ZoD pre plnenie zmluvy. 

V rámci spracovávania návrhu a dohľadu nad spracovaním sa uskutočnili 2 kontrolné dni. Dňa 

13.8.2012 na Mestskom úrade v Hlohovci, v rámci ktorého boli riešené základné vstupy a prvé návrhy. 

Na základe prvého kontrolného dňa boli taktiež doplnené  základné podklady pre riešenie aktualizácie 

kapitoly I.5 Odpadové hospodárstvo, vzhľadom na jej stav a aktuálnosť a stav POH mesta Hlohovec. 

Prvá verzia návrhu záväznej časti bola  ako podklad pre 2. kontrolný deň odovzdaná 15.8.2012. Prvá 

verzia návrhu znenia kapitoly I.5 bola k dispozícii 31.8.2012. Druhý kontrolný deň sa uskutočnil dňa 

10.9.2012 u spracovateľa, z hľadiska riešenia rozpracovanosti návrhu a oznámenia o strategickom 

dokumente. Dňa 24.9.2012 boli doplnené ďalšie podklady k riešeniu problematiky odpadového 

hospodárstva a ku dňu 1.10.2012 bola aj ukončená problematika doplnenia plochy pre útulok (na 

pozemkoch pána Dulanského) ako štvrtej alternatívy riešenia, s definitívnym potvrdením jeho 

nezaradenia a potvrdením, že definitívny termín odovzdania návrhu bude podľa ZoD  10.10.2012. Na 

základe tohto pokynu obstarávateľa bol ukončené spracovanie a spracovateľom bol poskytnutý návrh 

na pripomienkovanie. Vzájomné odsúhlasenie návrhu  k odovzdaniu a prebratiu podľa ZoD bolo  

odborne spôsobilou osobou za mesto ukončené 5.10.2012. 

                                                 
1
    Prehľad  o zmenách, doplnkoch a  úpravách  Územného plánu mesta Hlohovec  (do Zmien a doplnkov 2009  

Územný plán sídelného útvaru Hlohovec (ÚPN SÚ))  je uvedený na www.hlohovec.sk, sekcia mesto, 

Územný plán  
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 Návrh (október 2012) bol odovzdaný spracovateľom dňa 10.10.2012. Konkrétne zmeny 

a doplnky sú spracované v rámci textovej časti a grafickej časti návrhu, v súlade s § 17 vyhlášky 

č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a podmienkami 

zmluvy. Jednotlivé podnety boli spracované v rámci ZaD 2011/2012-01 plochy pri ČOV – 

zhodnocovanie odpadov, ZaD 2011/2012-02 FVZ a FVE, ZaD 2011/2012-03 útulok, ZaD 2011/2012-

04 IBV Timravy-PZ 02, ZaD 2011/2012-05 Šumperky I- rozšírenie, ZaD 2011/2012-06 Pribinova-

Štúrova. 

 Mesto listom zo dňa 11.10.2012 č.41110/2012/3766 doručilo Obvodnému úradu životného 

prostredia Trnava oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu. Prílohou oznámenie bol  podľa 

§ 5 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP aj strategický dokument „Územný plán mesta 

Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“, október 2012 (návrh). Oznámenie a návrh strategického 

dokumentu bol zverejnený spôsobom v mieste obvyklým v termíne od 17.10.2012 do 2.11.2012, 

vrátane. Po ukončení zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP bolo vydané 

Obvodným úradom životného prostredia Trnava dňa 12.11.2012 pod č. G2012/02301/ŠSMER/PB 

rozhodnutie (reg. záznam 43143/2012), že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať 

podľa zákona. Rozhodnutie bolo zverejnené v termíne  od 19.11.2012 do 16.12.2012.   

 Mesto oznámilo podľa § 22 ods.1 stavebného zákona verejnosti spôsobom v mieste obvyklým, 

zverejnením verejnej vyhlášky (od 22.10.2011 do 26.11.2012)  termín verejného prerokovania návrhu,  

v termíne 24.10.2012 až 23.11.2012 (vrátane). Listom zo dňa 15.10.2012 č.41206-41255/2012/3774 

mesto oznámilo prerokovanie dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a  vlastníkom 

verejného dopravného a technického vybavenia individuálne, podľa § 22 ods.2 a 3 stavebného zákona 

(celkovo bolo oslovených 48 subjektov). Individuálne mesto informovalo o prerokovaní aj subjekty, 

ktoré boli žiadateľmi o niektoré zmeny a doplnky (podnety č.54 a79, 91, 95, podnet 

TRANSENERGO). 

 V súlade s osobitnými predpismi požiadalo samostatnými žiadosťami o vydanie príslušných 

stanovísk Krajský pozemkový úrad Trnava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Krajský 

pamiatkový úrad Trnava,  Krajský úrad životného prostredia Trnava a Obvodný lesný úrad Trnava. 

 Dňa 6.11.2012 sa uskutočnili dve verejné prerokovania (o 9.
00

a  15.
00

 hod.) s odborným 

výkladom spracovateľa návrhu, zodpovedným riešiteľom návrhu Ing.arch. Marekom Adamczakom. 

Záznamy sú súčasťou podkladov na preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona.  

 V zákonom stanovenej lehote bolo doručených 27 stanovísk, ktoré boli vyhodnotené. Po termíne 

bolo doručené 1 stanovisko (Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany), ktoré nie je 

predmetom vyhodnotenia. Vyhodnotenie je súčasťou podkladov pre preskúmanie podľa § 25 

stavebného zákona. Na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok k návrhu bolo listom zo dňa 

3.12.2012 č.44618-44622/2012/3774  zvolané opätovné prerokovanie na 11.12.2012, za účelom 

dosiahnutia dohody o vhodnom riešení  s dotknutým orgánom,  Krajským stavebným úradom v Trnave 

vo veci stanoviska zo dňa 19.11.2012 č.KSÚ-OÚP-00883/2012/Há,  ktoré bolo doručené dňa 

23.11.2012 a to nesúhlasu so zmenou 05 Šumperky I. a odporučením zaradenia do výhľadovej etapy 

a zároveň  riešením uplatnených pripomienok aj ostatnými subjektmi (p.Školkayová a Ing.Školkay), 

aby prišlo k vysvetleniu vzájomných stanovísk a dohodlo sa o ďalšom postupe, na základe dohody 

s dotknutým orgánom. Dohoda s dotknutým orgánom bola ukončená dňa 7.2.2013. Záznamy (1. časť 

a  2.časť) sú súčasťou podkladov pre preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona. 

          V súvislosti s návrhom strategického dokumentu bolo po termíne verejného prerokovania podľa  

§ 22 ods.1 stavebného zákona (do 23.11.2012, vrátane) doručené dňa 12.12.2012 (reg. záznam 

45446/2012) stanovisko fyzických osôb (pod názvom Občania mesta Hlohovec),  s ktorým sa mesto 

ako obstarávateľ podľa  § 6 a ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP zaoberalo, riešilo ich 

stanoviskami  uvedenými v podkladoch na preskúmanie (ku dňu prípravy žiadosti).   Podľa § 15 ods. 2 

zákona o posudzovaní vplyvom na ŽP výsledky účasti verejnosti  a ich stanoviská  budú riešené  

v rámci schvaľovacieho procesu ZaD 2011/2012, schvaľovacím orgánom, Mestským zastupiteľstvom 

mesta Hlohovec (predpokladaný termín – zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec dňa 

25.4.2013). Ako podklad pre schvaľovanie strategického dokumentu nebude vydávané záverečné 

stanovisko z posúdenia strategického dokumentu, na ktorého existenciu a obsah by musel schvaľovací 

orgán podľa § 15 zákona o posudzovaní vplyvov prihliadať, keďže proces posudzovania bol ukončený 

zisťovacím konaním. 
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  Na základe vyhodnotenia a informácií uvedených v správe o prerokovaní bude na základe 

rozhodnutia schvaľujúceho orgánu (Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec) obstaraný čistopis 

smernej časti (zmeny v textovej časti, v kapitole I.5 Odpadové hospodárstvo a vo výkrese č.6 Návrh 

energetiky/verejné technické vybavenie územia - zásobovanie energiami). Návrh rozsahu týchto 

zmien, v čase podania žiadosti na preskúmanie,  je zrejmý z podkladov  na preskúmanie podľa § 25 

stavebného zákona.  

 Mesto na základe podkladov podľa § 24  stavebného zákona  žiada listom zo dňa 15.2.2013 

č.3054/2013/191 ešte pred predložením materiálu a  podkladov na schválenie Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Hlohovec o  preskúmanie návrhu  podľa § 25 stavebného zákona Obvodným 

úradom Trnava. Na základe stanoviska Obvodného úradu Trnava (v prípade súhlasného stanoviska 

z preskúmania podľa § 25 stavebného zákona), budú zabezpečené náležitosti súvisiace so schválením 

návrhu podľa § 27 ods.3  stavebného zákona (pravdepodobne na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

mesta Hlohovec dňa 25.4.2013, po prerokovaní v komisiách MsZ a MsR dňa 19.4.2013) a vyhlásením 

záväznej časti,  dodatkom č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta 

Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2, zverejnením záväznej časti podľa § 27 ods.4 stavebného 

zákona, uložením a zaslaním registračného listu na ministerstvo podľa § 28 stavebného zákona. 

 Podľa rozhodnutia schvaľovacieho orgánu bude zabezpečené vypracovanie čistopisu, podľa §2 

ods.4 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 

nakoľko v rámci návrhu smernej časti  ZaD 2011/2012 je navrhnutá v rámci podkladov na schválenie,  

na základe vyhodnotenia pripomienok uplatnených podľa § 22 ods.1 stavebného zákona  zmena 

výkresu č.6 - v súvislosti so ZaD 2011/2012-05 Šumperky I-rozšírenie  a na základe uplatneného 

stanoviska fyzických osôb v rámci účasti verejnosti podľa § 6a ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov 

na ŽP vypustenie časti textu z kapitoly I.5 Odpadové hospodárstvo (schvaľovaciemu orgánu bude 

riešenie predkladané v alternatívach). Konečné riešenie, podľa prijatých podmienok schvaľujúceho 

orgánu, vyplynie z procesu schvaľovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.   

 Návrh  dodatku č.3 k VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 

a dodatku č.2 (na základe textovej časti a grafickej časti - október 2012), ktorým  bude vyhlásená 

záväzná časť, na základe Zmien a doplnkov 2011/2012, bude pred jeho schválením predmetom 

pripomienkovacieho konania podľa  Čl. 8, ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec  

č. 103/2008 o pravidlách vydávania  všeobecne záväzných nariadení mesta Hlohovec. Účinnosť 

dodatku č. 3 je navrhnutá na 1.6.2013. 

  

Spracoval:   

Ing. Gabriela Danišovičová, odborne spôsobilá osoba podľa § 2a stavebného zákona na obstarávanie  

návrhu „Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012“ 

 

v Hlohovci, 15.02.2013 



Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona
Návrh "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012" bol zverejnený na prerokovanie podľa § 22 stavebného zákona 

 v termíne  24.10.2012 až 23.11.2012 (vrátane). Je zverejnený na www.hlohovec.sk.

Verejné prerokovávania  sa uskutočnili  dňa 6.11.2012 o 9.00 a 15.00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Hlohovci.

Opätovné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 11.12.2012 v súvislosti s doriešením stanovísk  č.21,22,26.

Prezenčné listiny, záznamy a kompletné stanoviská sú súčasťou spisu 191/2013

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

1 42164/2012/

26.10.2012

HYDROMELIORÁCIE, š.p., 

Vrakunská 29,825 63 

Bratislava 211

Oznámenie pre žiadateľov o vypracovanie odborného stanoviska k 

existencii hydromelioračných stavieb zo dňa 23.10.2012 vrátane 

stanoviska k spoplatneniu za vypracovanie odborného stanoviska zo dňa 

3.10.2012 je v úplnom znení súčasťou spisu 3774/2012. (Pozn.: 

Hydromeliorácie  vykonávajú vyjadrovaciu činnosť ako svoju 

podnikateľskú činnosť, nie je správnym orgánom.)

Berie sa na vedomie. Mesto Hlohovec v rámci 

preskúmania ÚPN mesta Hlohovec požiadalo o 

vyjadrenie k existencii pre celú k.ú. Hlohovec 

a Šulekovo. Podľa  vyjadrenia zo dňa 

15.12.2011 (č.r.z.27724/2011) a vydaných 

mapových podkladov  sa v záujmovom území 

riešenia ZaD 2011/2012 hydromelioračné 

zariadenia nenachádzajú a ani nedisponujeme 

informáciou, že by sa po tomto termíne v 

záujmovom území realizovali. Ich existencia 

bude následne preverovaná pri príprave 

konkrétneho zámeru, v ďalších konanich podľa  

stavebného zákona (ďalej len SZ)

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

 1/34



Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

2 42239/2012/

29.10.2012

Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 

Bratislava 

Katastrálnym územím mesta Hlohovec prechádzajú cesty druhej a tretej 

triedy: cesta 11/507 v trase - Šintava - Hlohovec; cesta II/513 v trase - 

Leopoldov - Kľačany;cesta III/513 14 v trase - k. ú. Hlohovec - 

Pastuchov.

Katastrálnym územím mesta neprechádza cesta prvej triedy v správe 

SSC.Cesty druhej a tretej triedy patria podľa Zákona NR SR č. 416 / 2001 

Z. z. do kompetencie VÚC. Predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu 

je potrebné odsúhlasiť s Úradom Trnavského samosprávneho kraja 

Trnava, ktorý je ich majetkovým správcom.

Akceptuje sa. Trnavský samosprávny kraj bol 

oslovený a sa vyjadril  sa v zákonnej lehote - 

pozri stanovisko č.25

3 42240/2012/

29.10.2012

Krajské riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného 

zboru v Trnave, Vajanského 

22, 917 77 Trnava

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave ako 

dotknutý orgán štátnej správy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti žiada 

zapracovať do návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 

2011/2012" tieto pripomienky:

1. Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce 

zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 

predpismi.

2. Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie 

požiarov v uvedenej lokalite v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 699 / 2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na 

hasenie požiarov.

Akceptuje sa.  

1. Uvedená požiadavka je súčasťou platného 

ÚPN mesta Hlohovec (smerná časť - kapitola 

M.2. Záujmy požiarnej ochrany)

2. Podrobné riešenie rozvodov na hasenie 

požiarov presahuje podrobnosť ÚPN mesta 

Hlohovec. Ustanovenia vyhlášky č. 699/2004 

Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie 

požiarov budú zohľadnené v podrobnejšej 

projektovej dokumentácii.
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

4 42325/2012/

30.10.2012

Slovenská elektrizačná 

prenosová súsatva ,a.s., 

Mlynské nivy 59/A, 824 84  

Bratislava

V danej oblasti katastrálneho územia mesta Hlohovec naša spoločnosť 

nevlastní elektrické zariadenia a neplánujeme výstavbu nových 

elektroenergetických zariadení. Z uvedeného vyplýva, že k prerokovaniu 

návrhu ÚPN mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky  2011/2012, nemáme 

pripomienky.

Akceptuje sa.

5 42492/2012/

2.11.2012

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p., Radničné 

námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica

Poverenie na zaujatie stanoviska odštepným závodom Piešťany. V 

úplnom znení súčasťou spisu 3774/2012.

Berie sa na vedomie. Odštepný závod Piešťany 

(bol upovedomený  aj idividuálne mestom 

Hlohovec, listom zo dňa 15.10.2012 

č.41214/2012/3774, ktorý bol doručený dňa 

22.10.2012) sa v zákonom určenej lehote 30 

dní odo dňa upovedomenia nevyjadril, podľa § 

22 ods.5 stavebného zákona sa predpokladá, že 

k návrhu nie sú pripomienky. Stanovisko SVP 

OZ Piešťany bolo doručené až po lehoter dňa 

28.11.2012 (reg.záznam 44366/2012).

6 42493/2012/

2.11.2012

esuream, a.s., Votrubova 

11/A, 821 09 Bratislava

Stanovisko zo dňa 24.10.2012  je v úplnom znení súčasťou spisu 

3774/2012.  

Stanovisko bolo po dorokovaní nahradené 

novým stanoviskom - pozri stanovisko č.11
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

7 42576/2012/

5.11.2012

Obvodný banský úrad v 

Bratislave, Mierová 19, 821 

05 Bratislava

K predmetu oznámenia Mesta Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 21 

Hlohovec pod č. 41206- 41255/2012/3774 zo dňa 15.10.2012 (na tunajší 

úrad doručeného dňa 23.10.2012), Obvodný banský úrad v Bratislave 

podľa § 41 ods, 2 pism. p) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, 

výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov s 

ohľadom na § 18 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 

bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov dáva toto 

stanovisko: Tunajší úrad k územného plánu Mesta Hlohovec nemá 

námietky, pokiaľ bude v územnom pláne Mesta Hlohovec v plnej miere 

rešpektovaná plocha a v súlade s § 17 ods. 5 banského zákona vyznačené 

hranice chráneného ložiskového územia (ďalej len "CHLU") Hlohovec I. 

s určeným dobývacím priestorom Hlohovec L, určené na ochranu a 

využitie výhradného ložiska štrkopieskov, toho času evidované bez 

organizácie oprávnenej na jeho dobývanie. Tunajší úrad upozorňuje na § 

18 a § 19 banského zákona v tom, že povolenie stavieb a zariadení v 

CHLU, mimo zastavaného územia mesta, ktoré nesúvisia s dobývaním 

výhradného ložiska môže vydať príslušný orgán len na základe záväzného 

stanoviska Obvodného banského úradu v Bratislave

Akceptuje sa.  Uvedené ložiskové územie je 

vyznačené v platnom znení ÚPN mesta 

Hlohovec (výkres č. 7). Navrhované ZaD 

2011/2012 sa uvedeného územia nedotýkajú.
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Krajský pozemkový úrad v Trnave, ako vecne a miestne príslušný orgán 

štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 písm. h) zák, SNR č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových 

spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle § 13 ods.2 a § 14 zák. NR SR č. 220/2004 

Z.z. o ochrane využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon) po preskúmaní žiadosti zo dňa 29.10.2012 žiadateľa mesta 

Hlohovec udeľuje súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné 

účely v rámci návrhu Zmeny a doplnky 2011/2012 Územného plánu 

mesta Hlohovec - mimo zastavaného územia mesta Hlohovec. Súhlas  je v 

úplnom znení súčasťou spisu 3774/2012.  

Akceptuje sa. Súhlas  zo dňa 31.10.2012 KPÚ-

B 2012/00283  bol  vydaný na obidve lokality  

(1/2012 a 2/2012) podľa návrhu. Bude 

doložený  v rámci preskúmania návrhu podľa § 

25 stavebného zákona. Na základe 

dorokovania s Krajským pozemkovým úradom  

boli na základe emailu zo dňa 5.12.2012  

doriešené údaje uvedené v stanovisku oproti 

návrhu tabuľka. Podľa vyjadrenia 

spracovasteľa stanoviska pán Turanského, 

údaje o DRP a bonitách nemajú zásadný vplyv 

na ďalšie vydávanie súhlasu, budú sa riešiť pri 

odňatí podľa aktuálnych podkladov.

8 42672/2012/

6.11.2012

Krajský pozemkový úrad v 

Trnave, Vajanského 22, 917 

01 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Udeľuje súhlas za dodržania nasledovných podmienok

1.Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového 

horizontu. HÍbku skrývky a jej umiestnenie určí Obvodný pozemkový 

úrad v Trnave.

2.Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Obvodný 

pozemkový úrad v Trnave o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodársky účel v zmysle § 17 zák. NR SR č. 220/2004 Z.z. 

spolu s geometrickým plánom na odčlenenie pozemkov určených na 

zástavbu.

3.Obvodný pozemkový úrad v Trnave v zmysle §-u 12 ods.2 písm. 1) 

zákona č. 219/2008 Z.z. rozhodne o výške odvodu za trvalé odňatie 

poľnohospodárskej pôdy podľa Nariadenia vlády SR č.376/2008.

4.Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky 

účel minimalizovať jej zábery, nenarušovať organizáciu 

poľnohospodárskej pôdy v poľnohospodárskej krajine, neobmedzovať 

obrábateľnosť a prístupnosť pozemkov, zabraňovať drobeniu pozemkov.

5.Obvodný pozemkový úrad v Trnave v rozhodnutí o trvalom odňatí pôdy 

na nepoľnohospodársky účel stanoví ďalšie podmienky a úlohy, ktoré nie 

sú uvedené v tomto súhlase.

Akceptuje sa. Podmienky súhlasu sa týkajú 

ďalšej prípravy konkrétnych zámerov a  

ďalších stupňov, v ktorých musia byť 

rešpektované.

9 42675/2012/

6.11.2012

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 

1, 824 12 Bratislava

Nedochádza k stretu záujmov medzi hore uvedenou akciou a našimi 

produktovodnými vedeniami, nakoľko produktovodné vedenia 

neprechádzajú k.ú. Hlohovec.

Akceptuje sa.

8 42672/2012/

6.11.2012

Krajský pozemkový úrad v 

Trnave, Vajanského 22, 917 

01 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

10 42824/2012/

8.11.2012

Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky

V nadväznosti na Váš list č. 41206-41255/2012/3774 zo dňa 15.10.2012, 

ktorým ste nám zaslali oznámenie o prerokovaní návrhu "ÚPN-M 

Hlohovec - ZaD 2011/2012" so žiadosťou o stanovisko, Vám v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zasielame nasledovné 

stanovisko:

-rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja berie na vedomie 

oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov 2011/2012 ÚPN-M mesta 

Hlohovec;

-hlavným dôvodom obstarania zmien a doplnkov 2011/2012 ÚPN-M je 

zmena funkčného využitia vybraných plôch a parciel, t.j. zmena využitia 

malých území na miestnej úrovni;

-navrhované zmeny sa netýkajú záujmov rezortu a nemáme k nim 

pripomienky.

Akceptuje sa.
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

11 42892/2012/

9.11.2012

esuream, a.s., Votrubova 

11/A, 821 09 Bratislava

Hlohovec- ÚP. Mesta - zmeny a doplnky - podnet p.č. 38, p.č. 50, p.č. 54 

a 79, p.č.91, p.č.95, podnet Transenergo podľa predloženej projektovej 

dokumentácieNEZASAHUJE do ochranného ani bezpečnostného pásma 

prepravnej siete eustream, a.s.. Ochranné pásmo je definované 

vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany od osi 

plynovodu. Pre siete eustream, a.s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak 

prepravovaného média platí ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie 

prepravnej siete podľa § 79 ods.(2) , písmeno (d) zákona 251/2012. 

Vzdialenosti nových stavieb od plynovodov sú novelizované podľa § 80 

ods (2) písm (g) zákona č. 251/2012 zb.pre bezpečnostné pásma. Pre 

prepravné siete platí vzdialenosť 200 m pre DN nad 500 mm a tlak nad 4 

Mpa. Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. Z dôvodu 

možnosti ich ďalšej výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo 

dňa vydania. Vyjadrenie vydávame pre územné povolenie.

Berie sa na vedomie. 
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

12 42893/2012/

9.11.2012

Obvodný lesný úrad v Trnave, 

Kollárova 8, 917 01 Trnava

Obvodný lesný úrad v Trnave obdržal dňa 5.11.2012 žiadosť mesta 

Hlohovec vo veci stanoviska k „Návrhu Územného plánu mesta Hlohovec 

- Zmeny a doplnky 2011/2012

Po preskúmaní predloženej dokumentácie nemá Obvodný lesný úrad v 

Trnave k navrhovanému zámeru riešenia - „Návrhu Územného plánu 

mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" žiadne pripomienky. 

Obvodný lesný úrad v Trnave zároveň upozorňuje, že vzhľadom na 

skutočnosť, že realizáciou plánovanej výstavby Ll/2012 - ZaD 2011/2012-

01 par.č. 7093, k.ú. Hlohovec dochádza k trvalému záberu lesných 

pozemkov je potrebné ďalej postupovať v zmysle § 7 ods. 1 písm. a ) 

zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Akceptuje sa. Súhlas bude predložený 

Obvodnému úradu Trnava v rámci 

preskúmania návrhu podľa § 25 stavebného 

zákona. Riešenie trvalého záberu pri loklite 

2/2012 bude predmetom ďalších konaní podľa 

platných právnych predpisov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej

geologickej správy (ďalej len „ministerstvo") na základe Vášho

oznámenia o prerokovaní návrhu „ÚPN mesta Hlohovec - zmeny a

doplnky 2011/2012" Vám podľa ust. § 15 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o

ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších

predpisov a ust. § 20 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné

stanovisko (stanovisko je v plnom znení súčasťou spisu 3774/2012):

13 42894/2012/

9.11.2012

Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej 

republiky, Námesti Ľudovíta 

Štrúra 1, 812 35 Bratislava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

V katastrálnom území mesta Hlohovec evidujeme výhradné ložisko s

určeným dobývacím priestorom (DP) „Hlohovec - Svätý Peter -

štrkopiesky a piesky (316) Poľnohospodárske družstvo Hlohovec. 

Akceptuje sa. Výhradné ložisko s určeným 

dobývacím priestorom (DP) „Hlohovec - Svätý 

Peter - štrkopiesky a piesky (316) je vyznačené 

v platnom ÚPN mesta Hlohovec (výkres č.7). 

Už nie je určené pre Poľnohospodárske 

družstvo Hlohovec.

Nemá pripomienky z hľadiska geológie. Akceptuje sa.

Ministerstvo oznamuje, že v uvedenom katastrálnom území má

zaevidovaných niekoľko zosuvných území, tak ako sú zobrazené na

priloženej mape.Ministerstvo žiada uvedené zosuvy zakresliť do

predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. Zároveň odporúča tieto

zosuvy dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

Akceptuje sa. Zosuvné územia sú vyznačené v 

platnom ÚPN mesta Hlohovec (výkres č.7)

Zároveň Vám ministerstvo oznamuje, že v uvedenom katastrálnom území

má zaevidované nasledujúce skládky odpadov. Ministerstvo odporúča

tieto skládky zohľadniť v predmetnej územnoplánovacej dokumentácii.

Akceptuje sa. Skládky odpadov sú vyznačené 

v ZaD 2011/2012 (str.37)

Ministerstvo ďalej oznamuje, že v katastrei mesta Hlohovec sú

loklizované nasledujúce enviromentálne záťaže.

Akceptuje sa. Environmentále záťaže sú 

vyznačené v ZaD 2011/2012 (str.36, 37). 

13 42894/2012/

9.11.2012

Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej 

republiky, Námesti Ľudovíta 

Štrúra 1, 812 35 Bratislava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

14 42932/2012/

12.11.2012

Letecký úrad Slovenskej 

republiky, Letisko 

M.R.Štefánika, 823 05 

Bratislava

Letecký úrad Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku civilného letectva v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o 

civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že riešené územie 

sa nachádza mimo ochranných pásiem letísk, heliportov a leteckých 

pozemných zariadení. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v 

zmysle § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom 

Slovenskej republiky nasledujúce stavby: 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 elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné 

svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písmeno d)). 

Akceptuje sa. Uvedené ustanovenia 

zákona č.143/1998 budú zohľadnené v 

ďalších stupňoch projektovej 

dokumentácie.  Sú súčasťou  záväznej časti 

Územného plánu mesta Hlohovec - v 

kapitole Z.4.4.6 Zásady a regulatívy 

dopravy. 
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

K výstavbe veterného parku Hlohovec - Juh (ktorý sa spomína na strane 

11,15 a 65 textovej záväznej časti predmetnej ÚPD) vydal Letecký úrad 

SR vyjadrenie zn. 313-2992-P/2004 zo dňa 14.12.2004 a 5898/309-3038-

P/2007 zo dňa 13.07.2007. Tieto vyjadrenia však už stratili platnosť, preto 

Letecký úrad SR žiada predložiť v stupni územného konania projektovú 

dokumentáciu k odsúhlaseniu. Je možné, že výstavba veterného parku 

bude po podrobnom posúdení zámeru zamietnutá, takže prípadný 

stavebník sa nebude môcť odvolávať na schválenú funkciu pre využitie 

predmetnej lokality.

Berie sa na vedomie. Veterný park Hlohovec 

nie je predmetom ZaD 2011/2012, 

problematika bola predmetom riešenia už pri 

ZaD 2009. Platnosť konkrétneho  vyjadrenia je 

predmetom ďalších povoľovacích konaní. 

Komplexnú problematiku veterného parku 

Hlohovec môže letecký úrad ovplyvniť v rámci 

obstarávania nového  Územného plánu mesta 

Hlohovec alebo podnetom na ZaD, ak chce 

riešiť definitívne vylúčenie veterného parku. 

Veterný park sa k dnešnému dňu nerealizoval a 

v rámci zadania nového Územného plánu 

mesta Hlohovec bude táto problematika 

riešená, nakoľko bude posudzovaná celá 

koncepcia. 
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

15 42933/2012/

12.11.2012

TRANSPETROL a.s., 

Šumavská 38, 821 08 

Bratislava

V odpovedi na Váš list Vám oznamujeme, že súhlasíme so Zmenami a 

doplnkami 2011/2012 Územného plánu mesta Hlohovec pri rešpektovaní 

ochranného pásma ropovodu v zmysle novelizovaného Zákona č. 

251/2012 Z.z. Je naďalej v platnosti naše pôvodné vyjadrenie zn. 5039/09-

Bu/Ku zo dňa 30.7.2009. 

Berie sa na vedomie. ZaD 2011/2012 sa 

ochranného pásma ropovodu nedotýkajú.

16 42934/2012/

12.11.2012

Regionálna veterinárna a 

potravinová správa Trnava, 

Zavarská cesta 11, 918 21 

Trnava

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava (ďalej len „RVPS 

Trnava") ako dotknutý orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 44 

ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov predkladá na Vaše vyžiadanie doručené na RVPS 

Trnava dňa 22.10.2012 stanovisko k „Územnému plánu mesta Hlohovec - 

Zmeny a doplnky 2011/2012." RVPS Trnava po dôkladnom oboznámení 

sa s textovou a grafickou časťou návrhu zmien ÚP mesta Hlohovec na 

webovej stránke mesta nemá k nemu pripomienky a navrhuje uvedené 

zmeny prijať.

Akceptuje sa.

17 43097/2012/

13.11.2012

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v 

Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 

1, 917 09 Trnava

Záväzné stanovisko - žiadosti mesta Hlohovec sa vyhovuje a s návrhom 

územného plánu "ˇUzemný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 

2011/2012 sa súhlasí.

Akceptuje sa.  Záväzné stanovisko bude 

predložené  v rámci preskúmania návrhu ZaD 

2011/2012 podľa § 25 stavebného zákona. 
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

18 43154/2012/

14.11.2012

Obvodný úrad pre cestnú 

dopravu a pozemné 

komunikácie 

Trnava,Vajanského 2, 917 02  

Trnava

K zaslanému návrhu vyššie uvedeného dokumentu zo dňa 15.10.2012 

zaujímame nasledovné stanovisko:

•Zmenami a doplnkami 2011/2012 územného plánu nie sú bezprostredne 

dotknuté cesty, ktorých štátnu správu vykonáva tunajší úrad,

•k návrhu Z a D 2011/2012  tunajší úrad nemá pripomienky ani námietky. 

 

Akceptuje sa.

Predmetom vyjadrenia sú Zmeny a doplnky územnoplánovacej 

dokumentácie (ďalej len „Ú P D ") z pohľadu SPP - distribúcia, a.s. v 

zmysle Zákona č. 50/1976 Z.z. ako osoby dotknutej územným plánovaním 

a Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. ako držiteľa licencie (prevádzkovateľa) 

na dopravu (distribúciu) zemného plynu (ďalej len „ZP"). Posudzovaná 

ÚPD bude riešiť územie, ktoré je vymedzené na podnikanie v oblasti 

distribúcie (dopravy) ZP pre SPP - distribúcia, a.s. a dotýka sa 

plynovodnej distribučnej siete (ďalej len „DS") v prevádzke SPP - 

distribúcia, a.s.. K predmetnému Návrhu dávame nasledujúce vyjadrenie:

19 43689/2012/

19.11.2012

SPP - distribúcia , a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 26
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Doplynofikáciu riešených území požadujeme riešiť koncepčne zriadením 

distribučných plynárenských zariadení (ďalej len „PZ") v zmysle Zákona 

č. 50/1976 Z.z. a Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z..  Požadujeme zachovať 

pásma ochranné a bezpečnostné (ďalej len „BP a OP") jestvujúcich, 

navrhovaných prípadne i prekladaných PZ tak, ako ich ustanovujú § 79 a 

§ 80 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z..  Preložky jestvujúcich PZ v 

prevádzke SPP - distribúcia, a.s. sú možné. Náklady na preložky podľa § 

81 Zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. je povinný uhradiť ten, kto ich 

potrebu vyvolal. 

Akceptuje sa. 

Toto vyjadrenie nie je súhlasným vyjadrením: SPP - distribúcia, a.s. ako 

dotknutého účastníka konaní na územné rozhodnutie a na stavebné 

povolenie k budúcim stavbám v riešených územiach / lokalitách. Potrebné 

vyjadrenia budú vydané po predložení a kladnom posúdení PD 

príslušných stupňov. K technickému riešeniu PZ. Jestvujúci stav 

distribučných plynárenských zariadení (ďalej len „PZ") prevádzkovaných 

SPP - distribúcia, a.s. Vám na požiadanie poskytne SPP - distribúcia, a.s.. 

Oddelenie prevádzky - NMnV, Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto 

nad Váhom. Agendu, týkajúcu sa distribučných PZ prevádzkovaných SPP 

- distribúcia, a.s. v procese tvorby ÚPP vybavujú SPP - distribúcia, a.s., 

Odbor stratégie a rozvoja aktív, oddelenie stratégie siete - koncepcia a 

hydraulika MS, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26. Viac informácií 

je zverejnených na našej webovei stránke www.spp-distribucia.sk.

Berie sa na vedomie. Platí pre ďalšie stupne.

19 43689/2012/

19.11.2012

SPP - distribúcia , a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava 26
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

20 43690/2012/

19.11.2012

Krajský úrad pre cestnú 

dopravu a pozemné 

komunikácie Trnava

Ako cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa zákona c. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov k Vašej žiadosti o stanovisko k návrhu zaujíma 

nasledovné stanovisko: k navrhovaným zmenám a doplnkom nemáme 

pripomienky, nakoľko sa nedotýkajú záujmov tunajšieho úradu ako 

cestného správneho orgánu vo veciach ciest I. triedy na území Trnavského 

samosprávneho kraja,

žiadame rešpektovať stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a 

pozemné komunikácie Trnava, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach 

ciest II. a III. triedy v územnom obvode okresu Trnava a Hlohovec,pri 

návrhoch zmien a doplnkov územného plánu mesta je potrebné 

rešpektovať spracovávanú štúdiu novej trasy cesty I. triedy, ktorá rieši aj 

obchvat mesta Hlohovec, objednávateľom ktorej je Slovenská správa 

ciest, Investičný výstavba a správa ciest Bratislava, oznámenie o 

prerokovaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta Hlohovec je 

potrebné zaslať aj na Slovenskú správu ciest, Investičná výstavba a správa 

ciest Bratislava.

Akceptuje sa.
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Ing.Eduard Školkay Na verejnom prerokovaní (06.11. 2012) návrhu Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012 som sa dozvedel komplexnejšie 

informácie o vypracovaní dodatku UP týkajúceho sa lokality Šumperky I,

Ako iniciátor a aj platiteľ všetkých nákladov tejto zmeny UP som bol 

veľmi nemilo prekvapený, navrhovanými zmenami o ktorých som nebol 

informovaný.

Tieto navrhované zmeny v čase verejného prerokovávania neboli mi 

známe a neboli ani uvedené na webovej stránke mesta Hlohovec.

Dopracovať UP o minimálnu časť lokality Šumperk I. (časť p.č.46 753 

som navrhol s cieľom doriešiť nelogické rozdelenie jednej parcely na dve 

územia, keďže ich neriešila už schválená Urbanistická štúdia Šumperky I 

a jedná sa skutočne o veľmi malú výmeru.

21 43936/2012/

20.11.2012 

(13.11.2012)
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Mám za to, že projektant sa neriadil tým že v danej lokalite je už 

schválená Urbanistická štúdia na 1. Etapu výstavby IBV v štádiu prípravy 

územného rozhodnutia a novo navrhnutú lokalitu treba len dopracovať v 

súlade s existujúcou Urbanistickou štúdiou. Takisto projektant nepracoval 

s mne novou informáciou , ale ktorú projektant vedel a to, že mesto 

Hlohovec plánuje obstarať nový Územný plán.

ZaD 2011/2012 nadväzujú na riešenie UŠ 

Šumperky I. ale rieši len časť územia, podľa 

pokynov 1.kontrolného dňa. Návrh ZaD 

2011/2012 je v súlade s výsledkami a pokynmi 

1. a 2. kontrolného dňa, ktoré sa uskutočnili 

13.8. 2012 a 10.9. 2012 a boli pre 

vypracovanie návrhu ZaD 2011/2012 zaväzné. 

Skutočnosť, že mesto Hlohovec plánuje 

obstarať nový ÚPN nemá žiadnu súvislosť s 

návrhom ZaD 2011/2012.

21 43936/2012/

20.11.2012 

(13.11.2012)
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

V návrhu UP je novo navrhovaná odbočka na trafostanicu TS 32, ktorá 

podľa môjho názoru nemá žiaden vzťah s navrhovaným rozšírením 

územia, ale len komplikuje a výrazne zasahuje do už schválenej 

Urbanistickej štúdie Šumperky I. Táto odbočka na trafostanicu TS 32 

spôsobí majetkovo právne dopady f nové vecné bremená 1 na ďalších 

majiteľov susediacich pozemkov, čím im ich značne znehodnotí a vyvolá 

veľkú nevôľu a ich oprávnený odpor. Táto navrhnutá odbočka je v 

príkrom rozpore s požiadavkou na racionálne riešenie a zasahuje do už 

schváleného územia a tiež je proti mojej pôvodnej predstave o riešení 

územia. Pôvodná predstava a zámer, ktorý ma viedol k návrhu na 

doplnenie UP bol začleniť zvyšok územia (p.č.4675} do už riešeného 

územia Urbanistickou štúdiou. Zásadne nesúhlasím, aby sa pôvodná 

požiadavka a môj zámer rozšíril aj o riešenie iných území s negatívnym 

dopadom na už schválenú UŠ.

Neakceptuje sa. Navrhovaná preložka 

existujúceho 22 kV vzdušného vedenia, ktorej 

súčasťou je i vedenie napájajúce TS 32, je 

navrhnutá v súvislosti s požadovaným 

rozvojom územia pre výstavbu rodinných 

domov a nie je vyvolaná inými zámermi v 

území. Navrhované napojenie existujúcej TS 

32 je navrhnuté s ohľadom na čo najkratšiu 

trasu uvedeného káblového vedenia v koridore 

navrhovanej komunikácie v zmysle UŠ 

Šumperky I.. Trasovanie navrhovanej preložky 

existujúceho 22 kV vzdušného vedenia v 

koridore navrhovanej komunikácie v zmysle 

UŠ Šumperky I. bolo navrhnuté na základe 

požiadavky Ing. Školkaya vznesenej na I. 

kontrolnom dni (13.8.2012). Preložka 

existujúceho vzdušného 22 kV vedenia 

napájajúca TS 32 v UŠ Šumperky I. nie je 

riešená a preto nemohla byť prevzatá do návrh 

ZaD 2011/2012.  Vysvetlenie bolo riešené na 

opätovnom prerokovaní dňa 11.12.2012, 

podrobnejši záznam z opätovného 

prerokovania.

V rámci 

čistopisu 

náložky 

výkresu č.6 

zabezpečiť 

opravu 

(doriešenie 

neexistujúceho 

vedenia podľa 

súčasného 

stavu ÚPD). 

21 43936/2012/

20.11.2012 

(13.11.2012)
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Na základe týchto argumentov navrhujem.

1. Trasu 22 kV elektrického vedenia dotknutú navrhovanou zmenou UP 

uložiť do zeme od existujúceho stĺpa nachádzajúceho sa na p.č. 4679 a 

trasovať ju v primeranom odstupe súbežne od navrhnutého okraja 

záujmového územia po p.č. 4674 až k bodu vstupu na pozemok p.č.4673, 

tak ako je to už schválenej Urbanistickej štúdii. Myslím si, že to je 

najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie. Nová trasa bude výrazne 

kratšia oproti navrhovanej a bude logicky nadväzovať na už schválenú 

Urbanistickú štúdiu ako aj na s pokračovaním k už naplánovanej TS (v 

Urbanistickej štúdie).

Neakceptuje sa. Uvedená požiadavka je v 

rozpore so závermi I. kontrolného dňa, ktoré 

boli záväzným podkladom pre spracovanie 

návrhu ZaD 2011/2012. Vysvetlenie bolo 

riešené na opätovnom prerokovaní dňa 

11.12.2012, podrobnejši záznam z opätovného 

prerokovania.

2. Novo riešené územie (Šumperky L- doplnok), bude riešené napojením 

na už schválené (v Urbanistickej štúdie) inžinierske siete NN, po cestnej 

komunikácii z prvej etapy výstavby.

Neakceptuje sa. Konkrétne podmienky 

napojenia územia na vedenia technickej 

vybavenosti presahujú podrobnosť ÚPN mesta 

Hlohovec a budú predmetom ďalších stupňov 

projektovej dokumentácie.  Vysvetlenie bolo 

riešené na opätovnom prerokovaní dňa 

11.12.2012, podrobnejši záznam z opätovného 

prerokovania.

21 43936/2012/

20.11.2012 

(13.11.2012)
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Na základe informácii z verejného prerokovania (06.11. 2012) návrhu 

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012 nesúhlasím 

ako vlastníčka pozemku č. 4675 s návrhom trasovania elektrického 

vedenia v lokalite Šumperky I a dávam tieto pripomienky k lokalite 

Šumperky I.

1. v danej lokalite je už schválená Urbanistická štúdia na 1. Etapu 

výstavby IBV v štádiu prípravy územného rozhodnutia, kde trasa tohto 

podzemného elektrického vedenia resp. jeho napojenia je situovaná od 

elektrického stĺpa nachádzajúceho sa na p.č. 4675 (v náčrtku stĺp č.2). 

Novo navrhovaná zmena trasy prekládky (cca 280 m) by znemožnila 

pokračovanie tohto procesu, lebo by významne zasiahla do projektovej 

dokumentácie a spôsobí nemalé finančné (pôvodne 70m prekládky) 

náklady investorovi.

2.Novo navrhovaná odbočka na trafostanicu TS 32 spôsobí majetkovo 

právne dopady (nové vecné bremená ) na ďalších majiteľov susediacich 

pozemkov, čím im ich značne znehodnotí a vyvolá veľkú nevôľu a ich 

oprávnený odpor. Táto navrhnutá odbočka je v príkrom rozpore s 

požiadavkou na racionálne riešenie a zasahuje do už schváleného územia.

3.Novo navrhnutá odbočka na trafostanicu TS 32 je po právnej a najmä 

technickej stránke (po obhliadke v teréne) veľmi ťažko realizovateľná a 

ak vôbec, tak za neprimerane vysokých investičných nákladov a vôbec 

neslúži k potrebám riešenej lokalite Šumperky I - doplnok.

Totožné so stanoviskom 21.22 43937/2012/

20.11.2012 

(13.11.2012)

Mária Školkayová
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Na základe týchto argumentov navrhujem; 1. Trasu 22 kV elektrického 

vedenia uložiť do zeme od existujúceho stĺpa (č. 1. na náčrtku) 

nachádzajúceho sa na p.č. 4679 a trasovať ju v primeranom odstupe 

súbežne od navrhnutého okraja záujmového územia po p.č. 4674 (kde 

som väčšinová spoluvlastníčka) až k bodu vstupu na pozemok p.č.4673, 

tak ako je to už schválenej Urbanistickej štúdii.. Myslím si, že to je 

najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie. Nová trasa bude výrazne 

kratšia (cca 160m) oproti navrhovanej (cca 280m) a bude logicky 

nadväzovať na už schválenú Urbanistickú štúdiu ako aj na vyústenie od 

stĺpa č.2 s pokračovaním k už naplánovanej TS (náčrtok č.2).

Totožné so stanoviskom 21.

2.Elektrické podzemné vedenia k TS 32 plánovať po ľavom okraji 

Šumperského jarku (kde je už osadené existujúce nadzemné vedenie), 

ktorý je dostatočne široký, je vo vlastníctve štátu resp. SPF a najmä je tu 

realizácia spoločensky najprijateľnejšia či už po právnej, finančnej tak aj 

po technickej stránke. Podotýkam, že táto problematika je mimo mojej 

pôvodnej požiadavky a preto nerozumiem, prečo je tu riešená.

3.Novo riešené územie (Šumperky i.- doplnok), bude riešené napojením 

na už schválené (v Urbanistickej štúdie) inžinierske siete (aj elektrické s 

navrhnutou TS ktorá chýba v nákrese AUREXU), po cestnej komunikácii 

z prvej etapy výstavby .

22 43937/2012/

20.11.2012 

(13.11.2012)

Mária Školkayová
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Krajský pamiatkový úrad Trnava z hľadiska ochrany pamiatkového fondu 

a ochrany archeologických nálezov a nálezísk podľa § 29 ods.4 

pamiatkového zákona s Územným plánom mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011/2012, Hlohovec týkajúcich sa:

1. ZaD 2011/2012-01 plochy pri ČOV - zhodnocovanie odpadov

2. ZaD 2011/2012-02 FVZ a FVE

3. ZaD 2011/2012-03 útulok

4. ZaD 2011/2012-04 IBV Timravy - PZ 02

5. ZaD 2011/2012-05 Šumperky 1 - rozšírenie

6. ZaD 2011/2012-06 Pribinova -Štúrova

súhlasí s nasledovnými podmienkami, ktoré je potrebné zapracovať do 

Dodatku č.3 vyhlásenej záväznej časti územného plánu VZN č. 113/2010 

o Územnom pláne mesta Hlohovec na základe Zmien a doplnkov 2011-

2012 :

23 43943/2012/

21.11.2012

Krajský pamiatkový úrad 

Trnava, Cukrová 1, 917 01 

Trnava

 23/34



Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

1. V súlade so zmenou 2. týkajúcou sa fotovoltických zariadení a 

elektrární na budovách na území celého mesta je potrebné každý návrh 

ešte v štádiu zámeru v súlade s §32 a §37 a najmä podľa §30 odseku 3 

pamiatkového zákona posúdiť krajským pamiatkovým úradom 

individuálne, podľa konkrétnej situácie a možného dopadu navrhovaného 

technického riešenia na pamiatkové hodnoty ana árcheologické dedičstvo 

nakoľko v predmetnom území mesta Hlohovec evidujeme pamiatkové 

územie - Pamiatkovú zónu mesta Hlohovec a jej ochranné   pásmo. 

Okrem toho evidujeme mimo pamiatkového územia aj pamiatkovo 

chránené  národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR.

Akceptuje sa. Ustanovenia zákona č. 

49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkoveho 

fondu v znení neskorších predpisov nie sú 

navrhovanými ZaD 2011/2012 dotknuté. 

Uvedené ustanovenia sa dotýkajú riešenia 

konkrétnych stavieb, čím presahujú 

podrobnosť ÚPN mesta Hlohovec  a budú 

zohľadnené v podrobnejších stupňoch 

projektovej dokumentácie. krajský 

paiatkový úrad Trnava zabezpečuje 

aktualizáciu zásad pamiatkovej zóny, 

prípadne podmienky môže zapracovať do 

zásad resp. požiadavky uplatnovať v rámci 

jednotlivých konaní, v ktorých vystupuje 

ako dotknutý orgán.

23 43943/2012/

21.11.2012

Krajský pamiatkový úrad 

Trnava, Cukrová 1, 917 01 

Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

2. V súlade so zmenami 1., 3., 4., 5. a 6. si investor / stavebník od 

Krajského pamiatkové úradu Trnava v jednotlivých stupňoch stavebného 

konania vyžiada konkrétne stanovisko k každej pripravovanej stavebnej 

činnosti z dôvodu, že stavebnou činnosťou, resp. zemnými prácami môže 

dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk, ako aj k porušeniu dosiaľ 

neevidovaných archeologických pamiatok.

Akceptuje sa. Uvedená požiadavka je 

obsiahnutá v platnom znení ÚPN mesta 

Hlohovec (kapitola E. Ochrana kultúrneho 

dedičstva) a v záväznej časti - kapitole Z.4.4.1. 

Zásady a regulatívy pamiatkovej starostlivosti, 

pričom pre územie Pamiatkovej zóny a časti  

jej ochranného pásma sú určené regulatívy aj v 

územnom pláne zóny (ÚPN CMZ Hlohovec- 

záväzná časť VZN č.117/2010).

23 43943/2012/

21.11.2012

Krajský pamiatkový úrad 

Trnava, Cukrová 1, 917 01 

Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

3.V súlade so zmenou 6. odporúčame novú zástavbu s max. výškou 

zástavby 2NP +S na parcele č.792-3 sústrediť len do polohy ulíc Štúrovej 

a polovice Puškinovej ulice a zvyšnú časť bezprostredného okolia objektu 

(Pribinova ulica č.80) - vilky so záhradou resp. zeleňou ponechať bez 

zástavby. Takéto riešenie odôvodňujeme pôvodným situovaním objektu 

býv. Okresnej, robotníkov poisťujúcej pokladnice s datáciou roku 1921 

obklopeného zeleňou, čo priamo vychádzalo z typu a účelu objektu pre 

ktorý bol postavený. Aj keď postupom času sa menil účel stavby, ale 

samotná budova v duchu doznievajúcej secesie sa spolu so záhradou 

zachovali dodnes. Dôvodom neobostavania bezprostredného okolia 

objektu je aj to, že Pribinova ulica od Jesenského až po Železničnú ulicu 

je charakteristická takýmito typmi samostatne stojacich a účelovo 

viazaných stavieb. Zároveň je objekt spolu aj s niektorými objektmi na 

Pribinovej ulici v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Hlohovec o pamätihodnostiach mesta Hlohovec.

Odporúčanie Krajského pamiatkového 

úradu Trnava sa berie sa na vedomie. 

Uvedená požiadavka presahuje podrobnosť 

ÚPN mesta Hlohovec a bude zohľadnená v 

podrobnejších stupňoch projektovej 

dokumentácie. V rámci ZaD 2011/2012 je 

regulované zachovanie stavby. Mesto 

Hlohovec nemá schválené VZN o 

pamätihodnostiach. Ide o územie  mimo PZ 

Hlohovec  a jej OP. Konkrétne podmieky 

budú musieť byť riešené v rámci konania o 

umiestnení stavby. 

23 43943/2012/

21.11.2012

Krajský pamiatkový úrad 

Trnava, Cukrová 1, 917 01 

Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

24 43945/2012/

20.11.2012

Krajský úrad životného 

prostredia Trnava, odbor 

ochrany prírody a krajiny, 

odpadového hospodárstva a 

EIA, Kollárova 8, 917 02 

Trnava

Krajský úrad životného prostredia Trnava, ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 4 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako orgán 

ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. c) s pôsobnosťou podľa § 67 

písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), na základe oznámenia mesta 

Hlohovec o prerokovávaní návrhu Územného plánu mesta Hlohovec - 

Zmeny a doplnky 2011/2012, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona 

nasledovné vyjadrenie k zmene územnoplánovacej dokumentácie. 

Predmetom vyjadrenia je stanovisko k návrhu ÚP mesta Hlohovec - ZaD 

2011/2012. Zmena územnoplánovacej dokumentácie rieši zmeny 

funkčného využitia a priestorového usporiadania katastrálneho územia 

Hlohovec v 6 lokalitách, ktoré riešia: ZaD 2011/2012 - 01 rozšírenie 

ČOV, plochy odpadového hospodárstva a mestskej kompostárne a 

potencionálne aj útulku pre zvieratá. Územie nadväzuje na existujúcu 

ČOV v JV časti mesta pri ľavobrežnej časti Váhu.ZaD 2011/2012 - 03 

vybudovanie poľnohospodárskej bioplynovej stanice a útulku pre 

spoločenské zvieratá. Lokalita sa nachádza pri areáli tehelne vo 

východnej časti k. ú. a v priľahlých vinohradoch.ZaD 2011/2012 - 04 

riešenie konfliktu obytného územia na ulici Timravy a priliehajúcej 

polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny.ZaD 2011/2012 - 05 plochy 

výstavby rodinných domov v lokalite Šumperky I.ZaD 2011/2012 - 06 

zmena funkcie na obytné prostredie v bývalom areáli GO PZ Hlohovec v 

lokalite Pribinova-Štúrova.ZaD 2011/2012 - 02 nie je priestorovo 

lokalizovaná a stanovuje podmienky rozvoja fotovoltaických elektrární a 

elektrární na budovách na území celého mesta.

 27/34



Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

V k. ú. mesta Hlohovec platí 1. stupeň ochrany podľa zákona. Nachádza 

sa tu aj prírodná rezervácia Sedliská, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle 

zákona. Lokalita Sedliská je zároveň územím európskeho významu 

SKUEV0175 Sedliská. V Zámockej záhrade sa nachádzajú 2 chránené 

stromy - CHS Borovica v Zámockej záhrade a CHS Platan v Zámockej 

záhrade. Navrhovanými zmenami neočakávame významné vplyvy na tieto 

chránené územia a chránené stromy, ani nie sú vo významnej kolízii so 

žiadnym prvkom USES. Lokalita ZaD 2011/2012 - 03 útulok z južnej 

strany susedí s územím bývalej tehelne. Strmé steny v umelých odkryvoch 

hliny sú významnou hniezdnou lokalitou chránených druhov vtákov - 

včelárika zlatého (Merops apiaster) abrehule hnedej (Riparia ripariä). 

Podmienky na ochranu hniezdnych kolónií týchto chránených druhov 

vtákov si orgán ochrany prírody a krajiny ako dotknutý orgán uplatní v 

ďalších konaniach (územné a stavebné) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon). 

Berie sa na vedomie. 

Tunajší úrad predložený návrh zmeny územnoplánovacej dokumentácie 

akceptuje a nevznáša k nej žiadne zásadné pripomienky. Vyjadrenie 

nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení tohto zákona a nie je 

rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. Osobitné predpisy ako 

aj ostatné ustanovenia zákona ostávajú vydaním tohto vyjadrenia 

nedotknuté.

Akceptuje sa.
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

Stanovisko v úplnom znení je súčasťou spisu 3774/2012.

Podľa predloženej dokumentácie navrhované Zmeny a doplnky 

2011/2012 ÚPN mesta Hlohovec nepredstavujú koncepčnú zmenu platnej 

dokumentácie. Svojím rozsahom a charakterom neovplyvnia ani 

funkčnosť územia mesta. Návrh nie je v rozpore s platným Územným 

plánom veľkého územného celku Trnavský kraj a preto odbor územného 

plánovania a životného prostredia TTSK nemá k tejto územnoplánovacej 

dokumentácii pripomienky.

Akceptuje sa.

rešpektovať trasu existujúcich ciest č. II/513 a č. II/507, ktoré prechádzajú 

riešeným územím a sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja 

rešpektovať ochranné pásmo ciest II. triedy 25 m od osi vozovky na 

obidve strany mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov vplyvom väčšiny navrhovaných zmien nepríde k významným 

zmenám v nárokoch na dopravnú infraštruktúru. Dopravné napojenie 

väčšiny navrhovaných lokalít bude na priľahlé komunikácie a jestvujúcu 

technickú infraštruktúru. Všetky prípadné zásahy, vyplývajúce z 

navrhovaných zmien a doplnkov do ciest č. II/513 a č. II/507, požadujeme 

rozpracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie v súlade s 

platnými STN.

Akceptuje sa. Návrh ZaD 2011/2012 

rešpektuje trasy existujúcich ciest č. II/513 a 

II/507 ako i ochranné pásmo ciest II. triedy. 

Ostatné podmienky budú riešené v príslušných 

stupňoch dokumentácie.

25 441182012/2

3.11.2012

Trnavský samosprávny kraj, 

sekcia hospodárskej stratégie, 

P.O.BOX 128, Starohájska 10, 

917 01 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

S predloženým návrhom „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a

doplnky 2011/2012", pri dodržaní podmienok tohto stanoviska,

súhlasíme.

Akceptuje sa.

Krajský stavebný úrad Trnava, odbor územného plánovania ako dotknutý

orgán štátnej správy a ako orgán územného plánovania v zmysle

ustanovení stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 22 stavebného

zákona dáva nasledovné stanovisko k návrhu riešenia ÚPD „Územný plán

mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" :

predmetom riešenia návrhu zmien a doplnkov 2011/2012 je vytvorenie

priestorových predpokladov pre rozvoj zariadení na zber a spracovanie

odpadov (01), stanovenie podmienok pre rozvoj fotovoltických zariadení

na budovách, vytvorenie predpokladov pre zariadenia a prevádzku útulku

pre túlavé zvieratá (03), stanovenie limitov pre využitie území

polyfunkčných mestských zón (PZ02) v kontakte s obytným územím

alebo územím určeným pre rozvoj bývania (04), rozšírenie rozvojového

územia pre výstavbu rodinných domov (05) a zmena funkčného využitia

areálu bývalého OO PZ Hlohovec (06),

25 441182012/2

3.11.2012

Trnavský samosprávny kraj, 

sekcia hospodárskej stratégie, 

P.O.BOX 128, Starohájska 10, 

917 01 Trnava

26 44119/2012/

23.11.2012

Krajský stavebný úrad Trnava, 

odbor územného plánovania, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

navrhované zmeny nepredstavujú zásadnú koncepčnú zmenu územného 

plánu, tunajší úrad ale nesúhlasí so zmenou (05) Šumperky I. 

nachádzajúcou sa vo východnej časti mesta, nakoľko v tejto časti mesta sú 

už schválené dostatočné plochy pre bývanie, ktoré nie sú v súčasnosti 

zrealizované. Doporučujeme predmetnú lokalitu zaradiť do výhľadovej 

etapy,

Dohoda s dotknutým orgánom bola dosiahnutá, 

na základe opätovného prerokovania bola 

dosiahnutá dohoda, ktorá bola potvrdená 

záznamom dňa 6.2.2013. 

žiadne ďalšie pripomienky k ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - 

Zmeny a doplnky 2011/2012" nemáme,

Akceptuje sa.

v prípade, že budú uplatnené stanoviská a písomné pripomienky, ktoré 

nebudú môcť byť zohľadnené, žiadame byť informovaní o termíne ich 

opätovného prerokovania podľa § 22 ods. 7 stavebného zákona, prípadne 

odporúčame k uvedenému prerokovaniu prizvať pracovníka tunajšieho 

orgánu územného plánovania,

Akcetuje sa. Pozvánka na opätovné 

prerokovanie listom č. 44618-

44622/2012/3774 zo dňa 3.12.2012.  Opätovné 

prerokovanie sa uskutočnilo dňa 11.12.2012. 

Záznam tvorí súčasť spisu 3774/2012. V rámci 

opätovného prerokovania boli doriešené 

stanoviská č. 21,22,26. Výsledok je 

zaznamenaný v zázname z opätovného 

prerokovania 11.12.2012. 

26 44119/2012/

23.11.2012

Krajský stavebný úrad Trnava, 

odbor územného plánovania, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

pred predložením ÚPD „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011/2012" mestskému zastupiteľstvu na schválenie je Mesto 

Hlohovec povinné požiadať tunajší úrad o preskúmanie návrhu ÚPN obce-

mesta podľa § 25 ods. i stavebného zákona, inak je ÚPN v celom rozsahu 

neplatný,

Akceptuje sa. Mesto Hlohovec požiada  o 

preskúmanie podľa § 25 stavebného zákona,   s 

predložením všetkých požadovaných 

podkladov. Na schválenie MsZ v Hlohovci  

bude predložený materiál iba v prípade 

súhlasného stanoviska z preskúmania podľa § 

25 stavebného zákona.

26 44119/2012/

23.11.2012

Krajský stavebný úrad Trnava, 

odbor územného plánovania, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

k žiadosti o preskúmanie v zmysle § 25 ods. 1 stavebného zákona predloží 

Mesto Hlohovec v zastúpení primátorom mesta podklady podľa § 25 ods. 

2 stavebného zákona, oznámenie o vyvesení a zvesení návrhu, doklad o 

prerokovaní návrhu s dotknutými právnickými, fyzickými osobami a 

dotknutými organizáciami a orgánmi štátnej správy (môže byť zápisnica z 

prerokovania, pripadne fotokópie stanovísk) - fotokópie doručeniek, 

vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, návrh všeobecne záväzného 

právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD, súhlas na 

použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely podľa zákona NR SR č. 

220/2004 Z. z. vydaný príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu, stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydané príslušným orgánom 

štátnej správy na úseku ochrany prírody a tvorby krajiny, stanovisko 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, dohodu medzi mestom 

Hlohovec y zastúpení primátorom mesta a osobou odborne spôsobilou na 

obstarávanie ÚPD a ÚPP a doklad o odbornej spôsobilosti obstarávateľa.

Akceptuje sa. Mesto Hlohovec  predložilo 

požadované podklady v rámci žiadosti o 

preskúmanie podľa  § 25 stavebného zákona, 

listom zo dňa 15.2.2013 č. 3054/2013/191. 

Vvzhľadom na zrušenie Krajského stavebného 

úradu Trnava k 31.12.2013 bola žiadosť 

predložená na Obvodný úrad Trnava. 

Výsledok preskúmania bude súčasťou 

materiálu, ktorý bude predložený 

schvaľujucému orgánu, Mestskému 

zastupiteľstvu v Hlohovci. Bude predložený 

iba v prípade súhlasu s preskúmania, v súlade s 

§ 25 ods. 6. Inak by schválenie bolo vcelom 

rozsahu neplatné. 

26 44119/2012/

23.11.2012

Krajský stavebný úrad Trnava, 

odbor územného plánovania, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava
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Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011 /2012", 

podľa § 22 stavebného zákona

p.č.

reg.záznam/

doručený

organizácia/firma/občan stanovisko/námietka/pripomienka rozhodnutie Mesta Hlohovec ako 

príslušného orgánu územného plánovania a 

obstarávateľa  návrhu "Územný plán mesta 

Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012"

pokyn pre 

spracovateľa 

pre  

dopracovanie  

čistopisu 

Vyhodnotenie stanovísk, námietok a pripomienok z prerokovania  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a 

doplnky 2011 - most"

Rozhodnutie Mesta Hlohovec k námietkam a pripomienkam

28 44327/2012/

27.11.2012

Ministerstvo obrany SR, 

správa nehnuteľného majetku 

a výstavby, Bratislava

Vojenská správa má pripomienky, lebo v riešenom území má zvláštne 

územné požiadavky.Požadujeme zachovať vojenské objekty v riešenom 

území mesta a rešpektovať ich ochranné pásma. Taktiež požadujeme 

zachovať stále zariadenia v dotknutom priestore. Nakoľko vojenské 

objekty budú aj naďalej dlhodobo využívané ozbrojenými silami, je 

nevyhnutné rešpektovať ich ochranné pásma a túto skutočnosť je potrebné 

zohľadniť aj pri riešení celkovej koncepcie ZaD 2011/2012 Územného 

plánu mesta 

Akceptuje sa. Návrhom ZaD 2011/2012 

neprichádza k zmenám, ktoré by ,mali vplyv na 

územné požiadavky podľa stanoviska. Zásady 

a regulatívy sú súčasťou záväznej časti a na 

základe ZaD 2011/2012 neprichádza k ich 

zmenám. Podmienky súhlasu sa týkajú 

ďalšej prípravy konkrétnych zámerov a  

ďalších stupňov, v ktorých musia byť 

rešpektované.

Spracoval:  

Ing.Gabriela Danišovičová, úsek územného plánu a urbanistiky Mestského úradu v Hlohovci

reg. číslo č.248,  odborne spôsobilá osoba podľa § 2a stavebného zákona pre obstarávanie  návrhu "Územný plán mesta Hlohovec- Zmeny a doplnky 2011/2012",

v spolupráci so spracovateľom  návrhu, zodpovedným riešiteľom Ing.arch. Marekom Adamczakom.  

Vyhodnotenie bolo ukončené 15.2.2013, na základe stanovísk doručených  v rámci prerokovania podľa § 22 stavebného zákona, do 23.11.2012

(1 stanovisko doručené po termíne nie je súčasťou vyhodnotenia), po opätovnom prerokovaní dňa 11.12.2012 a dosiahnutí dohody k riešeniu stanoviska 26.
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j M E S T S K Ý Ú R A D 

Občania mesta Hlohovec - • 
j Dátum: ^ t "l?' 2 0 1 2 

/ 
L " W I 

Peterl&voŕán ^ (-

primátor 

Mestský úrad v Hlohovci S ^ 

M. R. Štefánika 1 . r^-^ľo'? 

920 01 Hlohovec ^ 

V Hlohovci 07. 12. 2012 

VEC: PRIPOMIENKY K NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV K UZEMNEMU PLANÚ MESTA 

HLOHOVEC 2011/2012 

V súvislosti s predloženým návrhom zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Hlohovec 

2011/2012 žiadame nasledovné: 

V časti 1.5 Odpadové hospodárstvo, podkapitola 1.5.1.2.1. Skládka odpadov Vlčie hory, 
Hlohovec žiadame vypustiť časti nazvané Zvozový región a Rozvojové zámery. 
Informácie o zámere rozširovania skládky odpadov Vlčie hory žiadame vypustiť aj zo 
všetkých návrhov dodatkov k zmenám a doplnkom Územného plánu mesta Hlohovec 
2011/2012. 

ZDÔVODNENIE: 

Uvedené časti návrhu zmien Územného plánu mesta Hlohovec doslovne reprodukujú zámery 

z návrhu na Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory spoločnosti Plastic People, 

s.r.o., sú však v priamom rozpore so stanoviskami mesta Hlohovec k tomuto návrhu spoločnosti 

Plastic people, s.r.o. pokiaľ ide o zámer rozširovania skládky nie nebezpečného odpadu, ako aj 

o zámer vybudovania nových kapacít pre skládku nebezpečného odpadu. 

Ako vyplýva z Vami poskytnutej informácie, mesto Hlohovec zaslalo 18. 9. 2012 na Ministerstvo 

životného prostredia SR Doplnenie stanoviska Mesta Hlohovec č. j. 37061/2012 zo dňa 14. 8. 2012 

a pripomienky k Rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Dobudovanie areálu odpadového 

hospodárstva Vlčie Hory Hlohovec", v ktorom „na základe opätovného prehodnotenia zámeru v časti 

Skládka NO - kazeta „A" a „B", a to zohľadnením skutočnosti, že nebezpečný odpad, produkovaný 

občanmi mesta, sa v prevažnej miere zhodnocuje recyklovaním a skutočnosti, že problém požiaru sa 

vyskytol aj na skládke NO, mesto Hlohovec vyjadruje nesúhlasné stanovisko k vybudovaniu skládok 
nebezpečného odpadu - kazeta „A" a „B". 

Z Vašej odpovede na náš otvorený list z 26. 11. 2012 tiež vyplýva, že „dňa 20.11.2012 bolo 

Ministerstvu ŽP SR zaslané doplnenie stanoviska Mesta Hlohovec k navrhovanej činnosti 

"Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory", v ktorom bolo vyjadrené nesúhlasné 
stanovisko s rozšírením II. etapy skládky nie nebezpečného odpadu (časť rozšírenie li.etapy s 

doplnením I.etapy so zohľadnením navýšenia kapacity 92607 m 3 a s rozšírením III.etapy skládky 

NNO.) 

Navyše je táto časť návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec tiež v príkrom 
rozpore s Programom odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2011 - 2015, ktorý schválila 
Vláda SR 22. februára 2012 a ktorý predstavuje strategické ciele odpadového hospodárstva do roku 

2015. 



V POH SR na roky 2011 - 2015 sa explicitne o. i. uvádza: 

„Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov od skládkovania, 

resp. znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov." 

Pre komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele (v zmysle požiadaviek novej rámcovej 

smernice o odpade): 

o do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností 

ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ t ieto zdroje 

obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti 

vzniknutých odpadov, teda viac ako 720 000 ton. 

Pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele (v zmysle 

požiadaviek smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov): 

o do roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 347 500 

ton; 

o do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 312 700 

ton; 

o do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995, teda na množstvo najviac 243 250 

ton." 

Vzhľadom na fakt, že schválený POH SR zaväzuje krajské úrady životného prostredia vypracovať 
programy krajov na základe cieľov a opatrení stanovených v tomto dokumente, na ktorých sa 

v súčasnosti pracuje, a na ktoré budú musieť podľa schváleného POH SR nadväzovať nové programy 
odpadového hospodárstva miest a obcí, vrátane Hlohovca, považujeme v tejto chvíli za predčasné 
dopĺňať Územný plán mesta Hlohovec o rozvojové plány v oblasti odpadového hospodárstva 
o takéto zámery rozširovania skládky Vlčie hory (navyše z hľadiska voľných kapacít nepotrebného), 
najmä ak sú v priamom rozpore so schválenými zámermi pre celú oblasť odpadového hospodárstva 
v SR. 

i . il 

Miroslav Kollár Lívia Borcanyová 

\ . I / 

\ l\ 
Miloslav Baránek -f^airlk V o l t m a n n 

At . í I 

Edita B a j á n k o i á V | jú i jus Horváth 

Miloš Borčány ?.^ozef Zelena^ 
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Vec: 
í Stanovisko k pr ipomienkam k n á v r h u zmien a dop lnkov k Ú z e m n é m u p l á n u mesta Hlohovec 

2011/2012 (list zo dňa 7.12.2012) 

Mesto Hlohovec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods.4 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, Vám na základe pripomienok, ktoré ste doručili ako občania mesta 
Hlohovec (ako fyzické osoby) listom zo dňa 7.12.2012 písomne dňa 12.12.2012, oznamuje, že Vaše 
pripomienky k návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012", október 2012 
boli doručené po termíne na uplatnenie pripomienok k návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny 
a doplnky 2011/2012", október 2012, v rámci prerokovania návrhu podľa § 22 ods.l stavebného 
zákona. Verejnosť mala na základe zverejnenia verejnej vyhlášky o oznámení prerokovania návrhu 
možnosť podať pripomienky k návrhu do 23.11.2012 (vrátane). Verejná vyhláška bola zverejnená 
vyvesením na úradných tabuliach (vyvesenie 22.10.2012, zvesenie 26.11.2012). Príslušné dokumenty 
sú zverejnené aj trvalé na www.hlohovec.sk, resp. sú k dispozícii na úseku územného plánu 
a urbanistiky Mestského úradu v Hlohovci. 

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 
2011/2012" bolo zverejnené vyvesením v termíne 17.10.2012 až 5.11.2012, verejnosť mohla uplatniť 
svoje pripomienky v termíne do 2.11.2012 (vrátane). Zisťovacie konanie na základe oznámenia 
o strategickom dokumente „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" bolo 
ukončené vydaním rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia Trnava zo dňa 12.11.2012, číslo 
G 2012/02301/ŠSMER/PB tak, že strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. Verejnosť bola 
o rozhodnutí informovaná, verejnou vyhláškou zverejnenou od 19.11.2012. Rozhodnutie j e zverejnené 
na www.hlohovec.sk resp. je k dispozícii v rámci Mestského úradu Hlohovec (úseku územného plánu 
a urbanistiky) a Obvodného úradu životného prostredia Trnava, vrátane enviroportálu. Príslušné 
dokumenty sú zverejnené aj trvalé na www.hlohovec.sk. 

Proces schválenia návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" 
pokračuje prípravou podkladov na schválenie podľa § 24 stavebného zákona a preskúmania návrhu 
podľa § 25 stavebného zákona. Schvaľovanie sa predpokladá na aprílovom zasadnutí (v roku 2013) 
Mestského zastupiteľstva v Hlohovci, v závislosti od výsledku preskúmania návrhu, nakoľko schválenie 
j e podmienené výsledkom preskúmania podľa § 25 ods.6 stavebného zákona. Inak by bolo v celom 
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rozsahu neplatné. Výsledkom procesu schválenia bude okrem iného vyhlásenie záväznej časti 
dodatkom č.3 k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.l a dodatku 
č.2, na základe jeho návrhu, ktorý je súčaťou návrhu ZaD 2011/2012. Jedným z podkladom na 
preskúmanie a schválenie je aj návrh vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu, 
s návrhom na rozhodnutie o námietkach. Vzhľadom na uplatnenie po termíne Vaše pripomienky nebudú 
vyhodnotené v rámci tohto vyhodnotenia, v nadväznosti na § 6a a § 15 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Mesto Hlohovec ako obstarávate!' ich bude uvádzať v rámci správy 
o prerokovaní. 

Keďže v prípade Vašich pripomienok ide skôr o formálny problém vo vzťahu k návrhu ZaD 
2011/2012, z hľadiska objasnenia aký význam má kapitola 1.5 a jej podkapitoly (súčasť smernej časti), 
z hľadiska územnoplánovacej dokumentácie a čo vlastne je predmetom Zmien a doplnkov 2011/2012, 
o čom boli informovaní PharmDr.Baránková a Ing. Baránek dňa 12.12.2012, Vám v prílohe zasielame 
znenie súčasnej kapitoly 1.5 (znenie po ZaD 2006 a ZaD 2009) a návrh kapitoly 1.5 zo ZaD 2011/2012 
v celom znení. Predpokladáme, že po oboznámení sa navrhovanými zmenami zmeníte svoj postoj. 
Informácia o tom, aké sú aktuálne zámery prevádzkovateľa sú informáciou, ktorá vyplýva 
z predloženého zámeru, ktorý bol oficiálne počas doby spracovávania návrhu ZaD 2011/2012 (účinnosť 
zmluvy č. 420/2012 4.7.2012 - odovzdanie 10.10.2012) doručený Mestu Hlohovec dňa 26.7.2012 
a vzhľadom na aktualizáciu kapitoly 1.5 na základe aktualizácie všetkých vstupných údajov, ktoré sa 
o súčasnom stave podarilo zhromaždiť bol uvedený (vrátane zdroja) vpodkapitole 1.5.1 Skutkový stav 
nakladania s odpadmi, tak ako je to uvedené na str. 35 návrhu „Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny 
a doplnky 2011/2012"- textová časť, október 2012. Informácia o tom, aký má prevádzkovateľ zámer 
vychádza z predloženého zámeru ako najaktuálnejšej informácie. 

Podklady súvisiace so spracovávaním návrhu ZaD 2011/2012 boli riešené na 1. kontrolnom dni 
13.8.2012, 2.kontrolnom dni 7.9.2012 a kapitola 1.5 bola ukončená po vzájomnom odsúhlasení 
5.10,2012 ako súčasť návrhu "Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012", október 
2010, ktorý bol mestu Hlohovec ako obstarávateľovi odovzdaný spracovateľom návrhu dňa 10.10.2012. 
Žiadne informácie a ani návrhy po tomto termíne už do návrhu nemohli byť zapracované, pretože 
návrh sa následne zverejňoval na verejné prerokovanie, vrátane riešenia oznámenia o strategickom 
dokumente. 

Časť kapitoly 1.5, podkapitoly 1.5.1 Súčasný stav nakladania s odpadmi: 

„Zvozový región 

Zvozový región areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory zahŕňa nasledovné mestá a 
obce: Pezinok, Púchov, Galanta, Topoľčany, Trenčín, Bratislava, Trnava, Hlohovec, Piešťany, 
Leopoldov, Nitra, Sereď, Vŕbové^ Nové Mesto nad Váhom, Lukáčovce, Bojničky, Madunice, 
Drahovce, Bučany, Pastuchov, Šulekovo, Dolné Otrokovce, Horné Otrokovce, Brestovany, 
Jaslovské Bohunice, Trakovice, Kľačany, Dvorníky, Alekšince, Sasinkovo, Sokolovce, 
Rišňovce, Čachtice, Červeník, Suchá nad Parnou, Merašice, Horné Obdokovce, Dolné 
Trhovište, Horné Trhovište, Koplotovce, Tekoľdany, Jalšové, Tepličky, Zohor. 

Rozvojové zámery 

Aktuálne zámery prevádzkovateľa skládky rátajú so: 
• zvýšením kapacity skládky nie nebezpečných odpadov zo súčasných 415 000 m3 o cca 

264 500 m3 

• vybudovaním nových kapacít na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skládkovaním 
o objeme 11000 a 10000 m3 

. vybudovaním plochy pre biodegradáciu odpadov znečistených ropnými látkami 

. dobudovaním kompostárne 
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. rekultiváciou skládky kalov a skládky na priemyselný odpad 

S realizáciou plánovaných zámerov je uvažované v rámci existujúceho areálu. 

Zdroj: Zámer, Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec, Habanreal, spot, s r.o., 
Enviroconsult, spol. s r.o., jún 2012" 

ktorú požadujete vypustiť neurčuje v rámci ZaD 2011/2012 žiadne návrhy regulatívov územného 
rozvoja podľa § 12 ods.6 vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii, vo vzťahu k skládke Vlčie hory, čo jednoznačne vyplýva z návrhu 
dodatku č.3 k záväznej časti vyhlásenej VZN č.l 13/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, na základe 
zmien a doplnkov 2011/2012. 

Návrhom Zmien a doplnkov 2011/2012 neprichádza k zmenám v rámci riešenia územia skládky 
odpadov Vlčie hory. Územie skládky Vlčie hory (plocha OH/4 vymedzená v grafickej časti - výkrese 
č. 12) nie je predmetom riešenia ZaD 2011/2012. Uvedením informácie o predloženom zámere 
„Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec", jún 2012 sa nedopĺňajú, ani 
neriešia, ani neprehodnocujú zásady a regulatívy územného plánu mesta Hlohovec podľa zámeru 
rozširovania skládky Vlčie hory, stav ostáva v územnoplánovacej dokumentácii nezmenený, čo 
jednoznačne vyplýva z návrhu záväznej časti - návrhu dodatku č.3. A j keď to neznamená, že súčasný 
stav v tejto oblasti j e vzhľadom na možnosti zaujať stanovisko mestom Hlohovec a verejnosťou podľa 
platnej územnoplánovacej dokumentácie k aktuálne prezentovanému zámeru rozšírenia skládky za 
jednoznačný. Návrhové obdobie platného Územného plánu mesta Hlohovec je rok 2025, po roku 2025 
je riešený výhľad. Celá plocha OH/4 - rozširovanie skládky odpadov Vlčie hory v rámci stanovenej 
plochy je zaradená do priebežnej etapy výstavby - do roku 2025, v rámci zmeny funkčného využitia 
územia a je súčasťou mestského bloku s regulatívom funkčného využitia UT 01 F Odpadové 
hospodárstvo (ktoiý sa aktualizuje v rámci UT 01). Územie tohto mestského bloku slúži na 
umiestňovanie plôch a zariadení odpadového hospodárstva zameraných predovšetkým na 
skládkovanie, triedenie, úpravu a likvidáciu rôznych druhov odpadu podľa osobitných povolení, pričom 
pri všetkých typoch funkčného využitia územia je potrebné zohľadňovať aj všeobecné podmienky 
stanovené stavebným zákonom a jeho vykonávacími vyhláškami, ako aj ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi. Zámer dobudovania areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory (rozširovanie 
skládky odpadov Vlčie hory v rámci stanovenej plochy) nie je v rozpore so záväznou časťou Územného 
plánu mesta Hlohovec, konkrétne riešenia jednotlivých čiastkových zámerov musí byť predmetom 
posúdenia a povolenia podľa osobitných predpisov. 

V rámci problematiky Odpadového hospodárstvo sa ďalej do kapitoly 1.5, podkapitoly 1.5.1.3 
dopĺňajú zámery mesta Hlohovec v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (na základe materiálu, 
ktorý bol schválený uznesením č.47 dňa 28.4.2011). Podkapitola 1.5.2. Návrh opatrení na realizáciu 
koncepčno-systémových cieľov odpadového hospodárstva sa upravuje na Program odpadového 
hospodárstva SR na roky 2011-2015 a rieši ciele vyplývajúce z Programu odpadového hospodárstva 
Slovenskej republiky na rok 2011-2015, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č.69 
dňa 22.1.2012, pričom strategickým cieľom je odklonenie odpadov od skládkovania, resp. znižovanie 
množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov. A j pre plnenie týchto nových cieľov je v rámci 
návrhu ZaD 2011/2012 riešená plocha priliehajúca k areálu mestskej ČO V, pričom na týchto plochách 
sa ráta s realizáciou mestskej kompostárne, zariadení odpadového hospodárstva, špecifickej občianskej 
vybavenosti, prípadne technických služieb mesta. Iba táto problematika sa bude riešiť vyhlásením 
záväznej časti (v rámci problematiky odpadové hospodárstvo) - t.j. určujú sa pre ňu regulatívy 
územného rozvoja podľa § 12 ods.6 vyhlášky č.55/2001 Z.z., v rámci mestského bloku s regulatívom 
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UT 01 G Doplnkové plochy odpadového hospodárstva. 

Vzhľadom na problematiku, s cieľom predísť zbytočným prieťahom pri schvaľovacom procese 
ZaD 2011/2012, navrhneme schvaľovaciemu orgánu (Mestskému zastupiteľstvu) v rámci podkladov na 
schválenie návrhu ZaD 2011/2012 riešenie s dvomi alternatívami; 
Alternat ívou A. 
ponechaním kapitoly 1.5 bez zmeny (bez vypustenia Vami požadovaného textu) 
Alternatívou B. 

Vypustením uvedeného textu zo str. 3 5 smernej časti 

Zvozový región 
Zvozový región areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory zahŕňa nasledovné mestá a 
obce: Pezinok, Púchov, Galanta, Topoľčany, Trenčín, Bratislava, Trnava, Hlohovec, Piešťany, 
Leopoldov, Nitra, Sereď, Vŕbové, Nové Mesto nad Váhom, Lukáčovce, Bojničky, Madunice, 
Drahovce, Bučany, Pastuchov, Šulekovo, Dolné Otrokovce, Horné Otrokovce, Brestovany, 
Jaslovské Bohunice, Trakovice, Kľačany, Dvorníky, Alekšince, Sasinkovo, Sokolovce, 
Rišňovce, Čachtice, Červeník, Suchá nad Parnou, Merašice, Horné Obdokovce, Dolné 
Trhovište, Horné Trhovište, Koplotovce, Tekoľdany, Jalšové, Tepličky, Zohor. 
Rozvojové zámery 

Aktuálne zámery prevádzkovateľa skládky rátajú so: 
. zvýšením kapacity skládky nie nebezpečných odpadov zo súčasných 415 000 m3 o cca 

264 500 m3 

. vybudovaním nových kapacít na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skládkovaním 
o objeme 11000 a 10000 m3 

. vybudovaním plochy pre biodegradáciu odpadov znečistených ropnými látkami 

. dobudovaním kompostárne 

• rekultiváciou skládky kalov a skládky na priemyselný odpad 

S realizáciou plánovaných zámerov Je uvažované v rámci existujúceho areálu. 

V celom návrhu ZaD 2011/2012 nie je okrem str.35 návrhu (smernej časti) žiadna informácia 
o zámere (o zámere z júna 2012) rozširovania skládky Vlčie hory a preto táto požiadavka j e z hľadiska 
ZaD 2011/2012 bezpredmetná. 

Aktualizáciu kapitoly 1.5 (v celom rozsahu, podľa súčasne platného znenia), považujeme za 
potrebnú, aby mesto Hlohovec zabezpečilo aspoň v súčasne možnom rozsahu je j aktuálnosť, do doby 
obstarania a schválenia nového Územného plánu mesta Hlohovec a do doby schválenia Programu 
odpadového hospodárstva mesta Hlohovec, ktorý by ma byť povinným podkladom podľa § 7a ods.2 
písm. e) pri spracovávaní Územného plánu mesta Hlohovec. Vzhľadom na jeho absenciu j e možné 
v súčasnosti aplikovať v kapitole 1.5 iba ciele definované pre Slovenskú republiku, čo však 
nezohľadňuje ich konkrétne premietnutie a naplnenie v rámci územia mesta Hlohovec, nakoľko skládka 
na území mesta Hlohovec musí byť riešená aj z hľadiska regionálnych a nadregionálnych vzťahov. 

Územnoplánovacia dokumentácia obce je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti 
o životné prostredie obce. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy a koncepcie rozvoja 
obcí a iné programy týkajúce sa hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja musia byť v súlade 
so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie. Schválená územnoplánovacia dokumentácia je 
v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej 
územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb. 

Keďže sami uvádzate v liste citácie z POH SR na roky 2011-2015 nie je jasné, prečo by 
aktualizácia kapitoly 1.5 a aj zapracovanie nových cieľov aspoň na úrovni SR bolo predčasné, pričom 
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znovu zdôrazňujeme, že konkrétne zámery rozširovania skládky Vlčie hory nie sú predmetom riešenia 
ZaD 2011/2012 a práve ciele POH SR na roky 2011-2015 môžu byť podkladom pre reguláciu rozšírenia 
skládky, ktorá nie j e z hľadiska konkrétnych kapacít a typov odpadov nijako regulovaná platným 
Územným plánom mesta Hlohovec. Do doby kým bude vypracovaný a schválený Program odpadového 
hospodárstva mesta Hlohovec (čo vzhľadom na postupnosť spracovávania POH kraja a mesta) nemusí 
byť ani v dohľadnej dobe a bude absentovať aj pri príprave nového Územného plánu mesta Hlohovec, 
bude mesto Hlohovec môcť aplikovať aspoň základné ciele, ktoré budú súčasťou Územného plánu 
mesta Hlohovec, jeho smernej časti, po schválení Zmien a doplnkov 2011/2012. Ponechaním cieľov, 
ktoré boli prevzaté z POH Trnavského kraja do roku 2010 (z neschváleného znenia v čase 
spracovávania ZaD 2006) a riešia ciele do roku 2010, pri riešení ZaD 2011/2012, v roku 2012 by sme 
nenapĺňali úlohy územného plánovania, ktoré na základe preskúmania platného Územného plánu mesta 
Hlohovec plánujeme komplexne riešiť obstaraním nového Územného plánu mesta Hlohovec. 

Zámer „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec", jún 2012 j e 
súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov. 

K dnešnému dňu j e stav taký, že dňa 7.9.2012 bol doručený mestu Hlohovec určený rozsah 
hodnotenia navrhovanej činnosti „Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory -
Hlohovec", Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 3.9.2012 pod. číslom 
5375/2012-3.4/vt, pričom podľa bodu 2.1.2 sa nestanovil časový harmonogram, ani žiadne špecifické 
požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia. Bude ukončený záverečným stanoviskom, ktoré bude 
vydaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. 

S ohľadom na tieto skutočnosti bude môcť mesto Hlohovec, ako dotknutá obec na základe § 35 
ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. zaujať v rámci posudzovania správy o hodnotení stanovisko z hľadiska 
ďalšieho riešenia skládky na území mesta Hlohovec, na základe údajov správy a je j prerokovania. Teraz 
nie j e možné vyhodnotiť v akom časovom horizonte sa bude mesto Hlohovec, verejnosť a ostatné 
dotknuté orgány vôbec vyjadrovať, keďže nie j e určený časový harmonogram. Povoľovací orgán 
nemôže bez priloženia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie podľa osobitných 
predpisov o navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom posudzovania (§ 38 ods. 2 zákona č.24/2006 
Z.z.). Mesto Hlohovec bude musieť vychádzať okrem iného aj s platného znenia územnoplánovacej 
dokumentácie mesta Hlohovec. 

Súbežne sa realizujú aj iné konania podľa osobitných predpisov v súvislosti s jednotlivými 
objektmi skládky Vlčie hory (Mesto Hlohovec, Spoločný obecný úrad v Hlohovci a Slovenská 
inšpekcia životného prostredia Bratislava). Stanovisko zo dňa 20.11.2012, ktoré ďalej v liste zo dňa 
7.12.2012 uvádzate, sa týka procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti 
„Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec" (t.j. toho zámeru, z ktorého 
informácie sa uvádzajú v kapitole 1.5., podkapitole 1.5.1), ktorými mesto Hlohovec zmenilo a doplnilo 
svoje stanovisko zo dňa 14.8.2012 č. 37061/2012, ktoré sa ešte dopĺňalo resp. menilo stanoviskami 
č.39681/2012 zo dňa 18.9.2012 a č.41907/2012 zo dňa 19.10.2012, bude zohľadnené pri vydaní 
ďalších stanovísk mesta Hlohovec, vrátane stanoviska k Správe o hodnotení. 

Rozšírenie skládky odpadov Vlčie hory v rámci stanovenej plochy (OH/4) zostane a j po 
schválení ZaD 2011/2012 ako verejnoprospešná stavba odpadového hospodárstva (kapitola Z.6.4) podľa 
záväznej časti Územného plánu mesta Hlohovec, s regulatívom UT 01 F Odpadové hospodárstvo tak 
ako je uvedené. V prípade požiadavky zmeniť tento stav, alebo ho inak regulovať, je nutné začať proces 
obstarávania príslušnej zmeny Územného plánu mesta Hlohovec. Zároveň si Vás dovoľujeme 
upozorniť, že mesto Hlohovec už zverejnilo oznámenie o obstarávania Územného plánu mesta 
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Hlohovec (nového), v rámci obstarávania ktorého budú vytvorené podmienky na určenie iných zásad 
a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania na území mesta Hlohovec. Termín na predloženie 
podnetov, návrhov apodobne je do 31.12.2012 (oznámenie j e v celom rozsahu zverejnené na 
w w w . hloho vec. sk). 

Požiadavky na riešenie problematiky odpadového hospodárstva na území Trnavského kraja sú 
zadefinované v zadaní Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja (str. 79), ktoré bolo 
schválené uznesením č. 400/2012/16 dňa 11.4.2012 a na základe ktorého sa spracováva v súčasnosti 
koncept Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja. Mesto Hlohovec pri obstarávaní 
územnoplánovacej dokumentácie musí zabezpečiť súlad so záväznou časťou schválenej 
územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa. Obstarávanie aktuálnych dokumentov vytvára 
predpoklady na zadefinovanie nových zásad a regulatívov v oblasti odpadového hospodárstva. 

Príloha: 
Kapitola 1.5 - ZaD 2006 (str. 116-123) 
Kapitola 1.5 - ZaD 2009 (str. 86-90) 
Kapitola 1.5 - ZaD 2011/2012 (str.32-34j 
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I.5. Odpadové hospodárstvo 
 

Kapitola I.5. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 2000 v znení Zmien 
a doplnkov ÚPN SÚ Hlohovec 2003 mení nasledovne: 

Prijatie vyhlášky MŢP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovil Katalóg odpadov 
identický s Katalógom odpadov zavedeným legislatívou EÚ, je porovnávanie vzniku 
odpadov pred a po tejto legislatívnej zmene sťaţené. Od roku 2003 sú k dispozícii 
údaje o vzniku odpadov podľa dvoch kategórií odpadov - pre nebezpečné odpady (N) 
a ostatné odpady (O). Avšak aj v období po roku 2003 sú bilancie vzniku odpadov 
ovplyvnené postupným zjednocovaním národného prístupu k vykazovaniu mnoţstiev 
vznikajúcich odpadov s prístupmi v EÚ a tieţ zjednocovaním prístupov na úrovni 
medzi orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a pôvodcami odpadov pri 
interpretácii pojmu "odpad" a zaraďovania odpadov podľa Katalógu odpadov.  

V tejto časti sú uvedené charakteristiky vzniku odpadov podľa viacerých kritérií a to: 
kategórií odpadov, ekonomických činností, územného výskytu, pričom sa osobitná 
pozornosť venuje skupine komunálnych odpadov a odpadov, ktoré sú najdôleţitejšie 
z hľadiska zhodnocovania (predstavujú významné zdroje druhotných surovín). 
Osobitne sú uvedené aj odpady, ktoré si vyţadujú osobitnú pozornosť pri nakladaní s 
nimi. 

 

I.5.1.  Súčasný stav nakladania s odpadmi 

Od 1.7. 2001 platia nové legislatívne predpisy týkajúce sa odpadového hospodárstva. 
Ide o zákon o odpadoch a k nemu prislúchajúce legislatívne predpisy. V súčasnosti 
platia nasledovné legislatívne predpisy: 

 Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č.553/2001 Z.z., zákonom č.96/2002 
Z.z., zákonom č. 261/2002 Z.z., zákonom č.393/2002 Z.z., zákonom č.529/2002 Z.z., zákonom 
č. 188/2003 Z.z., zákonom č.245/2003 Z.z. a zákonom č.24/2004 Z.z. (ďalej len ”zákon o 
odpadoch”) 

 Vyhláška MŢP SR č. 16/2001 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného 
fondu v znení vyhlášky MŢP SR č.337/2002 Z.z. a v znení vyhlášky MŢP SR č.733/2002 Z. z.  

 Vyhláška MŢP SR č.273/2001 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach 
odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o 
overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŢP SR č.399/2002 Z.z.  

 Vyhláška MŢP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v 
znení vyhlášky MŢP SR č. 509/2002 Z.z.  

 Vyhláška MŢP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky 
MŢP SR č.409/2002 Z.z.  

 Smernica MŢP SR zo 17.12.2001 č.3/2001-6.3. o špecifikácii výrobkov, za ktoré sa platí 
príspevok do Recyklačného fondu 

 Oznámenie MŢP SR č.75/2002 Z.z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12.februára 2002, ktorým sa 
ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov  

 Vyhláška MŢP SR č.5/2003 Z. z . o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch,  

 Vyhláška MŢP SR č. 227/2003 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŢP SR č. 234/2001 Z. z.  
o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Ţltého zoznamu odpadov a Červeného 
zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov poţadovaných pri preprave odpadov v znení 
vyhlášky č. 410/2002 Z. z., 

 Vyhláška MŢP SR č. 128/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŢP SR č. 283/2001 Z. 
z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z., 

 Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloţenie odpadov (v znení zákona č. 587/2004  
Z. z.)Zákon č. 24/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (v znení zákonov č. 582/2004 Z. z. a č. 656/2004 Z. z.). 
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Súčasný Zákon o odpadoch na rozdiel od predchádzajúceho sa týka podstatne 
širšieho spektra subjektov: pôvodcov odpadov, sprostredkovateľov, zhodnocovateľov 
i tých, čo odpad zneškodňujú na skládkach či spaľovniach. Predtým zákon uvádzal za 
výlučného pôvodcu komunálneho odpadu obec, po jeho novelizácii bola priorita 
poloţená na občana ako pôvodcu odpadu. Obec dostala výraznejšie právomoci. Má 
právo vyberať miestny poplatok a sankcionovať pôvodcu odpadu, minimálne dvakrát 
ročne musí zabezpečiť zozbieranie a odvoz objemných odpadov a vytriedených 
odpadov z domácností, ktoré obsahujú škodliviny. Povinnosťou občana je zapojiť sa 
do separovaného zberu. 

V období od r. 2000 bol vypracovaný (november 2002) a v decembri 2002 aj schválený 
OÚ v Hlohovci – odborom ŢP Program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec do 
r. 2005. Tento program si stanovil v návrhovom období najmä nasledovné ciele: 

 predchádzanie vzniku odpadov, 

 zneškodňovanie odpadov v súlade s novou legislatívou, 

 zniţovanie podielu biologicky rozloţiteľných odpadov ukladaných na skládky 
odpadov, 

 zneškodňovanie nevyuţiteľných odpadov environmentálne vhodným spôsobom, 

 rozšírenie separovaného zberu vyuţiteľných odpadov na celé územie mesta,  

 rozšírenie systému zberu aj na biologicky rozloţiteľný odpad,  

 podpora vybudovania zariadenia na kompostovanie, 

 ukladanie odpadov len na vyhovujúcich skládkach, 

 vybudovanie zberného dvora odpadov. 

Prijatím zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
sa zaviedla klasifikácia metód nakladania s odpadmi podľa kódov R1 aţ R13 pre 
metódy zhodnocovania odpadov a D1 aţ D15 pre metódy zneškodňovania odpadov. 
Od roku 2003 sa na bilancovanie vzniku odpadov a nakladania s nimi a nadväzne na 
identifikáciu prevádzkovaných zariadení na nakladanie s odpadmi pouţíva táto 
klasifikácia.  

Pri riešení problematiky odpadového hospodárstva na území mesta Hlohovec sme 
vychádzali z nasledovných materiálov: 

 Program odpadového hospodárstva (POH) SR do roku 2010 schválený uznesením 
vlády SR, 

 Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja do roku 2010. podkladový 
materiál, zatiaľ neschválený. 

 
POH mesta Hlohovec do roku 2010 nebol vypracovaný, nakoľko predpokladá 
vypracovanie a schválenie vyššie uvedených POH. Preto sme sa „opierali“ o POH 
mesta Hlohovec do roku 2005, ktorý je stále platný. POH významných producentov 
odpadov – ZENTIVA, a.s. Hlohovec a BEKAERT, a.s. sa nám nepodarilo získať.    
 
Tabuľka č. 1.5.1-1 Nakladanie s odpadom v okrese Hlohovec v roku 2004 

Kód 
nakladania 

Spôsob nakladania 
Mnoţstvo odpadu 

v tonách 

DO Odovzdanie na vyuţitie v domácnosti 3,1750 

D01 Uloţenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) 20073,3053 

D02 
Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo 

kalových odpadov v pôde atď.) 33,3200 

D08 
Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú 

zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z operácií 
označených ako D1 aţ D12 4,0000 
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Kód 
nakladania 

Spôsob nakladania 
Mnoţstvo odpadu 

v tonách 

D09 

Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej 
vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z 
operácií označených ako D1 aţ D12 (napr. Odparovanie, sušenie, 

kalcinácia atd) 0,2250 

D10 Spaľovanie na pevnine 452,2698 

D13 
Zmiešavanie alebo miešanie pred pouţitím niektorého spôsobu 

zneškodnenia označeného ako D1 aţ D12 4226,8122 

D14 
Uloţenie do ďalších obalov pred pouţitím niektorého spôsobu 

zneškodnenia označeného ako D1 aţ D12 57,0700 

D15 
Skladovanie pred pouţitím niektorého spôsobu zneškodnenia 

označeného ako D1 aţ D14 (okrem dočasného uloţenia pred zberom 
na mieste vzniku) 404,5210 

Spolu D zneškodnený odpad 25254,6983 

O Odovzdanie inej organizácii 328,6360 

R01 Vyuţitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 43375,1600 

R02 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel 612,6585 

R03 
Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú 

pouţívané ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných 
biologických transformačných procesov) 27306,1720 

R04 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 6732,9407 

R05 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov 372,2430 

R06 Regenerácia kyselín a zásad 0,8170 

R09 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné pouţitie 5,8000 

R10 
Úprava pôdy za účelom dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo 

alebo pre zlepšenie ţivotného prostredia 11560,5078 

R11 
Vyuţitie odpadov vzniknutých pri operáciách označených ako R1 aţ 

R10 2,2000 

R12 
Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z operácií 

označených ako R1 aţ R11 11,7870 

R13 
Skladovanie odpadov pred pouţitím niektorej z operácií označených 
ako R1 aţ R12 (okrem dočasného uloţenia pred zberom na mieste 

vzniku) 4079,9581 

Spolu R zhodnotený odpad 94060,2441 

Z Skladovanie odpadu 15,4460 

 Celková produkcia odpadov 119655,8493 

Zdroj: http://cms.enviroportal.sk/odpady/detail-nakladania.php 

 
Na území mesta sa vyprodukuje cca 80 % odpadov z celkového mnoţstva odpadov 
vzniknutých na území okresu Hlohovec (2004).  

Zber komunálneho odpadu v meste Hlohovec realizujú firmy TKO Ekopres II a Ekopres 
– Lobbe, s.r.o.  

Komunálny odpad na území mesta predstavoval v roku 2000 produkciu 5.113,3 t. 
Najviac odpadov bolo likvidovaných skládkovaním – 4.294,4 t, kompostovaním sa 
zhodnotilo 370,1 t a mnoţstvo 448,8 t predstavoval separovaný odpad na druhotné 
vyuţitie.    

Separovaný zber je na území mesta zavedený od roku 1994. Prebieha zber papiera, skla 
a plastov. Vyseparované zložky predstavovali v roku 2000 cca 15 %-ný podiel z celkového 
množstva komunálneho odpadu. Z domového odpadu sa okrem toho separujú aj ďalšie 
zložky (kovy, textil). 
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Likvidáciu problémových látok (pneumatiky, autobatérie) zabezpečuje tiež firma Ekopres 
Hlohovec. Na regionálnej skládke Hlohovec - Vlčie hory je v prevádzke kontajnerový zber 
PBL - akumulátorov, žiariviek a výbojok. 

Najväčší dopad na územie má zneškodňovanie odpadov skládkovaním. Okrem regionálnej 
skládky odpadov na lokalite Vlčie hory sa v riešenom území nachádza skládka (odkalisko) 
neaktívnych kalov, ktorú prevádzkuje JE Jaslovské Bohunice. Nachádza sa v tesnom 
dotyku so skládkou odpadov Vlčie hory - Hlohovec. 

Na území mesta Hlohovec sa v roku 2005 nachádzali nasledujúce skládky odpadov: 
 
Tabuľka č. 1.5.1-1 Nakladanie s odpadom v okrese Hlohovec v roku 2004 

Názov  
skládky 

Katastrálne 
územie 

Trieda  
skládky 

Predpokladaný  
rok ukončenia 

Voľná kapacita v  m
3
  

k 31.12.2004 
Zámer, ďalšia  

plánovaná kapacita 

Vlčie Hory Hlohovec O 2 020 11 127 
dobudovanie II. 

etapy 

Fe - kaly 
Hlohovec- 
Šulekovo 

O 2 022 73 282 - 

SE Atom. el. 
Hlohovec- 
Pastuchov 

O 2 020 196 526 - 

Zdroj: POH SR do roku 2010, 2007 

 
 Skládky odpadov 

 Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec 

Prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie odpadov s označením prevádzky 
Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec je spoločnosť Plastic People, s.r.o.. Skládka sa 
nachádza v katastrálnom území mesta Hlohovec a v súlade s udeleným povolením 
zneškodňuje najmä inertný, biologický, nebezpečný, nie nebezpečný odpad a iné 
druhy odpadov.  

Priestory skládky sa po jej naplnení postupne uzatvárajú a rekultivujú. Kaţdá skládka 
je vybavená vlastným monitorovacím systémom povrchových a podzemných vôd. 
Všetky priesakové kvapaliny z telesa skládky sú zachytené do bezodtokových 
retenčných nádrţí a po kontrole ich kvality sú odváţané do čistiarní odpadových vôd. 
Prevádzkové podmienky umoţňujú bezproblémový a plynulý pohyb dopravných 
prostriedkov po skládkach. 

Prevádzkovateľ zabezpečuje celé spektrum nakladania s odpadmi: odbery a analýzy 
vzoriek, zber odpadov od pôvodcov, preprava, skladovanie, úpravy a konečné 
zhodnocovanie alebo zneškodňovanie. Skládka má vlastnú certifikovanú cestnú váhu 
s elektronickým prepojením na počítač. 

Skládka odpadov Vlčie hory je vyuţívaná ako: 

a) Skládka nie nebezpečného odpadu 

Na Skládke odpadov Vlčie hory Hlohovec je moţné ukladať nasledujúce druhy 
odpadov vznikajúcich pôvodcom pri ich činnostiach: 

 biologicky rozloţiteľné odpady, 

 inertný odpad, 

 ostatné odpady okrem skupiny 20 – Komunálne odpady 

 komunálne odpady.  

Ďalšie odpady je moţné na skládku prevziať po konzultácii s riaditeľom prevádzky. 

b) Skládka nebezpečného odpadu  

Na Skládke odpadov Vlčie hory Hlohovec je moţné ukladať vyše 370 druhov 
nebezpečných odpadov vznikajúcich pôvodcom pri ich činnostiach.  

c) Skládka inertného odpadu a kompostáreň zeleného bioodpadu. 
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I.5.2.  Návrh opatrení na realizáciu koncepčno-systémových cieľov 
odpadového hospodárstva9 

 
 Materiálové zhodnocovanie odpadov  
 
Cieľ:  

Dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 50 % odpadov vo vzťahu k mnoţstvu odpadov 
vzniknutých v SR v roku 2010.  

Opatrenia: 

 podpora budovania chýbajúcich recyklačných kapacít a podpora separovaného 
zberu odpadov,  

 rozvoj technológií na materiálové zhodnocovanie odpadov zamerať na komodity s 
obsahom nebezpečných látok, resp. pri spracovaní ktorých nebezpečné odpady 
vznikajú, alebo môţu vznikať (napr. chladiacich a klimatizačných zariadení s 
obsahom CFC, HCFC alebo ortuti v iných elektrozariadeniach),  

 venovať pozornosť materiálovému zhodnocovaniu kompaktných odpadov, pre 
ktoré nie je moţnosť získať príspevok z Recyklačného fondu (elektrozariadenia, na 
ktoré sa nevzťahuje 7. časť zákona o odpadoch),  

 zamerať sa na materiálové zhodnocovanie plastov pre priemyselné pouţitie, s 
dôrazom na recykláciu týchto materiálov,  

 podporiť projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov 

 zvýšiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov kontrolou dodrţiavania 
ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3,  

 vykonávať účinnú kontrolu dodrţiavania zhodnocovania odpadov pred 
zneškodňovaním odpadov.  
 

 Energetické zhodnocovanie odpadov  
 

Cieľ:  

Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 10 % vo vzťahu k celkom 
vzniknutým odpadom v SR v roku 2010.  

Opatrenia:  

 spáliteľné odpady, ktoré nie je ekonomicky akceptovateľné materiálovo zhodnotiť, 
spracúvať na alternatívne palivo na energetické zhodnotenie v procese 
spoluspaľovania odpadov,  

 kapacitu spaľovacích zariadení pre odpady s vysokým spalným teplom 
optimalizovať na úroveň potrieb Nitrianskeho kraja a v súlade s mnoţstvom 
odpadu, pre ktoré je spaľovanie optimálny spôsob zhodnotenia,  

 spaľovanie odpadového dreva a inej biomasy rozvíjať v súlade s prirodzenými 
moţnosťami uplatnenia podľa miestnych podmienok,  

 vykonávať účinnú kontrolu dodrţiavania materiálového zhodnocovania odpadov 
prednostne pred energetickým zhodnocovaním.  
 

 Zneškodňovanie skládkovaním  
Cieľ:  

Zníţiť mnoţstvo skládkovaného odpadu na 24 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 
2010  

Opatrenia:  

 podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj 
recyklácie materiálov zo zhodnotiteľných odpadov,  

                                                        
9
  Prevzaté z Návrhu POH Trnavského kraja do roku 2010, (zatiaľ neschválený) 
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 zvyšovať mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) 
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. 
spracovaním na bioplyn),  

 zvyšovať účinnosť separovaného zberu odpadov z obalov v celej šírke materiálov 
pouţívaných pre tento účel,  

 prednostniť spaľovanie odpadov pred skládkovaním,  

 obmedzovať mnoţstvo inertného odpadu ukladaného na skládky a tento vyuţívať             
v cestnom staviteľstve alebo ako materiál pri uzatváraní skládky, rekultivačných 
prácach  a podobne,  

 zniţovať mnoţstvo odpadov podľa prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch, ktoré je 
potrebné pred uloţením na skládku stabilizovať,  

 minimalizovať mnoţstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky,  

 zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky, pre všetky triedy skládok.  
 

 Zneškodňovanie spaľovaním  
Cieľ:  

V roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním.  

Opatrenia  

 povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov len za energetického vyuţitia.  

Ciele boli stanovené v súlade s očakávaným vývojom v oblasti nakladania s jednotlivými 
druhmi odpadov, predovšetkým tých, pre ktoré sú stanovené limity zhodnocovania alebo je ich 
nakladanie inak regulované.  

Organizovať nakladanie s odpadmi z elektrozariadení tak, aby sa v stanovených časových 
horizontoch dosiahla v Nariadení vlády č. 388/2005 Z.z. uvedená úroveň zberu odpadu a limity 
pre zhodnocovanie a pre opätovné pouţitie a recykláciu jednotlivých kategórií elektrozariadení.  

Zároveň je potrebné organizovať nakladanie so starými vozidlami tak, aby boli dosiahnuté 
limity zhodnotenia, opätovného pouţitia a recyklácie v stanovených horizontoch podľa 
Nariadenia vlády č. 153/2004 Z.z.  

 
 Nakladanie s KO 
Ciele: 

 zníţiť skládkovanie KO 

 vytvoriť podmienky na zhodnotenie 67 414 t KO, najlepšie zvýšením separovaného 
zberu odpadov na obmedzenie mnoţstva zmesového komunálneho odpadu  
(20 03 01)  

Opatrenia:  

V oblasti materiálového zhodnocovania odpadov:  

 v maximálnej miere materiálovo zhodnotiť separovane zbierané zloţky 
komunálnych odpadov (podskupina 20 01),  

 zabrániť kontaminácii komunálnych odpadov problémovými látkami, ktoré 
zabraňuje ich materiálovému zhodnocovaniu.  

V oblasti separovaného zberu odpadov:  

 celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných 
zloţiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO),  

 separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky 
určujúce zloţenie KO (v závislosti od druhu bytovej výstavby),  

 zvýšiť účinnosť separovaného zberu papiera od občanov, najmä na miestach  
s vysokou koncentráciou obyvateľstva,  

 podstatne zvýšiť separovaný zber VKM a odpadov a iných odpadov z obalov,  
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 zaviesť separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov vo  väčších mestách 
(so zameraním na odpady 20 01 08, 20 02 01 a 20 02 03).  

  
 Separovaný zber 

Cieľ:  

Organizovať separovaný zber v komunálnej sfére tak, aby sa dosiahli pokroky v úrovni 
separácie odpadov podľa nasledovnej tabuľky. 

Rok 
Mnoţstvo vyseparovaného odpadu                

v kg/obyvateľa 
Podiel obyvateľov zapojených                      

do separovaného zberu v % 

2005 11 70 

2008 25 75 

2010 50 80 

Opatrenia:  

 pokračujúca podpora separovaného zberu v mestách a obciach Recyklačným 
fondom,  

 celoplošné zvyšovanie počtu separovaných zloţiek komunálneho odpadu,  

 zlepšovanie logistiky systémov separovaného zberu podľa miestnych podmienok 
(komplexné systémy zberu),  

 zvyšovanie zapojenia občanov do separovaného zberu zlepšovaním informovanosti 
a zvyšovaním ich environmentálneho povedomia,  

 

 Nakladanie s biologicky rozloţiteľnými odpadmi  

Cieľ 1:  

Do roku 2010 dosiahnuť 50 %-ný podiel materiálového zhodnotenia komunálnych 
biologicky rozloţiteľných odpadov  

Opatrenia:  

 podporovať všetky formy materiálového zhodnocovania (domáce, komunitné, 
priemyselné),  

 doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu biologicky rozloţiteľných 
odpadov z domácností a siete hotelových reštauračných zariadení (20 01 08),  

 vytvoriť podmienky zabraňujúce kontaminácii biologicky rozloţiteľných odpadov 
škodlivinami a spracovať receptúry pre celoročné kompostovanie,  

 postaviť priemyselné kompostárne pre väčšie mestá s ohľadom na miestne 
podmienky (počet obyvateľov, prevaha výstavby ...),  

 komplexne riešiť uplatnenie kompostov na trhu a zvyšovať mieru ich zhodnotenia 
spracovaním na substráty.  

 zvyšovať mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) 
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. 
spracovaním na bioplyn),  

Cieľ 2:  

Do roku 2010 zníţiť mnoţstvo biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov 
zneškodňovaných na skládkach o 6 % oproti roku 2005  

Opatrenia:  

 zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozloţiteľnými 
odpadmi  
v komunálnych odpadoch mestách a obciach,  

 vytvoriť podmienky na získavanie vstupnej suroviny pre celoročné kompostovanie,  
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 vytvoriť komplexnú infraštruktúru na materiálové zhodnocovanie biologicky 
rozloţiteľných odpadov kompostovaním. 
 

 Zneškodnenie zásob PCB a iných POPs  

Pri zneškodňovaní zásob PCB a ostatných POPs postupovať v súlade s Národným 
realizačným plánom pre POPs a podľa harmonogramu stanoveného Akčným plánom. 

Zmeny a doplnky ÚPN SÚ 2006 počítajú aj s postupnou rekultiváciou všetkých 
zostávajúcich skládok (environmentálnych záťaţí) na území mesta v zmysle následne 
spracovaného POH mesta Hlohovec.  

Najzávaţnejším problémom sa javí sanácia a rekultivácia starej uzatvorenej skládky 
odpadu  v mestskej časti Šulekovo, a to najmä v súvislosti s navrhovaným vytvorením 
plochy verejnej zelene ako „nárazníkového“ pásma medzi obytným územím MČ 04 – 
Šulekovo a priemyselným parkom.  

V súvislosti s tým bude potrebné zabezpečiť inţiniersko-geologický prieskum skládky 
s cieľom zistenia jej presného rozsahu, mocnosti skladovaných odpadov, ich zloţenia, 
skladby podloţia skládky ako aj moţného budúceho vplyvu skládky na ţivotné 
prostredie. 
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strediska preto ÚPN mesta viac neuvažuje. Navrhuje však postupné nahradenie pôvodnej 
výrobnej funkcie funkciou bývania (IBV). 

Ţivočíšnu produkciu firmy Food Farm, s.r.o. predstavuje jatočný roţný dobytok, dojnice  
a jatočné ošípané. Na stredisku v riešenom území však nie je situovaná ţiadna ţivočíšna 
výroba a preto nie je nutné definovať pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora. 

V areáli Mäsoproduktu Terezov sú vybudované ustajňovacie kapacity pre 15.000 ks 
výkrmových ošípaných. Ustajňovacie kapacity sa vyuţívajú len pre 4.000 ks ošípaných 
(prenájom PD Šúrovce). O ďalšom vyuţití areálu zatiaľ nie je rozhodnuté. Pásmo hygienickej 
ochrany hospodárskeho dvora predstavuje z hľadiska súčasného vyuţitia vzdialenosť 400 m 
od objektov ţivočíšnej výroby (s týmto PHO počíta aj ÚPN mesta), v prípade vyuţitia plnej 
kapacity (15.000 ks) by  bol rozsah PHO aţ 1.000 m. 

 

I.3.4. Návrh rozvoja poľnohospodárskej výroby 
 

Kapitola I.3.4. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení ďalších 
Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. mení nasledovne: 

Z hľadiska rastlinnej výroby nepredpokladá ÚPN mesta v návrhovom období  do r. 2025 
zásadné zmeny. Rozvíjať by sa mala špeciálna rastlinná výroba, najmä vinohradníctvo, kvôli 
zvýšenému záujmu zo strany fyzických osôb. 

Pôvodný ÚPN SÚ Hlohovec - Zmeny a doplnky z r. 1999 navrhoval postupné 
vymiestnenie ţivočíšnej výroby z hlavného strediska PD Hlohovec (MČ 03 – Juh) a jej 
nahradenie funkciami pridruţenej výroby PD, ako aj výrobno-obsluţnými funkciami iných 
subjektov. Tento zámer sa realizuje len čiastočne, pretoţe tam napriek likvidácii veľkochovu 
zajacov a značnej redukcii chovu HD naďalej zostáva chov výkrmových ošípaných.  

Napriek tejto skutočnosti počíta ÚPN mesta s úplným vymiestnením ţivočíšnej výroby 
(najmä chovu ošípaných) zo strediska PD v lokalite Zajačky v návrhovej etape rokov 2016-
2025 a vyuţitím areálu ako polyfunkčnej výrobno-obsluţnej zóny. 

 
 
 
 
 

I.4. Lesné hospodárstvo 
 

Kapitola I.4. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení ďalších 
Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. nemení  

 
 

 

 

I.5. Odpadové hospodárstvo 
 

Úvod ku kapitole I.5. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení 
ďalších Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. nemení  

 
 

I.5.1.  Súčasný stav nakladania s odpadmi 
 

Kapitola I.5.1. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení ďalších 
Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. nemení  
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I.5.2.  Návrh opatrení na realizáciu koncepčno-systémových cieľov 
odpadového hospodárstva9 

 

Kapitola I.5.2. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení ďalších 
Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. mení nasledovne: 

  
Materiálové zhodnocovanie odpadov  

 
Cieľ:  

Dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 50 % odpadov vo vzťahu k mnoţstvu odpadov 
vzniknutých v SR v roku 2010.  

Opatrenia: 

 podpora budovania chýbajúcich recyklačných kapacít a podpora separovaného zberu 
odpadov,  

 rozvoj technológií na materiálové zhodnocovanie odpadov zamerať na komodity  
s obsahom nebezpečných látok, resp. pri spracovaní ktorých nebezpečné odpady 
vznikajú, alebo môţu vznikať (napr. chladiacich a klimatizačných zariadení s obsahom 
CFC, HCFC alebo ortuti v iných elektrozariadeniach),  

 venovať pozornosť materiálovému zhodnocovaniu kompaktných odpadov, pre ktoré nie je 
moţnosť získať príspevok z Recyklačného fondu (elektrozariadenia, na ktoré sa 
nevzťahuje 7. časť zákona o odpadoch),  

 zamerať sa na materiálové zhodnocovanie plastov pre priemyselné pouţitie, s dôrazom 
na recykláciu týchto materiálov,  

 podporiť projekty na materiálové zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov 

 zvýšiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov kontrolou dodrţiavania 
ustanovenia podľa § 40c ods. 2 a 3,  

 vykonávať účinnú kontrolu dodrţiavania zhodnocovania odpadov pred zneškodňovaním 
odpadov.  
 

 Energetické zhodnocovanie odpadov  
 

Cieľ:  

Zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 10 % vo vzťahu k celkom vzniknutým 
odpadom v SR v roku 2010.  

Opatrenia:  

 spáliteľné odpady, ktoré nie je ekonomicky akceptovateľné materiálovo zhodnotiť, 
spracúvať na alternatívne palivo na energetické zhodnotenie v procese spoluspaľovania 
odpadov,  

 kapacitu spaľovacích zariadení pre odpady s vysokým spalným teplom optimalizovať  
na úroveň potrieb Nitrianskeho kraja a v súlade s mnoţstvom odpadu, pre ktoré je 
spaľovanie optimálny spôsob zhodnotenia,  

 spaľovanie odpadového dreva a inej biomasy rozvíjať v súlade s prirodzenými 
moţnosťami uplatnenia podľa miestnych podmienok,  

 vykonávať účinnú kontrolu dodrţiavania materiálového zhodnocovania odpadov 
prednostne pred energetickým zhodnocovaním.  
 

 Zneškodňovanie skládkovaním  
Cieľ:  

Zníţiť mnoţstvo skládkovaného odpadu na 24 % pre celkom vzniknutý odpad v roku 2010  

 

                                                        
9
  Prevzaté z Návrhu POH Trnavského kraja do roku 2010 (zatiaľ neschválený) 
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Opatrenia:  

 podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie 
materiálov zo zhodnotiteľných odpadov,  

 zvyšovať mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) 
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. 
spracovaním na bioplyn),  

 zvyšovať účinnosť separovaného zberu odpadov z obalov v celej šírke materiálov 
pouţívaných pre tento účel,  

 uprednostniť spaľovanie odpadov pred skládkovaním,  

 obmedzovať mnoţstvo inertného odpadu ukladaného na skládky a tento vyuţívať             
v cestnom staviteľstve alebo ako materiál pri uzatváraní skládky, rekultivačných prácach  
a podobne,  

 zniţovať mnoţstvo odpadov podľa prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch, ktoré je potrebné 
pred uloţením na skládku stabilizovať,  

 minimalizovať mnoţstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky,  

 zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky, pre všetky triedy skládok.  
 

 Zneškodňovanie spaľovaním  
Cieľ:  

V roku 2010 spaľovať odpad výlučne s energetickým zhodnocovaním.  

Opatrenia  

 povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov len za energetického vyuţitia.  

Ciele boli stanovené v súlade s očakávaným vývojom v oblasti nakladania s jednotlivými druhmi 
odpadov, predovšetkým tých, pre ktoré sú stanovené limity zhodnocovania alebo je ich nakladanie 
inak regulované.  

Organizovať nakladanie s odpadmi z elektrozariadení tak, aby sa v stanovených časových horizontoch 
dosiahla v Nariadení vlády č. 388/2005 Z.z. uvedená úroveň zberu odpadu a limity pre zhodnocovanie 
a pre opätovné pouţitie a recykláciu jednotlivých kategórií elektrozariadení.  

Zároveň je potrebné organizovať nakladanie so starými vozidlami tak, aby boli dosiahnuté limity 
zhodnotenia, opätovného pouţitia a recyklácie v stanovených horizontoch podľa Nariadenia vlády  
č. 153/2004 Z.z.  

 
 Nakladanie s KO 
Ciele: 

 zníţiť skládkovanie KO 

 vytvoriť podmienky na zhodnotenie 67 414 t KO, najlepšie zvýšením separovaného zberu 
odpadov na obmedzenie mnoţstva zmesového komunálneho odpadu  
(20 03 01)  

Opatrenia:  

V oblasti materiálového zhodnocovania odpadov:  

 v maximálnej miere materiálovo zhodnotiť separovane zbierané zloţky komunálnych 
odpadov (podskupina 20 01),  

 zabrániť kontaminácii komunálnych odpadov problémovými látkami, ktoré zabraňuje ich 
materiálovému zhodnocovaniu.  

V oblasti separovaného zberu odpadov:  

 celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných 
zloţiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO),  

 separačné systémy technicko-organizačne optimalizovať na miestne podmienky určujúce 
zloţenie KO (v závislosti od druhu bytovej výstavby),  
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 zvýšiť účinnosť separovaného zberu papiera od občanov, najmä na miestach  
s vysokou koncentráciou obyvateľstva,  

 podstatne zvýšiť separovaný zber VKM a odpadov a iných odpadov z obalov,  

 zaviesť separovaný zber biologicky rozloţiteľných odpadov vo  väčších mestách  
(so zameraním na odpady 20 01 08, 20 02 01 a 20 02 03).  

  
 Separovaný zber 

Cieľ:  

Organizovať separovaný zber v komunálnej sfére tak, aby sa dosiahli pokroky v úrovni 
separácie odpadov podľa nasledovnej tabuľky. 

Rok 
Mnoţstvo vyseparovaného odpadu                

v kg/obyvateľa 
Podiel obyvateľov zapojených                      
do separovaného zberu v % 

2005 11 70 

2008 25 75 

2010 50 80 

Opatrenia:  

 pokračujúca podpora separovaného zberu v mestách a obciach Recyklačným fondom,  

 celoplošné zvyšovanie počtu separovaných zloţiek komunálneho odpadu,  

 zlepšovanie logistiky systémov separovaného zberu podľa miestnych podmienok 
(komplexné systémy zberu),  

 zvyšovanie zapojenia občanov do separovaného zberu zlepšovaním informovanosti  
a zvyšovaním ich environmentálneho povedomia,  

 

 Nakladanie s biologicky rozloţiteľnými odpadmi  

Cieľ 1:  

Do roku 2010 dosiahnuť 50 %-ný podiel materiálového zhodnotenia komunálnych biologicky 
rozloţiteľných odpadov  

Opatrenia:  

 podporovať všetky formy materiálového zhodnocovania (domáce, komunitné, 
priemyselné),  

 doriešiť technicko-organizačné zabezpečenie zberu biologicky rozloţiteľných odpadov  
z domácností a siete hotelových reštauračných zariadení (20 01 08),  

 vytvoriť podmienky zabraňujúce kontaminácii biologicky rozloţiteľných odpadov 
škodlivinami a spracovať receptúry pre celoročné kompostovanie,  

 postaviť priemyselné kompostárne pre väčšie mestá s ohľadom na miestne podmienky 
(počet obyvateľov, prevaha výstavby ...),  

 komplexne riešiť uplatnenie kompostov na trhu a zvyšovať mieru ich zhodnotenia 
spracovaním na substráty.  

 zvyšovať mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) 
zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. 
spracovaním na bioplyn),  

Cieľ 2:  

Do roku 2010 zníţiť mnoţstvo biologicky rozloţiteľných komunálnych odpadov 
zneškodňovaných na skládkach o 6 % oproti roku 2005  

Opatrenia:  

 zaviesť systém evidencie a kontroly nakladania s biologicky rozloţiteľnými odpadmi  
v komunálnych odpadoch mestách a obciach,  

 vytvoriť podmienky na získavanie vstupnej suroviny pre celoročné kompostovanie,  
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 vytvoriť komplexnú infraštruktúru na materiálové zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných 
odpadov kompostovaním. 
 

 Zneškodnenie zásob PCB a iných POPs  

Pri zneškodňovaní zásob PCB a ostatných POPs postupovať v súlade s Národným 
realizačným plánom pre POPs a podľa harmonogramu stanoveného Akčným plánom. 

ÚPN mesta počíta aj s postupnou rekultiváciou všetkých zostávajúcich skládok 
(environmentálnych záťaţí) na území mesta v zmysle následne spracovaného POH mesta 
Hlohovec.  

Najzávaţnejším problémom sa javí sanácia a rekultivácia starej uzatvorenej skládky odpadu  
v mestskej časti Šulekovo, a to najmä v súvislosti s navrhovaným vytvorením plochy verejnej 
zelene ako „nárazníkového“ pásma medzi obytným územím MČ 04 – Šulekovo 
a priemyselným parkom.  

V súvislosti s tým bude potrebné zabezpečiť inţiniersko-geologický prieskum skládky  
s cieľom zistenia jej presného rozsahu, mocnosti skladovaných odpadov, ich zloţenia, 
skladby podloţia skládky ako aj moţného budúceho vplyvu skládky na ţivotné prostredie. 
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I. Ú Z E M I E   M E S T A    
 A   H O S P O D Á R S K Y   R O Z V O J 
 
 

I.1. Priemysel a stavebníctvo 
 

I.2. Nerastná surovinová základňa 
 

I.3. Poľnohospodárska výroba 
 

I.4. Lesné hospodárstvo 
 

Kapitoly I.1. aţ I.4. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení 
ďalších Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. nemenia  

 

I.5. Odpadové hospodárstvo 
 

Kapitola I.5. sa oproti Zmenám a doplnkom ÚPN SÚ Hlohovec 1999 v znení ďalších 
Zmien a doplnkov ÚPN SU Hlohovec podľa zoznamu v kapitole A.3. mení nasledovne: 

 

I.5.1.  Súčasný stav nakladania s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi na území mesta Hlohovec sa riadi zákonom č. 223/2011 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením mesta 
č.50/2001 o odpadoch. 

Kaţdý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:  

 zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste, 

 uţívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov 
v meste, 

 ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zloţky a drobné stavebné odpady 
na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich 
systému zberu komunálnych odpadov v meste. 
 

I.5.1.1. Zber odpadu 

Zber komunálneho odpadu zabezpečuje v súčasnosti na území mesta firma A.S.A. 
Hlohovec. 

Zber separovaného odpadu zabezpečuje v súčasnosti firma Ľubomír Kután, TKO 
Ekopres II. 

Zmluvným partnerom mesta na zber šatstva, pouţitých odevov obuvi a textilu je 
v súčasnosti firma A.S.A. Trnava spol., s r.o. 

Od septembra 2007 mesto prevádzkuje zberný dvor pre občanov na Priemyselnej ulici 
v Šulekove. 

V súčasnosti (september 2012) je pripravovaný zámer výstavby poľnohospodárskej 
bioplynovej stanice v areáli bývalej tehelne. 

Na území mesta sa v súčasnosti nachádzajú nasledujúce prevádzky na zber odpadov: 

1. .A.S.A. Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec   

 Prevádzka: Priemyselná ul. Hlohovec - Šulekovo, kapacita 50 t.   

2. METALUX, s.r.o., M. Benku 42, 920 01 Hlohovec 
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 Prevádzka: Šoltésova 22, 920 01 Hlohovec, kapacita 20 000 t (vydaný súhlas 
OUŢP na zber odpadov B/2012/00318/ŠSOH/Ţi s platnosťou do 30.5. 2015). 

 Prevádzka: areál ţelezničnej stanice Hlohovec, kapacita 5000 t (súhlas OUŢP 
na zber odpadov B/2012/00202/ŠSOH/Ţi s platnosťou do 30.3. 2015). 

3. Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín 

 Prevádzka: Seredská cesta 1038, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, kapacita 50 000 t 
(vydaný súhlas OUŢP na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 
B/2011/00549/ŠSOH/Ţi s platnosťou do 31.12. 2014).  

4. JUKOV - Juraj Kováč, Osloboditeľov 994, 920 03 Hlohovec - Šulekovo 

 Prevádzka: ul. Osloboditeľov, parc. č. 741, Hlohovec - Šulekovo, kapacita 500 t 
(vydaný súhlas OUŢP na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 
B/2011/00148/ŠSOH/Ţi s platnosťou do 30.3.2014). 

5. Plastic People, s.r.o., Gunduličova 4, 811 05 Bratislava 

 Prevádzka: areál Skládky Vlčie hory Hlohovec, kapacita 15 000 t (vydaný súhlas 
OUŢP na zber odpadov z elektrozariadení B/2012/00227/ŠSOH/Ţi s platnosťou 
do 31.3.2015).  

6. Ľubomír Kután, TKO Ekopres II., Šafárikova 26, 920 01 Hlohovec 

 Prevádzka: bagrovisko v časti sv. Peter, kapacita 10 000 t.  

 

7. Poľnohospodárske druţstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec (vydaný 
súhlas OUŢP na zhromaţďovanie a zhodnocovanie odpadov B/2011/00328/ŠSOH/Ţi 
s platnosťou do 30.6. 2014) 

 

Na území mesta Hlohovec boli v predchádzajúcich rokoch vyprodukované nasledovné 
mnoţstvá odpadov: 

Tab. I.5.1.1-1 Mnoţstvo komunálneho odpadu produkované na území mesta 
Hlohovec 

 

Rok Mnoţstvo komunálneho odpadu v tonách 

2007 10.571 

2008 10.655 

2009 11.003 

2010 12.345 

2011 12.940 

Tab. I.5.1.1-2 Mnoţstvo vyseparovaných komodít na území mesta Hlohovec 
(v tonách) 

 

Katalógové číslo - druh komodity 2008 2009 2010 2011 

20 01 01 - papier 237,23 208,05 290,62 276,67 

20 01 02 - sklo 99,98 85,61 130,13 122,87 

20 01 39 - plasty 57,97 75,09 105,83 105,97 

16 01 03 opotrebované pneumatiky 20,00 28,55 42,23 27,29 

13 02 08 odpadové oleje  3,00 4,15 5,19 6,453 

15 01 05 viacvrstvové kombinované materiály 7,04 8,02 10,06 10,14 

20 01 40 kovové obaly 5,01 5,04 6,02 6,12 

Pozn. Mnoţstvo vyseparovaného papiera je uvedené vrátane školského zberu papiera 

Zdroj: Údaje MSÚ Hlohovec, 2012 
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Tab. I.5.1.1-2 Mnoţstvo biologicky rozloţiteľného odpadu vyseparované na území 
mesta Hlohovec (v tonách) 

 

Druh odpadu 2008 2009 2010 

Biologicky rozloţiteľný odpad 776,06 864,35 1035,78 

 

 

I.5.1.2. Skládky odpadov 
 

Na území mesta sa v súčasnosti nachádzajú nasledujúce skládky odpadov: 

1. DH Ekologické sluţby, s.r.o., Paulínska 24, 917 00 Trnava 

Skládka ţelezitých kalov, Šulekovo (vydaný súhlas OUŢP na prevádzkovanie 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním do 31.12.2012 a vydaný súhlas 
OUŢP na uzavretie a rekultiváciu skládky ţelezitých kalov (B/2010/00024/ŠSOH/Ţi)) 

 

 Trieda skládky: skládka na nie nebezpečný odpad 

 Celková kapacita: 160 000 m3 

 Celková plocha skládky. 52 900 m2 

 Voľná kapacita skládky: 70 500 t 

  

2. Plastic People, s.r.o., Gunduličova 4, 811 05 Bratislava 

 Skládka odpadov Vlčie hory, Hlohovec  

 
 

I.5.1.2.1. Skládka odpadov Vlčie hory, Hlohovec 
 

Skládka sa nachádza v katastrálnom území mesta Hlohovec a v súlade s udelenými 
povoleniami zneškodňuje najmä inertný, biologický, nebezpečný, nie nebezpečný 
odpad a iné druhy odpadov (vydaný súhlas OUŢP na prevádzkovanie zariadenia 
na zneškodňovanie odpadov skládkovaním na skládke inertného odpadu v lokalite 
Vlčie hory  B/2011/00651/ŠSOH/Ţi). 

 

Skládka odpadov Vlčie hory je vyuţívaná ako: 

1.  skládka na nie nebezpečný odpad s celkovou kapacitou 415.000 m3 s kapacitou 
nádrţe na priesakové kvapaliny (PK) 1.400 m3, (skládka má vydané integrované 
povolenie č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 z 26.9.2007, ktoré bolo zmenené 
ďalšími troma rozhodnutiami : 10448-42645/37/2008/Zál/373901107/Z2 z 18.12.2008, 
3111-16295/37/2009/Sta,Zál/370400104/Z3 z 19.5.2009, 6968-
24459/37/2009/Zál/370400104/Z4 z 27.7.2009). 

 začiatok prevádzky skládky: 1.1.1994 

 celková kapacita: 415.000 m3, 

2. skládka na nebezpečný odpad (2 kazety) – pôvodné objekty skládka kalov a objekt 
skládka priemyselných odpadov (objekty povolené rozhodnutím OUŢP Hlohovec 
č.j. 961/92-Mi z 22.1.1993) 

 Skládka kalov 

- začiatok prevádzky skládky: júl 2006 

- kapacita zariadenia: 7 400 m3 

- plocha skládky: 4 500 m2 
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 Skládka priemyselných odpadov 

- začiatok prevádzky skládky: júl 2009 

- kapacita zariadenia: 4 700 m3 

- plocha skládky: 2 364 m2, 

3.  skládka na inertný odpad (povolená mestom Hlohovec rozhodnutím č.j. 445/2006- 
AM z 20.12.2006) 

 plocha skládky: 3.150 m2 

 celkový objem: 30.160,7 m3, 

4. hospodársky dvor a prístupová cesta povolené na zmenu vyuţitia pre potreby 
kompostovania zeleného bioodpadu, 

5.  zariadenie na zber vybraných druhov NO  

 priemerné ročné mnoţstvo zozbieraných NO: do 3,5 t 

6.  zberný dvor na zhromaţďovanie a mechanickú úpravu vybraných druhov ostatných 
odpadov (PET, fólie, papier).  

 priemerné ročné mnoţstvo odpadov: cca 650 t. 

 

Zvozový región 

Zvozový región areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory zahŕňa nasledovné mestá 
a obce: Pezinok, Púchov, Galanta, Topoľčany, Trenčín, Bratislava, Trnava, Hlohovec, 
Piešťany, Leopoldov, Nitra, Sereď, Vrbové, Nové Mesto nad Váhom, Lukáčovce, 
Bojničky, Madunice, Drahovce, Bučany, Pastuchov, Šulekovo, Dolné Otrokovce, Horné 
Otrokovce, Brestovany, Jaslovské Bohunice, Trakovice, Kľačany, Dvorníky, Alekšince, 
Sasinkovo, Sokolovce, Rišňovce, Čachtice, Červeník, Suchá nad Parnou, Merašice, 
Horné Obdokovce, Dolné Trhovište, Horné Trhovište, Koplotovce, Tekoľdany, Jalšové, 
Tepličky, Zohor. 

 

Rozvojové zámery 

Aktuálne zámery prevádzkovateľa skládky rátajú so: 

 zvýšením kapacity skládky nie nebezpečných odpadov zo súčasných 415 000 m3 
o cca 264 500 m3 

 vybudovaním nových kapacít na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
skládkovaním o objeme 11000 a 10000 m3 

 vybudovaním plochy pre biodegradáciu odpadov znečistených ropnými látkami 

 dobudovaním kompostárne 

 rekultiváciou skládky kalov a skládky na priemyselný odpad  

S realizáciou plánovaných zámerov je uvaţované v rámci existujúceho areálu. 

Zdroj:  Zámer, Dobudovanie areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory – Hlohovec, Habanreal, spol. 
s r.o., Enviroconsult, spol. s r.o., jún 2012 

 

I.5.1.2.2. Evidované skládky a environmentálne záťaţe na území mesta 

Podľa podkladov MŢP SR. Odbor štátnej geologickej správy sú na území mesta 
evidované nasledovné skládky odpadov 

 1 sanovaná skládka odpadov,  

 8 upravených (prekrytie terénne úpravy a pod.) skládok odpadov, 

 2 prevádzkované skládky odpadov, 

 1 odvezená/upravená skládka odpadov 
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Podľa podkladov MŢP SR. Odbor štátnej geologickej správy sú na území mesta 
evidované nasledovné environmentálne záťaţe: 

Tab. I.5.1.2.2-1 Environmentálne záťaţe evidované na území mesta Hlohovec 

 

Názov EZ Názov lokality Druh činnosti Registrovaná ako 

1. 
HC (002) / Hlohovec – 
Jašter – ČS PHM 

Jašter – ČS 
PHM 

čerpacia stanica 
PHM 

sanovaná/ 
rekultivovaná 
lokalita 

2. 
HC (004) / Hlohovec – 
Soroš - skládka 

Soroš - skládka 
skládka 
priemyselného 
odpadu 

sanovaná/ 
rekultivovaná 
lokalita 

3. 
HC (003) / Hlohovec – 
olejové 
hospodárstvo OTC 

olejové 
hospodárstvo 
OTC 

energetika 
sanovaná/ 
rekultivovaná 
lokalita 

4. 

HC (003) / Hlohovec – 
priemyselný areál 
(vrátane bývalej 
Drôtovne) 

priemyselný 
areál (vrátane 
bývalej 
Drôtovne) 

spracovanie 
kovov 

EZ so strednou 
prioritou 

5. 
HC (001) / Hlohovec – 
areál Zentiva 

areál Zentiva 
farmaceutická 
výroba 

EZ s nízkou 
prioritou 

6. 
HC (002) / Hlohovec – 
Patuchov – skládka 
neaktívnych kalov 

Pastuchov – 
skládka 
neaktívnych 
kalov 

skládka 
priemyselného 
odpadu 

EZ s nízkou 
prioritou 

7. 
HC (004) / Hlohovec – 
Šulekovo – Fe-kaly 

Šulekovo – Fe-
kaly 

skládka 
priemyselného 
odpadu 

EZ so strednou 
prioritou 

8. 
HC (005) / Hlohovec – 
Šulekovo – skládky 
TKO 

Šulekovo 
skládky TKO 

skládka 
komunálneho 
odpadu 

EZ so strednou 
prioritou 

Zdroj: MŢP SR. Odbor štátnej geologickej správy, jún 2012 
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Obr. I.5.1.2.2-1 Schéma lokalizácie skládok a EZ na území mesta Hlohovec 

 
 

 

I.5.1.3. Zámery mesta Hlohovec v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
 
1. Zabezpečovanie sluţieb na úseku nakladania s komunálnymi odpadmi smerujúce 

k uplatňovaniu ucelenej komplexnej realizácie sluţieb jednou spoločnosťou. 

2. Príprava projektu a realizácia výstavby kompostoviska do r. 2013 na zabezpečenie 

riešenia zberu a likvidácie biologického odpadu. 
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I.5.2. Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015 

Od roku 1993 sú v Slovenskej republike (SR) v súlade so štátnou environmentálnou 
politikou pre potreby definovania úloh strategického a koncepčného rozvoja 
odpadového hospodárstva z úrovne štátu vypracúvané Programy odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR). POH SR spracovaný na roky 2011 – 
2015, schválený uznesením vlády SR č. 69 z 22. február 2012, je v poradí piatym 
programom, ktorého úlohou je poskytnúť komplexný pohľad na ďalší rozvoj 
odpadového hospodárstva v SR nadväzne na výsledky dosiahnuté 
v predchádzajúcom programovacom období a s ohľadom na všetky zmeny, ktorými 
prešla SR v procese budovania odpadového hospodárstva. 

Program odpadového hospodárstva mesta Hlohovec na roky 2011-2015 nie je 
v súčasnej dobe (október 2012) schválený. Rovnako program odpadového 
hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011-2015 je v súčasnosti v procese prípravy 
a jeho schválenie sa predpokladá aţ na konci roku 2012. 

Platným dokumentom pre územie mesta Hlohovec je tak Program odpadového 
hospodárstva SR na roky 2011-2015.  

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je minimalizácia 
negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a ţivotné 
prostredie, ako aj obmedzovanie vyuţívania zdrojov a uprednostňovanie praktického 
uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná v článku 
4 novej rámcovej smernice o odpade: 

a) predchádzanie vzniku, 

b) príprava na opätovné pouţitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

Strategickým cieľom odpadového hospodárstva SR je odklonenie odpadov 
od skládkovania, resp. zniţovanie mnoţstva odpadov ukladaných na skládky 
odpadov. 

K tomu je potrebné: 

 zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, zniţovanie nebezpečných 
vlastností odpadov a na podporu opätovného pouţitia výrobkov, 

 zaviesť integrované systémy nakladania s odpadmi v danom území, ktoré by boli 
spojené s racionálnym vyuţitím energie vyrobenej z odpadov v tomto území, 

 zaviesť podporu pouţívania materiálov získaných z recyklovaných odpadov 
na výrobu výrobkov a zlepšenie trhových podmienok pre takéto materiály, 

 zvýšiť mieru materiálového zhodnocovania odpadov a energetického 
zhodnocovania odpadov. 

Pre vybrané prúdy odpadov sú v súlade s poţiadavkami európskej legislatívy 
stanovené nasledovné špecifické ciele. 

 

I.5.2.1. Komunálne odpady 
 

Pre komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele (v zmysle poţiadaviek novej 
rámcovej smernice o odpade): 

 do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné pouţitie a recykláciu odpadu 
z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa moţnosti z iných zdrojov, 
pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej 
na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov. 
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 Pre biologicky rozloţiteľné komunálne odpady sú stanovené nasledovné ciele 
(v zmysle poţiadaviek smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach 
odpadov): 

 do roku 2013 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných 
komunálnych odpadov na 50 % z celkového mnoţstva (hmotnosti) biologicky 
rozloţiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995; 

 do roku 2015 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných 
komunálnych odpadov na 45 % z celkového mnoţstva (hmotnosti) biologicky 
rozloţiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995; 

 do roku 2020 zníţiť mnoţstvo skládkovaných biologicky rozloţiteľných 
komunálnych odpadov na 35% z celkového mnoţstva (hmotnosti) biologicky 
rozloţiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

Definícia biologicky rozloţiteľných odpadov a východiskové mnoţstvo na stanovenie 
plnenia uvedeného cieľa sú dané v Stratégii obmedzovania ukladania biologicky 
rozloţiteľných odpadov na skládky odpadov prijatej vládou SR uznesením č. 904/2010 
z 15. decembra 2010. 

 

I.5.2.2. Biologické odpady 
 

Pre biologické odpady sú (v zmysle poţiadaviek novej rámcovej smernice o odpade) 
stanovené nasledovné ciele: 

 zaviesť separovaný zber biologických odpadov s cieľom vykonávať kompostovanie 
alebo anaeróbne spracovanie odpadu; v prípade odpadov z potravín zabezpečiť 
zhodnotenie 90 % vzniknutých odpadov a z toho 80% vyuţiť na výrobu bioplynu 
a 20% na výrobu kompostu; 

 spracúvať biologický odpad spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany 
ţivotného prostredia; 

 zvýšenie podielu zhodnocovania čistiarenských kalov z čistenia komunálnych 
odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne 
odpadové vody za účelom zlepšenia pôdnych vlastností najmenej na 85% 
z celkového mnoţstva vzniknutých čistiarenských kalov z čistenia komunálnych 
odpadových vôd a odpadových vôd s podobnými vlastnosťami ako komunálne 
odpadové vody. 

 

I.5.2.3. Elektroodpad 
 

Pre odpady z elektrických a elektronických zariadení (elektroodpad) sú dané 
nasledovné ciele (v zmysle poţiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení): 

 ročne vyzbierať najmenej 4 kg elektroodpadov z domácností na obyvateľa; 

 ročne zabezpečiť nasledovné miery zhodnotenia a recyklácie elektroodpadov 
 

 

 

 

 

 

 

 



ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012      Územie mesta a hospodársky rozvoj 

 

AUREX, s.r.o. Bratislava, október 2012  40
  

Tab. I.5.2.3-1 Stanovené miery zhodnotenia odpadov 

 
 
I.5.2.4. Odpady z obalov 

 

Pre odpady z obalov je (v zmysle poţiadaviek smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2004/12/ES z 11. februára 2004, v znení smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005 a v znení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009) daný nasledovný 
cieľ: 

- ročne zabezpečiť nasledovné miery zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov 
 

Tab. I.5.2.4-1 Záväzné limity zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov 

 

 

 



ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012      Územie mesta a hospodársky rozvoj 

 

AUREX, s.r.o. Bratislava, október 2012  41
  

POZNÁMKY: 

1.  Za obaly z jedného materiálu sa povaţujú obaly, v ktorých jeden obalový materiál tvorí aspoň 70 % 
hmotnosti obalu. 

2.  Vzťahuje sa na zabezpečenie celkového zhodnotenia alebo spálenia v spaľovniach s energetickým 
zhodnocovaním najmenej 60 % hmotnosti odpadov z obalov k celkovej hmotnosti obalov uvedených 
na trh alebo pouţitých na balenie alebo plnenie výrobkov do obalov najneskôr do 31. decembra 2012 

3.  Vzťahuje sa na zabezpečenie celkovej recyklácie najmenej 55 % hmotnosti odpadov z obalov 
k celkovej hmotnosti obalov uvedených na trh alebo pouţitých na balenie alebo plnenie výrobkov 
do obalov najneskôr do 31. decembra 2012 

 

I.5.2.5. Batérie a akumulátory 
 

Pre pouţité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele (v zmysle poţiadaviek 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách 
a akumulátoroch a o pouţitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 
91/157/EHS v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. 
novembra 2008): 

 dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 25 % do 26. 
septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016; pre automobilové a priemyselné 
batérie a akumulátory 96 % aţ 98 %, 

 dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť: 

a)  90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane 
recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez 
nadmerných nákladov, 

b)  75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií 
a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky 
dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov, 

c)  60 priemerných hmotnostných percent ostatných pouţitých batérií 
a akumulátorov; 

 pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie 
u autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EÚ). 

 

I.5.2.6. Staré vozidlá 
 

Pre staré vozidlá sú (v zmysle poţiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení zmien a doplnkov) 
dané nasledovné ciele: 

 zabezpečiť prevzatie všetkých vozidiel po ukončení ţivotnosti 

 najneskôr do 1. januára 2015 zabezpečiť plnenie nasledovných limitov opätovného 
pouţitia, zhodnotenia a recyklácie  

Tab. I.5.2.6-1 Limity opätovného pouţitia, zhodnotenia a recyklácie starých vozidiel 

 



ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012      Územie mesta a hospodársky rozvoj 

 

AUREX, s.r.o. Bratislava, október 2012  42
  

I.5.2.7. Opotrebované pneumatiky 
 

Pre opotrebované pneumatiky je daný (v zmysle poţiadaviek smernice Rady 
1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov) nasledovný cieľ: 

 ţiadne skládkovanie opotrebovaných pneumatík. 

 

I.5.2.8. Stavebný a demolačný odpad 
 

Pre stavebný a demolačný odpad sú (v zmysle poţiadaviek novej rámcovej smernice 
o odpade) stanovené nasledovné ciele: 

 do konca roka 2015 zvýšiť prípravu na opätovné pouţitie, recykláciu a zhodnotenie 
stavebného odpadu (s výnimkou odpadu 17 05 04 zemina a kamenivo kategórie O) 
najmenej na 35% hmotnosti vzniknutého odpadu. 

 

I.5.2.9. Odpady s obsahom PCB a zariadenia kontaminované PCB 
 

Ciele pre odpady s obsahom polychlórovaných bifenylov a zariadenia kontaminované 
polychlórovanými bifenylmi sú (v zmysle poţiadaviek smernice Rady č. 1996/59/ES 
zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov 
a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) a v zmysle poţiadaviek Štokholmského 
dohovoru) nasledovné: 

 do konca roka 2015 pripraviť podmienky tak, aby bolo moţné do konca roka 2028 
zabezpečiť environmentálne prijateľné nakladanie s odpadom kvapalín a zariadení 
kontaminovaných PCB s obsahom viac ako 0,005 percenta PCB, 

 do konca roka 2015 pripraviť podmienky tak, aby bolo moţné do konca roka 2025 
zabezpečiť identifikáciu, označenie a zneškodnenie zariadení obsahujúcich: 

a)  viac ako 10 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov, 

b)  viac ako 0,05 % PCB a s objemom väčším ako 5 litrov, 

c)  viac ako 0,005 % PCB a s objemom väčším ako 0,05 litra. 

 
I.5.2.10. Odpadové oleje 

 

Odpadové oleje sú vymedzené v § 42 ods. 1 zákona o odpadoch. Vznikajú vyradením 
motorových, prevodových, hydraulických, turbínových, elektroizolačných, 
teplonosných a iných olejov z prevádzky po skončení doby ich ţivotnosti, v dôsledku 
ich znečistenia mechanickými látkami, vodou, prevádzkovými kvapalinami 
a produktmi degradácie spôsobenej oxidáciou alebo tepelným namáhaním 
pôvodných, teda čerstvých olejov a ich prísad obsahujúcich v niektorých prípadoch aj 
kovy. Špecifikom pouţívania čerstvých olejov je, ţe niektoré druhy olejov sa 
pri pouţití spotrebúvajú celkom, iné v menšej miere. Reţim osobitného nakladania 
s odpadovými olejmi upravuje najmä § 42 ods. 4 zákona o odpadoch, v ktorom sa 
ustanovuje pre drţiteľa odpadových olejov povinnosť prednostne zabezpečiť ich 
zhodnotenie regeneráciou, ale iba ak to technické, ekonomické a organizačné 
podmienky dovoľujú. 

Nová rámcová smernica o odpade zachová povinnosť členských štátov zabezpečiť 
zber odpadových olejov, ale uţ bez uprednostňovania ich regenerácie zrušením 
povinnosti drţiteľa odpadových olejov prednostne zabezpečiť ich zhodnotenie 
regeneráciou. Ustanovenie priority regenerácie je na základe uvedeného ponechané 
na rozhodnutie jednotlivých členských štátov. Ciele v oblasti nakladania 
s odpadovými olejmi nie sú v právnej úprave SR a EÚ kvantifikované. To znamená, 
ţe nie sú ustanovené záväzné limity pre materiálové zhodnocovanie (regeneráciu) 
a energetické zhodnocovanie odpadových olejov. Z uvedených dôvodov sú ciele 
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stanovené na základe východiskového stavu, ku ktorému SR dospela na konci 
programového obdobia POH SR na roky 2006 – 2010. 

Vzhľadom na skutočnosť, ţe v SR sú vybudované dostatočné kapacity, materiálové 
zhodnocovanie zostáva prioritou aj pre obdobie rokov 2011 – 2015. Na základe vyššie 
uvedeného Vyhodnotenia POH SR a Komoditného programu sektora odpadových 
olejov Recyklačného fondu na roky 2006 - 2010 sú stanovené ciele na rok 2015 
nasledovne: 

Tab. I.5.2.10-1 Limity materiálového a energetického zhodnocovania odpadových 
olejov 

 

Zdroj: POH SR na roky 2011-2015, MŢP SR 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Občania mesta H l o h o v e c 

L U ÍW 

Mesto Hlohovec 

Mestský úrad v Hlohovci 

Peter Dvoran 

Primátor úradu 

M. R. Štefánika 1 

t,M ' , 4 ^ M V Í 920 01 Hlohovec 

V Hlohovci 31.01.2013 

VEC: ŽIADOSŤ 

K NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV K ÚZEMNÉMU PLÁNU MESTA HLOHOVEC 2011/2012 

Vážený pán primátor. 

Ďakujeme Vám za Váš list zo dňa 18.12.2012 číslo 45522-45529/2012/3774, ktorým reagujete na naše pripomienky 

k návrhom zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta Hlohovec týkajúcich sa kapitoly Odpadové hospodárstvo - skládka 

Vlčie hory. 

V obsiahlom dokumente nás informujete, že: 

• pripomienky sme zaslali po termíne 

• naše pripomienky sú skôr formálny problém 

• predpokladáte, že zmeníme náš postoj 

• naša požiadavka je bezpredmetná 

• a že predložíte Mestskému zastupiteľstvu pri schvaľovacom procese ZaD 2011/2012 riešenie s dvomi 

alternatívami. Alternatívu A - ponechaním kapitoly 1.5 bez zmeny (bez vypustenia nami požadovaného textu) 

a Alternatívu B s vypustením nami požadovaného textu 

Vážený pán primátor, my dolupodpísaní občania mesta Hlohovec s uvedeným postupom nesúhlasíme a opätovne Vás 

zdvorilo žiadame, aby z návrhu ZaD 2011/2012 boli vypustené doslovné citácie zo Zámeru na dobudovanie areálu 

odpadového hospodárstva Vlčie hory spoločnosti Plastic people, s.r.o.: 

Zväzový región 
Zväzový región areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory zahŕňa mestá a obce: 
Pezinok, Puchov, Galanta, Topoľčany, Trenčín, Bratislava, Trnava, Hlohovec, Piešťany, Leopoldov, Nitra, Sereď, Vŕbové, 
Nové Mesto nad Váhom, Lukáčovce, Bojničky, Madunice, Drahovce, Bučany, Pastuchov, Šulekovo, Dolné Otrokovce, 
Horné Otrokovce, Brestovany, Jaslovské Bohunice, Trakovice, Kľačany, Dvorníky, Alekšince, Sasinkovo, Sokolovce, 
Rišňovce, Čachtice, Červeník, Suchá nad Parnou, Merašice, Horné Obdokovce, Dolné Trhovište, Horné Trhovište, 
Koplotovce, Tekoľdany, Jalšové, Tepličky, Zohor. 

Rozvojové zámery 

Aktuálne zámery prevádzkovateľa skládky rátajú so: 

> Zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečných odpadov z pôvodných 415 000 m3 o cca 264 500 m3 



> Vybudovanie nových kapacít na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skládkovaním o objeme 11000 a 10000 
m3 

> Vybudovanie plochy pre biodegradáciu odpadov znečistených ropnými látkami 
> Dobudovanie kompostárne 
> Rekultivácia skládky kalov (SO 08) a skládky na priemyselný odpad (SO 09) 

S realizáciou plánovaných zámerov je uvažované v rámci existujúceho areálu. 

Vážený pán primátor, vezmúc na zreteľ všetky skutočnosti a zistenia, ktoré sa vyskytli od júna 2012, kedy prevádzkovateľ 

predložil zámer dotknutým orgánom v schvaľovacom procese EIA, nevidíme dnes žiaden skutočný a relevantný dôvod, aby 

sa v dokumente ZaD 2011/2012 citovali rozvojové zámery spoločnosti Plastic People s.r.o. 

A pokiaľ úsek územného plánu a urbanistiky reprezentovaný jedinou osobou Vášho úradu zdieľa názor stávajúceho 
prevádzkovateľa skládky odpadov Vlčie hory spoločnosti PPsro, že vymedzené územie OH4 v zmysle Územného plánu mesta 
Hlohovec je treba optimálne využiť pre zvozový región od Žiliny po Bratislavu so zámerom likvidovať v budúcnosti 
nebezpečný a nie nebezpečný odpad skládkovaním, tak zdôrazňujeme, že tento názor zásadne odmietame. 

Okrem toho si dovoľujeme upriamiť pozornosť na závažné nedostatky v Zámere na dobudovanie odpadového 

hospodárstva Vlčie hory. Odporúčame úseku územného plánu a urbanistiky preveriť niektoré informácie, nie všetky sú 

správne, napr: dátumy začatia a hlavne čísla platných povolení na prevádzku skládok nebezpečného odpadu. 

V strategickom dokumente v roku 2013 citovať neplatné povolenia na skládky nebezpečných odpadov z roku 1993, kedy 

prevádzkovateľom bola bývala Slovakofarma, vnímame ako závažný nedostatok. Obvodný úrad životného prostredia 

Trnava, pracovisko Hlohovec rozhodnutím zo dňa 13.12.2012 č. B/2012/00782/ŠSOH/Ži nám povolenie č. 961/92-Mi 

z 22.01.1993 vydané OÚŽP Hlohovec citované zo zámeru v rámci aktualizácie kapitoly 1.5 na strane 34 neposkytol z dôvodu, 

že toto predmetné povolenie nevydal. Navyše obe skládky nebezpečných odpadov sú povolené podľa novej legislatívy 

a zákona o odpadoch. A v zmysle daných povolení by mali byť i prevádzkované a kontrolované. Nevedomosť, ktoré 

povolenia na prevádzku skládok nebezpečného odpadu sú platné, nás len naďalej utvrdzuje v neistote, ako sú 

prevádzkované a kým sú tieto skládky kontrolované. 

Vážený pán primátor, vyjadrenie slobodného názoru občanov mesta Hlohovec k strategickým dokumentom a projektom 

ako sú zmeny územného plánu a rozširovanie skládky odpadov Vlčie hory veríme, že vnímate ako náš záujem o veci 

verejné. Patrí to k našim ústavným právam i povinnostiam. Preto Vaše vyjadrenie - „zbytočné prieťahy pri schvaľovacom 

procese „ (str. 4 prvý odsek Vášho listu) dovoľte, aby sme považovali za nedorozumenie. 

S úctou 

/n 
Lívia Borčányová ^ 

Miloslav Baránek 

Miroslav Kollár 

tmann 

Edita Baránková 
A , /I 

\ m U 11 Július Horváth 

Miloš Borčány ÍL Jozef Zelenay 

. Miloslav Drgoň 



MESTO HLOHOVEC 
M. R. Štefánika 1, 920 21 Hlohovec 

podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavu je/S Hlohovec 
/31.1.2013 2476-2481/2013/191 Ing.Danišovičová/033-736821 1 07.02.2013 

gabriela.danisovicova@hlohovec.sk 
úsek územného plánu a urbanistiky, č.d.306 

Vec: 
Stanovisko k listu zo dňa 31.1.2013 - k žiadosti k n á v r h u Zmien a d o p l n k o v k Ú z e m n é m u plánu 
mesta Hlohovec 2011/2012 

Mesto Hlohovec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa §16 ods. 2 a §18 ods.4 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, Vám na základe pripomienok, ktoré ste doručili ako občania mesta 
Hlohovec (ako fyzické osoby, ktoré boli na liste aj podpísané) listom zo dňa 31.1.2013 písomne dňa 
4.2.2013 dáva stanovisko k Vášmu listu zo dňa 31.1.2013. 

V liste zo dňa 18.12.2012 č.45522-45529/2012/3774 Vám už bolo odpovedané, že v rámci 
podkladov predložených na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec bude predložený 
návrh na vypustenie Vami požadovaného textu z návrhu ZaD 2011/2012 (textovej časti smernej časti 
návrhu). O konečnom stave rozhodnú poslanci mesta Hlohovec. Návrh ZaD 2011/2012 tento text 
obsahoval v predloženom návrhu ZaD 2011/2012 (október 2012) od spracovateľa návrhu (na základe 
odovzdaných podkladov k problematike odpadového hospodárstva), v tomto znení bol verejne 
prerokovaný podľa príslušných ustanovení stavebného zákona a taktiež aj ako strategický dokument 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom z hľadiska dotknutých orgánov, 
poslancov, hlavného architekta mesta Hlohovec, odborných oddelení a komisií MsZ k nemu neboli 
uplatnené žiadne pripomienky v danej veci. Taktiež z verejnosti v zákonom stanovených lehotách neboli 
uplatnené pripomienky v danej veci. Mesto Hlohovec akceptuje Vašu účasť až do schválenia 
strategického dokumentu, podľa § 6a ods.5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a Vašimi stanoviskami a návrhmi sa zaoberá, aj vzhľadom na zmenu stanoviska mesta 
Hlohovec k problematike dobudovania areálu odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec (jún 
2012), ktorého proces posudzovania nie je v súčasnosti ukončený. Z návrhu ZaD 2011/2012 tento text, 
ktorý požadujete vypustiť, nie je možné vypustiť bez rozhodnutia Mestského zastupiteľstva mesta 
Hlohovec, ktorý je schvaľovacím orgánom. Nie je to v kompetencii ani primátora mesta Hlohovec, ani 
úseku územného plánu a urbanistiky a ani odborne spôsobilej osoby, prostredníctvom ktorej mesto 
Hlohovec zabezpečuje obstarávanie. V prípade odsúhlasenia vypustenia Vami požadovaného textu to 
bude riešené v čistopise, v súlade s postupom podľa stavebného zákona a § 2 ods.4 vyhlášky č.55/2001 
Z.z.. Keďže vo svojom liste sa vyjadrujete priamo k úseku územného plánu a urbanistiky je potrebné 
uviesť, že úsek územného plánu a urbanistiky nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc, pri príprave 
všetkých podkladov a dokumentov sa postupuje podľa organizačného poriadku Mestského úradu 
v Hlohovci. 

Telefón: 033 / 736 81 11 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., č. ú.: 1003549001/5600 
Telefax: 033 / 742 32 28 IČO; 312509 
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V návrhu ZaD 2011/2012 bol použitý oficiálne predložený materiál (zámer jún 2012), ktorý je 
predmetom verejného procesu posudzovania, boli použité citácie z tohto materiálu v kapitole súčasný 
stav nakladania s odpadmi, v smernej časti, s uvedením zdroja. V čase ukončovania procesu prípravy 
návrhu na odovzdanie spracovateľom bolo mestom Hlohovec vydané stanovisko zo dňa 14.8.2012 
č.37061/2012, ktorým nebolo požadované ďalšie posudzovanie zámeru. 

Vzhľadom na prehodnotenie problematiky a zmenu postoja mesta Hlohovec k ďalšiemu 
rozširovaniu skládok NO a NNO, z hľadiska územnoplánovacej činnosti vítame akúkoľvek aktivitu 
odstrániť nedostatky v materiáloch, ktoré sú predkladané či už tretími stranami alebo činnosťou 
jednotlivých úsekov a pracovníkov. Avšak prípad, ktorý vnímate ako závažný nedostatok (aktualizácia 
kapitoly 1.5 na strane 34 - v bode 2.) strategického dokumentu v roku 2013 nemožno považovať za 
závažný nedostatok, pretože ide o rozhodnutie „stavebné povolenie na stavbu „Skládka tuhého 
komunálneho odpadu a priemyselného odpadu" zo dňa 22.1.1993 č. ObÚZP 961/92-Mi, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť 8.4.1993" a kde je v rámci bodu 2 uvedená objektová skladba , SO 08 -
skládka kalov a SO 09 - skládka priemyselného odpadu. 

To, že ide o rozhodnutie vydané pre „Slovakofarmu" nie j e podstatné, podľa § 103 zákona 
č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) je vlastník stavby povinný dokumentáciu 
skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas je j užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá 
novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. Podľa § 70 stavebného zákona 
stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov 
konania (obdobne to upravujú pre iné rozhodnutia napr. § 40, § 96a SZ). Môžeme len predpokladať, že 
dokumentácia bola odovzdaná novému nadobúdateľovi resp. že si ju z dôvodu ďalších konaní 
zabezpečil z príslušných registratúmych stredísk (archívov). 

Keďže uvedené rozhodnutie, v rámci územnoplánovacej činnosti máme momentálne k dispozícii, 
spolu s rozhodnutím zo dňa 19.12.1994 č. ObÚŽP 1046/94-Mi, ktoré Vám podľa prílohy k listu zo dňa 
31.1.2013 neboli vydané, v prílohe listu zasielame Ing. Borčányiovej ich fotokópie. Avšak upozorňujem 
Vás, že ide len o fotokópie z fotokópii, ktoré boli súčasťou dokumentácie „Žiadosť o vydanie povolenia, 
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku SO 
01 Skládka tuhého komunálneho odpadu - skládka na nie nebezpečný odpad" ( spis 5333/2007). 

Vzhľadom na súčasný stav a zmenu postoja mesta Hlohovec, ktorá bola vyjadrená novými 
stanoviskami mesta Hlohovec veríme, že nedostatky, ktoré sú uvedené v zámere dobudovania areálu 
odpadového hospodárstva Vlčie hory - Hlohovec budú odstránené v rámci vypracovania správy 
o hodnotení, v rámci stanovísk k nej uplatnených po je j zverejnení a v rámci ďalšej územnoplánovacej 
činnosti, v ktorej budeme musieť vzhľadom na súčasný stav územnoplánovacej dokumentácie mesta 
Hlohovec riešiť možnosti určenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na 
využitie plochy areálu Vlčie hory a zosúladenia s predchádzajúcimi rozhodnutiami o území. 

V prípade, že máte k dispozícii akékoľvek podklady, ktoré by mohli byť prínosom pre posúdenie 
problematiky areálu Vlčie hory, môžete ich doručiť písomne resp. osobne na úsek územného plánu 
a urbanistiky, prípadne riešiť to priamo prostredníctvom Ing. Patrika Voltmanna, ktorý je poslancom 
MsZ a taktiež Ing.arch. Drgoňa, ktorý je taktiež poslancom MsZ a okrem iného aj hlavným architektom 
mesta Hlohovec a predsedom komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja. 

Na základe ukončenia procesu prípravy podkladov na schválenie návrhu „Územný plán mesta 
Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012" bude v priebehu 7. týždňa podaná žiadosť mesta Hlohovec 
o preskúmanie návrhu podľa §25 na Obvodný úrad Trnava (odbor výstavby a bytovej politiky, 
oddelenie územného plánovania). 
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Na základe vydania stanoviska, v prípade, že Obvodný úrad Trnava potvrdí, že návrh je v súlade 
so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, s príslušnými všeobecne 
právnymi predpismi a postup obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
predpismi bude materiál predmetom prerokovania v komisii územného plánovania a regionálneho 
rozvoja a taktiež v komisii dopravy a životného prostredia. Spolu so stanoviskom hlavného architekta 
mesta Hlohovec Ing.arch. Drgoňa bude predložený na rokovanie Mestskej rady a následne, v prípade 
jeho odporučenia, na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 25.4.2013. V materiáli budú riešené aj 
Vaše stanoviská. Návrh dodatku č.3, ktorým bude vyhlásená záväzná časť, bude zverejnený v rámci 
pripomienkovacieho konania podľa VZN č. 103/2008 o pravidlách vydávania všeobecne záväzných 
nariadení mesta Hlohovec. 

Príloha (doručovaná len Ing. Borčanovej): 

Ix fotokópia stavebného povolenia na stavbu „Skládka tuhého komunálneho odpadu a priemyselného 
odpadu" zo dňa 22.1.1993 ObÚŽP 961/92-Mi, ktoré nadobudlo právoplatnosť 8.4.1993 

Ix fotokópia rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie stavby „Skládka TKO a PO" v lokalite Vlčie 
hory, zo dňa 19.12.1994 č. ObÚŽP 1046/94-Mi 

C m . C 

R o z d e ľ o v n í k : 
1. 2476/2013/191 

. Lívia Borčányová, 
2. 2477/2013/191 

Miloslav Baránek, 
3. 2478/2013/191 

Edita Baránková, 
4. 2479/2013/191 

Miloš Borčány, 
5. 2480/2013/191 

Miroslav Kollár, 
6. 2481/2013/191 

Patrik Voltmann, ~ 

Peter Dvoran 
primátor úradu 
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Návrh dodatku č.3  k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne  

mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 

 

 

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 113/2010 

o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 

 

         Mestské  zastupiteľstvo  mesta  Hlohovec  na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.1  

a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 27 

ods.3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon) vydáva tento dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010   

o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2. 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je vyhlásenie 

dodatku  č.3,  na základe Zmien a doplnkov 2011/2012,  k záväznej  časti  Územného  plánu  mesta  

Hlohovec, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením č.113/2010 o Územnom pláne mesta 

Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2. 

 

Čl. 2 

 

1) Dodatok č.3  k záväznej  časti  Územného  plánu  mesta  Hlohovec, vyhlásenej  Všeobecne 

záväzným nariadením č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 

a dodatku č.2, na základe Zmien a doplnkov 2011/2012 (október 2012, AUREX, spol. s r.o., 

Bratislava)  tvorí prílohu tohto nariadenia. 

2) Záväzná časť Územného plánu mesta  Hlohovec sa mení v textovej časti podľa dodatku č.3, v rámci 

jednotlivých kapitol.  

3) Výkresy č.2 Komplexný urbanistický návrh/Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, 

č.7 Regulatívy územného rozvoja/Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania  

územia a výkres č.12 Verejno-prospešné stavby/Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z sa 

menia podľa priesvitiek (náložiek) výkresov č.2, č.7 a č.12  Územného plánu mesta Hlohovec - 

Zmien a doplnkov 2011/2012 (október 2012, AUREX, spol. s r.o., Bratislava). 

 

Čl. 3 

 

Územný plán mesta Hlohovec, dodatok č.3 k záväznej časti vyhlásenej Všeobecne záväzným 

nariadením č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2,  na 

základe Zmien a doplnkov 2011/2012   je uložený 
1
 a  možno do neho nahliadnuť na: 

1) Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, úseku územného plánu 

a urbanistiky, 

 

 

                                                 
1
   § 28 ods.3  zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších  predpisov (stavebný 

zákon) 
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Návrh dodatku č.3  k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne  

mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 

 

 

2) Obvodnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania, 

3) Stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Hlohovci). 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Vyhlásenie dodatku č.3  k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta 

Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č. 2 bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom mesta 

Hlohovec dňa 25.4.2013, uznesením č. xx.   

2) Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec, 

v znení dodatku č.1 a dodatku č.2, nadobúda účinnosť 1.6.2013. 

 

 

 

 

 

              Peter Dvoran 

              primátor mesta 
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Návrh dodatku č.3  k Všeobecne záväznému nariadeniu č.113/2010 o Územnom pláne 

 mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha k dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 113/2010  

o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatku č.1 a dodatku č.2 

 

 

 

Územný  plán mesta Hlohovec 

Dodatok č.3 k Záväznej časti vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením č.113/2010  

o Územnom pláne mesta Hlohovec,  na základe Zmien a doplnkov 2011/2012 (október 2012)  

 



 

Ateliér pre výskumnú a projektovú činnosť v oblasti architektúry, územného rozvoja, ekológie a informatiky 

 

 
Územný plán mesta Hlohovec  

 
 

Dodatok č. 3 k Záväznej časti  
vyhlásenej VZN č.113/2010  

o Územnom pláne mesta Hlohovec,  
na základe Zmien a doplnkov 2011/2012 

 

N Á V R H 
  

október 2012 
 



Ateliér pre výskumnú a projektovú činnosť v oblasti architektúry, územného rozvoja, ekológie a informatiky 

 
 
 

Územný plán  
mesta Hlohovec 

 
 
 

Dodatok č. 3 k Záväznej časti  
vyhlásenej VZN č.113/2010  

o Územnom pláne mesta Hlohovec,  
na základe Zmien a doplnkov 2011/2012 

 
 

N Á V R H 
 
 
 
 
 

október 2012 
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Z. Z Á V Ä Z N Á   Č A S Ť     
 Ú P N   M E S T A   H L O H O V E C 
 
Z.1. Úvod  
 
Kapitola Z.1. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

Sídlo Hlohovec je ako okresné mesto jednou z najdôležitejších výrobno-sídelných štruktúr 
v Trnavskom samosprávnom kraji. Nárast významu sídla v rámci administratívno-správneho 
členenia územia SR vyplýva najmä z jeho významu a postavenia ako 
• významného administratívno-správneho centra Trnavského samosprávneho kraja, 
• jedného z najvýznamnejších centier osídlenia SR (s  počtom 23.729 obyvateľov v r. 

2001 tridsiateho prvého najľudnatejšieho mesta) zaradeného do prvej podskupiny tretej 
skupiny hodnotených obcí SR (podľa KURS 2001), ktorá je tvorená mestami ktoré sú 
sídlami súčasných okresov a možno ich tiež charakterizovať ako centrá regionálneho až 
nadregionálneho významu s veľkosťou v rozmedzí 12 tis. až 25 tis. obyvateľov,  

• pridruženého centra v rámci bratislavsko-trnavského ťažiska osídlenia prvej úrovne, 
ležiaceho v jeho okrajovom pásme, 

• sídla ležiaceho na považskej rozvojovej osi Bratislava –Trnava – Trenčín – Žilina, teda 
na rozvojovej osi prvého stupňa, ktorá podľa KURS 2001 prepája centrá osídlenia prvej 
skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc 
krajiny, 

• sídla ležiaceho na trase medzinárodného multimodálneho koridoru Va, teda  
na  dopravnom koridore SR najvyššieho významu. 

Hlavným dôvodom pre vypracovanie nasledovných Zmien a doplnkov1 
• Zmeny a doplnky ÚPN SÚ 1999 (schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

č. 48/2000 zo dňa 15.6.2000, VZN č.45/2000 s účinnosťou od 5.7.2000), 
• Zmena  IBV Šulekovo – ul. Hájska (schválená uznesením Mestského zastupiteľstva  

č.75 zo dňa 12.9.2002), 
• Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2003 (schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva  č. 40 zo dňa 8.6.2004, VZN č.73/2004 s účinnosťou od 23.6.2004),  
• Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2005 (schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva  č. 45 a 46 zo dňa 14.6.2005, VZN č.80/2005 s účinnosťou od 30.6.2005),  
• Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2006 (schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva  č. 55 a 56 zo dňa 21.6.2007, VZN č. 95/2007 s účinnosťou od 9.7.2007),  
• Zmeny a doplnky ÚPN SÚ Hlohovec 2006, aktualizácia (schválené uzneseniami 

Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č. 63 a 64 zo dňa 11.9.2008, VZN č. 99/2008 
s účinnosťou od 1.10.2008), 

• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2009 (schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva č. 5 zo dňa 18.2.2010, VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta 
Hlohovec s účinnosťou od 10.3.2010), 

• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2010 (schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Hlohovci č. 36 zo dňa 28.4.2011, dodatok č.1 k VZN č. 113/2010 
o Územnom pláne mesta Hlohovec s účinnosťou od 18.5.2011). 

• Zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec 2011 – most (schválené uznesením 
Mestského zastupite ľstva v Hlohovci č. 27 zo dňa 26.4.2012, dodatok č.2 
k VZN č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec s ú činnos ťou od 18.5.2012). 

• ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 

                                                           
1  Prehľad o úpravách smernej časti  územného plánu  je uvedený na www.hlohovec.sk, sekcia mesto, Územný 

plán.  
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bola skutočnosť, že vzhľadom na zásadnú zmenu spoločensko-politických a hospodársko-
sociálnych podmienok na Slovensku od doby jeho spracovania, ktoré rozhodujúcim 
spôsobom vplývajú na funkčné využitie a usporiadanie územia, nebol do r. 1999 platný 
územný plán - Územný plán sídelného útvaru Hlohovec, schválený 13.4.1989, R-ONV 
č.71/89, v rámci jeho zmien, doplnkov a úprav, zhotovený za diametrálne odlišných 
podmienok riadeného hospodárstva, schopný plniť úlohu nástroja riadenia rozvoja mesta 
Hlohovec. 

Ďalším dôvodom pre vypracovanie ÚPN mesta Hlohovec v znení vyššie uvedených Zmien 
a doplnkov bolo ďalej zohľadnenie súčasného legislatívneho stavu v oblasti 
• vlastníckych vzťahov, a to z hľadiska zosúladenia individuálnych a verejných záujmov, 

ktoré sa premietajú najmä do problematiky vymedzovania verejného záujmu  
a verejnoprospešných stavieb, 

• kompetencií a práv mestskej samosprávy vo  vzťahu na jednej strane ku štátnej správe  
a na druhej k občanom, ktorá v záujme zabezpečenia komplexného rozvoja územia  
a plnenia úloh samosprávy musí pružne reagovať na požiadavky riešenia konkrétnych 
investično-podnikateľských aktivít, 

ako aj vývoja v oblasti  
• objektívnych tendencií v premenách sídelnej štruktúry Slovenska a jeho jednotlivých 

regiónov so zohľadnením najmä 
- požiadaviek na rozvoj mesta vyplývajúcich zo záväznej časti ÚPN VÚC Trnavský 

kraj z roku 1998 v znení zmien a doplnkov č. 1 (z roku 2003) a č. 2 (z roku 2007), 
- požiadaviek na rozvoj mesta vyplývajúcich zo záväznej časti Koncepcie územného 

rozvoja Slovenska 2001, 
- zapojenia SR do európskych štruktúr, 
- odvetvových koncepcií a stratégií, 
- ostatných známych zámerov rozvoja územia, 

• územnosprávnych zmien v širšom priestore mesta vyvolaných odčleňovaním 
jednotlivých obcí po r. 1989, 

• zámerov formovania nadradeného dopravného a technického vybavenia, 
• koncepčných názorov na formovanie urbánnej štruktúry mesta,  
• reštrukturalizácie hospodárskej základne mesta i jeho záujmového územia, 
• princípov formovania mesta v oblasti spoločenskej vybavenosti a sociálnej 

infraštruktúry, 
• koncepcií riešiacich základný komunikačný systém mesta a rozvoj jeho technického 

vybavenia. 

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je, že ÚPN SÚ Hlohovec platný do r. 1999 neobsahoval 
viacero návrhových častí požadovaných v zmysle súčasnej legislatívy, ako sú: 
• určenie regulácie využitia jednotlivých plôch 
• vymedzenie ochranných pásiem a chránených území, 
• návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami, 
• návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej 

stability, 
• hodnotenie riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych 

a územno-technických dôsledkov, 
• určenie častí mesta, pre ktoré je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny, 
• zoznam verejnoprospešných stavieb , atď. 
 
Schválený ÚPN mesta Hlohovec v znení neskorších zmien a doplnkov, vrátane ÚPN mesta 
Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012 , slúži ako podklad pre rozhodovanie o rozvoji  
a konkrétnej výstavbe na území mesta okrem samosprávnych orgánov mesta Hlohovec aj 
orgánom Trnavského samosprávneho kraja a štátnej správy, spoluzodpovedným  
za rozhodovanie v území. 
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Z.2. Základné smery a zásady rozvoja sídla 
 
Z.2.1. Širšie vz ťahy 

 
Kapitola Z.2.1. záväznej časti sa nemení  

 
Z.2.2. Celomestské vz ťahy 

 
Kapitola Z.2.2. záväznej časti sa mení nasledovne: 

 

Z.2.2.1. Celková koncepcia rozvoja 

Pri riadení urbanistického rozvoja mesta Hlohovec vychádzať z niekoľkých základných 
predpokladov, ktorými sú najmä: 
• postavenie mesta ako významného rozvojového centra regionálneho významu v rámci 

Trnavského kraja, 
• postavenie mesta ako významného centra v rámci bratislavsko-trnavského ťažiska 

osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu, 
• lokalizácia mesta v blízkosti priesečníka 2 dôležitých smerov sídelných rozvojových osí, 

a to: považskej sídelnej rozvojovej osi a záhorsko-trnavskej komunikačno-sídelnej 
rozvojovej osi, 

• lokalizácia mesta na trase diaľnice D1, 
• lokalizácia mesta v tesnej blízkosti významného železničného dopravného uzla – mesta 

Leopoldov, 
• lokalizácia mesta na uvažovanej Vážskej vodnej ceste. 

V súlade s týmito predpokladmi orientovať základnú urbanistickú koncepciu plošného 
rozvoja mesta na 
• prednostné využitie existujúcich voľných (nezastavaných) plôch v rámci zastavaného 

územia (intravilánu), 
• orientáciu nutných nových rozvojových plôch (výroba a vybavenosť) na výhľadové 

vytvorenie sídelnej aglomerácie Hlohovec – Leopoldov, a tým primárne na ich 
lokalizáciu na pravom brehu Váhu v priestore MČ Šulekovo, 

a v rámci toho najmä na 
• rekonštrukciu, reanimáciu a prestavbu jestvujúcich zastavaných plôch, najmä 

v centrálnej časti sídla, pri rešpektovaní historických kompozičných osí a priestranstiev 
sídelného útvaru, súčasnej mierky a charakteru zástavby, 

• novú obytnú výstavbu prednostne malopodlažnými  formami zástavby (malopodlažnú  
zástavbu bytovými domami a výstavbu rodinných domov), 

• rozvoj koncentrovanej zástavby bytovými domami v zónach Dolná sihoť II a III  v MČ 03 
– Juh, 

• rozvoj koncentrovanej zástavby rodinnými domami najmä v zónach Panská Niva – Staré 
hory (MČ 02), Pod Svinnou horou – Svinná hora (MČ 01 a 03), Šumperky I (MČ 03) 
a Šulekovo (MČ 04 – intenzifikácia zastavaného územia), vo  výhľade aj v zónach 
Za humnami – Hošták - Jazerá (MČ 02) a Šumperky II (MČ 03),  

• rozvoj vyššej občianskej vybavenosti prednostne na plochách v centre mesta (UO 01 – 
Stred, UO 02 – Nábrežie II a UO 05 – Vinohradská), na pravom brehu Váhu pri súčasnej 
ceste II/513, ako aj pozdĺž navrhovaných peších trás a priestranstiev,  

• rozvoj zariadení rekreácie a športu prednostne v jestvujúcich areáloch, ale aj 
na plochách s vhodnými prírodnými danosťami v južnej a severnej časti sídla,   
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• ďalšie postupné sústreďovanie funkčných plôch výroby (najmä s možným negatívnym 
dopadom na životné prostredie) a dopravných zariadení do urbanistických obvodov 
Priemyselný obvod 8a) a 8b) v MČ I – Stred a MČ II – Sever, a vytvorenie predpokladu 
pre organické napojenie výrobných plôch na ostatné územie sídla a dopravnú 
infraštruktúru, 

• vytváranie priestoru pre ďalšie nové plochy výroby (bez negatívneho dopadu na životné 
prostredie mesta) v Priemyselnom parku Hlohovec – MČ Šulekovo na území MČ 
Šulekovo, UO Kozí vrch, ako aj plochy výroby elektrickej energie vo fotovoltických 
elektrárňach, 

• vytvorenie priestoru pre rozvoj dopravnej infraštruktúry vo forme verejného terminálu 
intermodálnej prepravy vo väzbe na železničnú stanicu Leopoldov a diaľnicu D1, 

• usmerňovanie vývoja poľnohospodárskej výroby tak, aby nedošlo ku kolízii s prioritnými 
záujmami ochrany obytného a životného prostredia (s  perspektívnym úplným 
vymiestnením živočíšnej výroby zo zastavaného územia sídla), 

• riešenie obchvatu cesty II/513 čiastočne aj na území mesta Leopoldov, na území mesta 
Hlohovec najmä v koridore železničnej trate č.141 Leopoldov – Lužianky, kde dochádza 
ku kumulácii viacerých líniových javov, 

• rešpektovanie derivačného variantu riešenia vodného diela Sereď – Hlohovec pri návrhu 
rozvoja mesta, 

• riešenie dopravného napojenia výhľadového pravobrežného prístavu Vážskej vodnej 
cesty na území mesta Leopoldov na jestvujúcu aj navrhovanú cestnú a železničnú sieť. 

 
 
Z.3. Koncepcia funk čného využitia jednotlivých mestských častí 
 
Úvod ku kapitole Z.3. záväznej časti sa nemení  

Z.3.1.  Urbanistická koncepcia priestorového a funk čného usporiadania  
mestskej časti I - Stred   

 
Kapitola Z.3.1. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
Rozvoj mestskej časti riadiť v zmysle nasledovných zásad: 

Pri riadení urbanistického rozvoja mestskej časti Stred vychádzať predovšetkým z 
rešpektovania jej primárnej funkcie ako prirodzeného centra celého mesta, čo je dané 
historickým vývojom. Za sekundárnu funkciu mestskej časti považovať bývanie, nakoľko sa v 
nej v súčasnosti nachádzajú nielen najrozsiahlejšie plochy hromadnej bytovej výstavby, ale aj 
rozsiahle kompaktné územia malopodlažnej  zástavby rodinnými domami. Územie mestskej 
časti považovať za územie do značnej miery funkčne, hmotovo a priestorovo stabilizované, 
avšak s viacerými obmedzeniami, a to najmä z hľadiska ochrany kultúrneho dedičstva v 
priestore  pamiatkovej zóny a jej ochranného pásma. 

Ďalší rozvoj mestskej časti riadiť najmä v smere postupného vylepšovania celkovej kvality 
prostredia centra mesta, vrátane prestavby a modernizácie jestvujúcich objektov, resp. ich 
parteru, rekonštrukcie zelene, dlažby a mestského mobiliáru na pešej zóne, budovania 
zariadení statickej dopravy a pod.).  

S takýmto rozvojom musí korešpondovať aj dostavba územia centrálnej mestskej zóny  riadiť 
v súlade s takýmto rozvojom, a to v zmysle následnej detailnejšej územnoplánovacej 
dokumentácie riešiacej podrobnejšie hmotovo-priestorové utváranie centra mesta (ÚPN CMZ 
Hlohovec).  
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Podrobnejšou urbanistickou štúdiou (resp. ÚPN Z) riešiť aj humanizáciu nábrežia 
(polyfunkčná zástavba a dostavba, vytvorenie nábrežnej promenády) v úseku od súčasného 
cestného mosta po areál Zámockej záhrady. 

Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať najmä 
 

• vylúčenie tranzitnej dopravy z centra mesta návrhom preložky cesty II/513 a vytvorenie 
ucelenej pešej zóny na Nám. sv. Michala a ul. M. R. Štefánika, 

• rozvoj obytného územia južným smerom až po cestu II/507 formou malopodlažnej  
individuálnej bytovej výstavby. 

Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem určitej kapacity nadstavieb 
nad bytovými domami s realizáciou 
• obytného súboru rodinných domov  Pod Svinnou horou I, 
• obytného súboru nadštandardných rodinných domov Nad Balatonom, 
• objektov rodinných domov  na časti plochy bývalej ZŠ na Nerudovej ul., 
• malopodlažného  bytového domu na ul. Závalie na mieste bývalej MŠ, 
• malopodlažných  bytových domov v priestore medzi Bernolákovou ulicou a areálom 

Zentivy, a.s. (s výhľadovým rozšírením funkcie aj na priľahlú časť súčasného areálu Zentivy, 
a.s.), 

• polyfunkčných bytových domov s občianskym vybavením v parteri (resp. aj v 2.NP) v 
priestoroch bývalých prevádzok Ozety, a.s. na Železničnej ulici, 

• polyfunkčných bytových domov s občianskym vybavením v parteri (resp. aj v 2.NP) v 
priestoroch bývalých prevádzok Ignisu, s.r.o. na Jarmočnej ulici. 

• s prestavbou areálu OO PZ na križovatke ulíc Pribin ovej, Štúrovej a Puškinovej 
na polyfunk čné obytné prostredie. Podmienkou výstavby v tomto a reáli je zachovanie 
existujúcej budovy pôvodného OO PZ (súp. č. 460), s možnos ťou jej zmeny pod ľa 
platných právnych predpisov.  

Konkrétne možnosti intenzifikácie vyhodnotiť a navrhnúť v špecializovanom dokumente – 
Územnom genereli bývania Hlohovec. 

Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s 
 

• koncentráciou vyššieho a špecifického celomestského a nadmestského komunálneho i 
komerčného vybavenia 
- v priestore mestského centra (Nám.sv.Michala, ul.M.R.Štefánika, čiastočne aj ul. SNP, 

Podzámska, Pribinova a Hlohová ul.)2, 
- v smeroch hlavných mestských kompozičných osí (ul. SNP, Nitrianska, Hlohová, Zábranie, 

Hviezdoslavova a Dukelská). 
• postupnou prestavbou bývalého areálu Ozeta na celomestské centrum komerčného 

občianskeho vybavenia (obchody, služby, zábava, relax), 
• prestavbou dnes extenzívne využívaného areálu Balaton na komplexné stredisko 

predovšetkým nekomerčných zariadení kultúry a osvety, resp. zariadení sociálnej 
starostlivosti, 

• reprofiláciou súčasného interného oddelenia NsP na Podzámskej ul. na doliečovací ústav 
pre dlhodobo chorých a starých pacientov (tzv. interné oddelenie II. typu), 

• výstavbou súkromného zdravotníckeho a vzdelávacieho zariadenia v priestore bývalého 
dopravného ihriska na ul. Rudolfa Dilonga, 

• využitím staršieho objektového fondu v mestskom centre pre zriaďovanie denných 
stacionárov pre starých občanov alebo zdravotne postihnutú mládež, 

• vytvorením pastoračného centra v priestoroch rekonštruovaného historického objektu 
Špitálika s kostolom sv. Ducha s funkciou zabezpečovania administratívno-správnych a 
kultúrno-spoločenských aktivít. 

                                                           
2  V časti námestia a v priľahlých uličných blokoch presadzovať doplnením hmotovej štruktúry vytvorenie 

kompaktnej polyfunkčnej zástavby mestského centra. Doplnenie presadzovať  v podobe radových max. 2-
podlažných domov mestského typu so zastrešením šikmou strechou a s polyfunkčným využitím parteru. 
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Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu počítať na území mestskej časti predovšetkým 
s podstatným rozšírením ponuky športovo-rekreačných zariadení a služieb v rámci súčasného 
areálu Zábranie (výstavba krytej plavárne, krytého zimného štadióna, športovo-relaxačného 
centra, hotelového a kongresového centra, tenisovej haly, vonkajších tenisových kurtov, 
multifunkčného ihriska a pod.).  

Plochy zelene realizovať najmä 
 

• rozšírením plochy mestského cintorína juhovýchodným smerom po areál PD Hlohovec, 
• v priestore medzi mestským cintorínom a OS Nitrianska (vo forme verejnej izolačnej zelene 

s plynulým prechodom do cintorína), 
• v priestore športového areálu Zábranie v rámci celkovej reanimácie areálu, 
• rekonštrukciou parku na Nábr. A. Hlinku v nadväznosti na osobný prístav. 

S plochami priemyselnej výroby uvažovať v tejto MČ len v obmedzenej miere, a to východne 
od súčasného areálu Zentiva, a.s. po navrhovaný obchvat ciest II/507 a II/513 s 
mimoúrovňovou križovatkou. Ďalej uvažovať len so zachovaním niektorých výrobných areálov 
(Západoslovenská energetika, a.s.) s postupným obmedzovaním výroby v dnešných menších 
areáloch výroby, resp. ich postupnou premenou na výrobno-obslužné zóny, výhľadovo aj čisté 
zóny s prevládajúcim komerčným občianskym vybavením. 

Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto úpravy 
a zariadenia: 
• vybudovanie severného cestného obchvatu centra mesta preložkou cesty II/513 po 

severnej hranici MČ vrátane podjazdu v mieste súčasného železničného priecestia pri 
železničnej stanici ako delenej križovatky s podjazdom pod železničnou traťou a 
rozdeľovacieho uzla (mimoúrovňovej križovatky s cestou II/507) na východnom okraji 
mestskej časti za Zentivou, a.s.3, 

• dopravné tlmenie centra mesta s postupným odstraňovaním tranzitnej regionálnej i 
mestskej automobilovej dopravy a vytváraním pešej zóny predovšetkým v priestore 
Nám.sv.Michala, ul. SNP a ul. M. R. Štefánika, 

• vybudovanie okružnej križovatky v zmysle vypracovanej DÚR v križovaní ulíc Šafárikova – 
SNP – Jesenského/Bernolákova – Nitrianska, 

• rekonštrukcia Nábr. A. Hlinku v úseku od Bezručovej ul. s pokračovaním po ľavobrežnej 
vážskej hrádzi pod železničný most do MČ 02 – Sever, 

• prepojenie 2 doteraz samostatných častí Kalinčiakovej ulice v súvislosti s využitím časti 
doterajších výrobných plôch pre iné mestské funkcie, 

• vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou do 2.750 miest (s 
preferenciou podzemných garáží, využitia vnútroblokov, resp. zachovania nadzemnej 
drobnej štruktúry objektov), a to menovite  v lokalitách 
- Michalská ul. - 280 miest, 
- Michalská ul.- Podzámska (vnútroblok) - 94 miest, 
- Za poštou 1 (vnútroblok) – 28 miest, 
- Za poštou 2 (vnútroblok) – 24 miest, 
- Pod Beranom – 174 miest, 
- Fraštácka ul. – 72 miest, 
- Nábr. A.Hlinku – 250 miest, 
- Nábr. A.Hlinku - M.Bela (vnútroblok) – 178 miest,  
- M.Bela - Manckovičova (vnútroblok) – 300 miest, 
- Podzámska - Nerudova (vnútroblok) – 200 miest, 
- Za poštou - Vinohradská (vnútroblok) – 100 miest, 
- Vinohradská - Šafárikova - SNP (vnútroblok) – 200 miest, 
- Nitrianska – 100+250 miest, 
- R.Dilonga - Fraštácka (vnútroblok) – 200 miest 
- športový areál Zábranie - 300 miest, 

                                                           
3  V súvislosti s tým zabezpečiť vypracovanie účelovej dopravno-urbanistickej štúdie, resp. Generelu dopravy 

mesta Hlohovec, na základe ktorej bude určená definitívna trasa preložky cesty II/513 na území mestskej časti 
(vrátane preverenia možností alternatívnych riešení križovania ciest II/507, II/513 a železničnej trate č. 141). 
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• likvidácia plôch individuálnych garáží, najmä v lokalitách 
- Podzámska – Nerudova (vnútroblok), 
- Vinohradská - Šafárikova – SNP (vnútroblok), 
- R.Dilonga - Fraštácka (vnútroblok), 

• vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 1.750 stojísk, 
• výstavba spoločnej železničnej a autobusovej stanice (PHD) v priestore medzi 

Železničnou ul. a železničnou traťou č.141, 
• výstavba osobného prístavu na Nábr. A. Hlinku na ľavom brehu Váhu pod súčasným 

cestným mostom pri vyústení ul. Pod Beranom4 
• vybudovanie Považskej cyklotrasy na hrádzi pozdĺž nábrežia, regionálnej cyklotrasy 

Sereď – Hlohovec, železničná stanica, ako aj budovanie siete cyklistických chodníkov, 
predovšetkým v nadväznosti na budovanie pešej zóny a v jej predĺženiach v smeroch ulíc: 
Podzámska, Pod Beranom, M. R. Štefánika, Pribinova, SNP. 

 

S budovaním zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí 
a zariadení infraštruktúry zlepšujúcich zásobovanie MČ vodou a energiami, resp. ich 
odkanalizovanie) v tejto mestskej časti nepočítať. V návrhovom období však počítať so 
zachovaním všetkých jestvujúcich zariadení, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou. 
 

 

Z.3.2.  Urbanistická koncepcia priestorového a funk čného usporiadania  
mestskej časti II - Sever   

 
Kapitola Z.3.2. záväznej časti sa mení nasledovne: 

 
Rozvoj mestskej časti riadiť v zmysle nasledovných zásad: 

Pri riadení urbanistického rozvoja mestskej časti Sever vychádzať jednak z rešpektovania jej 
súčasných rozhodujúcich funkcií, ktorými sú najmä bývanie reprezentované takmer výlučne 
malopodlažnou  zástavbou rodinnými domami, ako aj výrobná funkcia reprezentovaná najmä 
plošne rozsiahlym areálom Bekaert Hlohovec, a.s., ale aj ďalšími menšími výrobnými areálmi. 

S rozvojovým potenciálom mestskej časti počítať najmä v oblasti bývania (rozvoj 
malopodlažnej  zástavby), ale aj v iných doplnkových funkciách, ktorými sú najmä rekreačno-
športová a zábavno-rekreačná funkcia, ale aj funkcia výroby. 

V návrhovom období ÚPN mesta počítať v tejto MČ so zachovaním najvýznamnejšieho 
obmedzujúceho prvku územia, ktorým je areál Armády SR.  

Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať najmä 
 

• rozvoj obytného územia severovýchodným smerom za zariadením ASR s výhľadovým 
rozvojom aj západne od cesty II/507, 

• postupné vytváranie obchodno-spoločenského centra MČ pozdĺž Hviezdoslavovej ul. a v 
dolnej časti Svätopeterskej ul., 

• plošný rozvoj športového areálu TJ Mier v UO Peter, 
• vytvorenie polyfunkčného zábavno-rekreačného areálu na severnom okraji zastavaného 

územia, 
• vytváranie rekreačno-športového areálu v priestore súčasnej ťažby štrku severne od UO 

Peter, 
• preložka cesty II/513 po južnej hranici mestskej časti. 

Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem určitej kapacity rodinných 
domov  v rozptyle najmä s výrazným rozvojom rodinných domov v podobe obytných 
súborov , a to 
• realizáciou obytných súborov rodinných domov  medzi Dukelskou ul. a ul. Čs.armády 

- Panská niva I (pôvodne Pod Starými horami), 

                                                           
4  Možnosť umiestnenia prístavu v tomto priestore však bude musieť preukázať osobitná urbanisticko-dopravná 

štúdia. 
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- Panská niva II (pôvodne Staré hory II), 
- Horné kamenné hory (nadštandardné rodinné domy), 
- Staré hory IV, 
a vo výhľade aj OS Staré hory III, 

• realizáciou menších plôch rodinných domov , a to  
- Diely za humnami I (nová výstavba), 
- Diely za humnami II (funkčná prestavba doterajších výrobno-obslužných plôch), 
- Ul. Ľ.Zúbka (OS rodinných domov  Cisárka), 
- Ul. Fraňa Kráľa, 
- Kamenohorská ulica,, 

• výhľadovou realizáciou obytných súborov rodinných domov  západne od cesty II/507 
v smere na Koplotovce, a to 
- Za humnami I - V, 
- Hošták I - IV, 
- Jazerá (nadštandardné rodinné domy). 

Konkrétne možnosti intenzifikácie vyhodnotiť a navrhnúť v špecializovanom dokumente – 
Územnom genereli bývania Hlohovec. 

Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s 
• postupným vytváraním nového obchodno-spoločenského centra MČ v priestore dnešných 

individuálnych garáží na rohu Svätopeterskej a Dukelskej ul., 
• výstavbou nového kostola s cca 100 miestami v UO 7 – Peter, resp. v UO 10 – Kamenné 

hory. 

Z hľadiska športovo-rekreačných a zábavno-rekreačných aktivít počítať na území mestskej 
časti s ich rozvojom predovšetkým na severe (UO 07 – Peter) a na juhu (UO 11 – Dlhé diely), 
a to  
• intenzifikáciou, dobudovaním  a rozšírením areálu súčasného štadiónu TJ Mier, 
• vybudovaním rekreačno-športového areálu so zameraním na vodné športy v okolí 

vodných plôch po ťažbe štrku, 
• vytváraním zábavno-oddychového areálu. 

S novými plochami pre rozvoj výroby počítať v mestskej časti len na severovýchodnom okraji 
areálu Bekaert Hlohovec, a.s. (po odpadový kanál), výhľadovo aj s plošne menším doplnením 
výrobných plôch severne od areálu Ambrózia, a.s. medzi cestami II/507 a II/514. 
S vybudovaním areálu firmy Ignis Dekor, s.r.o. vo forme malej výrobno-obslužnej zóny počítať 
v mestskom bloku Za humnami I pozdĺž Dukelskej ul. 

So zachovaním súčasnej malej polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny v lokalite Diely za 
humnami nepočítať, uvažovať však s funkčnou zmenou na väčšej časti jej územia v prospech 
rodinných domov . Počítať aj so zachovaním malej polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny na 
severnej strane a v závere ul. Šoltésovej, ako aj v lokalite bývalej Tehelne Diviš. 

S rozvojom zariadení špecifickej ob čianskej vybavenosti uvažova ť na ploche 
priliehajúcej k areálu bývalej tehelne a na ne ďalekej ploche na úpätí vinohradov. 

Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto úpravy 
a zariadenia: 
• vybudovanie príslušnej časti severného cestného obchvatu centra mesta preložkou cesty 

II/5135 po južnej  hranici MČ medzi železničnou traťou č. 141 a zastavaným územím MČ 
02 – Sever, najmä však medzi železničnou traťou a areálom Bekaert Slovakia, a.s., 
s pokračovaním po novom moste cez Váh, a ďalej na územie mesta Leopoldov, 

 

                                                           
5  V súvislosti s tým zabezpečiť vypracovanie účelovej dopravno-urbanistickej štúdie, resp. Generelu dopravy 

mesta Hlohovec, na základe ktorej bude určená definitívna trasa preložky cesty II/513 na území mestskej časti 
(vrátane preverenia možností alternatívnych riešení križovania ciest II/507, II/513 a železničnej trate č. 141). 
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• vybudovanie podjazdu v mieste súčasného železničného priecestia pri železničnej stanici 
určeného najmä pre tranzitnú automobilovú dopravu, ako delenej križovatky s podjazdom 
pod železničnou traťou, 

• vybudovanie mimoúrovňového napojenia preložky cesty II/513 na súčasnú trasu II/507 (ul. 
Zábranie a Hlohová ul.) prostredníctvom vetvy vedenej z Hviezdoslavovej ul. popri areáli 
firmy Georgia-Pacific, 

• smerová úprava napojenia cesty II/514 na cestu II/507 pri areáli Ambrozia, s.r.o. 
s priestorovou rezervou pre vytvorenie priesečnej križovatky s novou vetvou miestnej 
obslužnej komunikácie vo výhľadovom OS rodinných domov  Za humnami, 

• vybudovanie obslužnej komunikácie kategórie C3 spájajúcej ul. Čsl. Armády, resp. 
Inoveckú ul. cez OS Panská niva, ďalej pozdĺž odvodňovacieho kanála (s križovaním 
Dukelskej ul.) k zábavno-rekreačnému  a športovo-rekreačnému areálu v UO 07 a ďalej 
pozdĺž ľavobrežnej hrádze Váhu pod železničným mostom okolo športového areálu 
Zábranie, s Nábr. A. Hlinku v úseku od Bezručovej ul.  v MČ 01 – Stred,  

• vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 70 stojísk v MČ 
a 200 stojísk v oblasti navrhovaných rekreačno-športových plôch, 

• vybudovanie Považskej cyklotrasy na ľavobrežnej hrádzi s napojením na rekreačno-
športové plochy pri štrkoviskách. 

 

S budovaním nových zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí 
infraštruktúry, resp. ich preložiek vyvolaných navrhovaným rozvojom funkčných plôch bývania 
a rekreácie, zlepšujúcich zásobovanie MČ vodou a energiami, resp. ich odkanalizovanie) 
počítať v tejto mestskej časti v oblasti vodného hospodárstva, a to s vybudovaním vodojemu 
pre tlakové pásmo 2b s objemom 250 m3 v lokalite Kamenná hora a s realizáciou 
poľnohospodárskej bioplynovej stanice v areáli bývalej  tehelne.  

V súvislosti s výhľadovou výstavbou OS rodinných domov  Za humnami, Hošták a Jazerá 
počítať vo výhľade najmä s preložkou trasy VTL plynovodu DN 150, s prekládkou 110 kV 
vedenia č. 8797/8814, ako aj s prekládkou 22 kV vzdušných vedení č. 372 a 237 v podobe 
káblových vedení. 

V návrhovom období počítať aj so zachovaním ostatných jestvujúcich zariadení technického 
vybavenia, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou. 
 

 

Z.3.3.  Urbanistická koncepcia priestorového a funk čného usporiadania  
mestskej časti III - Juh   

 
Kapitola Z.3.3. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
Rozvoj mestskej časti Juh riadiť v zmysle nasledovných zásad: 

V tejto mestskej časti počítať s rozvojom najmä dvoch lokalít, a to  
• v západnej časti s dôrazom na rozvoj hromadnej bytovej výstavby v obytnom súbore 

Dolná sihoť II, ako aj jeho doplnkových funkcií, 
• vo východnej časti s rozvojom malopodlažnej  bytovej zástavby, ale aj funkcií výrobno-

obslužných. 
 

Ako s významnou rozvojovou zložkou tejto mestskej časti počítať s areálom zámku, 
zámockého parku a priľahlých monofunkčných areálov, i keď v tomto prípade s rozvojom 
počítať skôr vo forme revitalizácie, rekonštrukcie a prestavby jestvujúcich fondov. 

Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať 
najmä 
 

• rozvoj obytného územia na ľavom brehu Váhu (OS Dolná sihoť II a III) a v priestore 
pri súčasnej a navrhovanej trase cesty II/507, 

• vytvorenie rekreačno-športového priestoru v nadväznosti na OS Dolná sihoť II 
a navrhované úpravy vodného toku v súvislosti s výstavbou VD Sereď – Hlohovec, 
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• postupné vymiestnenie živočíšnej výroby z hlavného strediska PD Hlohovec a jej 
nahradenie funkciami pridruženej výroby PD, ako aj výrobno-obslužnými funkciami iných 
subjektov, 

• vytvorenie polyfunkčného areálu Zajačky so zastúpením širokého vejára výrobných 
i nevýrobných služieb,  

• preložku cesty II/507 v úseku Svinná hora – cesta II/513. 

Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem obmedzenej kapacity 
nadstavieb nad bytovými domami v OS Dolná sihoť I a určitej menšej  kapacity rodinných 
domov  v rozptyle najmä s 
• realizáciou obytných súborov bytových domov Dolná sihoť II a III, 
• realizáciou obytných súborov rodinných domov   

- Pod Svinnou horou II,  
- Svinná hora I – III, 
- Lipiny I – III 
- Šumperky I, 
a vo výhľade aj OS Svinná hora IV a Šumperky II. 

Výstavbu v lokalite Lipiny III podmieniť urbanistickou štúdiou vypracovanou záujemcom o 
výstavbu, ktorá v danej lokalite určí regulatívy a podmienky výstavby rodinných domov, 
dopravnej a technickej infraštruktúry a v rámci územného konania bude slúžiť ako 
územnoplánovací podklad, 

Konkrétne možnosti intenzifikácie vyhodnotiť a navrhnúť v špecializovanom dokumente – 
Územnom genereli bývania Hlohovec. 

Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s 
 

• doplnením, rozšírením a vylepšením celomestských a nadmestských kultúrno-
spoločenských funkcií Zámku o Vlastivedné múzeum a iné funkcie (po čiastočnom alebo 
úplnom vymiestnení reedukačného ústavu pre mládež),  

• dobudovaním kultúrno-spoločenskej a zábavno-rekreačnej zóny v areáli zámockého 
parku,  

• výstavbou MŠ s 2-3 triedami a ZŠ s 8 triedami v nadväznosti na realizáciu obytných 
súborov bytových domov Dolná sihoť II a III, 

• vymiestnením reedukačného ústavu pre mládež z areálu Zámku do inej lokality v rámci 
Trnavského samosprávneho kraja, resp. do objektov v areáli dnešnej NsP v Hlohovci 
v prípade jej zrušenia alebo podstatnej redukcie kapacity, 

• dobudovaním zariadení primárnej zdravotníckej starostlivosti v nadväznosti na výstavbu 
OS Dolná sihoť II a III, 

• vybudovaním domu-penziónu pre dôchodcov a domu s opatrovateľskou službou 
s kapacitou podľa aktuálnych potrieb na súčasnom pozemku areálu SAD Trnava, a.s. – 
OZ Hlohovec, 

• vytváraním  priestorov pre umiestnenie vostaviteľných zariadení kultúry (kluby mládeže, 
viacúčelová sála a pod.) v rámci OS Dolná sihoť II a III, 

• výstavbou nového kostola s plochou areálu cca 0,5 ha v rámci OS Dolná sihoť II alebo 
III, 

Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu počítať na území mestskej časti predovšetkým s   
• dokompletizovaním športovej a obslužnej vybavenosti v areáli mestského kúpaliska,  
• vybudovaním nového komplexu otvorených športovísk a detských ihrísk v priestore 

pri novej hrádzi VD Sereď-Hlohovec.  

S novými výrobnými zariadeniami v tejto MČ neuvažovať, presadzovať len s postupné 
vymiestnenie živočíšnej výroby z hlavného strediska PD Hlohovec (v etape rokov 2016-
2025) a jej nahradenie funkciami pridruženej výroby PD, ako aj výrobno-obslužnými 
funkciami iných subjektov.  
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V rámci realizácie výrobno-obslužných zón mesta uvažovať s vytvorením výrobno-obslužnej 
zóny Zajačky so zastúpením predovšetkým rôznych výrobných i nevýrobných služieb, 
areálov veľkoobchodu a skladov.  

Vo výhľade uvažovať s menšou výrobnou zónou / priemyselným parkom v UO 14 pri ceste 
II/513 v smere na Nitru. 

Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto 
úpravy a zariadenia: 
• vybudovanie preložky cesty II/507 v úseku Svinná hora – Nitrianska ul. (s  využitím malej 

okružnej križovatky pri Kauflande) – cesta II/513, 
• vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou do 2.300 miest, a to 

menovite v lokalitách 
- OS Dolná Sihoť II (6 x 250 miest), 
- OS Dolná Sihoť III (2 x 150 miest), 
- areál súčasnej SAD – 200 miest (kapacita určená najmä pre MČ 01) 
- záver Manckovičovej ul. – 300 miest (kapacita určená najmä pre MČ 01), 

• vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 980 stojísk, okrem 
jestvujúcich a navrhovaných OS bytových domov najmä v oblasti nástupu 
do zámockého areálu, ako aj v priestore pri mestskom kúpalisku, 

• vybudovanie parkoviska v závere Šomodskej ulice pre návštevníkov Empírového 
divadla v areáli zámku,  

• vybudovanie príslušnej časti Považskej cyklotrasy na ľavobrežnej hrádzi s napojením 
na rekreačno-športové plochy a zámocký park, ako aj príslušnej časti regionálnej 
cyklotrasy Sereď – Hlohovec, železničná stanica. 

• vybudovanie nového premostenia rieky Váh spájajúceho mestské časti MČ 03 – Juh 
(ulica Nábrežie A. Hlinku) a MČ 04 – Šulekovo (ulica Osloboditeľov), ktoré bude slúžiť 
pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka pre 
chodcov.  

S trasou náhradnej únikovej cestnej komunikácie Dolná sihoť – cesta II/507 uvažovať ako 
s územnou rezervou.  

S budovaním nových zariadení technického vybavenia (okrem dobudovania ľavobrežnej 
mestskej ČOV a budovania nevyhnutných sietí a zariadení infraštruktúry zlepšujúcich 
zásobovanie MČ vodou a energiami, resp. ich odkanalizovanie) počítať len v oblasti 
vodného hospodárstva, a to s vybudovaním vodojemu 2 x 1.000 m3 v lokalite Lipiny. Do 
vybudovania tohto vodojemu rešpektovať pri akejkoľvek výstavbe v území jestvujúce 
výtlačné potrubie pitnej vody a čerpaciu stanicu, slúžiace zásobovaniu vojenského 
účelového zariadenia na kopci Šanec. 

V súvislosti s výstavbou veterného parku Hlohovec – JUH (3 x 2 MW) počítať s výstavbou 
podzemného (káblového) vedenia v dĺžke cca 3 km do transformovne ZSE, a.s. 110/22 kV 
pri Nitrianskej ceste. V návrhovom období počítať aj so zachovaním všetkých ostatných 
jestvujúcich zariadení technického vybavenia, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou. 

S rozvojom zariadení odpadového hospodárstva uvažov ať na plochách priliehajúcich 
k areálu mestskej ČOV. Na uvedených plochách ráta ť s realizáciou mestskej 
kompostárne, zariadení odpadového hospodárstva, špe cifickej ob čianskej 
vybavenosti, príp. technických služieb mesta. 
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Z.3.4.  Urbanistická koncepcia priestorového a funk čného usporiadania  
mestskej časti IV - Šulekovo   

 
Kapitola Z.3.4. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
Rozvoj mestskej časti Šulekovo riadiť v zmysle nasledovných zásad: 

Pri riadení urbanistického rozvoja mestskej časti Šulekovo vychádzať predovšetkým 
zo skutočnosti, že MČ predstavuje z hľadiska rozvoja mesta značný potenciál. Preto na jej 
území počítať nielen so sústreďovaním podstatnej časti nárokov na nové plochy výroby, 
resp. výrobno-obslužné plochy, ale aj s určitou časťou navrhovaných plôch pre niektoré 
celomestské a nadmestské funkcie občianskeho vybavenia.  

S podstatnou časťou plochy medzi obytným územím a Váhom počítať pre súčasné aj 
navrhované plochy Priemyselného parku Hlohovec - MČ Šulekovo, do severného územia 
MČ orientovať predovšetkým rozvojové funkcie výrobno-obslužné v podobe menšej 
polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny medzi súčasným prístupom do mesta 
a administratívnymi hranicami mesta, resp. ochranným pásmom vodných zdrojov. 
s výhľadovou rezervou rozvoja výroby počítať na plochách západne od zastavaného územia 
MČ po železničnú trať č.133. 

Ako významnejšie zmeny, ktoré do územia MČ vnáša návrh ÚPN mesta, presadzovať 
najmä 
 

• postupnú intenzifikáciu súčasného zastavaného územia MČ malopodlažnou  zástavbou 
rodinnými domami, 

• vytvorenie novej obslužnej zóny s niektorými centrálnymi mestskými a nadmestskými 
funkciami pozdĺž prístupu do mesta (súčasná trasa cesty II/513) medzi pravobrežnou 
vážskou hrádzou, plochami Priemyselného parku Hlohovec - MČ Šulekovo 
a navrhovanou výrobno-obslužnou zónou pri preložke cesty II/513, 

• postupné vytváranie obchodno-spoločenského centra MČ v priestore križovania 
Šulekovej, Mlynskej, Školskej ul. a ul. Ľ. Podjavorinskej, 

• vytvorenie/rozšírenie novej samostatnej výrobnej zóny (Priemyselný park Hlohovec - MČ 
Šulekovo) medzi zastavaným územím MČ Šulekovo a Váhom, 

• vytvorenie menšej polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny na severnom okraji MČ medzi 
súčasným prístupom do mesta a administratívnymi hranicami mesta, resp. ochranným 
pásmom vodných zdrojov, s pokračovaním južne od cesty II/513 až po križovatku 
s cestou III/5134, 

• vytvorenie pásu celomestskej športovej a rekreačnej vybavenosti v kombinácii 
s verejnou zeleňou od súčasného športového areálu v Šulekove až po športový 
a turistický prístav, 

• realizáciu športového a turistického prístavu na pravom brehu Váhu severne 
od navrhovanej lávky pre peších a cyklistov, 

• vytvorenie nového mestského parku s verejnou zeleňou a rekreačno-oddychovými 
vodnými plochami v priestore východne od bývalej skládky TKO medzi obytnou  
zástavbou Šulekova a Priemyselným parkom Hlohovec - MČ Šulekovo, 

• realizáciu obchvatu cesty II/513 vrátane nového cestného mostu cez Váh (z väčšej časti 
na území mesta Leopoldov), 

• napojenie prístupovej komunikácie do centra mesta na navrhovaný obchvat cesty II/513, 
• realizáciu južného prepojenia MČ IV – Šulekovo a MČ III – Juh lávkou pre peších 

a cyklistov cez Váh, 
• vybudovanie nového premostenia cez rieku Váh spájajúceho mestské časti MČ 04 – 

Šulekovo (ulica Osloboditeľov) a MČ 03 – Juh (ulica Nábrežie A. Hlinku), ktoré bude 
slúžiť pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka pre 
chodcov.  
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• vytvorenie priestoru pre vybudovanie Verejného terminálu intermodálnej prepravy 
Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec6) pozdĺž železničnej trate č. 120 
v úseku od diaľnice D1 po cestu II/513, 

• vybudovanie splaškovej kanalizačnej sústavy a prevedenie odpadových vôd popod Váh 
do existujúcej mestskej čistiarne odpadových vôd na ľavom brehu rieky. 

Z hľadiska rozvoja bývania počítať v tejto mestskej časti okrem obmedzenej kapacity 
rodinných domov  v rozptyle s 
• realizáciou obytných súborov rodinných domov   

- Za Váhom – Juh, 
- Jahodnište, 
- Okrúhla ul. I, 
- Šulekovo – Stred (intenzívna zástavba rodinnými domami ), 
- Ul. J. Kráľa, 
- Šulekovo – Sever, 
- Pri ihrisku, 
- Horná sihoť.  

Výstavbu v lokalite „Horná sihoť“ podmieniť štúdiou vypracovanou záujemcom o výstavbu, 
ktorá presne identifikuje genofondovú lokalitu G9 a zároveň určí, koľko z celej lokality 
„Horná sihoť“ bude možné zastavať. Plocha, ktorú štúdia zadefinuje ako genofondovú 
lokalitu, mesto Hlohovec pri obstaraní ďalšej zmeny ÚPN určí na funkčné využitie „verejná 
zeleň – genofondová lokalita“.  

Po vypracovaní štúdie na identifikovanie genofondovej lokality nárokovať u záujemcu o 
výstavbu vypracovanie urbanistickej štúdie pre dané územie, ktorá bude slúžiť ako 
územnoplánovací podklad pre územné konanie. 

V ďalších ZaD ÚPN mesta Hlohovec navrhnúť náhradnú zeleň s rovnakou výmerou ako 
bude mať zastavaná časť lokality „Horná sihoť“ 

Z hľadiska rozvoja občianskeho vybavenia počítať na území mestskej časti predovšetkým s 
 

• vytvorením novej vstupnej obslužnej zóny do mesta (s  väzbou na Priemyselný park 
Hlohovec - MČ Šulekovo) pozdĺž oboch strán terajšej prístupovej komunikácie k mostu 
cez Váh, v ktorej by okrem komerčných zariadení mohli byť realizované niektoré 
centrálne mestské a nadmestské funkcie nekomerčného vybavenia, 

• postupným vytváraním obchodno-spoločenského centra MČ v priestore križovania 
Šulekovej, Mlynskej, Školskej ul. a ul. Ľ. Podjavorinskej. 

V priestore MČ nepočítať s niektorými pôvodne uvažovanými zariadeniami (nový areál 
reedukačného ústavu pre mládež, dom-penzión pre dôchodcov, azylové zariadenie 
pre sociálne odkázaných občanov, resp. ďalší mestský sakrálny objekt). 

Rovnako nepočítať s pôvodne uvažovaným vytvorením pásu obvodnej a celomestskej 
športovej a rekreačnej vybavenosti v kombinácii s verejnou zeleňou a umelými vodnými 
plochami pozdĺž Váhu. s čiastočnou saturáciou tejto funkcie uvažovať v novom mestskom 
parku s verejnou zeleňou a rekreačno-oddychovými vodnými plochami v blízkosti bývalej 
skládky TKO medzi obytnou zástavbou Šulekova navrhovanou v ZaD 2010 (OS rodinných 
domov  Horná sihoť) a Priemyselným parkom Hlohovec - MČ Šulekovo. 

Z hľadiska rozvoja rekreácie a športu počítať na území mestskej časti predovšetkým s   
• prestavbou/modernizáciou súčasného športového areálu v Šulekove v rámci súčasnej 

plochy, 
• realizáciou športového a turistického prístavu na pravom brehu Váhu nad navrhovanou 

lávkou pre peších a cyklistov. 

                                                           
6  „Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec)“ je oficiálny 

názov stavby, ktorý nezohľadňuje skutočnosť, že ide o stavbu síce v administratívno-správnom území 
mesta Hlohovec, ale v katastrálnom území Šulekovo. 
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S novými plochami priemyselnej výroby, resp. s ich rozšírením, uvažovať v tejto MČ 
v návrhovom období ÚPN  
a)   UO Kozí vrch v rámci už čiastočne realizovaného Priemyselného parku Hlohovec - MČ 

Šulekovo na ploche cca 25 ha, 
b)  v UO Terezov vo forme plôch pre výrobu elektrickej energie vo fotovoltických 

elektrárňach, 
c) výhľadovo aj na plochách západne od zastavaného územia MČ po železničnú trať 

č.133. 

V návrhovom období ÚPN mesta uvažovať v tejto MČ aj s polyfunkčnou výrobno-obslužnou 
zónou na severnom okraji MČ medzi súčasným prístupom do mesta a administratívnymi 
hranicami mesta, resp. ochranným pásmom vodných zdrojov. s menšou výrobno-obslužnou 
plochou v priestore dnešného zberného dvora TKO uvažovať na južnom konci Priemyselnej 
ulice.  

Z hľadiska dopravného riešenia realizovať na území mestskej časti predovšetkým tieto 
úpravy a zariadenia: 
• realizácia obchvatu cesty II/513 vrátane nového cestného mostu cez Váh7, 
• napojenie prístupovej komunikácie do centra mesta na navrhovaný obchvat cesty II/513,  
• realizáciu príslušných mestských obslužných komunikácií v Priemyselnom parku 

Hlohovec – MČ Šulekovo, v navrhovanej zóne občianskeho vybavenia pri vstupe 
do mesta, ako aj výrobno-obslužnej zóne v severnej časti, 

• výhľadová realizácia mimoúrovňového napojenia Leopoldova z cesty II/513 v severnej 
časti MČ, severovýchodne od železničnej trate, 

• vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou 200 miest v zóne 
vyššieho občianskeho vybavenia pozdĺž prístupu do centra mesta (bez hromadných 
garáží budovaných v areáloch celomestského a nadmestského vybavenia), 

• vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 20 stojísk (bez 
odstavných miest budovaných v rámci jestvujúcich a navrhovaných výrobných 
a výrobno-obslužných areálov, resp. areálov celomestského a nadmestského 
vybavenia),  

• vybudovanie príslušnej časti Považskej cyklotrasy na pravobrežnej hrádzi s napojením 
v smere na Leopoldov, 

• realizácia lávky pre peších a cyklistov cez Váh v predĺžení ul.Osloboditeľov smerom 
k vstupu do zámockého parku, 

• vybudovanie nového premostenia cez rieku Váh spájajúceho mestské časti MČ 04 – 
Šulekovo (ulica Osloboditeľov) a MČ 03 – Juh (ulica Nábrežie A. Hlinku), ktoré bude 
slúžiť pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka pre 
chodcov.  

• vybudovanie Verejného terminálu intermodálnej prepravy Leopoldov  

(v katastrálnom území mesta Hlohovec
8
) pozdĺž železničnej trate č. 120 vrátane jeho 

napojenia na cestnú sieť cez okružnú križovatku na ceste II/513. 

S vybudovaním nového areálu SAD (PHD a MHD) pôvodne uvažovaného v priestore medzi 
súčasnou cestou II/513 a jej navrhovanou preložkou, uvažovať v rámci polyfunkčnej 
výrobno-obslužnej zóny navrhovanej v tomto priestore. 

S budovaním zariadení technického vybavenia (okrem budovania nevyhnutných sietí 
a zariadení infraštruktúry zlepšujúcich zásobovanie MČ, vrátane výrobných plôch - najmä 
priemyselného parku, vodou a energiami, resp. ich odkanalizovanie) v tejto mestskej časti 
počítať len v oblasti zásobovania elektrickou energiou, a to dovedením nového 22 kV 

                                                           
7  V súvislosti s tým zabezpečiť vypracovanie účelovej dopravno-urbanistickej štúdie, resp. Generelu dopravy 

mesta Hlohovec, na základe ktorej bude určená definitívna trasa preložky cesty II/513 na území mestskej časti 
(vrátane preverenia možností alternatívnych riešení).  

8  „ Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec)“ je oficiálny 
názov stavby, ktorý nezohľadňuje skutočnosť, že ide o stavbu síce v administratívno-správnom území mesta 
Hlohovec, ale v katastrálnom území Šulekovo. 



ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012   Dodatok č. 3 k Záväznej časti 

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, október 2012  15 

káblového vedenia z transformovne 110/22 kV Šulekovo pre potreby rozvoja výrobno-
obslužnej zóny Šulekovo - sever. 

Okrem vyššie spomínaných fotovoltických elektrární počítať v juhozápadnej časti MČ medzi 
železničnou traťou č. 120 a cestou III/5134 v prípade potreby mesta a záujmu investorov 
s výstavbou veterných elektrární. 

V návrhovom období počítať aj so zachovaním všetkých ostatných jestvujúcich zariadení 
technického vybavenia, resp. s ich rekonštrukciou a úpravou. 

Pri výstavbe mosta medzi časťami mesta 03 – Juh a 04 – Šulekovo zabezpečiť vecnú 
a časovú koordináciu s územnou prípravou a výstavbou vodného diela Sereď – Hlohovec. 
Zásah do priliehajúcich funkčných plôch spresniť na základe podrobnejšej dokumentácie. 
V koridore mosta je možné v prípade zrušenia jeho využitia pre individuálnu automobilovú 
dopravu realizovať lávku pre peších a cyklistov. 

Pri výstavbe lávky pre peších v smere od zámockej záhrady (verejnoprospešná stavba 
DP/2) zabezpečiť jej koordináciu s navrhovaným premostením južne od nej. 

 
 

Z.4. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania   
a funk čného využívania územia 

 
Úvod ku kapitole  Z.4. záväznej časti sa nemení 
 
Z.4.1. Regulatívy funk čného využitia územia 
 

Kapitola Z.4.1. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec a jeho jednotlivých častí využívať regulatívy 
funkčného využitia územia identifikované v ÚPN mesta Hlohovec v rámci súčasného aj 
perspektívne zastavaného územia pre tzv. mestské bloky, z ktorých každý je v príslušnom 
regulačnom liste jednoznačne určený 
• hranicami, 
• základnou charakteristikou a 
• funkčným využitím, so stanovením 

- prípustných funkcií, v členení na 
→ dominantné (primárne) funkcie, 
→ vhodné (konzistentné) funkcie, 
→ podmienečne vhodné (prípustné) funkcie, 

- neprípustných funkcií. 

Pri určovaní základnej charakteristiky mestského bloku je potrebné  sa riadiť najmä jeho 
základnou funkciou vyjadrenou grafickým značením vo výkrese č.2 - Komplexný urbanistický 
návrh / Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Z hľadiska podrobnejšieho 
funkčného využitia mestského bloku sa riadiť zásadami stanovenými v priložených 
regulačných listoch v členení podľa základných druhov mestských blokov na: 
UC polyfunkčné územie mestského centra, 
UB obytné územie, 
UO územie verejného vybavenia, 
UR územie rekreácie a športu, 
UZ plochy zelene, 
UD územie dopravných zariadení, 
UT územie technického vybavenia a zariadení, 
PZ polyfunkčné zóny,  
UV výrobné územie, 
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ktoré sú pre jednotlivé mestské bloky konkretizované v grafickej časti  ÚPN mesta (Výkres č.7 
- Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového využívania 
územia). 

Územie bez stanovených regulatívov funkčného využitia považovať za nezastavateľné 
územie a požiadavky na výstavbu na týchto územiach riešiť zmenami a doplnkami ÚPN 
mesta Hlohovec. 

 
 
 

 REGULAČNÉ LISTY 
UC 01 POLYFUNKČNÉ ÚZEMIE MESTSKÉHO CENTRA 

 

Je prevažne tvorené nasledovnými typmi mestských blokov, ktoré sú v grafickej časti ÚPN 
mesta (Výkres č.7 - Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a 
priestorového využívania územia) osobitne vyznačené: 

 

• UC 01 A centrálny mestský blok  
(podiel plôch bývania z hrubej podlažnej plochy je 0 - 40 %) 

• UC 01 B mestský obytný blok  
(podiel plôch bývania z hrubej podlažnej plochy je  40 - 80 %) 

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

 

Polyfunkčné územie je tvorené monofunkčnými a polyfunkčnými objektmi, ktoré tvoria v 
existujúcej zástavbe väčšinou uličné bloky a predstavujú jadrové územie mesta s 
najintenzívnejším využitím plôch a najvyššou mierou polyfunkčnosti, územnej aj objektovej. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

 Dominantné (primárne) funkcie 

1. polyfunkčné objekty mestského typu, s bývaním len vo vyšších nadzemných podlažiach 
a podkroviach, 

2. bývanie a obslužná sféra nadmestského a mestského významu prevažne komerčného 
charakteru, so zodpovedajúcim exteriérovým zázemím (parkovanie, garážovanie, 
zásobovanie, parkovo upravená zeleň) 

3. ubytovacie zariadenia, 
4. obchodné a administratívne budovy, 
5. zariadenie maloobchodu, verejného stravovania, zábavné a kultúrne zariadenia, 
6. cirkevné zariadenia (kostoly a modlitebne). 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. prevádzky nevýrobných služieb, 
2. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
3. príslušné pešie, cyklistické, motorové komunikácie a MHD, 
4. odstavné miesta a garáže (najmä podzemné parkovacie) s prednostným využitím pre 

zariadenia občianskeho vybavenia, 
5. verejná a izolačná zeleň, líniová a plošná.  

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. zariadenia školstva a zdravotníctva, 
2. zariadenia vedy a výskumu, 
3. zariadenia sociálnej starostlivosti, 
4. športové a voľnočasové zariadenia (ako súčasť objektov v mestskom bloku), 



ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012   Dodatok č. 3 k Záväznej časti 

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, október 2012  17 

5. čerpacie stanice pohonných látok ako súčasť objektov občianskeho vybavenia, 
parkovísk a hromadných garáží, 

6. prevádzky výrobných služieb s obmedzenou výrobnou činnosťou, kompatibilnou 
s ostatnými funkciami územia, 

7. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 
obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 

8. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ostatné dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností a zariadení, ktoré svojimi negatívnymi vply vmi (napr. 
hlukom, zápachom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod .) priamo alebo 
nepriamo obmedzujú využitie územia mestského bloku a pri ľahlých pozemkov, a 
to najmä na ú čely bývania a ob čianskeho vybavenia. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• priamy a nepriamy vplyv prevádzkovaných služieb nesmie negatívne ovplyvňovať susedné 
parcely viac, než stanovujú hygienické normy pre obytnú zástavbu, 

• parkovanie vozidiel užívateľov musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov služieb, 
alebo na vyhradených odstavných plochách na verejných komunikáciách, 

• pri rekonštrukciách existujúcich objektov je potrebné preferovať riešenie bytových jednotiek 
v podkrovných priestoroch, 

• pri novo navrhovanej zástavbe budú podmienky pre objemovú a podrobnú výškovú 
reguláciu stanovené pri spracovaní územného plánu zóny. 

 
 

UB 01 OBYTNÉ ÚZEMIE - RODINNÉ DOMY    
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži výlučne na bývanie v malopodlažnej  zástavbe rodinnými 
domami. 
 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. bývanie v obytných budovách (rodinných domoch), 
2. zeleň súkromných záhrad. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. bývanie v malopodlažných  bytových a polyfunk čných bytových  domoch do 8 b.j. 

(max. 2NP + podkrovie), 
2. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov územia 
3. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia, 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
5. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
7. nevyhnutné odstavné plochy pre automobily. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. ostatné zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich služieb pre obyvateľov 

územia, 
2. malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, 
3. menšie zariadenia administratívy,  
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4. menšie kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke a športové zariadenia, 
materské školy a im zodpovedajúce výchovné zariadenia, ako aj zariadenia nevyhnutné 
a pre obsluhu tohto územia, 

5. nerušiace výrobné služby ako súčasť pozemkov rodinných domov a doplnková funkcia 
bývania, 

6. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 
obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 

7. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania 
a občianskeho vybavenia. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• výstavba rodinných domov je podmienená preukázaním možnosti napojenia stavebného 

pozemku na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia, 
• odstavné miesta obyvateľov rodinných domov  musia byť riešené v rámci súkromných 

pozemkov s preferenciou garáží ako stavebných súčastí rodinných domov, 
• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené 

na pozemkoch ich prevádzkovateľov, 
• bývanie v malopodlažných  bytových domoch pod ľa bodu 1. vhodných (konvenujúcich) 

funkcií je vhodné lokalizovať ako prechodovú formu medzi rodinnými domami a bytovými 
domami (na plochách s funk čným regulatívom UB 04) , 

• maximálna výška malopodlažných  bytových domov a zariadení občianskeho vybavenia 
nesmie presahovať stanovený výškový regulatív mestského bloku, 

• pri OS rodinných domov  v okrajových polohách mesta je v detailnejšej ÚPD potrebné 
zabezpečiť návrhom urbanistickej skladby voľný priechod obyvateľov z vnútorného 
zastavaného územia do okolitej prírody.  
 

UB 02 OBYTNÉ ÚZEMIE – NADŠTANDARDNÉ RODINNÉ DOMY  
A REZIDENCIE           

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži prevažne na bývanie, väčšinou s priamou väzbou na okrasné 
záhrady. Zástavba je malopodlažná , najmä nadštandardnými izolovanými rodinnými domami 
a rezidenciami. Ide jednak o zvyšok pôvodného územia záhradného zázemia historického 
mesta s vysokým podielom plôch zelene, jednak o novo navrhované plochy situované na 
okraji zastavaného územia, väčšinou s úzkou väzbou na kompaktné plochy vysokej zelene. 

 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. bývanie v rodinných domoch s okrasnou záhradou, sadom, prípadne hospodárskou 

záhradou,  
2. samostatné záhrady s možnosťou výstavby jedno až dvojpodlažných záhradných 

stavieb charakteru rekreačno-oddychových stavieb nerušiacich charakteristický ráz 
prostredia. 
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Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. bývanie v izolovaných rodinných domoch,  
2. základné občianske vybavenie - zariadenia obchodu, verejného stravovania a 

nerušiacich nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, 
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
4. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, 
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, športové plochy, ihriská, 
6. nevyhnutné odstavné plochy pre automobily. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. obchodné a kancelárske priestory, ako súčasť budov, nepresahujúce 50 % podlažných 

plôch, 
2. malé ubytovacie zariadenia penziónového typu, 
3. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
4. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 
technické vybavenie, ako hlavné stavby, resp. ako s tavby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, zápachom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)  priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely 
bývania, občianskeho vybavenia alebo okrasných a hospodárskych záhrad. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• odstavné miesta musia byť riešené ako súčasť súkromných pozemkov s garážami 
integrovanými do obytných domov, 

• parkovanie užívateľov zariadení komerčného vybavenia a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov, 

• maximálna výška zariadení občianskeho vybavenia nesmie presahovať stanovený výškový 
regulatív mestského bloku, 

• na území mestského bloku (alebo jeho časti) môže byť u jednotlivých budov alebo častí 
územia následnou detailnejšou ÚPD alebo stavebným úradom stanovený najmenší podiel 
podlažných plôch pre funkciu bývania. 
 

UB 03 OBYTNÉ ÚZEMIE – INTENZÍVNA MALOPODLAŽNÁ 
ZÁSTAVBA A MESTSKÉ VILY     

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži výlučne na bývanie v rodinných domoch a im podobných 
stavbách podľa špecifikácie nižšie. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. bývanie v obytných budovách, a to  

• v malopodlažnej  zástavbe radovej, átriovej alebo terasovej, 
• v malopodlažnej  zástavbe habitatového typu (prechodného typu medzi rodinnými 

domami a viacpodlažnou zástavbou bytovými domami) a  
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• v tzv. mestských vilách (mestská vila = obytná budova vilového typu, v ktorej je min. 
75 % podlažných plôch určených na bývanie, so 4 až 8 bytovými jednotkami a 
maximálne 4 NP vrátane podkrovia). 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných služieb pre 

obyvateľov územia v parteri obytných budov, 
2. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia, 
3. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia (obvykle ako súčasť 

objektov), 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
5. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. bývanie v izolovaných rodinných domoch v rámci urbanistického dotvorenia bloku, 
2. samostatne situované zariadenia obchodu, verejného stravovania a nerušiacich 

nevýrobných služieb pre obyvateľov územia, 
3. menšie kostoly a modlitebne, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia, 

materské školy a im zodpovedajúce výchovné zariadenia, ako aj zariadenia 
nevyhnutné pre obsluhu tohto územia, 

4. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 
obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 

5. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, zápachom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)  priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania 
a občianskeho vybavenia, 

3. samostatne stojace individuálne garáže (mimo pozemkov rodinných domov). 
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• odstavné miesta obyvateľov musia byť riešené v rámci súkromných pozemkov 

s preferenciou garáží ako stavebných súčastí obytných objektov, 
• parkovanie užívateľov zariadení komerčného občianskeho vybavenia a služieb musí byť 

riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov, 
• pri OS rodinných domov  v okrajových polohách mesta je v detailnejšej ÚPD potrebné 

zabezpečiť návrhom urbanistickej skladby voľný priechod obyvateľov z vnútorného 
zastavaného územia do okolitej prírody. 

 
UB 04 OBYTNÉ ÚZEMIE - BYTOVÉ DOMY     

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži primárne na bývanie v bytových domoch. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. bývanie v obytných budovách, a to výlučne v bytových domoch nad 3 NP, avšak pri 
novej výstavbe nie vyšších ako 4 NP + podkrovie. 
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Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. zariadenia obchodu, administratívy, verejného stravovania a nerušiacich nevýrobných 
služieb pre obyvateľov územia v parteri obytných budov, 

2. zariadenia kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové (najmä malé ihriská pre 
neorganizovaný šport obyvateľov územia), školské a cirkevné (kostoly a modlitebne), 

3. odstavné miesta a hromadné garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
(s prednostným využitím pre obyvateľov mestského bloku), 

4. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
5. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. nerušivé zábavné zariadenia 
2. zariadenia vedy a výskumu, 
3. ostatné športové a voľnočasové zariadenia (ako súčasť objektov v mestskom bloku), 
4. menšie ubytovacie zariadenia penziónového typu, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnou funkciou,  

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, zápachom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)  priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania 
a občianskeho vybavenia, 

3. samostatne stojace individuálne garáže. 
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel obyvateľov mestského bloku musí byť primárne riešené 
na pozemkoch bytových domov (s preferovaním hromadných garáží ako súčasti objektov), 
sekundárne na vyhradených odstavných plochách a na verejných komunikáciách, 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov občianskeho vybavenia a ubytovacích 
zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom 
preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov. 

 
UB 05 OBYTNÉ ÚZEMIE – RODINNÉ DOMY  

S HOSPODÁRSKYM ZÁZEMÍM  
(NA ÚZEMIACH BÝVALÝCH SAMOSTATNÝCH OBCÍ) 

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku na tradičnom obytnom území bývalých samostatných obcí 
pričlenených k mestu slúži prevažne na bývanie, väčšinou s priamou väzbou na 
poľnohospodársku výrobu. Zástavba je malopodlažná  (max. 3NP + podkrovie ), väčšinou 
izolovanými rodinnými domami. 

 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
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� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. bývanie v rodinných domoch s tradičným hospodárskym zázemím. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. bývanie v malopodlažných  bytových domoch, 
2. základná občianska vybavenosť - zariadenia obchodu, verejného stravovania a 

nerušiacich služieb pre obyvateľov územia, 
3. zariadenia cirkevné, kultúrne, sociálne, zdravotné, športové a školské, 
4. drobné výrobné aktivity (výrobné služby, doplnková poľnohospodárska výroba a pod.), 
5. chovateľstvo a pestovateľstvo v rámci drobných stavieb, 
6. malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľov územia, 
7. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, 
8. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
9. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
10. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. obchodné a kancelárske budovy,  
2. malé ubytovacie zariadenia do rozsahu 15 m2 pozemku / 1 lôžko, 
3. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
4. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnou funkciou, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. hlukom, zápachom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
susedných pozemkov na účely bývania. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na 
pozemkoch ich prevádzkovateľov. 

 
UO 01 VEREJNÉ / NEKOMERČNÉ VYBAVENIE  

– VÄČŠINOU NEKOMERČNÉ  ZARIADENIA  
V SPRÁVE ŠTÁTU, VÚC A MESTA     

 
 

• UO 01 A    Predškolské zariadenie, základná škola, ZUŠ    
• UO 01 B Stredné školy (gymnázium, SOŠ, SOU a pod.)     
• UO 01 C Kultúra, osveta        
• UO 01 D Zariadenia sociálnej a zdravotníckej staros tlivosti   
• UO 01 E Verejná správa, administratíva  
• UO 01 F Sakrálne a cirkevné stavby       
• UO 01 G Zmiešaná vybavenos ť (s plošnou prevahou nekomer čných zariadení) 
• UO 01 H  Plochy zariadení obrany štátu a CO s osobi tnými predpismi  
• UO 01 I Požiarna ochrana    
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ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku slúži primárne na umiestňovanie plôch nekomerčného občianskeho 
vybavenia (najmä areálových školských, sociálnych, zdravotníckych, kultúrnych, správnych a 
cirkevných zariadení, zariadení vedy a výskumu, zariadení pre zaistenie obrany štátu, 
požiarnej bezpečnosti, polície a ďalších verejnoprospešných a nevyhnutných činností, ktoré 
zabezpečuje priamo obec, vyšší územný celok alebo štát. 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. predškolské a školské zariadenia (materské školy a im podobné zariadenia, základné 
školy, stredné školy, špecializované a osobitné školy, odborné učilištia, vysoké školy), 

2. administratívne a správne budovy (s prevahou zariadení v správe štátu, vyššieho 
územného celku a mesta), 

3. ubytovacie a športové zariadenia, prednostne ako súčasť školských areálov, 
4. zariadenia kultúry a osvety, sociálnej a zdravotníckej starostlivosti (najmä nekomerčné), 
5. sakrálne a cirkevné stavby, 
6. nevýrobné služby, 
7. služobné byty a byty majiteľov zariadení, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. ďalšie byty nad podlažím určeným v zastavovacích podmienkach, 
2. obchodné zariadenia a zariadenia verejného stravovania,  
3. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, 
4. príslušné pešie, cyklistické, motorové komunikácie a trás a zastávok MHD, 
5. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. ostatné bývanie nepresahujúce 30 % celkových nadzemných podlažných plôch, 
2. ostatné ubytovacie zariadenia, 
3. nerušivé prevádzky nevýrobných služieb, 
4. čerpacie stanice pohonných látok mestského typu, najmä ako súčasť parkovísk 

a garáží, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo 
obmedzujú využitie územia mestského bloku a priľahlých pozemkov na účely 
občianskeho vybavenia alebo bývania. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a užívateľov občianskeho vybavenia 
musí byť prednostne riešené v rámci príslušných objektov alebo areálov, 

• v území, alebo jeho časti môže byť detailnejšou ÚPD stanovený minimálny (maximálny) 
podiel podlažných plôch pre funkciu bývania. 
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UO 02 ÚZEMIE VEREJNÉHO VYBAVENIA  
 - KOMERČNÉ ZARIADENIA       

 
Je prevažne tvorené nasledovnými typmi mestských blokov, ktoré sú v grafickej časti 
územného plánu (výkres regulatívov využitia územia) osobitne vyznačené: 
 
UO 02 A Športové plochy samostatné  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. športové a telovýchovné plochy a zariadenia, 
2. rekreačno-oddychové plochy a zariadenia, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. špecifické školské zariadenia (športové školy a pod.), 
2. ubytovne pre športovcov, 
3. zdravotnícke zariadenia súvisiace so základnou funkciou, 
4. stravovacie zariadenia pre návštevníkov, 
5. doplnkové komerčné zariadenia obchodu a služieb, 
6. byty správcov zariadení a technického personálu, 
7. garáže, odstavné a parkovacie miesta, slúžiace potrebe funkčného využitia. 
8. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
9. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
10. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. zábavné zariadenia, 
2. ostatné ubytovacie zariadenia, 
3. nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb späté so základnou funkciou územia 

(výroba a oprava športových potrieb, a pod.), 
4. čerpacie stanice pohonných látok mestského typu, najmä ako súčasť parkovísk 

a garáží, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obs luhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
 

1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj dopravné a 
technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami , 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov využívaných verejnosťou, a to najmä 
na účely športu, telovýchovy a rekreácie, resp. na účely bývania a občianskeho 
vybavenia. 

  
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov športových, 

telovýchovných a rekreačno-oddychových plôch a zariadení musí byť prednostne riešené 
v rámci príslušných objektov alebo areálov. 
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UO 02 B Nešpecifikované komer čné vybavenie   
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku slúži na umiestňovanie plôch komerčného občianskeho vybavenia 
(t.j. plôch s prednostným využitím pre komerčné občianske vybavenie - zariadenia verejného 
stravovania a ubytovania, maloobchodu, služieb, športu, oddychu, rekreácie a kultúry, 
prevádzkované na komerčnom základe). 

 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. administratívne budovy podnikov a firiem, 
2. zariadenia bankovníctva a peňažníctva, 
3. obchodné zariadenia, zariadenia služieb, zariadenia verejného stravovania, ubytovacie 

zariadenia a zábavné podniky, 
4. komerčné školské, zdravotnícke a sociálne zariadenia, 
5. komerčné zariadenia športu, rekreácie, oddychu a kultúry. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. byty majiteľov a služobné byty, 
2. garáže, odstavné a parkovacie miesta, slúžiace potrebe funkčného využitia, 
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
4. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. ostatné bývanie nepresahujúce 30 % celkových nadzemných podlažných plôch, 
2. nerušivé prevádzky nevýrobných služieb, 
3. čerpacie stanice pohonných látok mestského typu, ako súčasť parkovísk a garáží, 
4. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
5. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)  priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania a 
občianskeho vybavenia. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov občianskeho 
vybavenia a ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov 
týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov, 

• v území, alebo jeho časti môže byť detailnejšou ÚPD stanovený minimálny (maximálny) 
podiel podlažných plôch určených pre funkciu bývania. 
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UO 02 C Rekreačno-zábavné plochy  
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie dočasných zariadení 
zábavného a oddychového (lunaparky a pod.), výstavného a reklamného (putovné výstavy, 
prezentácie firiem a pod.), verejného (tribúny politických zhromaždení a pod.),príp. obchodno-
komerčného charakteru (trhy, burzy a pod.) alebo charakteru športovo-rekreačného (sezónne 
športové zariadenia, ako napr. prírodná ľadová plocha a pod.). Doplňujúcou funkciou bloku je 
verejná zeleň oddychovo-rekreačného charakteru. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
2. upravené pevné plochy so základnými rozvodmi technickej infraštruktúry vhodné na 

umiestnenie dočasných objektov a zariadení. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. malé zariadenia verejného stravovania, 
2. malé športoviská a detské ihriská, 
3. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia, 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
5. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. nerušivá drobná výroba, výrobné a nevýrobné služ by, väčšinou do časného 
charakteru, späté so základnou funkciou územia, 

2. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 
obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 

3. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejkoľvek forme, 
2. akékoľvek trvalé stavby a zariadenia občianskej vybavenosti,  
3. ostatná výroba, výrobné služby, skladovanie, naklad anie s odpadmi, ako aj 

dopravné a technické vybavenie ako hlavné stavby, r esp. ako stavby, ktoré 
priamo nesúvisia s primárnymi funkciami,  

4. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a pri ľahlých na ú čely športu, rekreácie, ob čianskeho 
vybavenia, resp. na iné ú čely slúžiace  verejnosti . 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie prevádzkovateľov dočasných musí byť riešené na vyhradených plochách, 
ktoré sú súčasťou mestského bloku. 
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UO 02 D Zmiešaná vybavenos ť s plošnou prevahou komer čných zariadení 
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku slúži na prednostné umiestňovanie plôch komerčného občianskeho 
vybavenia (t.j. zariadení verejného stravovania a ubytovania, maloobchodu, služieb, športu, 
oddychu, rekreácie a kultúry, prevádzkovaných na komerčnom základe) s možnosťou využitia 
územia aj pre zariadenia komunálneho vybavenia (špecializované školy, menšie zariadenia 
kultúry a osvety, zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, verejná správa, a pod.). 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. administratívne budovy podnikov a firiem,  
2. zariadenia bankovníctva a peňažníctva, 
3. obchodné zariadenia, zariadenia služieb, zariadenia verejného stravovania, ubytovacie 

zariadenia a zábavné podniky, 
4. menšie špecifické školské zariadenia, zariadenia kultúry a osvety, sociálnej a 

zdravotníckej starostlivosti a verejnej správy,  
5. zariadenia športu, rekreácie a oddychu. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty, 
2. garáže, odstavné a parkovacie miesta, slúžiace potrebe funkčného využitia, 
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
4. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD, 
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. ostatné bývanie nepresahujúce 30 % celkových nadzemných podlažných plôch, 
2. nerušivé prevádzky nevýrobných služieb, 
3. čerpacie stanice pohonných látok mestského typu, ako súčasť parkovísk a garáží, 
4. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
5. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie, ako hlavné stavby, resp. ako s tavby, ktoré priamo 
nesúvisia s primárnymi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)  priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely bývania a 
občianskeho vybavenia. 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:  
• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov občianskeho 

vybavenia a ubytovacích zariadení musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov 
týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov, 

• v území, alebo jeho časti môže byť detailnejšou ÚPD stanovený minimálny (maximálny) 
podiel podlažných plôch určených pre funkciu bývania. 
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UO 02 E Špecifická vybavenos ť lesoparku 
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Primárnou funkciou lesoparku je funkcia zelenej plochy ako oddychovo-rekreačného priestoru 
pre obyvateľov mesta. Špecifická vybavenosť tohto územia je teda len funkciou sekundárnou 
slúžiacou k posilneniu celkového oddychovo-rekreačného charakteru územia. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. parkovo upravená plošná a líniová zeleň, 
2. oddychové zelené plochy, 
3. príslušné pešie a cyklistické komunikácie,  

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. drobná doplnková architektúra kultúrnych, osvetových a hygienických zariadení parkov 
(hudobné pavilóny, verejné WC a pod.), 

2. malé športoviská a detské ihriská, 
3. malé zariadenia verejného stravovania s nekrytými plochami pre podávanie jedál a 

nápojov, 
4. verejné hygienické zariadenia, 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. kultúrne zariadenia len s nevyhnutným objemom trvalých stavieb (amfiteáter, kino v 
prírode a pod.), 

2. dočasné zariadenia špecifickej vybavenosti späté s usporiadaním príležitostných 
kultúrnych a verejných podujatí, 

3. nerušivé prevádzky služieb späté so základnou funkciou, 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
5. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
 

1. bývanie akéhokoľvek charakteru (trvalé i prechodné) okrem nevyhnutných služobných 
bytov správcov zariadení, 

2.  ostatné trvalé zariadenia občianskeho vybavenia, 
3.  záhradkárske a chatové osady, 
4.  výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj ostatné 

dopravné a technické vybavenie, ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktoré 
priamo nesúvisia s primárnymi funkciami,  , 

5. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov verejnosťou, a to najmä na účely 
oddychu a rekreácie. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie užívateľov lesoparku i zariadení špecifickej vybavenosti musí byť riešené 
mimo územia mestského bloku. 
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UR 01 ŠPORTOVO-REKREAČNÉ PLOCHY (V ZÁZEMÍ MESTA) 
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku tvoria polyfunkčné plochy v nadväznosti na zastavané územie 
mesta s prevahou prírodných prvkov, slúžiace predovšetkým na lokalizáciu menších 
športových, rekreačných a oddychových zariadení (často aj nekomerčných – podnikových a 
pod.), na rozdiel od bloku športu a telovýchovy UO 02 A, ktoré tvoria najmä monofunkčné 
areálové zariadenia športovo-rekreačnej vybavenosti. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. rekreačno-oddychové a športovo-rekreačné plochy a zariadenia, 
2. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
3. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. doplnkové zariadenia maloobchodu, verejného stravovania a služieb súvisiacich s 

rekreáciou a oddychom, 
2. kultúrne a zdravotnícke zariadenia súvisiace s primárnou funkciou územia, 
3. byty majiteľov a správcov zariadení, služobné byty 
4. garáže, odstavné a parkovacie miesta, slúžiace potrebe funkčného využitia, 
5. plochy trás a zastávok MHD, 
6. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. menšie ubytovacie zariadenia,  
2. zariadenia výrobných a nevýrobných služieb viazaných na rekreáciu a oddych (výroba 

a oprava športového vybavenia a náradia, a pod.), 
3. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
4. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v rodinných a bytových domoch (okrem vyššie spomenutých bytov), 
2. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s odpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami, 

3. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely športu 
a rekreácie, resp. občianskeho vybavenia. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov športovo-rekreačných a 
rekreačno-oddychových zariadení, doplnkových zariadení občianskeho vybavenia, resp. 
ubytovacích zariadení, musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto 
zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov, 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel užívateľov športovo-rekreačných a rekreačno-
oddychových zariadení musí byť riešené na vyčlenených plochách pozemkov 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
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UZ 01 PLOCHY ZELENE      
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku slúži na umiestňovanie väčších plôch zelene všetkých druhov 
(rekreačný les, verejné parky, cintoríny, a pod.), na dobudovanie nábrežnej promenády 
zeleňou, ako aj na realizáciu nevyhnutnej sprievodnej zelene dopravných trás, izolačnej a 
ochrannej zelene. Menšie plochy zelene sú súčasťou takmer všetkých ostatných typov 
mestských blokov (obytné, občianskeho vybavenia, výroby) v súlade so stanovenými 
podmienkami. 
 
Plochy zelene sú tvorené nasledovnými typmi mestských blokov, ktoré sú v grafickej časti 
ÚPN (Výkres č.7 - Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a 
priestorového využívania územia) osobitne vyznačené: 
 

• UZ 01 A     Mestský rekrea čný les / lesopark       
• UZ 01 B     Verejné parky a parkové úpravy      

• UZ 01 C     Sprievodná zele ň komunikácií  a zele ň s primárnou izola čnou funkciou 

• UZ 01 D     Súkromné  záhrady a sady        

• UZ 01 E     Cintoríny a pohrebiská        
• UZ 01 F     Sprievodná zele ň vodných tokov a zele ň s primárnou rekrea čnou  

            a ochrannou funkciou 
• UZ 01 G    Záhradkárske osady (rekrea čná zeleň)    

• UZ 01 H    Hospodárska a špeciálna zele ň         

 
 

UZ 01 A  Mestský rekrea čný les / lesopark 
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
Primárnou funkciou rekreačného lesa je funkcia zelenej plochy ako oddychovo-rekreačného 
priestoru pre obyvateľov mesta. Špecifická vybavenosť tohto územia je teda len funkciou 
sekundárnou slúžiacou k posilneniu celkového oddychovo-rekreačného charakteru územia. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. krajinársky upravená plošná a líniová zeleň, 
2. oddychové zelené plochy, 
3. zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru slúžiace primárnej funkcii (prístrešky pre 

turistov, lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.), 
4. pešie a cyklistické komunikácie, lyžiarske bežecké trasy, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. drobná doplnková architektúra kultúrnych a cirkevných zariadení (otvorené hudobné 

pavilóny, kaplnky a pod.), 
2. malé športoviská a detské ihriská, kyslíkové dráhy a pod. 
3. malé zariadenia verejného stravovania s nekrytými plochami pre podávanie jedál a 

nápojov, 
4. verejné hygienické zariadenia, 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. kultúrne zariadenia len s nevyhnutným objemom trvalých stavieb (amfiteáter, kino v 

prírode a pod.), 
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2. dočasné zariadenia špecifickej vybavenosti späté s usporiadaním príležitostných 
kultúrnych a verejných podujatí, 

3. ďalšie nerušivé prevádzky služieb späté so základnou funkciou, 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia vrátane zásobovacích komunikácií pre 

vybavenosť územia a jeho údržbu, 
5. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie akéhokoľvek charakteru (trvalé i prechodné) okrem nevyhnutných služobných 

bytov správcov zariadení, 
2. ostatné trvalé zariadenia občianskeho vybavenia, 
3. záhradkárske a chatové osady, 
4. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj ostatné 

dopravné a technické vybavenie ako hlavné stavby, r esp. ako stavby, ktoré 
priamo nesúvisia s primárnymi funkciami,  

5. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.)  priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov verejnosťou, a to najmä na účely 
oddychu a rekreácie.  

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie užívateľov mestského rekreačného lesa / lesoparku i zariadení špecifického 

vybavenia musí byť zásadne riešené mimo územia mestského bloku, 
 

UZ 01 B Verejné parky a parkové úpravy      
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy zelene každého druhu, 
2. zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru slúžiace primárnej funkcii (lavičky, 

odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.),  
3. pamätníky a memoriálne areály v zeleni, výtvarné diela, 
4. pešie komunikácie. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. detské ihriská, 
2. cyklistické komunikácie nerušiace primárnu funkciu, 
3. verejné hygienické zariadenia. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. menšie sakrálne stavby, kultúrne (hudobné pavilóny a pod.), príp. menšie športové 

zariadenia, 
2. menšie stravovacie zariadenia, 
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
4. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
5. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejkoľvek podobe, 
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2. ostatné (najmä plošne náročnejšie) zariadenia občianskeho vybavenia vrátane 
športových zariadení,  

3. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj dopravné a 
technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami,  

4. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo (napr. 
zápachom, hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod .) obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov verejnosťou, a to najmä na účely 
oddychu a rekreácie, prípadne občianskeho vybavenia a bývania. 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie užívateľov verejnej zelene i zariadení špecifického občianskeho vybavenia 

v rámci nej musí byť bez výnimiek riešené mimo územia mestského bloku, 
• zariadenia dopravy vo forme podzemných parkovacích garáží pod verejnou zeleňou sú 

prípustné. 
 

UZ 01 C Sprievodná zele ň komunikácií  a zele ň s primárnou izola čnou funkciou 
 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
Dominantné (primárne) funkcie 
1. sprievodná zeleň komunikácií s nízkou zeleňou (tráva, kríkový porast), 
2. izolačná zeleň s vysokou zeleňou (vysoký kríkový porast, stromy), 
Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. pešie komunikácie súvisiace s dopravnou funkciou cestných komunikácií (napr. 

spojnice priechodov pre chodcov). 
Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. nevyhnutné zariadenia technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. všetky ostatné funkcie. 
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• v nevyhnutných prípadoch je v rámci sprievodnej a izolačnej zelene možné realizovať 

zariadenia technického vybavenia okolitých mestských blokov, ktoré by však výškovo 
nemali presahovať okolitú zeleň.  

 
 

UZ 01 D Súkromné  záhrady a sady        

 

Plochy súkromných záhrad a sadov sú väčšinou začlenené do plôch bývania (najmä 
regulatív UB 01). Ako samostatné plochy boli ponechané len v okrajových polohách mesta 
a v nezastaviteľných polohách (strmé svahy, zosuvy a pod.), kde ÚPN mesta nepočíta 
s iným funkčným využitím. Nakoľko ich využitie je do značnej miery podobné využitiu plôch 
záhradkárskych osád, sú pre reguláciu stavieb na ich území stanovené podobné doplňujúce 
ustanovenia. 
 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
Dominantné (primárne) funkcie 
1. zeleň samostatných hospodárskych a okrasných záhrad s vysokou aj nízkou zeleňou, 
2. zeleň hospodárskych a okrasných záhrad ako doplnková funkcia k funkcii bývania, 
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Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. stavby na individuálnu rekreáciu, 
2. drobné stavby hospodárskeho (napr. kôlne) alebo rekreačného charakteru (napr. 

záhradné altánky), 
3. malé vodné plochy (napr. okrasné záhradné jazierka). 
Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. nevyhnutné zariadenia technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene, 
2. individuálne garáže ako samostatné stavby slúžiace odstavovaniu vozidiel majiteľov 

záhrad alebo majiteľov obytných budov, ku ktorým záhrada alebo sad náležia. 
3. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
4. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. všetky ostatné funkcie. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• počet individuálnych garáží na ploche súkromnej záhrady alebo sadu nesmie prevýšiť 

potrebu majiteľa, 
• stavby na individuálnu rekreáciu sú podľa Zákona č. 50/76 Zb. v znení noviel 

(stavebného zákona), § 139b, jednoduchými stavbami,  
• maximálna zastavaná plocha stavieb na individuálnu rekreáciu (vrátane zastrešenej 

terasy a podzemnej pivnice) je stanovená na 50 m2, pričom maximálna výška strechy, 
vzhľadom na úroveň prirodzeného terénu v strede stavby, je stanovená max. 5,0 m, 

• pre drobné stavby hospodárske alebo rekreačné (sklad náradia, prístrešok, samostatná 
podzemná stavba – pivnica, záhradný altánok a pod.) je stanovená maximálna výmera 
zastavanej plochy všetkých objektov v rámci jedného pozemku záhradky do 20 m2, 
pričom maximálna výška objektu sa stanovuje 2,5 m nad úrovňou terénu v strede 
stavby.   

 
UZ 01 E Cintoríny a pohrebiská  

 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami, 
2. pamätníky a memoriálne areály v zeleni, 
3. pešie komunikácie súvisiace s hlavnou funkciou, 
4. zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru slúžiace primárnej funkcii (lavičky, 

odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.). 
Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. menšie sakrálne stavby slúžiace primárnej funkcii (cintorínske kaplnky), 
2. zariadenia špecifického občianskeho vybavenia cintorínov (domy smútku, predajne 

kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.), 
3. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
4. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejkoľvek podobe, 
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2. ostatné zariadenia občianskeho vybavenia vrátane športových zariadení,,  
3. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami , 

4. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo 
obmedzujú využitie územia mestského bloku a priľahlých pozemkov verejnosťou, a to 
najmä na pietne účely a účely oddychu. 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie užívateľov cintorínov i zariadení špecifického občianskeho vybavenia v rámci 

nich musí byť bez výnimiek riešené mimo územia mestského bloku na plochách určených 
ÚPN mesta alebo následnou detailnejšou ÚPD, 

• zariadenia špecifického občianskeho vybavenia cintorínov by mali byť (okrem sakrálnych 
stavieb) zásadne lokalizované v okrajových častiach mestského bloku. 
 

UZ 01 F Sprievodná zele ň vodných tokov  
a zeleň s primárnou rekrea čnou a ochrannou funkciou  

 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy pôvodnej alebo krajinársky upravenej prírodnej zelene, 
Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. pešie komunikácie súvisiace s rekreačnou funkciou zelene. 
Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia slúžiace najmä údržbe zelene. 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. všetky ostatné funkcie. 
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• charakter a spôsob užívania tohto druhu zelene s prihliadnutím na požiadavky ochrany 

prírody a krajiny stanoví osobitný predpis mesta (VZN).  
 

 

UZ 01 G Záhradkárske osady (rekrea čná zeleň) 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy hospodárskej a okrasnej zelene, 
2. stavby na individuálnu rekreáciu: záhradné chatky, rekreačné chatky, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. prístupové cestné komunikácie, súvisiace s hlavnou funkciou 
2. pešie a cyklistické komunikácie. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. zariadenia spoločnej vybavenosti záhradkárskej osady, 
2. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
3. spoločné parkovacie a odstavné plochy pre užívateľov záhradkárskej osady, 
4. funkcie v zmysle § 12, ods.14 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z., 
5. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 



ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012   Dodatok č. 3 k Záväznej časti 

AUREX, spol. s r.o. Bratislava, október 2012  35 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. všetky ostatné funkcie  
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• záhradkárske osady sú v zmysle § 12, ods.14 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. zároveň 

súčasťou rekreačného územia mesta, môžu v nich byť teda umiestňované aj ďalšie funkcie 
a zariadenia podľa vyššie uvedenej vyhlášky a podľa posúdenia miestne príslušného 
stavebného úradu (športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného 
stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou 
funkciou), 

• záhradné alebo rekreačné chatky ako stavby na individuálnu rekreáciu sú podľa Zákona č. 
50/76 Zb. v znení noviel (stavebného zákona), § 139b, ods. 1b) jednoduchými stavbami,  

• vzhľadom na lokalizáciu záhradkárskych osád na území mesta Hlohovec je stanovená 
maximálna zastavaná plocha záhradnej chatky (vrátane zastrešenej terasy a podzemnej 
pivnice) 50 m2, pričom maximálna výška strechy, vzhľadom na úroveň prirodzeného terénu 
v strede stavby, je stanovená max. 5,0 m, 

• pre doplnkovú stavbu ako ďalší samostatne stojaci objekt v rámci jedného pozemku (sklad 
náradia, prístrešok, samostatná podzemná stavba – pivnica a pod.) je stanovená 
maximálna výmera zastavanej plochy všetkých objektov v rámci jedného pozemku 
záhradky do 10 m2, pričom maximálna výška objektu sa stanovuje 2,5 m nad úrovňou 
terénu v strede stavby, 
 

UZ 01 H Hospodárska a špeciálna  zele ň       
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy hospodárskej a špeciálnej zelene (záhradníctva, veľkoplošné skleníky, účelové 

zariadenia mesta, a pod.) 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. prístupové cestné komunikácie, súvisiace s hlavnou funkciou 
2. pešie, prípadne cyklistické komunikácie, súvisiace s hlavnou funkciou. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. bývanie majiteľov a správcov areálov alebo zariadení, resp. pohotovostné bývanie 

zamestnancov, 
2. nevyhnutné plochy technického vybavenia. 
3. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
4. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. všetky ostatné funkcie. 
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• do kategórie hospodárskej zelene nepatrí zeleň poľnohospodárska, 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, správcov alebo zamestnancov zariadení 

musí byť riešené na ich pozemkoch.  
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UD 01 ÚZEMIE DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ 
 

Je prevažne tvorené nasledovnými typmi mestských blokov, ktoré sú v grafickej časti 
územného plánu (Výkres č.7 - Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného 
a priestorového využívania územia) osobitne vyznačené: 

 
• UD 01 A Zariadenia mestskej a prímestskej hromadnej  dopravy (MHD, PHD) 
• UD 01 B1 Plochy a zariadenia cestnej dopravy – hrom adné garáže a parkoviská 
• UD 01 B2 Plochy a zariadenia cestnej dopravy – osta tné 
• UD 01 C Plochy, zariadenia a trate železni čnej dopravy 
• UD 01 D Plochy a zariadenia vodnej dopravy 

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie mestského bloku slúži na umiestňovanie plôch a zariadení všetkých druhov dopravy. 

Ide predovšetkým o väčšie plochy, ktoré sú jednoznačne určené pre určité konkrétne 
zariadenie (železničná stanica, prístav, ale aj konkrétne umiestniteľné objekty hromadných 
garáží a parkovísk). Ostatné plochy dopravnej vybavenosti sú prakticky súčasťou všetkých 
iných typov území (mestských blokov) v súlade s podmienkami pre ne stanovenými. 

Z funkcií uvedených nižšie je pri rozhodovaní o ich prípustnosti alebo neprípustnosti v danom 
mestskom bloku potrebné zvážiť jeho konkrétnu funkciu. Pre funkciu pešej zóny je stanovený 
osobitný regulatív (UD 01 E). 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. priamym určením v konkrétnej lokalite, 

• plochy povrchovej statickej dopravy - parkoviská, 
• plochy statickej dopravy - hromadná garáž (nadzemná aj podzemná), 
• zariadenia MHD a PHD, 
• niektoré vybrané zariadenia cestnej dopravy (napr. jestvujúce ČSPL), 
• železničná doprava, 
• vodná doprava. 

2. nepriamym určením v konkrétnom mestskom bloku 
• hromadná garáž, 

3. nepriamym určením v konkrétnej mestskej časti 
• plochy povrchovej statickej dopravy (parkoviská), 
• ČSPL - čerpacie stanice pohonných látok (podľa vypočítanej potreby). 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. administratívne stavby nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky, 
2. služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky (v obmedzenom rozsahu), 
3. doplnkové skladovacie plochy, 
4. doplnkové údržbárske a opravárenské aktivity, 
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. výučbové a doškoľovacie zariadenia súvisiace s primárnou funkciou, 
2. pohotovostné ubytovacie zariadenia súvisiace s primárnou funkciou, 
3. podnikové zdravotnícke zariadenia (ambulancia závodného lekára a pod.), 
4. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
5. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
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� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem vyššie spomenutých možností), 
2. ostatné zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, ostatné zdravotnícke, cirkevné a športové), 
3. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj dopravné a 

technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako st avby, ktoré priamo nesúvisia 
s primárnymi funkciami .  

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• zariadenia dopravy nepriamo určené len pre konkrétny mestský blok, resp. mestskú časť, 

budú lokalizované v následnej detailnejšej ÚPD, ÚPP alebo PD. 
 

• UD 01 E Pešia zóna         
 

Pešia zóna slúži primárne pešiemu pohybu obyvateľov mesta v oblastiach najväčšej 
koncentrácie zariadení a služieb, ako aj koncentrácie najvýznamnejších mestských atraktivít, 
čím okrem uľahčenia pohybu peších napomáha aj posilňovaniu sociálnych kontaktov 
obyvateľov i návštevníkov mesta. V neposlednom rade plní aj dôležitú estetickú funkciu. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy s pevným povrchom slúžiace primárne pešiemu pohybu obyvateľov mesta, 
2. zhromažďovacie priestory. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru slúžiace primárnej funkcii (lavičky, 
odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.), 

2. drobné mobilné zariadenia služieb podporujúce základnú funkciu územia (predajné 
stánky, novinové kiosky a pod.), 

3. drobná architektúra a výtvarné diela, 
4. reklamné plochy a zariadenia, 
5. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
6. mobilná zeleň, 
7. cyklistické komunikácie vo vyhradených pásoch, 
8. zastávky MHD, resp. PHD, 
9. verejné hygienické zariadenia. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. trhové plochy, 
2. dočasné zariadenia špecifického vybavenia späté s usporiadaním príležitostných 

kultúrnych a verejných podujatí, 
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia, 
4. pohotovostné prístupové komunikácie k vybraným zariadeniam občianskeho  a 

technického  vybavenia, 
5. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej k onštrukcii alebo obvodovom 

plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. všetky ostatné funkcie, pre ktoré sú rezervované plochy v rámci iných mestských blokov 
(bývanie, ostatné občianske vybavenie, rekreácia a šport, výroba, dopravné vybavenie , 
ostatné technické vybavenie a pod.). 
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DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• zariadenia dopravy vo forme podzemných parkovacích garáží pod pešou zónou sú 

prípustné. 
 

UT 01 ÚZEMIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA A ZARIADENÍ      
 
Je prevažne tvorené nasledovnými typmi mestských blokov, ktoré sú v grafickej časti 
územného plánu (Výkres č.7 - Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného 
a priestorového využívania územia) osobitne vyznačené: 

 
• UT 01 A Zásobovanie vodou  
• UT 01 B Odvádzanie odpadových vôd 
• UT 01 C Zásobovanie elektrickou energiou 
• UT 01 D Zásobovanie plynom a teplom 
• UT 01 E Telekomunikácie 
• UT 01 F Odpadové hospodárstvo  
• UT 01 G Doplnkové plochy odpadového hospodárstva     

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži na umiestňovanie plôch a zariadení technického vybavenia 
mesta (zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie energiami, 
telekomunikácie, odpadové hospodárstvo). Ide predovšetkým o väčšie plochy, jednoznačne 
určené pre lokalizáciu alebo rozvoj určitého konkrétneho zariadenia (ČOV a pod.). Ostatné 
(plošne menšie) zariadenia technického vybavenia sú súčasťou iných typov území (obytné, 
občianskeho vybavenia) v súlade so stanovenými podmienkami. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. stavby a zariadenia pre zásobovanie vodou, 
2. stavby a zariadenia pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 
3. stavby a zariadenia pre zásobovanie elektrickou energiou, 
4. stavby a zariadenia pre zásobovanie plynom, 
5. stavby a zariadenia pre zásobovanie teplom, 
6. stavby a zariadenia pôšt a telekomunikácií, 
7. plochy a zariadenia odpadového hospodárstva. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. administratívne stavby nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky, 
2. služobné byty nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky (v obmedzenom rozsahu), 
3. doplnkové skladovacie plochy, 
4. doplnkové údržbárske a opravárenské aktivity, 
5. parkoviská a garáže, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
7. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
8. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov), 
2. ostatné zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však 

zariadenia školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové), 
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3. výroba, výrobné služby, skladovanie, nakladanie s o dpadmi, ako aj ostatné 
dopravné a  technické vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktoré 
priamo nesúvisia s primárnou funkciou .  

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov technických zariadení musí byť 

riešené v rámci zariadení alebo ich areálov. 
 

• UT 01 F Odpadové hospodárstvo        
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži na umiest ňovanie plôch a zariadení odpadového 
hospodárstva zameraných predovšetkým na skládkovani e, triedenie, úpravu 
a likvidáciu rôznych druhov odpadu pod ľa osobitných povolení.  

 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. skládkovanie, triedenie, úprava a likvidácia odp adu, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia pre prim árnu funkciu, 
2. odstavné miesta a obslužné komunikácie, 
3. izolačná a ochranná zele ň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. ďalšie nevyhnutné objekty a zariadenia späté s primá rnou funkciou (prevádzkou), 
2. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejko ľvek podobe, 
2. zariadenia ob čianskeho vybavenia všetkých druhov, 
3. všetky ostatné druhy činností, ktoré obmedzujú využívanie skládky TKO na 

určenú primárnu funkciu.  
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:  
• parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a n ávštevníkov/užívate ľov musí 

byť riešené v rámci zariadení alebo ich areálov. 

 

• UT 01 G Doplnkové plochy odpadového hospodárstva  
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži na umiest ňovanie plôch a zariadení odpadového 
hospodárstva zameraných predovšetkým na zber, do časné skládkovanie, triedenie, 
úpravu a likvidáciu tuhého komunálneho a biologicky  rozložite ľného odpadu. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
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� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. zber, do časné skládkovanie, triedenie úprava a likvidácia tu hého komunálneho 

a biologicky rozložite ľného odpadu, 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia pre prim árnu funkciu (zberný dvor, 

kompostáre ň a pod.), 
2. odstavné miesta a obslužné komunikácie, 
3.  karanténna stanica / útulok pre spolo čenské zvieratá, 
4. izolačná a ochranná zele ň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. ďalšie nevyhnutné objekty a zariadenia späté s primá rnou funkciou (prevádzkou), 
2. zariadenia technických služieb mesta, 
3. výučbové a doško ľovacie zariadenia vo väzbe na dominantné/vhodné fun kčné 

využitie, 
4. plochy pre rozšírenie ČOV vo väzbe na existujúci areál, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie, 
2. zariadenia ob čianskeho vybavenia všetkých druhov, 
3. výroba, výrobné služby, skladovanie, ako aj osta tné dopravné a  technické 

vybavenie ako hlavné stavby, resp. ako stavby, ktor é priamo nesúvisia s 
primárnou funkciou.  

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:  
• parkovanie a odstavovanie vozidiel zamestnancov a n ávštevníkov/užívate ľov musí 

byť riešené v rámci zariadení alebo ich areálov, 
• karanténna stanica / útulok pre spolo čenské zvieratá musí tvori ť samostatnú časť 

mestského bloku so samostatným prístupom pre zamest nancov aj návštevníkov. 
• karanténna stanica / útulok pre spolo čenské zvieratá je potrebné umiestni ť 

v mestskom bloku v čo najvä čšej vzdialenosti od existujúceho alebo navrhovaného  
obytného územia. 

• karanténnu stanicu / útulok pre spolo čenské zvieratá rieši ť v súlade s platnými 
právnymi predpismi 9 

• karanténne stanice a útulky pre spolo čenské zvieratá musia by ť umiestnené 
v dostato čnej vzdialenosti od existujúcich obytných budov a o d plôch ur čených 
v ÚPN mesta na rozvoj funkcie bývania; dodržanie po trebného odstupu je potrebné 
posúdi ť na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie, ktorá preukáže 
dodržanie požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na 
prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, požiadav ky na dodržiavanie no čného 
kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpi sov pre obytné budovy, 
pri čom odstup musí by ť posudzovaný v najmenšej vzdialenosti od existujúce j 
alebo plánovanej obytnej  zástavby, 

• v rámci mestského bloku rieši ť v kontakte s pri ľahlými plochami izola čnú zeleň 

                                                           
9  vyhláška 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne 

stanice a útulky pre zvieratá v znení neskorších predpisov.  
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PZ 01 POLYFUNKČNÁ ZÓNA:  
ADMINISTRATÍVNO-OBCHODNÉ FUNKCIE 

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie administratívno-obchodnej  
vybavenosti prevádzkovanej na komerčnom základe, predovšetkým v záujme vytvorenia 
kompaktného regionálneho „business centra“). 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

 Dominantné (primárne) funkcie 
1. obchodné, a správne budovy podnikov, administratívne budovy, 
2. zariadenia bankovníctva a peňažníctva 
3. zariadenia doplnkových ekonomických a právnych služieb,  
4. doškoľovacie zariadenia, 
5. pohotovostné skladové zariadenia, 
6. služobné byty. 

 Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. podnikové zariadenia verejného stravovania a ubytovacie zariadenia, 
2. menšie zdravotnícke a športovo-rekreačné zariadenia, 
3. garáže, odstavné a parkovacie miesta slúžiace potrebe funkčného využitia, 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
5. pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok MHD, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

 Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. ostatné bývanie nepresahujúce 25 % celkových nadzemných podlažných plôch, 
2. menšie cirkevné, kultúrne a sociálne zariadenia, 
3. nerušivé nevýrobné aj výrobné služby , najmä so vzťahom k základnej funkcii územia 

(reproslužby a pod.), 
4. čerpacie stanice pohonných látok mestského typu, najmä ako súčasť parkovísk alebo 

garáží, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. výroba, ostatné výrobné aj nevýrobné služby, skl adovanie, nakladanie s 

odpadmi, ako aj ostatné dopravné a technické vybave nie ako hlavné stavby, 
resp. ako stavby, ktoré priamo nesúvisia s primárny mi funkciami, 

2. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, 
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie 
územia mestského bloku a priľahlých pozemkov, a to najmä na účely občianskeho 
vybavenia, prípadne bývania. 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov občianskeho 

vybavenia musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom 
preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov (prípustné sú aj spoločné 
parkoviská alebo hromadné garáže), 

• parkovanie vozidiel užívateľov a návštevníkov obchodných, administratívnych zariadení, 
ako aj zariadení doplnkového komerčného vybavenia a služieb, musí byť riešené na 
pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie 
v rámci objektov, 
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• v území, alebo jeho časti môže byť stanovený minimálny (maximálny) podiel podlažných 
plôch pre doplnkovú funkciu bývania. 

 
PZ 02 POLYFUNKČNÁ ZÓNA  

– VÝROBNO-OBSLUŽNÉ FUNKCIE 
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie menších zariadení výroby, 
skladov, výrobných služieb, veľkoobchodu a logistiky, podstatne neobťažujúcich okolie. S 
touto funkciou ÚPN mesta ráta okrem niektorých novo navrhovaných plôch najmä pri 
využívaní súčasných plôch s výraznou polyfunkciou plôch výroby a občianskeho vybavenia, 
ako aj plôch areálov bývalých poľnohospodárskych družstiev. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. nerušiace menšie výrobné prevádzky všetkého druhu, sklady, skladovacie plochy a 

verejné prevádzky, výrobné služby, areály veľkoobchodu a logistiky, plochy 
technického vybavenia neslúžiace priamo zásobovaniu vodou, odvádzaniu a čisteniu 
odpadových vôd, zásobovaniu energiami a telekomunikačným rozvodom podľa 
regulatívu UT 01. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. obchodné a administratívne budovy, 
2. služobné byty a byty majiteľov zariadení, 
3. stravovacie zariadenia, podnikové aj verejné, slúžiace najmä pre potreby zóny, 
4. čerpacie stanice pohonných látok, 
5. garáže, odstavné a parkovacie miesta slúžiace potrebe funkčného využitia, 
6. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
7. príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
8. parkovo upravená líniová a plošná zeleň 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. výučbové a doškoľovacie zariadenia, 
2. pohotovostné ubytovacie zariadenia, slúžiace najmä pre potreby zóny, 
3. podnikové, prípadne spoločné zdravotnícke zariadenia (ambulancia závodného 

lekára), 
4. menšie športovo-rekreačné zariadenia, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov), 
2. ostatné zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však 

zariadenia školské, kultúrne, sociálne, cirkevné, ako aj ostatné zdravotnícke 
a športovo-rekreačné), 

3. všetky druhy činností, ktoré priamo alebo nepriamo negatívne vplývajú na pracovnú 
pohodu zamestnancov alebo obmedzujú využívanie mestského bloku na určený účel 
alebo negatívne ovplyv ňujú životné prostredie mesta, 

4. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. z ápachom, 
hlukom, zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo 
obmedzujú využitie pri ľahlých pozemkov, a to najmä na ú čely bývania, prípadne 
občianskeho vybavenia. 
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DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• charakteristickým znakom zariadení lokalizovaných v polyfunkčnej zóne s výrobno-
obslužnými funkciami musí byť ich verejná prístupnosť, 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov, zamestnancov a užívateľov zariadení výroby 
a občianskeho vybavenia musí byť riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto 
zariadení, pričom preferované musí byť parkovanie v rámci objektov alebo areálov 
(prípustné sú aj spoločné parkoviská), 

• parkovanie vozidiel návštevníkov výrobných zariadení, ako aj zariadení doplnkovej 
komerčnej vybavenosti a služieb, musí byť riešené na pozemkoch týchto zariadení, 

• priamy aj nepriamy vplyv prevádzkovaných zariadení nesmie na hranici 
polyfunk čnej zóny susediacej s obytnou zónou alebo plochou o bčianskeho 
vybavenia  presiahnu ť limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality živ otného 
prostredia (požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia, limitné 
hodnoty optického žiarenia, požiadavky na dodržiava nie no čného k ľudu...) 
stanovené v  platných právnych predpisoch pre obytné budovy a bu dovy s funkciou  
občianskeho vybavenia,  

• v rámci mestského bloku rieši ť v kontakte s pri ľahlými obytnými plochami alebo 
plochami navrhnutými pre rozvoj bývania izola čnú zeleň. 
 

PZ 03 POLYFUNKČNÁ ZÓNA  - OSTATNÁ VYBAVENOS Ť  
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  

Územie mestského bloku slúži predovšetkým na umiest ňovanie špecifických zariadení 
občianskej vybavenosti, menších zariadení výroby, skla dov, výrobných služieb, 
podstatne neob ťažujúcich okolie.  
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. špecifická ob čianska vybavenos ť (karanténne stanice, útulky pre spolo čenské 

zvieratá, ...), 
2. nerušiaca menšia výroba, výrobné služby, sklady.  

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
 

1. výcvikové zariadenia, 
2. výučbové a doško ľovacie zariadenia, viazané na dominantné funk čné využitie, 
3. stravovacie zariadenia, slúžiace najmä pre potre by zóny, 
4. dopravné a technické vybavenie slúžiace pre obsl uhu pri ľahlého územia, 
5. parkovo upravená líniová a plošná zele ň. 

 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. obchodné a administratívne budovy, 
2. pohotovostné ubytovacie zariadenia, slúžiace naj mä pre potreby zóny, 
3. ostatné zariadenia ob čianskej vybavenosti vo väzbe na dominantné funk čné 

využitie, 
4. menšie športovo-rekrea čné zariadenia, 
5. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
6. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie  
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2. zariadenia ob čianskeho vybavenia bez väzby na dominantné/vhodné f unkčné 
využitie 

3. všetky druhy činností, ktoré priamo alebo nepriamo negatívne vplý vajú na 
pracovnú pohodu zamestnancov alebo obmedzujú využív anie mestského bloku 
na ur čený účel alebo negatívne ovplyv ňujú životné prostredie mesta. 

4. čerpacie stanice pohonných látok. 
 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel majite ľov, zamestnancov a užívate ľov zariadení 
musí by ť riešené na pozemkoch prevádzkovate ľov týchto zariadení,  

• karanténne stanice a útulky pre spolo čenské zvieratá musia by ť umiestnené 
v dostato čnej vzdialenosti od existujúcich obytných budov  a od plôch ur čených 
v ÚPN mesta na rozvoj funkcie bývania; dodržanie po trebného odstupu je potrebné 
posúdi ť na základe podrobnejšej projektovej dokumentácie, ktorá preukáže 
dodržanie požiadaviek na ochranu kvality životného prostredia (požiadavky na 
prípustné hodnoty hluku, ochranu ovzdušia,  požiadavky na dodržiavanie no čného 
kľudu...) stanovené v zmysle platných právnych predpi sov pre obytné budovy, 
pri čom odstup musí by ť posudzovaný v najmenšej vzdialenosti od existujúce j alebo 
plánovanej obytnej  zástavby, 

• priamy aj nepriamy vplyv prevádzkovaných zariadení nesmie na hranici mestského 
bloku susediaceho s obytnou zónou alebo plochou ob čianskeho vybavenia  
presiahnu ť limitné hodnoty požiadaviek na ochranu kvality živ otného prostredia 
(požiadavky na prípustné hodnoty hluku, ochranu ovz dušia, limitné hodnoty 
optického žiarenia, požiadavky na dodržiavanie no čného k ľudu...) stanovené v  
platných právnych predpisoch pre obytné budovy a bu dovy s funkciou  ob čianskeho 
vybavenia,  

• karanténnu stanicu / útulok pre spolo čenské zvieratá rieši ť v súlade s platnými 
právnymi predpismi 10,  

• výstavba je podmienená preukázaním možnosti napojen ia stavebného pozemku na 
vedenia a zariadenia verejného dopravného a technic kého vybavenia územia.  
 

UV 01 VÝROBNÉ ÚZEMIE – PRIEMYSELNÁ ZÓNA  
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Na území mestského bloku sú umiestnené predovšetkým väčšie (najmä jestvujúce, 
stabilizované) zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb, veľkoobchodu a logistiky podľa 
nižšie uvedenej špecifikácie, podstatne neobťažujúcich okolie negatívnymi vplyvmi. S touto 
funkciou počíta ÚPN mesta predovšetkým pre areály podnikov Zentiva, a.s. a Bekaert 
Hlohovec, a.s. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy a zariadenia priemyselnej výroby – výrobné činnosti, objekty a zariadenia 

charakteru: 
• nezávadnej hutníckej výroby, 
• strojárenskej výroby a montáže menších výrobkov a prístrojov, 
• elektrotechnickej výroby a montáže menších výrobkov a prístrojov, 
• farmaceutickej výroby,  

                                                           
10  vyhláška 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne 

stanice a útulky pre zvieratá v znení neskorších predpisov.  
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• výroby optických zariadení, 
• výroby potravín a nápojov, 
• výroby textílií a odevov, a pod., 

2. plochy a zariadenia stavebnej výroby, 
3. sklady a skladovacie plochy. 

 Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. obchodné a administratívne budovy, 
2. služobné byty a byty majiteľov zariadení, 
3. ČSPL - čerpacie stanice pohonných látok, 
4. garáže, odstavné a parkovacie miesta slúžiace potrebám dominantných funkcií, 
5. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
6. potrebné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
7. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
8. izolačná, ochranná, prípadne špeciálna zeleň. 

 Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  
1. obchodné a administratívne budovy, nesúvisiace s dominantným funkčným využitím, 
2. výučbové a doškoľovacie zariadenia, 
3. pohotovostné ubytovacie zariadenia, 
4. podnikové, prípadne spoločné zdravotnícke zariadenia (ambulancia závodného lekára), 
5. menšie športovo-rekreačné zariadenia, 
6. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
7. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov a bytov majiteľov zariadení), 
2. zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové), 
3. plochy a zariadenia ostatnej priemyselnej výroby – najmä výrobné činnosti, objekty 

a zariadenia charakteru 
• ťažobného priemyslu, 
• energetického priemyslu, 
• ťažkého hutníckeho priemyslu, 
• chemického a petrochemického priemyslu, 
• drevospracujúceho, celulózového a papierenského priemyslu, 
• priemyslu stavebných látok, 
• poľnohospodárskej a lesnej výroby, 
• špecifického potravinárskeho priemyslu (najmä bitúnky, mäsokombináty, hydinárske 

závody, cukrovary, a pod.) 
• zariadení na zneškodňovanie, úpravu alebo triedenie odpadu, 
• zariadení na výrobu skla a sklených vláken, tavenie minerálnych látok a výrobu 

minerálnych vláken, 
• garbiarní a pod.  

4. všetky ďalšie druhy činností, ktoré priamo alebo nepriamo negatívne vplývajú na 
pracovnú pohodu zamestnancov, obmedzujú využívanie mestského bloku na určený 
účel, alebo negatívne ovplyvňujú životné prostredie mesta. 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• plochy označené vo výškových regulatívoch symbolom „NP2“ predstavujú regulatív len pre 
výrobné a technologické prevádzky, administratívne budovy v rámci týchto plôch môžu 
dosahovať v závislosti na ostatných obmedzeniach až do 8 nadzemných podlaží, 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov zariadení výroby musí byť 
riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť 
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parkovanie v rámci objektov alebo areálov (prípustné sú aj spoločné parkoviská alebo 
hromadné garáže), 

• parkovanie vozidiel návštevníkov výrobných zariadení musí byť riešené na pozemkoch 
prevádzkovateľov týchto zariadení (prípustné je aj parkovanie na spoločných parkoviskách 
alebo v hromadných garážach zamestnancov),  

• v rámci podrobnejšej ÚPD priemyselnej zóny je pre jej jednotlivé časti potrebné stanoviť 
koeficienty zastavanosti a koeficienty zelene zohľadňujúce požiadavky ochrany prírody 
a krajiny. 

 
UV 01 A VÝROBNÉ ÚZEMIE:  

PRIEMYSELNÝ PARK HLOHOVEC – M Č ŠULEKOVO  
 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Na území mestského bloku sú umiestňované predovšetkým väčšie zariadenia výroby, 
skladov, výrobných služieb, veľkoobchodu a logistiky podľa nižšie uvedenej špecifikácie, 
podstatne neobťažujúcich okolie negatívnymi vplyvmi. s touto funkciou počíta ÚPN mesta 
výhradne pre Priemyselný park Hlohovec – MČ Šulekovo. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. plochy a zariadenia priemyselnej výroby – výrobné činnosti, objekty a zariadenia 

charakteru 
• strojárenskej výroby a montáže menších výrobkov a prístrojov, 
• elektrotechnickej výroby a montáže menších výrobkov a prístrojov, 
• výroby optických zariadení, 
• výroby potravín a nápojov, 
• výroby textílií a odevov, a pod., 

2. plochy a zariadenia stavebnej výroby, 
3. plochy a zariadenia veľkoobchodu – sklady a skladovacie plochy, 
4. plochy a zariadenia logistiky. 
Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. obchodné a administratívne budovy, 
2. služobné byty a byty majiteľov zariadení, 
3. ČSPL - čerpacie stanice pohonných látok, 
4. garáže, odstavné a parkovacie miesta slúžiace potrebám dominantných funkcií, 
5. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
6. potrebné pešie, cyklistické a motorové komunikácie a plochy trás a zastávok MHD 
7. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
8. izolačná, ochranná, prípadne špeciálna zeleň. 
Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. obchodné a administratívne budovy, nesúvisiace s dominantným funkčným využitím, 
2. výučbové a doškoľovacie zariadenia, 
3. pohotovostné ubytovacie zariadenia, 
4. podnikové, prípadne spoločné zdravotnícke zariadenia (ambulancia závodného 

lekára), 
5. menšie športovo-rekreačné zariadenia. 
6. zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím 

organických rozpúšťadiel – platí len pre plochy firmy Faurecia Automotive Slovakia, 
s.r.o. v severovýchodnej časti areálu, 

7. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 
obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
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8. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku. 
 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov a bytov majiteľov zariadení), 
2. zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe (najmä však zariadenia 

školské, kultúrne, sociálne, zdravotnícke, cirkevné a športové), 
3. plochy a zariadenia priemyselnej výroby – výrobné činnosti, objekty a zariadenia 

charakteru 
• ťažobného priemyslu, 
• energetického priemyslu, 
• hutníckeho priemyslu, 
• chemického, farmaceutického a petrochemického priemyslu, 
• drevospracujúceho, celulózového a papierenského priemyslu, 
• priemyslu stavebných látok, 
• poľnohospodárskej a lesnej výroby, 
• špecifického potravinárskeho priemyslu (najmä bitúnky, mäsokombináty, 

hydinárske závody, cukrovary, výroba rastlinných olejov, tukov a saponátových 
prostriedkov, konzervárne a pod.) 

• zariadení na zneškodňovanie, úpravu alebo triedenie odpadu, 
• zariadení na výrobu skla a sklených vláken, 
• zariadení na tavenie minerálnych látok a výrobu minerálnych vláken, 
• výroby keramických výrobkov pálením, zariadení na predúpravu alebo farbenie 

vláken alebo textílií, 
• garbiarní,  
• zariadení na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím 

organických rozpúšťadiel a pod. (okrem výnimky pre firmu Faurecia Automotive 
Slovakia, s.r.o. – pozri vyššie). 

 

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• navrhované výrobné plochy budú od obytného prostredia MČ Šulekovo na západe 
oddelené plochami verejnej alebo izolačnej zelene s predpokladom rekultivácie 
súčasnej krajiny, 

• v južnej a východnej časti výrobného areálu bude umiestňovaná špecifická spoločná 
vybavenosť priemyselného parku (v prípade potreby), resp. prevádzky s predpokladom 
minimálneho až nulového negatívneho vplyvu na životné a obytné prostredie 
(administratíva), najmä na uvažovanú športovo-rekreačnú zónu medzi dnešným 
ihriskom v Šulekovo a navrhovaným športovo-turistickým prístavom, 

• plochy označené vo  výškových regulatívoch symbolom „NP2“ predstavujú regulatív len 
pre výrobné a technologické prevádzky, administratívne budovy v rámci týchto plôch 
môžu dosahovať v závislosti na ostatných obmedzeniach do 4 nadzemných podlaží, 

• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov zariadení výroby musí byť 
riešené na pozemkoch prevádzkovateľov týchto zariadení, pričom preferované musí byť 
parkovanie v rámci objektov alebo areálov (prípustné sú aj spoločné parkoviská alebo 
hromadné garáže), 

• parkovanie vozidiel návštevníkov výrobných zariadení musí byť riešené na pozemkoch 
prevádzkovateľov týchto zariadení (prípustné je aj parkovanie na spoločných 
parkoviskách alebo v hromadných garážach zamestnancov),  

• v rámci podrobnejšej ÚPD priemyselného parku je pre jeho jednotlivé časti potrebné 
stanoviť koeficienty zastavanosti a koeficienty zelene zohľadňujúce požiadavky ochrany 
prírody a krajiny (vyššie zastúpenie zelených plôch po obvode výrobného územia), 

• podrobnejšia ÚPD priemyselného parku musí zohľadniť aj požiadavky protipovodňovej 
ochrany územia a navrhnúť príslušné opatrenia v súlade s uvažovaným riešením vodnej 
cesty Váh. 
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UV 01 B VÝROBNÉ ÚZEMIE:  
FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁRE Ň  

 
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Na území mestského bloku sú umiestňované výhradne zariadenia fotovoltické elektrárne 
a fotovoltické zariadenia. 
 

FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. plochy fotovoltických elektrární a zariadení. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. nevyhnutné plochy ďalšieho technického vybavenia územia, 
2. nevyhnutné plochy dopravného vybavenia územia, 
3. parkovo upravená líniová a plošná zeleň, 
4. izolačná, ochranná, prípadne špeciálna zeleň. 
5. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obs luhu mestského bloku,  

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. bývanie v akejkoľvek podobe, 
2. zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe, 
3. plochy a zariadenia inej výroby v akejkoľvek podobe, 
4. všetky ďalšie druhy činností, ktoré priamo nesúvisia s prevádzkou fotovoltickej 

elektrárne. 
   

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 

• rozmiestnenie jednotlivých komponentov fotovoltických elektrární a zariadení  musí 
vzhľadom na ich umiestnenie vo voľnej krajine rešpektovať podmienky rozhodnutí 
o umiestnení stavby a stavebných povolení, najmä však podmienky týkajúce sa 
ohrozenia alebo oslabenia ekologicko-stabilizačnej funkcie významných krajinných 
prvkov nachádzajúcich sa na území stavby. 

 
UV 02 VÝROBNÉ ÚZEMIE 

 – POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA A SLUŽBY   
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:  
 
Územie je tvorené tými zariadeniami poľnohospodárskej výroby a služieb, so zachovaním  
ktorých ÚPN mesta počíta aj v návrhovom období. 
 
FUNKČNÉ VYUŽITIE: 
 
� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 

1. výrobné prevádzky poľnohospodárskej výroby všetkého druhu 
2. zariadenia veľkopodnikov, 
3. zariadenia menších pôdohospodárskych výrobcov, 
4. opravárenské a servisné služby, 
5. sklady a skladovacie plochy. 
6. zariadenia na chov zvierat  
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Vhodné (konvenujúce) funkcie 

1. služobné byty a byty majiteľov zariadení, 
2. garáže, odstavné a parkovacie miesta slúžiace potrebám dominantných funkcií, 
3. podnikové čerpacie stanice pohonných hmôt, 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia, 
5. potrebné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, 
6. parkovo upravená líniová a plošná zeleň. 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie  

1. nevyhnutné administratívne budovy alebo priestory späté so základnou funkciou, 
2. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v mestskom bloku, 
3. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu mestského bloku, 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. bývanie v akejkoľvek podobe (okrem služobných bytov), 
2. zariadenia občianskeho vybavenia v akejkoľvek podobe, 
3. všetky druhy činností, ktoré priamo alebo nepriamo negatívne vplývajú na pracovnú 

pohodu zamestnancov alebo obmedzujú využívanie mestského bloku na určený účel, 
alebo negatívne ovplyv ňujú životné prostredie mesta . 

 
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA: 
• parkovanie a odstavovanie vozidiel majiteľov a zamestnancov, ako aj návštevníkov 

zariadení musí byť riešené v rámci areálov, 
• zariadenia živočíšnej poľnohospodárskej výroby musia spĺňať všeobecne platné 

hygienické normy a požiadavky.  
 

Z.4.2. Regulatívy hmotovo-priestorovej štruktúry 
 

Kapitola Z.4.2. záväznej časti sa nemení  
 

Z.4.3. Regulatívy interven čných zásahov do územia 
 
Kapitola Z.4.3. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

Pri riadení rozvoja územia zohľadňovať predpokladané intervencie v území z hľadiska 
stavebných zásahov do jednotlivých blokov, tak ako sú vyznačené v grafickej časti ÚPN 
mesta (Výkres č.7 – Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a 
priestorového využívania územia), a to v členení blokov na 
• jestvujúce stabilizované bloky: jestvujúce bloky bez predpokladaných zásadných zásahov 

do ich územného členenia a objektovej skladby, a v rámci toho  
-  možnosť zmien dokončených stavieb (nadstavby, prístavby, resp. stavebné úpravy 

v zmysle § 139b Stavebného zákona) po odsúhlasení príslušnými dotknutými orgánmi 
verejnej správy (napr. orgánom ochrany pamiatok),  

-  v obytnom prostredí s prevahou  rodinných domov  možnosť výstavby nových 
objektov na izolovaných voľných parcelách (prielukách) v súvislej uličnej zástavbe11, 
resp. vo vnútri dostatočne veľkých parciel pri rešpektovaní platných stavebno-
technických predpisov a noriem, možnosť zmien dokončených stavieb (nadstavby, 
prístavby, resp. stavebné úpravy v zmysle § 139b Stavebného zákona) pri rešpektovaní 
výškového limitu stanoveného v ÚPN mesta, 

                                                           
11  U týchto blokov rešpektovať pri novej výstavbe súčasnú stavebnú čiaru, resp. stanoviť stavebnú čiaru nového 

objektu ako spojnice stavebných čiar  dvoch  susedných objektov. 
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-  pri obytných súboroch bytových domov  nutnosť zachovania súčasného pomeru 
zastavaných a voľných plôch (zeleň, športoviská), možnosť zmien dokončených stavieb 
(nadstavby, prístavby, resp. stavebné úpravy v zmysle § 139b Stavebného zákona) pri 
rešpektovaní výškového limitu stanoveného v ÚPN mesta,  

- v prípade potreby zmeny súčasného pomeru zastavaných a voľných plôch (najmä záber 
jestvujúcej zelene pre výstavbu budov alebo ostatných voľných plôch) musí byť táto 
zmena riešená podrobnejšou ÚPD alebo ÚPP (aj keď územie nie je zaradené do zón, 
na ktoré treba podľa ÚPN mesta obstarať územný plán zóny), 

• jestvujúce bloky s navrhovanou zmenou súčasného funkčného využitia, v rámci čoho 
-  spôsob realizácie zmeny súčasného funkčného využitia by mal byť stanovený 

podrobnejšou ÚPD alebo ÚPP (aj keď územie nie je zaradené do zón, na ktoré treba 
podľa ÚPN mesta obstarať územný plán zóny),   

• jestvujúce bloky s navrhovanou intenzifikáciou súčasného funkčného využitia, a v rámci 
toho 
-  v obytnom prostredí s prevahou  rodinných domov možnosť dostavby viacerých 

nových objektov na parcelách tvoriacich súvislú plochu, pri jestvujúcich objektoch 
možnosť zmien dokončených stavieb (nadstavby, prístavby, resp. stavebné úpravy 
v zmysle § 139b Stavebného zákona) pri rešpektovaní výškového limitu stanoveného 
v ÚPN mesta, 

-  pri obytných súboroch bytových domov  možnosť dostavby nových objektov podľa 
funkčných regulatívov stanovených v ÚPN mesta pri rešpektovaní platných stavebno-
technických predpisov a noriem, taktiež možnosť zmien dokončených stavieb 
(nadstavby, prístavby, resp. stavebné úpravy v zmysle § 139b Stavebného zákona) pri 
rešpektovaní výškového limitu stanoveného v ÚPN mesta, 

-  nutnosť preukázania rozsahu a charakteru intenzifikácie v podrobnejšej ÚPD alebo ÚPP 
(aj keď územie nie je zaradené do zón, na ktoré treba podľa ÚPN mesta obstarať 
územný plán zóny),        

• novo navrhované bloky (výstavba na nových plochách), v rámci čoho 
-  novo navrhované plochy musia byť riešené podrobnejšou ÚPD alebo ÚPP, ktorá musí 

rešpektovať funkčné regulatívy a výškové limity stanovené v ÚPN mesta (aj keď územie 
nie je zaradené do zón, na ktoré treba podľa ÚPN mesta obstarať územný plán zóny), 

• novo navrhované bloky (na nových doposiaľ nezastavaných plochách) vo výhľade po 
r. 2025. 

Na územiach s platnou územnoplánovacou dokumentáciou zóny uplatňovať podrobnejšie 
regulatívy tejto ÚPD zóny, vrátane konkrétnych zastavovacích podmienok na umiestnenie 
stavieb na jednotlivých pozemkoch. 

 

Z.4.4. Zásady a regulatívy  využitia územia 

Z.4.4.1. Zásady a regulatívy pamiatkovej starostlivosti 
 
Kapitola Z.4.4.1. záväznej časti sa nemení  

Z.4.4.2. Zásady a regulatívy ochrany prírody 
 

Kapitola Z.4.4.2. záväznej časti sa nemení  

Z.4.4.3. Zásady a regulatívy ekológie (ÚSES) 
 

Kapitola Z.4.4.3. záväznej časti sa mení nasledovne: 
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Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec dodržiavať najmä ustanovenia Zákona NR SR 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý za územný 
systém ekologickej stability (ÚSES) považuje takú celopriestorovú štruktúru navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok 
a foriem života v krajine, pričom za základ tohto systému považuje biocentrá, biokoridory 
a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  

Vytváranie a udržiavanie ÚSES považovať pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec 
za verejný záujem.  

Požadovať od právnických aj fyzických osôb, ktoré zamýšľajú vykonávať činnosť 
s možnosťou poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy ohrozenia, 
poškodenia alebo zničenia rastlín alebo živočíchov, alebo ich biotopov, aby v rámci zámeru 
zároveň navrhli opatrenia, ktoré prispejú k vytváraniu a udržiavaniu ÚSES.  

Za ekologické regulatívy územia v zmysle ÚPN mesta považovať základné prvky kostry 
MÚSES podľa jeho návrhu, ktoré tvoria: 

• regionálne biocentrá, a to: 
• Veľká hora - Fáneš – RBC1, 
• Mladý háj – RBC2, 
• Háje a Mlynské – RBC4, 
• Terezov - Šulekovo - Podšomoď – RBC5, 
• Zelenice 1-8 – RBC6, 

• miestne biocentrá, a to: 
• Starý háj - MBC1 
• Drahovský kanál – MBC2 
• Kozí vrch – MBC3 
• Kút (Štrkovisko Hlohovec - Peter) – MBC4 
• Zámocký park Hlohovec a okolie – MBC5 
• Uhliare – MBC6 
• Teplá dolina – MBC7 
• Vlčie pole – MBC8 
• Ruženné hory I. – MBC9 
• Ruženné hory II. - MBC10 
• Tokajka I. – MBC11 
• Tokajka II. – MBC12 
• Bakšajky (v blízkosti riešeného územia) – MBC13 
• Panské háje (v dotyku s riešeným územím) – MBC14 
• Za Gedrou – MBC15 
• Za Blavou (v blízkosti, prakticky v dotyku s riešeným územím) – MBC16 

• nadregionálny biokoridor 
• rieka Váh – NRBK1 

• miestne biokoridory, a to: 
• Mrtosulinky (RBC1 Veľká hora - Fáneš – MBC1 Starý háj) – MBK1 
• Vápenica (Sedliská – Starý háj – Vlčie pole) – MBK2 
• Podšomoď (súbor koridorov spájajúcich MBC5 Zámocký park Hlohovec s NRBK1 Váh) 
• Šumperky (MBC5 Zámocký park Hlohovec – MBC6 - Uhliare – MBC7 - Teplá dolina – RBC2 

Mladý háj) 
• Stráne (MBC5 Zámocký park Hlohovec – MBC11 Tokajka I. – MBC12 Tokajka II. – 

Vinohradské stráne) – MBK5 
• Ruženné hory (RBC1 Veľká hora - Fáneš – MBC8 Vlčie pole – MBC9 Ruženné hory I. – 

MBC10 Ruženné hory II.– RBC2 Mladý háj) – MBK6 
• Dudváh a jeho prítoky (RBC4 Háje a Mlynské – Dolné háje – MBC16 Za Blavou – Siladice) – 

MBK7 
• Horný háj (RBC2 Mladý háj – Dolný háj) – MBK8  
• Horné pole (RBC2 Mladý háj – MBC14 Panské háje – Horné pole) – MBK9 
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• Bakšajky (MBC12 Tokajka II. – MBC13 Bakšajky – MBC6 Uhliare, resp. RBC2 Mladý háj) – 
MBK10 

• Hrabina (RBC1 Veľká hora - Fáneš – Agátina) – MBK11 

• interakčné prvky (prevažne genofondovo významnejšie plochy, plochy lesných porastov, 
remízok, TTP v rôznom štádiu zarastania krovitou a stromovou vegetáciou, ojedinele aj 
iné prvky). 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec rešpektovať vyššie uvedené regulatívy ochrany 
prírody, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Hlohovec, a to 
vo  výkresoch: 
• č.2  – Komplexný urbanistický návrh / Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie  

             územia, 
• č.3d  –  Návrh MÚSES - Reálny stav a návrhy / Ochrana prírody a tvorba krajiny,  
• č.7  – Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového  

             využívania územia. 

Územný systém ekologickej stability pritom považovať počas celého návrhového obdobia 
za otvorený dokument, ktorý je možné podľa zistených nových skutočností postupne 
dopĺňať a upresňovať v aktualizáciách ÚPN mesta, nižších stupňoch ÚPD alebo iných 
špecifických dokumentáciách. 
Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec považovať za regulatívy okrem dôsledného 
dodržiavania podmienok ochrany v chránených územiach podľa stupňov ochrany 
stanovených zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, aj opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity, ktoré 
spočívajú najmä v: 
• diferenciácii a optimalizácii využívania lesného pôdneho fondu podľa kategorizácie 

lesov, vertikálnej a horizontálnej zonácie územia a plnenia mimoprodukčných funkcií 
lesov, 

• optimalizácii využívania poľnohospodárskej pôdy podľa druhovej a funkčnej 
diferenciácie územia a produkčného potenciálu pôd, 

• zabezpečení legislatívnej ochrany krajinných prvkov (mimo chránených území) 
začlenených do ekologickej siete, 

• ekologicky optimálnom využívaní a hospodárení v území. 

* 
V návrhovom období ÚPN mesta dobudovať nefunkčné úseky biokoridorov, eliminovať 
negatívne vplyvy na biocentrá a biokoridory, vytvoriť dostatočný priestor pre zachovanie 
biodiverzity územia a jeho prírodných krás. 

V návrhovom období ÚPN mesta dodržiavať v rámci 5 zón, na ktoré je rozčlenené územie 
mesta, nasledovné regulačné opatrenia: 

1. Územia s veľmi narušeným prírodným prostredím, zastavané územia, devastované 
plochy a pod., na ktorých je možné pri dodržaní všeobecne platných noriem a zásad 
vykonávať akúkoľvek činnosť. Jej realizácia je však podmienená prehodnotením 
a schválením na príslušnom úrade životného prostredia. v zásade by tieto aktivity mali 
smerovať aj k zlepšovaniu životného prostredia a to nielen človeka, ale aj ostatných 
organizmov a k zlepšovaniu stavu prírodného prostredia na daných lokalitách. 

2. Územia rôzne využívané - ako sú orná pôda, záhrady, sady, chmeľnice, parky, 
rekreačné zariadenia, niektoré technické prvky a pod., ktoré je možné využiť na ďalšie 
aktivity spojené z rozširovaním a rozvojom mesta a obcí, no je potrebné zvážiť všetky 
možnosti a okolnosti ich súčasného a budúceho využívania. Sem možno zaradiť aj 
niektoré hospodárske lesy. Na takýchto územiach budú v zmysle Zákona NR SR č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platiť také 
opatrenia, ako na územiach s prvým až druhým stupňom ochrany. 

3. Územia s vhodnou skladbou a štruktúrou prvkov SKŠ, so strednými až vysokými 
hodnotami kvality prírodného prostredia extravilánov, v ktorých je možné vykonávať  
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rozličné aktivity, hospodárske zásahy, rekreačné aktivity a pod., ktoré nenarušia kvalitu 
prírodného prostredia. V tomto území by mali platiť opatrenia ako na územiach s tretím 
stupňom ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov.  Do tejto kategórie by boli zaradené lesy osobitného 
určenia, veľké lesné komplexy s prirodzeným druhovým zložením, genofondovo 
a krajinársky významné lúky a pasienky, významné vodné plochy a toky, ich brehové 
porasty a pod. 

4. Územia veľmi hodnotné, v ktorých je možná realizácia len určitých obmedzených aktivít, 
a tieto územia by boli chránené režimom tretieho až piateho stupňa ochrany v zmysle 
Zákona  NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. Sem možno zaradiť chránené areály, ochranné lesy a iné významné lesné 
komplexy, genofondové plochy, regionálne biocentrá a najvýznamnejšie prvky 
biokoridorov. 

5. Územia absolútne vylúčené z akejkoľvek činnosti a zásahy do prírodného prostredia 
vykonávať len v nevyhnutnom prípade a po konzultácii s príslušnými orgánmi ochrany  
prírody a životného prostredia. v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov by to mali byť územia so štvrtým až 
piatym stupňom  ochrany - prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, niektoré významné 
genofondové plochy a jadrá biocentier. 

V tomto zmysle prehodnocovať všetku plánovanú činnosť a dodržiavať navrhované 
opatrenia. Hlavný dôraz klásť na zachovanie chránených území, zachovanie významných 
segmentov prírody a zachovanie, prípadne zlepšenie funkčnosti biocentier a biokoridorov 
v existujúcom prírodnom prostredí. 

* 

Vymedzené lokality stretov záujmov (v ÚPN mesta navrhované stavby a iné činnosti, ktoré 
zasiahnu aj do vyššie uvedených prvkov ÚSES, chránených území a iných biologicko-
ekologicky významných území) chápať ako kolízne body plánovaných aktivít človeka 
a významných prvkov bioty v území. Všetky tieto kolízne body riešiť a hodnotiť ešte 
pred započatím realizácie danej aktivity a vypracovať návrhy na elimináciu alebo zmiernenie 
vplyvov danej činnosti na zložky prírody, pričom najmä: 

a) vytypovať strety vybraných stresových faktorov územia s ÚSES podľa návrhu 
usporiadania územia v ÚPN mesta Hlohovec a navrhnúť rámcové opatrenia na ich 
riešenie (elimináciu, minimalizáciu a pod.), 

b) navrhnúť územia a priestory na území - konfliktné uzly, pre ktoré by mali byť prednostne 
spracované konkrétne opatrenia, či už v rámci miestneho (lokálneho) ÚSES, projektu 
pozemkových úprav, projektu ozelenenia sídelných útvarov, posúdenia vplyvov 
na životné prostredie podľa metodiky EIA alebo aj ako samostatné štúdie, 

c) zvážiť realizáciu všetkých činností v závislosti od lokalizácie chránených území, prvkov 
ÚSES a pod., 

d) akúkoľvek činnosť v území je potrebné prekonzultovať s príslušnými orgánmi ochrany 
prírody a úradmi životného prostredia, ako aj s príslušnými odborníkmi v danej oblasti, 

e) všetky aktivity musia podliehať územnému rozhodnutiu na základe vypracovaných 
technických dokumentácií a zhodnotenia vplyvov na životné prostredie. 

 

 

Za kolízne body existujúcich aktivít na území mesta12 považovať: 

                                                           
12  Vo výkrese č.3d  –  Návrh MÚSES - Reálny stav a návrhy / Ochrana prírody a tvorba krajiny 

vyznačené čiernym kruhom a poradovým číslom 
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KB 2 Vplyv vlastnej existencie a prevádzky VD Madunice na biocentrá (hlavne 
MBC2 a MBC3) a funkciu NRBK1: 
• Dodržiavať stanovené normy pre funkčnosť rieky Váh ako biokoridoru a aj 

funkčnosť biocentier. v rámci výstavby VD Sereď-Hlohovec v prípade 
potreby dobudovať aj zariadenia pre ťah rýb aj na VD Madunice.  

KB 3 Vplyv ťažby štrkov na MBC4 a G6: 
• Ťažbu vykonávať len vo  vyhradených priestoroch a za dodržania 

všeobecných podmienok a nariadení za účelom zachovania prírodných 
hodnôt tohto územia. 

KB 4a, 4b 
 

Vplyv záhradkárskych a chatových osád na MBC1: 
• Nerozširovať osady smerom do lesných komplexov a zamedziť 

znečisťovanie okrajov lesa odpadom z činnosti človeka v záhradkách a ani 
komunálnym odpadom. Zabrániť nekontrolovateľnému výrubu drevín 
v lesných porastoch. 

KB 5 Dotyk štátnej cesty s RBC1 a križovanie s MBK1: 
• Na lokalitách medzi RBC1 a MBC1, ktoré možno zahrnúť do MBK1 upraviť 

hospodárenie na plochách tak, aby bolo možné zabezpečiť vysadenie 
stromovej a krovitej vegetácie za účelom vytvorenia vhodných prvkov 
SKŠ. Plochy využívať extenzívne, väčšiu časť poľnohospodárskej pôdy 
premeniť na lúky. 

KB 6 Bezprostredný dotyk štátnej cesty s lokalitami v rámci RBC1 (vPR1, G25) 
a MBK2 a ďalšie vplyvy spojené so záhradkárskou a inou 
poľnohospodárskou činnosťou: 
• Dobudovať plochy krovitej a stromovej vegetácie okolo cesty na plochách 

medzi cestou a vlastnými lokalitami biocentra. 
• Eliminovať vhodnými opatreniami vplyvy spojené so záhradkárskou a inou 

poľnohospodárskou činnosťou v okolí najvýznamnejších lokalít. 

KB 7 Križovanie MBK7 s diaľnicou D1, prechod diaľnice stredom RBC4: 
• Dobudovať križovanie vhodnými vegetačnými úpravami za účelom 

zvýšenia funkčnosti biokoridoru a aj biocentra.  
 

KB 8a, 8b, 8c Dotyk významných biocentier nivy Váhu (RBC5 a RBC6) so zastavaným 
územím (obec Šulekovo) a s poľnohospodárskymi areálmi (dvor Terezov): 
• Eliminovať prejavujúce sa vplyvy, hlavne znečisťovanie biocentier 

odpadom z domácností a z poľnohospodárskej činnosti. Zabrániť fyzickej 
likvidácii plôch biocentier výrubom drevín. 

KB 9 Existujúca výstavba a rozširovanie mesta Hlohovec a ich zásah do NRBK1, 
MBC5 a MBK3: 
• Zabrániť devastácii okolitých plôch a v rámci kompenzačných opatrení 

za zabratie plôch by bolo vhodné posilniť funkciu MBC5 a koridorov v nive 
Váhu. 

KB 10 NRBK1 a vplyv zastavaného územia mesta Hlohovec a križovanie 
železničným mostom: 
• Vhodnými vegetačnými úpravami na brehoch rieky posilniť funkčnosť 

NRBK rieky Váh. 
• Obmedziť až eliminovať znečisťovanie Váhu akýmkoľvek odpadom  

zo zastavaných území mesta. 

KB 11 NRBK1 a vplyv zastavaného územia mesta Hlohovec a križovanie cestným 
mostom: 
• Vhodnými vegetačnými úpravami na brehoch rieky posilniť funkčnosť 
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NRBK rieky Váh. 
• Dopracovať a realizovať opatrenia, ktorými sa zabráni prípadnému 

znečisťovaniu vody pohonnými hmotami a inými chemikáliami z procesu 
údržby ciest. 

KB 12 Križovanie MBK4 so štátnou cestou a ďalšími poľnohospodársky 
využívanými plochami: 
• Dobudovať neplnohodnotné časti MBK4 vhodnými vegetačnými úpravami 

s dôrazom na vytvorenie plôch krovín a stromov (aj vo  forme menších 
lesíkov, remízok a vetrolamov) a vytvorenie súvislého pásu lokalít s TTP 
prírodného charakteru. 

KB 13 Vplyvy poľnohospodárskeho areálu a iných činností na MBC6, MBC7 
a MBK4: 
• Eliminovať negatívne vplyvy poľnohospodárskeho areálu a iných činností 

na biocentrá a biokoridor.  
 

KB 14 Bezprostredný dotyk štátnej cesty na pomerne dlhom úseku s MBK2: 
• Zvýšiť starostlivosť o plochy biokoridoru, vegetačne dobudovať chýbajúce 

úseky, zabrániť výrubu drevín. 

KB 15a, 15b Bezprostredný dotyk štátnej cesty s RBC1 a vo  vyznačených bodoch aj 
križovanie štátnej cesty a biokoridorov (MBK6 a MBK11): 
• Nevytvárať žiadne ďalšie bariérové prvky. 

KB 16a, 16b Križovanie MBK6 a štátnej cesty, vplyv cesty na MBC8 a MBC9, negatívne 
javy vyplývajúce s poľnohospodárskeho využívania úsekov biokoridoru: 
• Nevytvárať žiadne ďalšie bariérové prvky a posilniť funkčnosť biokoridoru 

ponechaním plôch medzi cestami pre samovoľný vývoj a vznik 
trávobylinných a krovitých spoločenstiev prirodzeného charakteru. 

KB 17 Využívanie územia ako vinice, absencia bioticky významných prvkov 
krajinnej štruktúry pre zlepšenie funkcie MBK6: 
• Na lokalitách s vinicami ponechať existujúce a dotvoriť ďalšie plochy 

s krovitou až stromovou vegetáciou. Zabrániť znečisťovaniu existujúcich 
plôch zahrnutých do biocentier odpadom z poľnohospodárskej činnosti. 

KB 18 Križovanie úseku MBK6 so štátnou cestou a železnicou, rozsiahlejšie 
poľnohospodársky využívané územie bez bioticky významných prvkov 
krajinnej štruktúry pre zlepšenie funkcie biokoridoru: 
• Dobudovať biokoridor vhodnými vegetačnými úpravami. 

KB 19 Križovanie MBK7 so železnicou: 
• Dobudovať biokoridor vhodnými vegetačnými úpravami. 
• V celom úseku MBK7 by bolo žiaduce posilniť jeho funkčnosť vysadením 

širších pásov brehových porastov a ponechaním viacerých plôch 
pre samovývoj. 

KB 20 Križovanie MBK10 so štátnou cestou a v ďalšom úseku s poľnohospodársky 
využívanými plochami: 
• Dobudovať neplnohodnotné časti MBK10 vhodnými vegetačnými 

úpravami s dôrazom na vytvorenie plôch krovín a stromov (aj vo  forme 
menších lesíkov, remízok a vetrolamov) a vytvorenie súvislého pásu 
lokalít s TTP prírodného charakteru. 

KB 21 Úseky MBK10 prechádzajúce plochami využívanými pre intenzívne 
poľnohospodárstvo, bez prírodných prvkov: 
• Platia opatrenia podobne ako pri bode KB 20, nakoľko sa jedná o druhú 
časť toho istého biokoridoru. 
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KB 22 Križovanie MBK7 s diaľnicou D1: 
• Dobudovať biokoridor vhodnými vegetačnými úpravami. 
• V celom úseku MBK7 by bolo žiaduce posilniť jeho funkčnosť vysadením 

širších pásov brehových porastov a ponechaním viacerých plôch 
pre samovývoj. Tieto úpravy by zmenili vlastný charakter súčasného 
Dudváhu a premenili ho na síce zregulovaný, ale prírode blízky tok. 

Pozn.: Kolízny bod KB 1 bol zrušený – riešil problematiku zásahov do významných území z hľadiska 
ochrany prírody, ktoré sa v súčasnosti v dôsledku úpravy hraníc medzi mestami Hlohovec 
a Leopoldov nachádzajú mimo riešené územie. 

Za kolízne body plánovaných aktivít na území mesta13 považovať: 

KB 1 Bezprostredný zásah do MBC4 prostredníctvom plánovanej výstavby 
rekreačných a športových areálov, záber veľkej plochy v južnej časti 
genofondovej plochy G6: 
• Rekreačný a športový areál budovať za podmienok dodržania všeobecne 

platných nariadení ochrany prírody a krajiny a s dodržaním konkrétnych 
nariadení pracovníkov ochrany prírody. Práce pri výstavbe vykonávať 
v čase, ktorý sa nehodnotí ako kritický pre ťah vtákov, obojživelníkov, 
pre hniezdenie a pod. 

• Pri výstavbe areálu uvažovať aj s vybudovaním prirodzených ochranných 
bariér vegetačnými úpravami medzi vlastnými zariadeniami areálov 
a jadrom biocentra. Minimalizovať výstavbu a obmedzovať ostatné 
činnosti v území vyčlenenom ako MBC4. 

• Zabrániť znečisťovaniu a devastácii územia MBC4 aj za predpokladu 
zvýšenej návštevnosti vlastného biocentra. Pohyb ľudí v kritických 
obdobiach pre živočíšstvo usmerniť alebo obmedziť. 

• Zabezpečiť ochranu významných častí genofondovej plochy G6 v jej 
severnej časti, ktorá nebude priamo zasiahnutá plánovanými aktivitami. 

KB 2 Kolízia lokalít v rámci RBC1 (vPR1, G25) a MBK2 s navrhovanými  
a výhľadovými plochami výstavby bytov: 
• Zabezpečiť vybudovanie parkovej vegetácie na okrajoch zastavaných 

území v smere k významným lokalitám tak, aby plnili funkciu ochranných 
bariér.  

• Zamedziť znečisťovaniu a fyzickej devastácie lokalít zvýšeným pohybom 
ľudí, prípadne odpadom z domácností. 

KB 3 Kolízia medzi genofondovou lokalitou G8 a plánovanou polyfunkčnou 
výrobno-obslužnou zónou (v následnosti s konkrétnymi plánovanými 
aktivitami v danom území), vplyv na štruktúru a funkčnosť NRBK1: 
• Výrobné areály budovať tak, aby sa zachovala najvýznamnejšia časť 

genofondovej plochy G8 a to jednak po fyzickej stránke zachovaním 
existujúcich porastov stromov, krov a bylín a jednak po stránke 
ekofyziologickej zachovaním vodného režimu lokality. 

• Povoliť len také technológie, ktoré nebudú znečisťovať a inak ohrozovať 
lokalitu a na nej žijúce organizmy a zároveň nebudú negatívne 
ovplyvňovať ani ostatné okolité územia a tok rieky Váh. 

KB 4a Kolízia medzi genofondovou lokalitou G9 a plochami vyčlenenými pre výrobu 
- značná časť lokality G9 je alebo ešte bude zabratá pre plochy výrobných 
aktivít a ďalších aktivít navrhovaných v rámci budovania športového areálu 
na brehu Váhu, čo sa prejaví ako vplyv na NRBK1: 

                                                           
13  Vo výkrese č. 3d  –  Návrh MÚSES - Reálny stav a návrhy / Ochrana prírody a tvorba krajiny 

vyznačené modrým kruhom a poradovým číslom 
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• Zachovať najhodnotnejšie časti genofondovej plochy v rámci územia 
vyčlenenom pre vegetačné úpravy, park a ostatnú zeleň v rámci časti 
vyčlenenej pre športové aktivity. 

KB 4b Zásahy do genofondovej lokality G9 v súvislosti s rozširovaním obytného 
územia pre výstavbu rodinných domov v Šulekove: 
• Výstavbu v lokalite „Horná sihoť“ podmieniť štúdiou vypracovanou 

záujemcom o výstavbu, ktorá presne identifikuje genofondovú lokalitu G9 
a zároveň určí, koľko z celej lokality „Horná sihoť“ bude možné zastavať. 
Plocha, ktorú štúdia zadefinuje ako genofondovú lokalitu, mesto Hlohovec 
pri obstaraní ďalšej zmeny ÚPN určí na funkčné využitie „verejná zeleň – 
genofondová lokalita“.  

• Po vypracovaní štúdie na identifikovanie genofondovej lokality nárokovať 
u záujemcu o výstavbu vypracovanie urbanistickej štúdie pre dané 
územie, ktorá bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre územné 
konanie. 

• V ďalších ZaD ÚPN mesta Hlohovec navrhnúť náhradnú zeleň s rovnakou 
výmerou ako bude mať zastavaná časť lokality „Horná sihoť“ 

• Rekultivované plochy tejto genofondovej lokality využiť ako izolačné 
plochy medzi zastavanou obytnou zónou Šulekova a priestorom 
priemyselného parku. 

KB 5 Plánovaná výstavba športového areálu - kolízia s NRBK1, MBC5 a MBK3: 
• Výstavbou športového areálu sa bude likvidovať pomerne významná 

lokalita z hľadiska výskytu a reprodukcie niektorých druhov rýb 
a obojživelníkov. Podobne do tejto lokality zasiahne aj výstavba VD 
Sereď-Hlohovec. Ako náhradné, kompenzačné opatrenie by bolo vhodné 
vykonať rekultivačné a revitalizačné opatrenia na vhodných vybraných 
lokalitách na nive Váhu. 

KB 6 Ďalšie plánované rozširovanie mesta výstavbou bytových domov - kolízia 
s NRBK1, MBC5, MBK3 a priamy zásah do severných častí G11 – časť 
lokality bude zlikvidovaná, čím sa naruší aj funkčnosť MBK3: 
• Zabrániť devastácii okolitých plôch, v rámci kompenzačných opatrení 

za zabratie plôch vhodné posilniť funkciu MBC5 a koridorov v nive Váhu. 
• Za zabraté plochy s hodnotnými prvkami prírody vyčleniť plochy, 

na ktorých budú realizované také vegetačné úpravy, ktoré posilnia 
funkčnosť prvkov biocentra a biokoridorov. 

KB 7 Prebiehajúca rekonštrukcia Zámockého parku Hlohovec, priamy zásah 
do MBC5: 
• Urýchliť rekonštrukciu parku so zachovaním najhodnotnejších častí. Po 

rekonštrukcii prehodnotiť možnosti opätovného zaradenia územia medzi 
chránené územia.  

• Počas rekonštrukcie dodržiavať prijaté nariadenia. 

KB 8 Plánovaná bytová výstavba (rodinné domy ) v blízkosti smerovania MBK4: 
• Zároveň s výstavbou rodinných domov plánovať aj realizáciu vegetačných 

úprav s dôrazom na plochy v dotyku s významnými plochami ÚSES, 
• Zachovať v dotknutej lokalite existujúce prvky nelesnej drevinnej vegetácie 

a trávo-bylinných porastov v miestach dotyku s navrhovaným zastavaným 
územím a doplniť štruktúrne prvky biokoridoru v juhozápadnej časti v 
súbehu s cestou II/507, tak aby sa vytvorilo funkčné napojenie na 
významnejšie biotopy na svahoch nad Hlohoveckým Zámkom, t. j. funkčné 
prepojenie na MBC5 Zámocký park Hlohovec. 

• Výstavbu v lokalite Lipiny III podmieniť urbanistickou štúdiou 
vypracovanou záujemcom o výstavbu, ktorá v danej lokalite  
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určí regulatívy a podmienky výstavby rodinných domov, dopravnej a 
technickej infraštruktúry a v rámci územného konania bude slúžiť ako 
územnoplánovací podklad. 

KB 9 Navrhovaná preložka cesty II/507 v blízkosti smerovania MBK4, návrh 
polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny pozdĺž tejto preložky, čiastočne 
na území MBK4, navrhovaná bytová výstavba (rodinné domy ) v tesnej 
blízkosti MBK4 – zásah do okrajovej časti biokoridoru: 
• MBK4 smerovať do navrhovanej izolačnej zelene medzi rodinnými 

domami  a polyfunkčnou zónou 
• Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu 

vegetačných úprav s dôrazom na plochy v dotyku s MBK4.  

KB 10 Plánovaná bytová výstavba (rodinné domy ) pozdĺž preložky cesty II/507 
v tesnom dotyku s MBC7: 
• Zároveň s realizáciou polyfunkčnej zóny plánovať aj realizáciu 

vegetačných úprav s dôrazom na plochy v dotyku s MBC7.  

KB 11 
 
 

Kolízny bod medzi funkčnosťou NRBK1 a plánovanou výstavbou športového 
prístavu: 
• Vhodnými vegetačnými úpravami na brehoch rieky po výstavbe 

športového prístavu posilniť funkčnosť NRBK rieky Váh. 
• Dopracovať a realizovať opatrenia na zabránenie znečisťovania vody 

odpadom a inými látkami. 

KB 12a, 12b, 
12c, 12d 

Plánované zásahy, zmeny v charaktere biotopov a ďalšie vplyvy v súvislosti 
s výstavbou Vodného diela Sereď – Hlohovec: 
• Výstavba vodného diela Sereď-Hlohovec bude najväčším zásahom 

do prírodného prostredia nivy Váhu a jeho toku. Za účelom posúdenia 
vplyvov bola spracovaná dokumentácia podľa metodiky EIA v zmysle 
Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v zmysle tohto 
zákona boli vypracované aj kapitoly opatrení na eliminácii vplyvov 
pre všetky varianty riešenia danej činnosti. Dokumentácia je v štádiu 
posudzovania. 

• Za účelom eliminácie vplyvov a návrhu opatrení s ich realizáciou je 
potrebné pre takýto rozsah činností spracovať samostatnú štúdiu 
a projekt. 

KB 13 Kolízny bod zrušený – KB 13 riešil problematiku vplyvu výstavby riečneho 
prístavu na NRBK1, genofondovú plochu G24 a na biocentrá v blízkosti 
(hlavne RBC3, MBC2 a MBC3) – v dôsledku úpravy hraníc medzi mestami 
Hlohovec a Leopoldov sa uvažovaná plocha riečneho prístavu nachádza 
mimo riešené územie (na území mesta Leopoldov) a jeho negatívny vplyv 
na uvedené prvky ÚSES a genofondovú plochu bude musieť byť riešený 
v rámci ÚPN mesta Leopoldov. 

KB 14a, 14b, 
14c, 14d, 14e 

Plánované zásahy do plôch vyčlenených ako biocentrá (MBC5, MBC11, 
MBC12) a biokoridory (MBK3, MBK5, MBK 10) a zmeny v charaktere 
biotopov a ďalšie vplyvy v súvislosti s výstavbou cestného variantu únikovej 
komunikácie 
• Dôkladne zvážiť potrebu výstavby cestného variantu únikovej 

komunikácie. 
• V prípade realizácie zámeru uskutočniť posúdenie vplyvov činnosti podľa 

zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dôraz klásť 
na technické riešenie minimalizácie bariérového charakteru takejto stavby. 

KB 15 Zmena využitia územia, plánovaná zástavba  rodinnými domami  
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nadštandardného typu: 
• Zároveň s výstavbou bytov plánovať aj realizáciu vegetačných úprav 

s dôrazom na plochy v dotyku s významnými plochami ÚSES.   

KB 16 Nová navrhovaná trasa cesty II/513 je vedená cez biocentrum MBC3 
a genofondové lokality G3 a G7, kde dôjde k záberu plôch týchto území 
a ďalším negatívnym vplyvom na lokality ako celok a aj na jednotlivé ich časti 
a zložky. Okrem funkčnosti biocentra a genofondových lokalít sa tým 
ovplyvní aj štruktúra a funkčnosť NRBK1, nakoľko MBC3 je jeho súčasťou: 
• Riešenie takéhoto vedenia trasy cesty je z hľadiska MBC3, G3 a G7 veľmi 

nepriaznivé a zasahuje do ich najvýznamnejších častí - z tohto hľadiska je 
najvýhodnejším riešením nerealizovať plánovanú aktivitu. 

• V prípade realizácie zámeru trasu cesty realizovať tak, aby došlo 
k minimálnym zásahom do biocentra a genofondových plôch. 

• Vylúčiť dočasné zábery plôch pre stavebné dvory a pod. 
• Zvýšenú pozornosť venovať minimalizácii zásahov do vodných plôch 

a mokraďných biotopov. 
• Po ukončení  stavby realizovať také rekultivačné a revitalizačné aktivity, 

ktoré v čo najväčšej miere obnovia štruktúru a funkčnosť biocentra 
a genofondových plôch. 

KB 17 Kolízia plôch výstavby fotovoltickej elektrárne s hodnotnými biotopmi 
a časťami biokoridorov: 
• Realizáciu výstavby podmieniť fyzickým zachovaním ekologicky 

významných prvkov krajiny. 
• Zachovanie bezbariérového prepojenia ekologicky významných prvkov 

krajiny tak, aby jednotlivé objekty elektrárne nebránili migrácii druhov. 

KB 18 Navrhovaná činnosť výstavby Verejného terminálu integrovanej prepravy je 
situovaná do blízkosti lokality Háje a Mlynské, ktoré sú v  MÚSES vyčlenené 
ako genofondová lokalita (G19) a biocentrum regionálneho významu 
(RBC4), pričom toto územie bolo hodnotené ako ekologicky resp. biologicko-
esteticky významné územie (E4). Zároveň územím prechádza lokálny 
biokoridor vedený pozdĺž malého vodného toku na hranici s k.ú. Trakovice 
(MBK7): 
• Celú stavbu je potrebné situovať a technicky riešiť tak, aby nedošlo 

k priamemu negatívnemu ovplyvneniu daných lokalít  a minimalizovali sa 
aj nepriame vplyvy (hluk, vibrácie, znečistenie prostredia a pod.). 

• Výhľadovú 2. etapu terminálu je pred realizáciou potrebné opätovne 
posúdiť podľa aktuálnych potrieb záberu plôch, aby nedošlo k  priamemu 
alebo nepriamemu ovplyvneniu prvkov ÚSES.  

KB 19 Plánovaná výstavba premostenia Váhu – kolízia s NRBK1  
a genofondovou lokalitou G9: výstavbou premostenia príde k narušeniu 
brehových porastov pozdĺž rieky Váh tvoriacich súčasť nadregionálneho 
biokoridoru a genofondovej lokality.  
Zakladanie, mostné podpery a technológiu výstavby navrhnúť  
s maximálnym zohľadnením dotyku s týmto významným biokoridorom, ďalej 
v spolupráci s orgánmi ochrany prírody navrhnúť s výstavbou súvisiace 
zodpovedajúce brehové opevnenia Váhu umožňujúce rýchle obnovenie 
sprievodnej brehovej vegetácie.  
Na moste navrhnúť a následne realizovať opatrenia proti kolíziám 
migrujúcich vtákov s mostným objektom. 
Keďže zásah bude významný najmä počas výstavby mosta, po jej ukončení 
vykonať príslušné revitalizačné opatrenia.  
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KB 20 Plánovaná výstavba mestskej kompostárne a vyt vorenie predpokladov 
pre rozvoj zariadení odpadového hospodárstva, techn ických služieb 
mesta, vytvorenie územnej rezervy pre rozšírenie ČOV a potenciálne 
i pre výstavbu útulku pre spolo čenské zvieratá. Uvedená lokalita 
zasahuje do genofondovo významnej lokality Štrkovis ko Podšomo ď 
(G11) a miestneho biokoridoru Podšomo ď (MBK3). Leží v blízkosti 
biokoridoru miestneho významu Stráne (MBK 5), bioce ntra miestneho 
významu Hrabina (MBC 11) a biokoridoru nadregionáln eho významu 
tvoreným riekou Váh (NRBK 1). 
Pri plánovaní konkrétnych stavieb na plochách zasah ujúcich alebo 
susediacich s  genofondovo významnou lokalitou Štrk ovisko 
Podšomo ď (G11) alebo prvkami ÚSES je potrebné rieši ť kontakt 
s týmito plochami návrhom adekvátnej izola čnej zelene, ktorá pomôže 
eliminova ť negatívne vplyvy na prírodné prostredie. 
Pri realizácii zámerov klás ť dôraz na zachovanie čo najvä čšej časti 
existujúcej zelene. 
V prípade realizácie útulku pre spolo čenské zvieratá situova ť tento, 
z dôvodu maximálnej vzdialenosti od obytných území,  v južnej časti 
rozvojového územia   
Vplyv na uvedené prvky ÚSES podrobne zhodnoti ť v ďalších stup ňoch 
projektovej dokumentácie k jednotlivým zámerom, v k torej je potrebné 
špecifikova ť konkrétne opatrenia na elimináciu negatívnych vply vov na 
genofondovo významnú lokalitu a prvky ÚSES. 

KB 21 Navrhovaná výstavba útulku pre spolo čenské zvieratá – kolízia 
s interak čným prvkom 
Pri plánovaní konkrétnych stavieb klás ť dôraz na zachovanie funkcie 
interak čného prvku v území. 
V maximálnej možnej miere rešpektova ť existujúcu stromovú zele ň 
v území a začleni ť ju do navrhovanej zástavby. 
Navrhovanú zástavbu citlivo osadi ť do územia s oh ľadom 
na zachovanie charakteru prostredia na úpätí vinohr adov. 

Z.4.4.4. Zásady a regulatívy ochrany životného prostredia 
 

Kapitola Z.4.4.4. záväznej časti sa nemení  

Z.4.4.5. Zásady a regulatívy zelene 
 
Kapitola Z.4.4.5. záväznej časti sa nemení  

Z.4.4.6. Zásady a regulatívy dopravy 
 
Kapitola Z.4.4.6. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
Za regulatívy dopravy považovať návrh realizácie jednotlivých subsystémov dopravy 
v návrhovom období podľa špecifikácie v kapitole J. ÚPN mesta Hlohovec – Dopravné 
vybavenie a v členení do jednotlivých mestských častí podľa kapitoly D.2.2. – Urbanistické 
riešenie jednotlivých mestských častí a urbanistických obvodov, najmä však 

V mestskej časti 01 - Stred 
• presadzovať vybudovanie severného cestného obchvatu centra mesta preložkou cesty 

II/513 po severnej hranici MČ vrátane podjazdu v mieste súčasného železničného 
priecestia pri železničnej stanici ako delenej križovatky s podjazdom pod železničnou 
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traťou a rozdeľovacieho uzla (mimoúrovňovej križovatky s cestou II/507) na východnom 
okraji mestskej časti za Zentivou, a.s. 

• presadzovať dopravné tlmenie centra mesta s postupným odstraňovaním tranzitnej 
regionálnej i mestskej automobilovej dopravy a vytváraním pešej zóny predovšetkým 
v priestore Nám. sv. Michala, ul. SNP a ul. M. R. Štefánika, 

• vybudovať okružnú križovatku v zmysle vypracovanej DÚR v križovaní ulíc Šafárikova – 
SNP – Jesenského/Bernolákova – Nitrianska, 

• rekonštruovať Nábr. A. Hlinku v úseku od Bezručovej ul. s pokračovaním po ľavobrežnej 
vážskej hrádzi pod železničný most do MČ 02 – Sever, 

• prepojiť 2 doteraz samostatné časti Kalinčiakovej ulice v súvislosti s využitím časti 
doterajších výrobných plôch pre iné mestské funkcie, 

• presadzovať vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou  
do 2.750 miest (s  preferenciou podzemných garáží, využitia vnútroblokov, resp. 
zachovania nadzemnej drobnej štruktúry objektov), a to menovite  v lokalitách 
• Michalská ul. - 280 miest, 
• Michalská ul.- Podzámska (vnútroblok) - 94 miest, 
• Za poštou 1 (vnútroblok) – 28 miest, 
• Za poštou 2 (vnútroblok) – 24 miest, 
• Pod Beranom – 174 miest, 
• Fraštácka ul. – 72 miest, 
• Nábr. A.Hlinku – 250 miest, 
• Nábr. A.Hlinku - M.Bela (vnútroblok) – 178 miest,  
• M.Bela - Manckovičova (vnútroblok) – 300 miest, 
• Podzámska - Nerudova (vnútroblok) – 200 miest, 
• Za poštou - Vinohradská (vnútroblok) – 100 miest, 
• Vinohradská - Šafárikova - SNP (vnútroblok) – 200 miest, 
• Nitrianska – 100+250 miest, 
• R.Dilonga - Fraštácka (vnútroblok) – 200 miest 
• športový areál Zábranie - 300 miest, 

• presadzovať likvidáciu plôch individuálnych garáží, najmä v lokalitách 
• Podzámska – Nerudova (vnútroblok), 
• Vinohradská - Šafárikova – SNP (vnútroblok), 
• R.Dilonga - Fraštácka (vnútroblok), 

• presadzovať dobudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu  
do 1.750 stojísk, 

• podporovať výstavbu spoločnej železničnej a autobusovej stanice (PHD) v priestore 
medzi Železničnou ul. a železničnou traťou č.141, 

• podporovať výstavbu osobného prístavu na Nábr. A. Hlinku na ľavom brehu Váhu pod 
súčasným cestným mostom pri vyústení ul. Pod Beranom 14, 

• vybudovať Považskú cyklotrasu na hrádzi pozdĺž nábrežia, regionálnej cyklotrasy Sereď 
– Hlohovec, železničná stanica, ako aj budovať siete cyklistických chodníkov, 
predovšetkým v nadväznosti na budovanie pešej zóny a v jej predĺženiach v smeroch 
ulíc: Podzámska, Pod Beranom, M. R. Štefánika, Pribinova, SNP. 

 
V mestskej časti 02 – Sever 
• presadzovať vybudovanie príslušnej časti severného cestného obchvatu centra mesta 

preložkou cesty II/513 po južnej hranici MČ medzi železničnou traťou č. 141 
a zastavaným územím MČ 02 – Sever, najmä však medzi železničnou traťou a areálom 
Bekaert Slovakia, a.s., s pokračovaním po novom moste cez Váh, a ďalej na územie 
mesta Leopoldov, a v rámci toho 

                                                           
14  Možnosť umiestnenia prístavu v tomto priestore preukázať osobitnou urbanisticko-dopravnou štúdiou. 
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• vybudovanie podjazdu v mieste súčasného železničného priecestia pri železničnej stanici 
určeného najmä pre tranzitnú automobilovú dopravu, ako delenej križovatky s podjazdom pod 
železničnou traťou, 

• vybudovanie mimoúrovňového napojenia preložky cesty II/513 na súčasnú trasu II/507  
(ul. Zábranie a Hlohová ul.) prostredníctvom vetvy vedenej z Hviezdoslavovej ul. popri areáli 
firmy Georgia-Pacific, 

• presadzovať vybudovanie smerovej úpravy napojenia cesty II/514 na cestu II/507 
pri areáli Ambrozia, s.r.o. s priestorovou rezervou pre vytvorenie priesečnej križovatky 
s novou vetvou miestnej obslužnej komunikácie vo  výhľadovom OS rodinných domov  
Za humnami, 

• vybudovať obslužnú komunikáciu kategórie C3 spájajúcu ul. Čsl. Armády, resp. 
Inoveckú ul. cez OS Panská niva, ďalej pozdĺž odvodňovacieho kanála (s  križovaním 
Dukelskej ul.) k zábavno-rekreačnému  a športovo-rekreačnému areálu v UO 07 a ďalej 
pozdĺž ľavobrežnej hrádze Váhu pod železničným mostom okolo športového areálu 
Zábranie, s Nábr. A. Hlinku v úseku po Bezručovu ul. v MČ 01 – Stred,  

• presadzovať vybudovanie povrchových parkovacích miest na celkovú kapacitu do 70 
stojísk v MČ a 200 stojísk v oblasti navrhovaných rekreačno-športových plôch, 

• vybudovať Považskú cyklotrasu na ľavobrežnej hrádzi s napojením na rekreačno-
športové plochy pri štrkoviskách. 

 
V mestskej časti 03 – Juh 
• presadzovať vybudovanie preložky cesty II/507 v úseku Svinná hora – Nitrianska ul. 

(s využitím malej okružnej križovatky pri Kauflande) – cesta II/513, 
• zabezpečiť územnú rezervu pre možnú trasu náhradnej únikovej cestnej komunikácie 

Dolná sihoť – cesta II/507,  
• presadzovať vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou 

do 2.300 miest, a to menovite v lokalitách 
• OS DolnáSihoť II (6 x 250 miest), 
• OS DolnáSihoť III (2 x 150 miest), 
• areál súčasnej SAD – 200 miest (kapacita určená najmä pre MČ 01), 
• záver Manckovičovej ul. – 300 miest (kapacita určená najmä pre MČ 01), 

• vybudovať povrchové parkovacie miesta na celkovú kapacitu do 980 stojísk, okrem 
jestvujúcich a navrhovaných OS bytových domov  najmä v oblasti nástupu 
do zámockého areálu, ako aj v priestore pri mestskom kúpalisku, 

• vybudovať parkovisko v závere Šomodskej ulice pre návštevníkov Empírového divadla 
v areáli zámku,  

• vybudovať príslušnú časť Považskej cyklotrasy na ľavobrežnej hrádzi s napojením 
na rekreačno-športové plochy a zámocký park, ako aj príslušnej časti regionálnej 
cyklotrasy Sereď – Hlohovec, železničná stanica. 

• vybudovať nové premostenie rieky Váh spájajúce mestské časti MČ 03 – Juh (ulica 
Nábrežie A. Hlinku) a MČ 04 – Šulekovo (ulica Osloboditeľov), ktoré bude slúžiť 
pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka pre 
chodcov.  

 
V mestskej časti 04 – Šulekovo 
• zabezpečiť napojenie prístupovej komunikácie do centra mesta na navrhovaný obchvat 

cesty II/513, 
• realizovať príslušné mestské obslužné komunikácie v Priemyselnom parku Hlohovec - 

MČ Šulekovo, v navrhovanej zóne občianskeho vybavenia pri vstupe do mesta, ako aj 
výrobno-obslužnej zóne v severnej časti, 
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• zabezpečiť územnú rezervu pre výhľadovú realizáciu mimoúrovňového napojenia 
Leopoldova z cesty II/513 v severnej časti MČ, severovýchodne od železničnej trate, 

• presadzovať vybudovanie hromadných parkovacích garáží s celkovou kapacitou  
200 miest v zóne vyššieho občianskeho vybavenia pozdĺž prístupu do centra mesta  
(bez hromadných garáží budovaných v areáloch celomestského a nadmestského 
vybavenia), 

• vybudovať povrchové parkovacie miesta na celkovú kapacitu do 20 stojísk  
(bez odstavných miest budovaných v rámci jestvujúcich a navrhovaných výrobných 
a výrobno-obslužných areálov, resp. areálov celomestského a nadmestského 
vybavenia),  

• presadzovať vybudovanie nového areálu SAD (PHD a MHD) v rámci polyfunkčnej 
výrobno-obslužnej zóny severne od súčasnej cesty II/513, 

• vybudovať príslušnú časť Považskej cyklotrasy na pravobrežnej hrádzi s napojením 
v smere na Leopoldov, 

• zabezpečiť realizáciu lávky pre peších a cyklistov cez Váh v predĺžení ul.Osloboditeľov 
smerom k vstupu do zámockého parku, 

• presadzovať vybudovanie Verejného terminálu intermodálnej prepravy Leopoldov (v 
katastrálnom území mesta Hlohovec ) pozdĺž železničnej trate č. 120 vrátane jeho 
napojenia na cestnú sieť cez okružnú križovatku na ceste II/513, 

• vybudovať nové premostenie rieky Váh spájajúce mestské časti MČ 04 – Šulekovo 
(ulica Osloboditeľov) a MČ 03 – Juh (ulica Nábrežie A. Hlinku), ktoré bude slúžiť 
pre individuálnu automobilovú dopravu, cyklistov a jeho súčasťou bude i lávka pre 
chodcov.  

* 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec považovať za regulatívy rozvoja územia  
z hľadiska cestnej dopravy najmä 
• ochranné pásma cestných komunikácií, a to 

− diaľnica     - 100 m od osi priľahlého jazdného pásu, 
− cesta I.triedy    -   50 m od osi komunikácie, 
− cesta II.triedy    -   25 m od osi komunikácie, 
− cesta III.triedy    -   20 m od osi komunikácie, 
− mestská komunikácia kat. B1  

v zastavanom území   -     6 m od okraja vozovky.   

Za regulatívy rozvoja územia z hľadiska železničnej dopravy považovať najmä 
• ochranné pásma železničných tratí a vlečiek, a to  

− železničné trate   -  60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 
          30 m od hranice obvodu dráhy 

− železničné vlečky   -   30 m od osi koľaje15. 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec považovať za regulatívy rozvoja územia  
z hľadiska železničnej dopravy príslušné ustanovenia zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach 
v znení neskorších predpisov (najmä však § 8 Činnosti v ochrannom pásme dráhy), ktoré je 
potrebné dodržiavať v prípade objektov situovaných do ochranného pásma dráhy. 

Pre stavby a činnosti v ochrannom pásme dráhy vyžadovať súhlas príslušného dráhového 
správneho úradu a stavby a činnosti povoľovať len podľa podmienok ním určených. 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec rešpektovať vyššie uvedené regulatívy dopravy, 
tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti návrhu ÚPN mesta, a to vo  výkresoch: 
• č.4  –  Návrh dopravy / Verejné dopravné vybavenie,  
• č.7 – Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového  

  využívania územia. 
                                                           
15  Ochranné pásmo dráhy sa nezriaďuje pre vlečku v uzavretom priestore prevádzkarne.  
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V zmysle § 30 leteckého zákona pri umiestňovaní stavieb na území mesta prerokovať 
s Leteckým úradom Slovenskej republiky nasledujúce stavby: 
a/  stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a), 
b/  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), 

c/  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), 

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

 

Z.4.4.7. Zásady a regulatívy vodného hospodárstva 
 

Kapitola Z.4.4.7. záväznej časti sa nemení  

Z.4.4.8. Zásady a regulatívy energetiky 
 

Kapitola Z.4.4.8. záväznej časti sa mení nasledovne: 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov , 
pričom z hľadiska riešenia problematiky zásobovania mesta energiami uplatňovať 
nasledujúce všeobecné regulatívy: 
• zabezpečiť vybudovanie nových distribučných transformačných staníc a VN rozvodov pre 

územia s navrhovaným rozvojom, pričom vychádzať z bilancie potreby odberov elektrickej 
energie v ÚPN mesta, 

• zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich transformačných staníc formou výmeny 
transformátorov za výkonnejšie, prestavbou na murované transformačné stanice s vyšším 
výkonom, alebo obnovou odstavených existujúcich trafostaníc pre doplnenie existujúcej 
štruktúry zástavby alebo jej intenzifikáciu, 

• nové 22 kV VN vedenia realizovať zásadne ako káblové rozvody,  
• jestvujúce 22 kV VN vedenia v zastavanom území postupne prebudovať na káblové 

rozvody, 
• pre územia s navrhovaným rozvojom zabezpečiť napojenie nových distribučných rozvodov 

na existujúce vyhovujúce rozvody plynu v blízkosti rozvojových funkčných plôch, pričom 
vychádzať z bilancií potreby tepla v ÚPN mesta, 

• v nadväznosti na navrhovaný územný rozvoj zabezpečiť dobudovanie a rekonštrukciu 
niektorých regulačných staníc plynu podľa konkrétnych požiadaviek na odbery pre 
jednotlivé miesta odberu, 

• zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich plynovodov podľa harmonogramu SPP, a.s., 
• pre územia s navrhovaným rozvojom zabezpečiť zásobovanie teplom, pričom vychádzať  

z bilancií potreby tepla v ÚPN mesta,  
• v zmysle Koncepcie rozvoja Hlohovca v oblasti tepelnej energetiky 

- nepočítať vzhľadom na polohu mesta s významnejším využitím drevnej biomasy, 
počítať však s využitím biomasy poľnohospodárskej, najmä slamy, 

- ako najvhodnejší variant pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta presadzovať 
koncepciu centralizovaného zásobovania teplom z diaľkového napájača EBO s 
napojením existujúcich odberateľov  na tento systém, 

- s centralizovaným zásobovaním teplom z diaľkového napájača EBO uvažovať v 
návrhovom období len pre časť výroby, nové väčšie zariadenia občianskeho vybavenia 
a obytné súbory bytových domov , 
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- presadzovať rekonštrukciu jestvujúcich kotolní na OST pripojených na tepelný privádzač 
z EBO, 

- s centralizovaným zásobovaním teplom z diaľkového napájača EBO neuvažuje v 
návrhovom období pre rodinné domy , počíta však s postupným zdokonaľovaním a 
zlacňovaním technológií s vyšším využitím slnečných kolektorov na predohrev TÚV, 

• rešpektovať schválenú výstavbu veterného parku Hlohovec – Juh (čiastočne v k.ú. obce 
Bojničky) s navrhovaným inštalovaným výkonom 3 x 2.000 kW, 

• počítať s vymedzeným priestorom pre výstavbu ďalších veterných elektrární medzi 
železničnou traťou č.120 a cestou III/5134. 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec zoh ľadňovať z hľadiska umiest ňovania 
fotovoltických elektrární a zariadení okrem ÚPN mes ta aj platné Metodické usmernenia 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvo ja Slovenskej republiky 16, ako aj 
zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení n iektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec považovať za regulatívy z hľadiska zariadení 
energetiky (aj tie, ktoré nie sú vyznačené v grafickej časti vzhľadom na mierku spracovania)17 

• ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia, vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča, pričom 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, 

• ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane - 
2 m od krajného vodiča na každú stranu. 

• ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia, vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej 
olmo na toto vedenie od krajného kábla, pričom 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. 

• ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 
a)  s napätím 110 kV a viac – vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo 

vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej 
stanice,  

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

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

                                                           
16  V čase spracovania ZaD 2011/2012 ÚPN mesta Hlohovec sú to:   

- Metodické usmernenie MDVRR SR, OŠSPaÚP vo veci umiestne nia a povo ľovania fotovoltaických 
elektrární z19.4.2010,   

- Metodické usmernenie MDVRR SR, OŠSPaÚP  k problematike povo ľovania inštalácií fotovoltických 
elektrární (FVE) a fotovoltických zariadení (FVZ) na s trešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti 
stavby č.23638/2011/SVBP-53431 zo dňa 11.10.2011. 

17  Podľa zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov  
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Za regulatívy z hľadiska zariadení energetiky považovať aj ochranné a bezpečnostné pásma 
plynárenskych zariadení a priamych plynovodov, ktorými sú18: 

• ochranné pásmo ako priestor na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov 
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, pričom 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 

písmene a) až g). 

• bezpečnostné pásmo ako priestor na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských 
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku 
osôb vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu , pričom vzdialenosť na 
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je 
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom 

priestranstve a na nezastavanom území,  
b)  20 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 

350 mm,  
c)  50 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 

350 mm,  
d)  50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,  
e)  100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,  
f)  150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,  
g)  300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,  
h)  50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,  
i)  250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v 

písmene a) až h). 

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, 
rešpektovať bezpečnostné pásma určené v súlade s technickými požiadavkami 
prevádzkovateľom distribučnej siete. 

Za regulatívy z hľadiska zariadení energetiky považovať aj ochranné pásma potrubí ako 
priestory v blízkosti potrubia, ktorý je určený na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a 
na zabezpečenie bezpečnosti osôb a majetku, ktorými sú19: 
• ochranné pásmo potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta 

ťažby do miesta spracovania, vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej 
vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia, 

• ochranné pásmo potrubia na prepravu ropy z miesta ťažby do miesta spracovania 
vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 100 m po oboch 
stranách od osi potrubia20. 

                                                           
18  Podľa zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov 
19  Podľa zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov 
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V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy z miesta 
ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti 
a) 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,  
b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité 

objekty a budovať železničné trate,  
c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,  
d) 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,  
e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok s výnimkou horľavých látok I. 

a II. triedy,  
f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie a navršovanie 

zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť 
prevádzky. 

Za regulatívy z hľadiska zariadení energetiky považovať aj ochranné pásma sústavy 
tepelných zariadení, ktorými sú21: 
• pre primárny rozvod po OS  

a rozvod tepla za OS     
- v zastavanom území    -   1 m na každú stranu od osi teplovodu, 
- mimo zastavaného územia    -   3 m na jednu stranu,  

      -   1 m a na druhú stranu podľa určenia 
          držiteľa povolenia na rozvod tepla, 

• OS tepla       -   3 m kolmo na oplotenú alebo  
           obmurovanú hranicu objektu stanice. 

Pri riadení rozvoja územia mesta Hlohovec rešpektovať najmä tie vyššie uvedené regulatívy 
energetiky, tak ako sú premietnuté do územia v grafickej časti ÚPN mesta Hlohovec, a to vo 
výkresoch: 
• Výkres č.6 – Návrh energetiky / Verejné technické vybavenie – zásobovanie energiami,  
• Výkres č.7 – Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a priestorového 

využívania územia. 

 

Z.4.4.9. Zásady a regulatívy telekomunikácií 
 

Kapitola Z.4.4.9. záväznej časti sa nemení  

 

Z.4.4.10. Zásady a regulatívy ASR 
 

Kapitola Z.4.4.10. záväznej časti sa nemení  

 
Z.5. Vymedzenie zastavaného územia mesta 
 

Kapitola Z.5. záväznej časti sa nemení  
 
 

Z.6. Zoznam verejnoprospešných stavieb  
a  plochy na verejnoprospešné stavby 

 
Úvod ku kapitole Z.6. záväznej časti sa nemení  
 
                                                                                                                                                                                     
20  Na základe požiadavky Transpetrolu, a.s. zo dňa 30.7.2009 k ÚPN mesta Hlohovec - ZaD 2009 je v grafickej 

časti ÚPN mesta vyznačené ochranné pásmo ropovodu 300 m po oboch stranách od osi potrubia. 
21  Podľa zákona NR SR č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike, § 36. 
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Z.6.1. Verejnoprospešné stavby dopravné 

Z.6.1.1. Cestná komunika čná sie ť 

 
Kapitola Z.6.1.1. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

• nová trasa (prieťah) cesty II/513 vrátane nového mosta cez Váh, nadjazdu 
nad železničnou traťou č.141 a podjazdu pod železničnou traťou č.141, 
mimoúrovňových križovatiek a okružných križovatiek podľa ÚPN mesta 
Hlohovec 2006 - DC/1  

• napojenie súčasného príjazdu do centra mesta vetvou z okružnej 
križovatky na novej trase cesty II/513 pri ul. D. Jurkoviča a rekonštrukcia 
celého úseku príjazdu až po Hlohovú ul. - DC/9 

• preložka cesty II/507 na východný okraj mesta podľa ÚPN mesta - DC/2 
• nová obslužná komunikácia  tr.C2 v MČ 04 – Šulekovo (priemyselný park) 

-  DC/3 
• nová obslužná komunikácia  tr.C3 v MČ 04 – Šulekovo (priemyselný park) 

-  DC/10 
• mimoúrovňová križovatka cesty II/507 a novej trasy cesty II/513 

pri železničnej stanici s podjazdom a napájacou vetvou pri areáli Georgia-
Pacific - DC/4 

• mimoúrovňová križovatka (rozdeľovací uzol) ciest II/507 a novej trasy 
cesty II/513 na východnom okraji mesta - DC/5 

• úrovňová okružná križovatka Hlohová ul. – ul. SNP - DC/6 
• miestne obslužné komunikácie súvisiace  s novou hromadnou bytovou 

výstavbou v MČ 03 – Juh - DC/7 
• miestne obslužné komunikácie súvisiace s  výstavbou OS rodinných 

domov  navrhovanou v ÚPN mesta - DC/11 
• všetky prístupové cestné komunikácie nevyhnutné na prepojenie lokalít 

výstavby navrhovaných v ÚPN mesta s existujúcou cestnou sieťou, 
vrátane navrhovaných technických a šírkových úprav na jestvujúcich 
komunikáciách22 - DC/12 

• všetky nevyhnutné šírkové a čiastočne aj smerové úpravy miestnych 
obslužných komunikácií na území mesta (nezobrazené vo  výkrese VPS) - 
DC/13 

• cestný most cez Váh na novej trase II/513 - DC/8 
• okružná križovatka zabezpečujúca napojenie terminálu intermodálnej 

prepravy na cestnú sieť  – DC/14 
• nová obslužná komunikácia vrátane mostu cez Váh a prislúchajúcich 

napojení na existujúce komunikácie – DC/15 
 

Z.6.1.2. Statická doprava  

Z.6.1.3. Mestská a prímestská hromadná doprava 

Z.6.1.4. Železni čná doprava 

Z.6.1.5. Vodná doprava 

Z.6.1.6. Cyklistická doprava 

Z.6.1.7. Pešia doprava 
 

Kapitoly Z.6.1.2 až Z.6.1.7. záväznej časti sa nemenia  
 
 
 

                                                           
22  Vo výkrese verejnoprospešných stavieb sú zobrazené len vybrané komunikácie so samostatným kódom 
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Z.6.2. Verejnoprospešné stavby vodného hospodárstva  
 

Kapitola Z.6.2. záväznej časti sa nemení  

 
Z.6.3. Verejnoprospešné stavby energetiky a spojov 
 

Kapitola Z.6.3. záväznej časti sa nemení  
 
Z.6.4. Verejnoprospešné stavby odpadového hospodárs tva 
 

Kapitola Z.6.4. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

• odstraňovanie, sanácia, resp. rekultivácia starých skládok 
(environmentálnych záťaží) na území mesta (vo výkrese VPS zobrazené 
len vybrané skládky na rekultiváciu) - OH/1 

• rekultivácia starej skládky komunálneho odpadu v mestskej časti Šulekovo 
v súvislosti s rozvojom obytnej zástavby v tomto priestore - OH/2 

• rekultivácia skládky (odkaliska) neaktívnych kalov JE Jaslovské Bohunice 
v MČ 04 – Šulekovo - OH/3 

• rozširovanie skládky odpadov Vlčie hory v rámci stanovenej plochy – OH/4 
• zariadenia odpadového hospodárstva – OH/5 

 
Z.6.5. Verejnoprospešné stavby bytové 
 
Kapitola Z.6.5. záväznej časti sa nemení  

 
Z.6.6. Verejnoprospešné stavby ob čianskeho vybavenia 

Z.6.6.1. Verejné školstvo 
 

Kapitola Z.6.6.1. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

• materské školy budované v rámci novo navrhovaných obytných súborov 
bytových domov  (nezobrazuje sa vo výkrese VPS) - OV/1 

• základné školy budované v rámci novo navrhovaných obytných súborov 
bytových domov  (nezobrazuje sa vo výkrese VPS) - OV/2 

• stredné školy  a odborné učilištia budované v rámci plôch občianskeho 
vybavenia alebo výroby (nezobrazuje sa vo výkrese VPS) - OV/4 

Z.6.6.2. Verejné sociálne a zdravotnícke zariadenia  
 

Kapitola Z.6.6.2. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

• dostavba sociálnych a sociálno-zdravotných zariadení podľa potreby, ale 
najmä  
- hospicu, 
- zariadenia chráneného bývania, 
- domova pre osamelých rodičov, 
- zariadenia pestúnskej starostlivosti, 
- krízového strediska, 
- resocializačného strediska, 
- rehabilitačného strediska, a pod. (nezobrazujú sa vo výkrese VPS) - OS/9 

• nové zariadenia primárnej zdravotníckej starostlivosti na územiach rozvoja 
bytového fondu mesta (bytové domy a polyfunk čné bytové domy ) v MČ 
03 – Juh (nezobrazuje sa vo výkrese VPS) - OS/3 
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• kompletizácia menších zdravotníckych, sociálnych a sociálno-
zdravotníckych zariadení výstavbou (prestavba, vostavba) v rámci 
modernizácie a humanizácie súčasného obytného územia (nezobrazuje sa 
vo výkrese VPS) - OS/10 

• dom-penzión pre dôchodcov v MČ 03 – Juh - OS/4 
• dom s opatrovateľskou službou v MČ 03 – Juh - OS/5 
• prestavba staršieho objektového fondu (napr. zariadenia predškolskej 

výchovy) na denné stacionáre pre starých občanov alebo zdravotne 
postihnutú mládež podľa následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje 
sa vo výkrese VPS) - OS/6 

Z.6.6.3. Verejné kultúrno-spolo čenské zariadenia 

Z.6.6.4. Sakrálne stavby 

Z.6.6.5. Verejné športové zariadenia 

Z.6.6.6. Verejné obchodné zariadenia 
 

Kapitoly Z.6.6.3. až  Z.6.6.6. záväznej časti sa nemenia  
 

Z.6.7. Verejná zele ň 

Z.6.8. Verejná administratíva a správa 

Z.6.9. Územné rezervy 

 
Kapitoly Z.6.7. až Z.6.9. záväznej časti sa nemenia  
 

Z.6.10. Asanácie 

 
Kapitola Z.6.10. záväznej časti sa mení nasledovne: 

• asanácie nevyhnutné pre výstavbu všetkých vyššie uvedených stavieb 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS) - AS/1 

• plochy individuálnych garáží v rámci obytných súborov bytových domov 
a polyfunkčných plôch (nezobrazuje sa vo výkrese VPS) - AS/2 

Z.6.11. Ostatné VPS 

 
Kapitola Z.6.11. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 

• rekultivácia ťažobného priestoru stavebných hlín v priestore hliniska Gabor 
- RT/1 

• výstavba útulku pre spolo čenské zvieratá – RT/2 
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Z.7. Vymedzenie častí mesta Hlohovec, pre ktoré je potrebné obstara ť 
a schváli ť územný plán zóny 

 
Kapitola Z.7. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
 
V záujme zabezpečenia realizácie cieľov stanovených v územnom pláne v návrhovom období 
ÚPN zabezpečiť spracovanie ďalšej podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie 
jednotlivých rozvojových zón na území mesta Hlohovec, a to najmä nasledovných ÚPN Z: 
 

01  - Centrálna mestská zóna 
02  - Obytná zóna rodinných domov  Svinná hora  
03  - Obytná zóna bytových domov  Dolná Sihoť 
04  - Výrobno-obslužná zóna Zajačky 
05  - Obytná zóna rodinných domov  Panská niva – Staré hory 
06  - Obytná zóna rodinných domov  Za humnami (výhľad) 
07  - Obytná zóna rodinných domov  Hošták – Jazerá (výhľad) 
08  - Rekreačno-športová zóna Jazerá 
09  - Zmiešaná zóna Mier 
10  - Rekreačno-športová zóna Lodenica 
11  - Zóna verejnej zelene Šulekovo – park 
12  - Obslužná zóna Pri moste 
13 - Výrobná zóna Priemyselný park Šulekovo 
14  - Výrobno-obslužná zóna Šulekovo – sever 
15  - Obytná zóna rodinných domov  Horná sihoť 
16  - Obytná zóna rodinných domov Šumperky 
 

Pri obstarávaní spracovania jednotlivých ÚPN Z sa riadiť ich vymedzením v grafickej časti 
ÚPN, a to vo výkrese č.12 – Verejnoprospešné stavby / Verejnoprospešné stavby a následné 
ÚPN Z. 

U jednotlivých rozvojových zón s výnimkou zóny 01 Centrálna mestská zóna, ktoré sú v rámci 
orientačnej etapizácie návrhu zaradené do etapy 2001-2015 alebo priebežnej etapy 2001-
2025, povoľovať aj alternatívne riešenie územnoplánovacím podkladom – urbanistickou 
štúdiou v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení noviel (stavebný zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o 
územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
Povoľovať riešenie jednotlivých rozvojových zón 02 až 16, ktoré sú vyznačené v grafickej 
časti výkresu č. 12 Verejno-prospešné stavby / Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z 
aj v členení na časti. 

  
Z.8. Stanovenie a zdôvodnenie potreby spracovania  

následných územných generelov 
 
Kapitola Z.8. záväznej časti sa nemení  
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Z.9. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
 

Kapitola Z.9. záväznej časti sa mení nasledovne: 
 
Schémou záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zmysle požiadaviek Stavebného 
zákona a vyhl. č. 55/2001 Z.z. sú vo forme prílohy: 
• výkres č.12 – Verejno-prospešné stavby / Verejnoprospešné stavby a následné ÚPN Z,  
• výkres č. 7 – Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkčného a 

priestorového využívania územia a  
• výkres č. 2 – Komplexný urbanistický návrh / Priestorové usporiadanie a funkčné 

využívanie územia. 

Vyššie uvedené výkresy tvoria prílohu Záväznej časti ÚPN mesta Hlohovec v nasledovnej 
podobe: 

• analógová (tlačená forma) - kompletné výkresy vrátane legendy so stavom po ZaD ÚPN 
mesta Hlohovec 2009 vytlačené, s prílohou, tvorenou náložkami so zobrazením zmien 
a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 2010 a náložkami so zobrazením zmien a doplnkov 
ÚPN mesta Hlohovec 2011 - most 
- v zmenšenej mierke 1:10 000 (z originálu výkresov č. 2 a č. 7 v mierke 1:5 000), so 

stavom po ZaD ÚPN mesta Hlohovec 2009 vytlačené s prílohou, tvorenou náložkami 
so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 2010, náložkami so 
zobrazením zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec 2011 – most a náložkami so 
zobrazením ÚPN mesta Hlohovec  - Zmeny a doplnky 20 11/2012. 

- v mierke 1:10 000 (originál výkresu č. 12), so stavom po ZaD ÚPN mesta Hlohovec 
2009 vytlačené s prílohou, tvorenou náložkou so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN 
mesta Hlohovec 2010, náložkami so zobrazením zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Hlohovec 2011 – most a náložkami so zobrazením ÚPN mesta Hlohovec  - Zme ny 
a doplnky 2011/2012. 

pričom tieto výkresy sú súčasťou záväznej časti uloženej v zmysle § 28 Stavebného 
zákona 

• digitálna forma - kompletné výkresy v mierke 1:10 000 vrátane legendy so stavom po 
ÚPN mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky 2011/2012  vo formáte pdf. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUREX, s.r.o., Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava , október 2012 
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2Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012

N Á V R H

trvalé trávne porasty

trvalé kultúry - sady, záhrady

orná pôda

hospodárska zeleò

vinice

nepo¾nohospodárska pôda

lesy na po¾nohospodárskej pôde
ostatná po¾nohospodárska pôda

lesy hospodárske
lesy ochranné
lesy osobitného urèenia

plochy �peciálnych kultúr

skládka TKO - rekultivácia
dobývací priestor - rekultivácia

centrálny mestský blok
mestský blok so zmie�anou funkciou
obytné územie - rodinné domy
obytné územie - rodinné domy (výh¾ad)
obytné územie - nad�tandardné rodinné domy a rezidencie
obytné územie - nad�tandardné rodinné domy a rezidencie (výh¾ad)
obytné územie - intenzívna nízkopodla�ná zástavba a mestské vily
obytné územie - intenzívna nízkopodla�ná zástavba a mestské vily (výh¾ad)
obytné územie - bytové domy
obytné územie - bytové domy (výh¾ad)
obytné územie - rodinné domy s hospodárskym zázemím
pred�kolské zariadenie, základná �kola, ZU�
stredná �kola (gymnázium, SO�, SOU)
kultúra, osveta
zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti
verejná správa, administratíva
sakrálne a cirkevné stavby
zmie�aná vybavenos� (preva�ujú nekomerèné zariadenia)
plochy zariadení obrany �tátu a CO s osobitnými predpismi
po�iarna ochrana
�port a telovýchova
ne�pecifikovaná komerèná vybavenos�
rekreaèno-zábavné plochy
zmie�aná vybavenos� (preva�ujú komerèné zariadenia)
�pecifická vybavenos� lesoparku
�portovo - rekreaèné plochy (v zázemí mesta)
mestský park
verejné parky a parkové úpravy
ochranná a izolaèná zeleò
ochranná a izolaèná zeleò - výh¾ad

zeleò záhrad
zeleò cintorínov
sprievodná zeleò vodných tokov charakteru rekreaènej zelene
záhradkárske a chatové osady
záhradkárske a chatové osady - v k.ú. Leopoldov
�peciálna zeleò
zariadenia MHD/PHD/SAD
plochy a zariadenia cestnej dopravy - hromadné gará�e a parkoviská
plochy a zariadenia cestnej dopravy - ostatné
plochy, zariadenia a trate �elezniènej dopravy

ochranná a izolaèná zeleò - v k.ú. Leopoldov

plochy, zariadenia a trate �elezniènej dopravy - výh¾ad
plochy a zariadenia vodnej dopravy

pe�ia zóna
zásobovanie vodou
zásobovanie vodou - v k.ú. Leopoldov
odvádzanie odpadových vôd
zásobovanie elektrickou energiou
zásobovanie plynom  a teplom
telekomunikácie
odpadové hospodárstvo
polyfunkèná zóna: administratívno-obchodné funkcie
polyfunkèná zóna: výrobno-obslu�né funkcie
polyfunkèná zóna: výrobno-obslu�né funkcie (výh¾ad)
polyfunkèná zóna: výrobno-obslu�né funkcie - v k.ú.Leopoldov
výrobné územie: priemyselná zóna

plochy a zariadenia vodnej dopravy - v k.ú. Leopoldov

výrobné územie: fotovoltická elektráreò
výrobné územie: priemyselná zóna (výh¾ad)
plochy po¾nohospodárskej výroby
plochy po¾nohospodárskych slu�ieb
vodná plocha
inundácia

odkalisko - rekultivácia

hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

hranica mestskej èasti
hranica urbanistického obvodu

hranica rie�eného územia

hranica zastavaného územia 

návrh úpravy hranice rie�.územia v ZaD 2006
návrh úpravy hranice rie�.územia pod¾a ÚPN Leopoldov

PHO VZ 1°
PHO VZ 2° vnútorné
PHO VZ 2° vonkaj�ie

PHO ÈOV

OP po¾nohospodárstva
OP po¾nohospodárstva - návrh

OP �elezniènej trate
OP �elezniènej vleèky

Ochranné pásma
OP dia¾nice
OP cesty I. triedy
OP cesty II. triedy
OP cesty III. triedy

OP cintorína

chránený areál

prírodná rezervácia
chránený areál - návrh

$ prírodná pamiatka - chránený strom
Ochrana prírody

Natura 2000 - navrhované územie európskeho významu 

�eleznièná tra� eletrifikovaná, dvojko¾ajná
�eleznièná tra� eletrifikovaná, jednoko¾ajná
�eleznièná vleèka

vodná cesta Váh

Doprava
dia¾nica
cesta I.triedy
cesta II. triedy
cesta II. triedy - v k.ú. Leopoldov
cesta III. triedy

mestská komunikácia typu B2

mestská komunikácia typu C1

ostatné dôle�ité mestské komunikácie (typ C2 - výh¾ad)
mosty a nadjazdy

cesta III. triedy - výh¾ad
cesta III. triedy - výh¾ad v k.ú. Leopoldov

mestská komunikácia typu B3 - v k.ú. Leopoldov
mestská komunikácia typu B3

ostatné dôle�ité mestské komunikácie (typ C2)

lávka pre pe�ích a cyklistov

pe�ia trasa
cyklistická trasa

�eleznièná vleèka v k.ú. Leopoldov
�eleznièná vleèka - návrh

centrálna mestská zóna - Leopoldov
obytná zóna - Leopoldov
verejná zeleò a cintoríny - Leopoldov
zóna rekreácie a �portu - Leopoldov
�peciálna zóna - Leopoldov
výrobná zóna - Leopoldov
vodné plochy - Leopoldov
plochy �elezniènej dopravy - Leopoldov
polyfunkèná zóna - Leopoldov
prístav - Leopoldov

Legenda zmien a doplnkov ÚPN

ostatné dôle�ité mestské komunikácie (typ C2), na vypustenie z ÚPN
OP cesty III. triedy, na vypustenie z ÚPN

% %% % % hranica zastavaného územia, na vypustenie z ÚPN

Doplnenie legendy výkresu:
polyfunkèná zóna - ostatná vybavenos�
doplnkové plochy odpadového hospodárstva

Katastrálna mapa mesta Hlohovec © ÚGKaK, 1.7.2011



%%%%%% % %

% % % % % % %%%

%
%

%
%

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%

%
%

%

% % % % % %% % % % %

%%%%% %%%%%%% % % % % % %

% % % % %

UB 01
2 NP+S

PZ 02
2 NP

UB 01
2 NP+S

UT 01 C
1 NP

UT 01 G
1 NP

UZ 01 G
1 NP

UZ 01 G
1 NP

UT 01 G
1 NP

PZ 02
2 NP

PZ 03
1 NP

PZ 03
1 NP

UB 01
2 NP+S

Regulatívy územného rozvoja / Regulatívy a limity 
funkèného a priestorového vyu�ívania územia

Hlavný rie�ite¾ : Ing. arch. Du�an Kostovský
Zodpovedný rie�ite¾ : Ing. arch. Marek Adamczak

Obstarávate¾: Mesto Hlohovec
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kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP

ochranné pásmo pamiatkovej zóny

areál barokovej pevnosti Leopoldov
areál franti�kánskeho klá�tora - kultúrna pamiatka
areál ka�tie¾a - kultúrna pamiatka

vyhlásená pamiatková zóna

historický park

Ochrana kultúrnych pamiatok

chránený areál

prírodná rezervácia
chránený areál - návrh

Ochrana prírody a ÚSES

ba�antnica

nadregionálny biokoridor
regionálne biocentrum
miestne biocentrum
miestny biokoridor
nadregionálny biokoridor mimo rie�eného územia
regionálne biocentrum mimo rie�eného územia
miestne biocentrum mimo rie�eného územia
miestny biokoridor mimo rie�eného územia

genofondovo významné plochy

Natura 2000 - navrhované územie európskeho významu 

chránený strom

Vý�kové regulatívy
úroveò terénu alebo podzemné podla�ia

max. 1 nadzemné podla�ie + stre�né podla�ie

max. 2 nadzemné podla�ia + stre�né podla�ie

PP

1 NP+S

2 NP+S

1 NP max. 1 nadzemné podla�ie

2 NP max. 2 nadzemné podla�ia

max. 3 nadzemné podla�ia3 NP

max. 4 nadzemné podla�ia + stre�né podla�ie

max. 8 nadzemných podla�í + stre�né podla�ie
max. 8 nadzemných podla�í

4 NP+S

8 NP+S
8 NP

max. 4 nadzemné podla�ia4 NP
3 NP+S max. 3 nadzemné podla�ia + stre�né podla�ie

6 NP max. 6 nadzemných podla�í

10 NP max. 10 nadzemných podla�í

max. 13 nadzemných podla�í13 NP
14 NP max. 14 nadzemných podla�í

súèasná vý�ka/výh¾adové zní�enie stavby10/4S

Intervenèné zásahy do územia
stabilizovaný blok s mo�nos�ou dostavby objektov
v zmysle platnej legislatívy,
ako aj prestavby a rekon�trukcie objektov
zmena funkèného vyu�itia
intenzifikácia
nová výstavba
nová výstavba - výh¾ad po roku 2025

návrh úpravy hranice rie�.územia v ZaD 2006
návrh úpravy hranice rie�.územia pod¾a ÚPN Leopoldov
hranica urbanistického obvodu
hranica mestskej èasti
hranica rie�eného územia

hranica zastavaného územia 
hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

Hranice

plochy bývania a vybavenosti

plochy zelene

plochy zelene v k.ú. Leopoldov
plochy dopravy

plochy bývania a vybavenosti - výh¾ad

plochy zelene - výh¾ad

Funkèné plochy

plocha vhodná na výstavbu veterných elektrární

plochy dopravy v k.ú. Leopoldov
plochy technickej infra�truktúry
plochy technickej infra�truktúry v k.ú. Leopoldov
plochy výroby v k.ú. Leopoldov
plochy výroby

vodné plochy
inundácie
plochy SÚ Leopoldov

plochy výroby - výh¾ad

plochy dopravy - výh¾ad

Geológia

OP prírodného lieèivého  zdroja Pie��any III° 
nevýhradné ne�a�ené lo�isko �trkopiesku
nevýhradné lo�isko tehliarskej suroviny v �a�be

dobývací priestor výhradného lo�iska �trkopieskov

preskúmané nevýhradné lo�isko tehliarskej suroviny
zosuv
zosuv
prieskumné územie "Pie��any - minerálne vody"

hranica predpokladaného dosahu záplavových vôd

OP objektov po¾nohospodárskej výroby
OP objektov po¾nohospodárskej výroby - výh¾ad

pôda 1. bonitnej skupiny
pôda 2. bonitnej skupiny
pôda 3. bonitnej skupiny
pôda 4. bonitnej skupiny

Ochrana PPF
odvodnenia
závlahy

PHO VZ 1°
PHO VZ 2° vnútorné
PHO VZ 2° vonkaj�ie

PHO ÈOV
Ochranné pásma vodného hospodárstva

ochranné pásmo �elezniènej trate
ochranné pásmo �elezniènej vleèky

Ochranné pásma dopravy a energetiky
ochranné pásmo dia¾nice
ochranné pásmo cesty I. triedy
ochranné pásmo cesty II. triedy
ochranné pásmo cesty III. triedy

ochranné pásmo elektrických zariadení
ochranné pásmo plynovodu
bezpeènostné pásmo plynovodu
ochranné pásmo ropovodu

línia brehových stavieb, variant A
línia brehových stavieb, variant B
priesakový kanál, variant A
priesakový kanál, variant B

zásyp terénu, variant A
zásyp terénu, variant B

rieèny stupeò �ulekovo
Vodné dielo Sereï - Hlohovec

zákaz výstavby
povolená výstavba RD a objektov
neprevy�ujúcich okolitú zástavbu
objekty ASR

�pecifické limity

odkalisko �elezitých kalov - rekultivácia
skládka TKO a priemyselného odpadu - rekultivácia
skládka neaktívnych kalov JE Bohunice
skládka TKO -  aktívna
Skládky

OP cintorína

Katastrálna mapa mesta Hlohovec © ÚGKaK, 1.7.2011

Legenda zmien a doplnkov ÚPN

ochranné pásmo elektrických zariadení, na vypustenie z ÚPN

% %% % % % hranica zastavaného územia, na vypustenie z ÚPN

ochranné pásmo cesty III. triedy, na vypustenie z ÚPN

Doplnenie legendy výkresu:
územie na rekultiváciu 

ochranné a bezp. pásmo plynovodu na vypustenie z ÚPN
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RT/2

OH/5

RT/2

RT/2

RT/1
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EE/3
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Stavby zabezpeèujúce úpravu odtokových pomerov a vyu�itie rieènej sústavy

Stavby a zariadenia na zásobovanie vodou

Stavby a zariadenia na odvádzanie a èistenie odpadových vôd

Stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou

Stavby a zariadenia na zásobovanie plynom

Stavby a zariadenia na zásobovanie teplom

Stavby a zariadenia spojov

zariadenia odpadového hospodárstva 

VO/1
VO/2

VV/1

VV/2
VV/3
VV/4

VK/1
VK/2

 

EE/1
EE/2
EE/3

EE/4

EE/5

EE/6

EE/7

EP/1
EP/3
EP/4

EP/6

EP/7

EP/8

ET/1

ET/2

ET/3

ES/1

ES/2

ES/3
ES/4

ES/5

OH/1

OH/2

OH/3
OH/4

BS/1
BS/2

stavby a opatrenia v súvislosti s vybudovaním vodnej cesty Váh (pozri ver.-prosp. stavby vodnej dopravy)
úpravy miestnych tokov a realizácia recipientov na odvádzanie vôd z povrchového odtoku 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

roz�írenie verejného vodovodu - roz�írenie akumulácie, rozvodnej siete, realizácia ïal�ích tlakových
pásiem, vodovodné rozvody a príslu�né zariadenia mestskej vodovodnej siete vrátane èerpacích staníc - 
vo väzbe na uva�ovaný územný rozvoj pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta, ako aj následnej
projektovej dokumentácie (vo výkrese VPS zobrazené len zásobné potrubia)
vodojem 2.b. tlak. pásma 2x 250 m3 v lokalite "Kamenná hora"  (MÈ 02 � Sever)
vodojem 2.a. tlak. pásma 2x 1000 m3 v lokalite "Lipiny" (MÈ 03 - Juh)
rekon�trukcie nevyhovujúcich vodárenských zariadení a rozvodnej siete vo v�etkých tlakových pásmach 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

dobudovanie ¾avobre�nej mestskej èistiarne odpadových vôd
roz�írenie verejnej kanalizácie - kmeòové stoky, hlavné zberaèe a ostatné súèasti kanalizaènej sústavy  
(vrátane kanalizaèných èerpacích staníc) vo väzbe na územný rozvoj pod¾a návrhu ÚPN mesta
a následnej technickej dokumentácie (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané èasti verejnej kanalizácie)

prelo�ka 110 kV prípojky do 110/6 kV rozvodne Bekaert Hlohovec, a.s.
prelo�ka 22 kV vzdu�nej linky è.237 (zru�enie + nová výstavba)
v�etky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, elektrickou energiou pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané zariadenia)
v�etky výmeny 22 kV distribuèných vzdu�ných liniek v zastavanom území za káblové 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky nutné prelo�ky 22 kV distribuèných vzdu�ných a káblových liniek vyvolané investiènou èinnos�ou 
na území mesta pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
nové 22/0,4 kV trafostanice pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

prelo�ka plynovodu DN 150, PN 25 v MÈ 03 � Juh
rekon�trukcia STL a NTL plynovodnej siete na území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, plynom (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané zariadenia)
zvý�enie výkonu, dobudovanie a rekon�trukcia, resp. výstavba nových regulaèných staníc plynu 
pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
miestna plynovodná STL sie� s príslu�nými zariadeniami pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta
a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

v�etky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, teplom (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané trasy)
rekon�trukcie a výmena jestvujúcich zariadení na zásobovanie teplom v záujme ekologickej�ích 
a ekonomickej�ích technológií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

výstavba dia¾kových prenosových prostriedkov spojov - medzimestských optických káblov
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
výstavba slaboprúdových rozvodov na celom území mesta pod¾a následnej technickej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
rádioreléové trasy a ich zariadenia (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky nevyhnutné telekomunikaèné siete pre lokality výstavby navrhované v ÚPN mesta (nezobrazuje
sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

odstraòovanie, sanácia, resp. rekultivácia starých skládok (environmentálnych zá�a�í) na území mesta 
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané skládky na rekultiváciu)
rekultivácia starej skládky komunálneho odpadu v mestskej èasti �ulekovo v súvislosti s rozvojom 
obytnej zástavby v tomto priestore 
rekultivácia skládky (odkaliska) neaktívnych kalov JE Jaslovské Bohunice v MÈ 04 � �ulekovo
roz�irovanie skládky odpadov Vlèie hory v rámci stanovenej plochy

sociálne bývanie budované z prostriedkov mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
byty osobitného urèenia a bezbariérové byty pre hendikepovaných obèanov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospe�né stavby vodného hospodárstva

Verejno-prospe�né stavby energetiky a spojov

Verejno-prospe�né stavby odpadového hospodárstva

Verejno-prospe�né stavby bytové

OH/5

OV/1
OV/2
OV/4

OS/3

OS/4
OS/5
OS/6

OS/9

OS/10

OK/1
OK/2
OK/3

OK/4

OK/5

OC/1

OR/1

OR/2
OR/3
OR/4

OR/5

OO/1

OZ/1
OZ/2
OZ/3

OZ/4

OZ/5

VA/1

AS/1
AS/2

RT/1

Verejné �kolstvo

Verejné sociálne a zdravotnícke zariadenia

Verejné kultúrno-spoloèenské zariadenia

Sakrálne stavby

Verejné �portové zariadenia

Verejné obchodné zariadenia

materské �koly budované v rámci novo navrh. obyt. súborov bytových domov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
základné �koly budované v rámci novo navrh. obyt. súborov bytových domov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospe�né stavby obèianskeho vybavenia

Verejná zeleò

Verejná administratíva a správa

Asanácie

Ostatné verejno-prospe�né stavby

výh¾adová spojovacia komunikácia OS Dolná siho� II a III s cestou II/507
výh¾adová odboèka cesty III/5132 z novej trasy cesty II/513 do prístavu Leopoldov
koridor pre dopravné prepojenie medzinárodnej dopravy v severoju�nom smere na Nitru, Komárno
a hranicu Slovenskej republiky s napojením na D1 severne od Hlohovca - kri�ovanie III/50419 s D1
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
koridor trasy na cestné prepojenie doplnkovej siete TINA od dia¾nice D1 v smere Hlohovec - Nitra
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
koridor pre vysokorýchlostnú tra� v ju�nosevernom prepojení Bratislava - �ilina - Katovice...
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

UR/1
UR/2
UR/3

UR/4

UR/5

Územné rezervy

plochy individuálnych gará�í v rámci obyt. súborov byt. domov a polyf. plôch (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

stredné �koly  a odborné uèili�tia budované v rámci plôch obèianskeho vybavenia alebo výroby 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

nové zariadenia primárnej zdravotníckej starostlivosti na územiach rozvoja bytového fondu mesta 
v MÈ 03 � Juh (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
dom-penzión pre dôchodcov v MÈ 03 � Juh
dom s opatrovate¾skou slu�bou v MÈ 03 � Juh
prestavba star�ieho objektového fondu (napr. zariadenia pred�kolskej výchovy) na denné stacionáre 
pre starých obèanov alebo zdravotne postihnutú mláde� pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
dostavba sociálnych a sociálno-zdravotných zariadení pod¾a potreby - hospicu, zariadenia chráneného 
bývania, domova pre osamelých rodièov, zariadenia pestúnskej starostlivosti, krízového strediska, 
resocializaèného strediska, rehabilitaèného strediska, a pod. (nezobrazujú sa vo výkrese VPS)
kompletizácia men�ích zdravotníckych, sociálnych a sociálno-zdravotníckych zariadení výstavbou 
(prestavba, vostavba) v rámci modernizácie a humanizácie súèasného obytného územia 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

prestavba Zámku na Vlastivedné múzeum
rekon�trukcia Empírového divadla
kompaktné vostavite¾né kultúrno-spoloèenské zariadenia s mo�nos�ou viacúèelového vyu�itia 
(so zvlá�tnym zameraním na klubové priestory pre mláde�) v jednotlivých MÈ (najmä MÈ 03 � Juh 
pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
prestavba a modernizácia súèasných verejných kultúrno-spoloèenských zariadení na území mesta 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
výstavba nekomerèných kultúrnych a spoloèenských zariadení slú�iacich prednostne sociálnym kontaktom 
obyvate¾ov a náv�tevníkov mesta, ako aj ich vo¾noèasovým aktivitám (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

kostoly a iné cirkevné stavby na vymedzených územiach v zmysle regulácie navrhovanej v ÚPN mesta
a pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

ïal�ie verejné �portovo-rekreaèné zariadenia v správe mesta vo v�etkých mestských èastiach 
pod¾a �pecifikácie vo výkrese regulatívov grafickej èasti ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
krytá plaváreò
zimný �tadión
rekon�trukcia �portovísk v areáloch základných a stredných �kôl pre potreby �irokej verejnosti 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
budovanie ïal�ích nových alebo rekon�trukcia jestvujúcich �portovo-rekreaèných areálov pod¾a ÚPN mesta,
okrem komerèných zariadení tvoriacich súèas� týchto areálov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

prestavba priestoru dne�ného mestského trhoviska, resp. mestská tr�nica

rekon�trukcia zámockého parku vrátane jeho vybavenia
roz�írenie mestského cintorína
budovanie nevyhnutnej izolaènej a ochrannej zelene na celom území mesta Hlohovec pod¾a �pecifikácie
vo výkrese regulatívov grafickej èasti ÚPN mesta, resp. pod¾a následne spracovaného Generelu zelene mesta
Hlohovec (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)
budovanie verejnej a rekreaèno-oddychovej zelene na celom území mesta pod¾a ÚPN mesta, resp. pod¾a
následne spracovaného Generelu zelene mesta Hlohovec (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)
rekon�trukcia jestvujúcich men�ích plôch verejnej zelene (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)

v�etky zariadenia verejnej administratívy a správy nevyhnutné pre zabezpeèenie jej efektívneho výkonu, 
vrátane zariadení daòových úradov, archívov, zariadení PZ SR, zariadení HaZZ SR, zariadení COO, 
po�tových úradov a pod. (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

asanácie nevyhnutné pre výstavbu v�etkých vy��ie uvedených stavieb (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

rekultivácia �a�obného priestoru stavebných hlín v priestore hliniska Gabor
výstavba útulku pre spoloèenské zvieratá RT/2
rekultivácia �a�obného priestoru stavebných hlín v priestore hliniska GaborRT/1

Verejno-prospe�né stavby dopravy

Cestná komunikaèná sie�

Statická doprava 

Mestská a prímestská hromadná doprava

�eleznièná doprava

Vodná doprava

Cyklistická doprava

Pe�ia doprava

DC/15 nová obslu�ná komunikácia vrátane mostu cez Váh a prislúchajúcich nájazdov

miestne obslu�né komunikácie súvisiace s výstavbou OS rodinných domov navrhovanou v ÚPN mesta

DC/1

DC/2
DC/3
DC/4

DC/5

DC/6
DC/7
DC/8
DC/9

DC/10
DC/11
DC/12

DC/13

DC/14
 

DS/1

DS/2

DS/3

DH/1
DH/2

DZ/1

DZ/2

DZ/3

DZ/4

DV/1
DV/3
DV/4

DB/1

DB/2
DB/3

DP/1
DP/2
DP/3

DP/4

nová trasa cesty II/513 vrátane nového mosta cez Váh, nadjazdu nad �elezniènou tra�ou è.141 
a podjazdu pod �elezniènou tra�ou è.141, mimoúrovòových kri�ovatiek a okru�ných kri�ovatiek 
 pod¾a ÚPN mesta
prelo�ka cesty II/507 na východný okraj mesta pod¾a ÚPN mesta
nová obslu�ná komunikácia  tr.C2 v MÈ 04 � �ulekovo (priemyselný park)
mimoúrovòová kri�ovatka  cesty II/507 a novej trasy cesty II/513 pri �elezniènej stanici 
s podjazdom a napájacou vetvou pri areáli Georgia-Pacific
mimoúrovòová kri�ovatka (rozde¾ovací uzol) ciest II/507 a novej trasy cesty II/513 na východnom
okraji mesta 
úrovòová okru�ná kri�ovatka Hlohová ul. � ul.SNP
miestne obslu�né komunikácie súvisiace s novou hromadnou bytovou výstavbou v MÈ 03 � Juh
cestný most cez Váh na novej trase II/513
napojenie súèasného príjazdu do centra mesta vetvou z okru�nej kri�ovatky na novej trase cesty II/513 
pri ul. D. Jurkovièa a rekon�trukcia celého úseku príjazdu a� po Hlohovú ul.
nová obslu�ná komunikácia  tr.C3 v MÈ 04 � �ulekovo (priemyselný park)

v�etky prístupové cestné komunikácie nevyhnutné na prepojenie lokalít výstavby navrhovaných v ÚPN
mesta s existujúcou cestnou sie�ou, vrátane navrhovaných technických a �írkových úprav na jestvujúcich
komunikáciách (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané komunikácie so samostatným kódom)
v�etky nevyhnutné �írkové a èiastoène aj smerové úpravy miestnych obslu�ných komunikácií 
na území mesta (nezobrazené vo výkrese VPS)
okru�ná kri�ovatka zabezpeèujúca napojenie terminálu intermodálnej prepravy

verejné mestské parkoviská (vrátane ich rekon�trukcie) pod¾a následnej projektovej dokumentácie 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
hromadné  gará�e na území mestských blokov pod¾a priestorovej �pecifikácie vo výkrese dopravy 
a pod¾a následnej podrobnej�ej ÚPD alebo projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
hromadné nadzemné alebo podzemné gará�e  pod¾a návrhu ÚPN CMZ Hlohovec v lokalitách
-    Michalská ul.
-    Michalská ul.- Podzámska (vnútroblok)
-    Za po�tou 1(vnútroblok)
-    Za po�tou 2 (vnútroblok)
-    Pod Beranom
-    Fra�tácka ul.

spoloèná výpravná budova stanice Hlohovec pre prímestskú autobusovú dopravu a �eleznicu
autobusové zastávky a nevyhnutné �írkové a smerové úpravy mestských komunikácií vyvolané 
roz�irovaním liniek MHD pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

modernizácia hlavnej �elezniènej trate è.120 Bratislava - Púchov na tra�ovú rýchlos� 140 - 160 km/hod.
zahrnujúca potrebné úpravy smerového vedenia a modernizáciu staníc a zastávok
zdvojko¾ajnenie a elektrifikácia �elezniènej trate è.141
zahrnujúca potrebné úpravy smerového vedenia, elektrifikáciu a modernizáciu staníc a zastávok
spoloèná výpravná budova stanice Hlohovec pre �eleznicu a prímestskú autobusovú dopravu
vrátane vybudovania nadchodu pre pe�ích z MÈ 01 � Stred do MÈ 02 � Sever
verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec) 

v�etky stavby a zariadenia súvisiace s vybudovaním vodnej cesty Váh, najmä v�ak:
vodné dielo Sereï - Hlohovec
osobný prístav Hlohovec
�portovo-turistický  prístav

sie� cyklistických cestièiek v centre mesta pod¾a následnej projektovej dokumentácie 
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané trasy)
dve hlavné nábre�né cyklistické trasy (ako súèas� Pova�skej cyklo-magistrály)
regionálna cyklotrasa Sereï � Hlohovec, �eleznièná stanica

realizácia/roz�írenie dopravne tlmenej a pe�ej zóny v centre mesta
lávka pre pe�ích cez Váh z MÈ 03 � Juh do MÈ 04 � �ulekovo
doplnenie a rekon�trukcia pe�ích �ahov a plôch na ostatnom území mesta (vo výkrese VPS
zobrazené len vybrané trasy)
podchody a nadchody pre pe�ích pod¾a vymedzenia v grafickej èasti ÚPN mesta

hranica zastavaného územia

Verejno-prospe�né stavby odpadového hospodárstva
Verejno-prospe�né stavby obèianskej vybavenosti

cestná komunikaèná sie�, 
mestská a prímestská hromadná doprava,
vodná doprava (vodná cesta Váh)
�eleznièná doprava
cyklistická doprava, 
pe�ia doprava

stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou
stavby a zariadenia na zásobovanie plynom
stavby a zariadenia na zásobovanie teplom

Verejno-prospe�né stavby dopravné:

Verejno-prospe�né stavby energetiky a spojov:

Verejno-prospe�né stavby vodného hospodárstva:

stavby a zariadenia na odvádzanie a èistenie odpadových vôd
stavby a zariadenia na zásobovanie vodou

dopravná stavba

Verejná zeleò

návrh úpravy hranice rie�.územia v ZaD 2006
návrh úpravy hranice rie�.územia pod¾a ÚPN Leopoldov
hranica urbanistického obvodu
hranica mestskej èasti
hranica rie�eného územia

hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

Verejno-prospe�né stavby súvisiace s výstavbou vodnej cesty

stavba súvisiaca s výstavbou vodnej cesty

Èasti mesta Hlohovec, pre ktoré je potrebné
obstara� a schváli� územný plán zóny

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Výrobno-obslu�ná zóna �ulekovo - sever

Výrobná zóna Priemyselný park �ulekovo

Obslu�ná zóna Pri moste

Zóna verejnej zelene �ulekovo - park

Rekreaèno-�portová zóna Lodenica

Zmie�aná zóna Mier

Rekreaèno-�portová zóna Jazerá

Obytná zóna rodinných domov 
Ho�ták - Jazerá (výh¾ad)

Obytná zóna rodinných domov 
Za humnami (výh¾ad)

Obytná zóna rodinných domov 
Panská niva - Staré hory

Výrobno-obslu�ná zóna Zajaèky

Obytná zóna bytových domov Dolná Siho�

Obytná zóna rodinných domov Svinná hora

Centrálna mestská zóna

Obytná zóna rodinných domov 
Horná siho�15

Legenda zmien a doplnkov ÚPN

ostatné VPS

16 Obytná zóna rodinných domov 
�umperky

% %% % % % % hranica zastavaného územia, 
na vypustenie z ÚPN
VPS, cestná komunikaèná sie�, 
na vypustenie z ÚPN
èas� plochy pre spracovanie ÚPN-Z, 
na vypustenie z ÚPN

Doplnenie legendy výkresu

popis na vypustenie z ÚPNA
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Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy funkèného a priestorového vyu�ívania územia,  M 1:10 000

Legenda

Regulatívy územného rozvoja / Zásady a regulatívy 
funkèného a priestorového vyu�ívania územia 7M 1 : 10 000

Hlavný rie�ite¾ : Ing. arch. Du�an Kostovský
Zodpovedný rie�ite¾ : Ing. arch. Marek Adamczak

Obstarávate¾: Mesto Hlohovec
Spracovate¾ : AUREX, s.r.o., Bratislava, 12/2012

Základná mapa SR v M 1:5.000, 22.12.2000
Katastrálna mapa mesta Hlohovec © ÚGKaK, 1.7.2011

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012

Územný plán mesta Hlohovec - úplné znenie po Zmenách a doplnkoch 2011/2012

kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP

ochranné pásmo pamiatkovej zóny

areál barokovej pevnosti Leopoldov
areál franti�kánskeho klá�tora - kultúrna pamiatka
areál ka�tie¾a - kultúrna pamiatka

vyhlásená pamiatková zóna

historický park

Ochrana kultúrnych pamiatok

chránený areál

prírodná rezervácia
chránený areál - návrh

Ochrana prírody a ÚSES

ba�antnica

nadregionálny biokoridor
regionálne biocentrum
miestne biocentrum
miestny biokoridor
nadregionálny biokoridor mimo rie�eného územia
regionálne biocentrum mimo rie�eného územia
miestne biocentrum mimo rie�eného územia
miestny biokoridor mimo rie�eného územia

genofondovo významné plochy

Natura 2000 - navrhované územie európskeho významu 

chránený strom

Vý�kové regulatívy
úroveò terénu alebo podzemné podla�ia

max. 1 nadzemné podla�ie + stre�né podla�ie

max. 2 nadzemné podla�ia + stre�né podla�ie

PP

1 NP+S

2 NP+S

1 NP max. 1 nadzemné podla�ie

2 NP max. 2 nadzemné podla�ia

max. 3 nadzemné podla�ia3 NP

max. 4 nadzemné podla�ia + stre�né podla�ie

max. 8 nadzemných podla�í + stre�né podla�ie
max. 8 nadzemných podla�í

4 NP+S

8 NP+S
8 NP

max. 4 nadzemné podla�ia4 NP
3 NP+S max. 3 nadzemné podla�ia + stre�né podla�ie

6 NP max. 6 nadzemných podla�í

10 NP max. 10 nadzemných podla�í

max. 13 nadzemných podla�í13 NP
14 NP max. 14 nadzemných podla�í

súèasná vý�ka/výh¾adové zní�enie stavby10/4S

Intervenèné zásahy do územia
stabilizovaný blok s mo�nos�ou dostavby objektov
v zmysle platnej legislatívy,
ako aj prestavby a rekon�trukcie objektov
zmena funkèného vyu�itia
intenzifikácia
nová výstavba
nová výstavba - výh¾ad po roku 2025

návrh úpravy hranice rie�.územia v ZaD 2006
návrh úpravy hranice rie�.územia pod¾a ÚPN Leopoldov
hranica urbanistického obvodu
hranica mestskej èasti
hranica rie�eného územia

hranica zastavaného územia 
hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

Hranice

plochy bývania a vybavenosti

plochy zelene

plochy zelene v k.ú. Leopoldov
plochy dopravy

plochy bývania a vybavenosti - výh¾ad

plochy zelene - výh¾ad

Funkèné plochy

plocha vhodná na výstavbu veterných elektrární

plochy dopravy v k.ú. Leopoldov
plochy technickej infra�truktúry
plochy technickej infra�truktúry v k.ú. Leopoldov
plochy výroby v k.ú. Leopoldov
plochy výroby

vodné plochy
inundácie
plochy SÚ Leopoldov

plochy výroby - výh¾ad

plochy dopravy - výh¾ad

Geológia

OP prírodného lieèivého  zdroja Pie��any III° 
nevýhradné ne�a�ené lo�isko �trkopiesku
nevýhradné lo�isko tehliarskej suroviny v �a�be

dobývací priestor výhradného lo�iska �trkopieskov

preskúmané nevýhradné lo�isko tehliarskej suroviny
zosuv
zosuv
prieskumné územie "Pie��any - minerálne vody"

hranica predpokladaného dosahu záplavových vôd

OP objektov po¾nohospodárskej výroby
OP objektov po¾nohospodárskej výroby - výh¾ad

pôda 1. bonitnej skupiny
pôda 2. bonitnej skupiny
pôda 3. bonitnej skupiny
pôda 4. bonitnej skupiny

Ochrana PPF
odvodnenia
závlahy

PHO VZ 1°
PHO VZ 2° vnútorné
PHO VZ 2° vonkaj�ie

PHO ÈOV
Ochranné pásma vodného hospodárstva

ochranné pásmo �elezniènej trate
ochranné pásmo �elezniènej vleèky

Ochranné pásma dopravy a energetiky
ochranné pásmo dia¾nice
ochranné pásmo cesty I. triedy
ochranné pásmo cesty II. triedy
ochranné pásmo cesty III. triedy

ochranné pásmo elektrických zariadení
ochranné pásmo plynovodu
bezpeènostné pásmo plynovodu
ochranné pásmo ropovodu

línia brehových stavieb, variant A
línia brehových stavieb, variant B
priesakový kanál, variant A
priesakový kanál, variant B

zásyp terénu, variant A
zásyp terénu, variant B

rieèny stupeò �ulekovo
Vodné dielo Sereï - Hlohovec

zákaz výstavby
povolená výstavba RD a objektov
neprevy�ujúcich okolitú zástavbu
objekty ASR

�pecifické limity

odkalisko �elezitých kalov - rekultivácia
skládka TKO a priemyselného odpadu - rekultivácia
skládka neaktívnych kalov JE Bohunice
skládka TKO -  aktívna
Skládky

OP cintorína

územie na rekultiváciu 
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UB 01
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UO 02 B
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1 NPUZ 01 B

PP
UD 01 B1

PP
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UO 02 C
2 NP PZ 02 

2 NP
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1 NP
UZ 01 B

PP
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PP
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PP
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Hlavný rie�ite¾ : Ing. arch. Du�an Kostovský
Zodpovedný rie�ite¾ : Ing. arch. Marek Adamczak

Obstarávate¾: Mesto Hlohovec
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Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012

Územný plán mesta Hlohovec - úplné znenie po Zmenách a doplnkoch 2011/2012

Stavby zabezpeèujúce úpravu odtokových pomerov a vyu�itie rieènej sústavy

Stavby a zariadenia na zásobovanie vodou

Stavby a zariadenia na odvádzanie a èistenie odpadových vôd

Stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou

Stavby a zariadenia na zásobovanie plynom

Stavby a zariadenia na zásobovanie teplom

Stavby a zariadenia spojov

zariadenia odpadového hospodárstva

VO/1
VO/2

VV/1

VV/2
VV/3
VV/4

VK/1
VK/2

 

EE/1
EE/2
EE/3

EE/4

EE/5

EE/6

EE/7

EP/1
EP/3
EP/4

EP/6

EP/7

EP/8

ET/1

ET/2

ET/3

ES/1

ES/2

ES/3
ES/4

ES/5

OH/1

OH/2

OH/3
OH/4

BS/1
BS/2

stavby a opatrenia v súvislosti s vybudovaním vodnej cesty Váh (pozri ver.-prosp. stavby vodnej dopravy)
úpravy miestnych tokov a realizácia recipientov na odvádzanie vôd z povrchového odtoku 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

roz�írenie verejného vodovodu - roz�írenie akumulácie, rozvodnej siete, realizácia ïal�ích tlakových
pásiem, vodovodné rozvody a príslu�né zariadenia mestskej vodovodnej siete vrátane èerpacích staníc - 
vo väzbe na uva�ovaný územný rozvoj pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta, ako aj následnej
projektovej dokumentácie (vo výkrese VPS zobrazené len zásobné potrubia)
vodojem 2.b. tlak. pásma 2x 250 m3 v lokalite "Kamenná hora"  (MÈ 02 � Sever)
vodojem 2.a. tlak. pásma 2x 1000 m3 v lokalite "Lipiny" (MÈ 03 - Juh)
rekon�trukcie nevyhovujúcich vodárenských zariadení a rozvodnej siete vo v�etkých tlakových pásmach 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

dobudovanie ¾avobre�nej mestskej èistiarne odpadových vôd
roz�írenie verejnej kanalizácie - kmeòové stoky, hlavné zberaèe a ostatné súèasti kanalizaènej sústavy  
(vrátane kanalizaèných èerpacích staníc) vo väzbe na územný rozvoj pod¾a návrhu ÚPN mesta
a následnej technickej dokumentácie (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané èasti verejnej kanalizácie)

prelo�ka 110 kV prípojky do 110/6 kV rozvodne Bekaert Hlohovec, a.s.
prelo�ka 22 kV vzdu�nej linky è.237 (zru�enie + nová výstavba)
v�etky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, elektrickou energiou pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané zariadenia)
v�etky výmeny 22 kV distribuèných vzdu�ných liniek v zastavanom území za káblové 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky nutné prelo�ky 22 kV distribuèných vzdu�ných a káblových liniek vyvolané investiènou èinnos�ou 
na území mesta pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
nové 22/0,4 kV trafostanice pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

prelo�ka plynovodu DN 150, PN 25 v MÈ 03 � Juh
rekon�trukcia STL a NTL plynovodnej siete na území mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, plynom (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané zariadenia)
zvý�enie výkonu, dobudovanie a rekon�trukcia, resp. výstavba nových regulaèných staníc plynu 
pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
miestna plynovodná STL sie� s príslu�nými zariadeniami pod¾a rámcového návrhu ÚPN mesta
a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

v�etky zariadenia verejného technického vybavenia nevyhnutného pre zásobovanie lokalít výstavby
navrhovaných v ÚPN mesta, teplom (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané trasy)
rekon�trukcie a výmena jestvujúcich zariadení na zásobovanie teplom v záujme ekologickej�ích 
a ekonomickej�ích technológií (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

výstavba dia¾kových prenosových prostriedkov spojov - medzimestských optických káblov
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
výstavba slaboprúdových rozvodov na celom území mesta pod¾a následnej technickej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
rádioreléové trasy a ich zariadenia (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
v�etky nevyhnutné telekomunikaèné siete pre lokality výstavby navrhované v ÚPN mesta (nezobrazuje
sa vo výkrese VPS)
v�etky súvisiace objekty k predo�lým stavbám ako aj nevyhnutné prelo�ky ostatných in�inierskych sietí 
- vyvolané investície (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

odstraòovanie, sanácia, resp. rekultivácia starých skládok (environmentálnych zá�a�í) na území mesta 
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané skládky na rekultiváciu)
rekultivácia starej skládky komunálneho odpadu v mestskej èasti �ulekovo v súvislosti s rozvojom 
obytnej zástavby v tomto priestore 
rekultivácia skládky (odkaliska) neaktívnych kalov JE Jaslovské Bohunice v MÈ 04 � �ulekovo
roz�irovanie skládky odpadov Vlèie hory v rámci stanovenej plochy

sociálne bývanie budované z prostriedkov mesta (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
byty osobitného urèenia a bezbariérové byty pre hendikepovaných obèanov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospe�né stavby vodného hospodárstva

Verejno-prospe�né stavby energetiky a spojov

Verejno-prospe�né stavby odpadového hospodárstva

Verejno-prospe�né stavby bytové

OH/5

hranica zastavaného územia

Verejno-prospe�né stavby odpadového hospodárstva
Verejno-prospe�né stavby obèianskej vybavenosti

cestná komunikaèná sie�, 
mestská a prímestská hromadná doprava,
vodná doprava (vodná cesta Váh)
�eleznièná doprava
cyklistická doprava, 
pe�ia doprava

stavby a zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou
stavby a zariadenia na zásobovanie plynom
stavby a zariadenia na zásobovanie teplom

Verejno-prospe�né stavby dopravné:

Verejno-prospe�né stavby energetiky a spojov:

Verejno-prospe�né stavby vodného hospodárstva:

stavby a zariadenia na odvádzanie a èistenie odpadových vôd
stavby a zariadenia na zásobovanie vodou

dopravná stavba

Verejná zeleò

návrh úpravy hranice rie�.územia v ZaD 2006
návrh úpravy hranice rie�.územia pod¾a ÚPN Leopoldov
hranica urbanistického obvodu
hranica mestskej èasti
hranica rie�eného územia

hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

Èasti mesta Hlohovec, pre ktoré je potrebné
obstara� a schváli� územný plán zóny

14 Výrobno-obslu�ná zóna �ulekovo - sever

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Výrobná zóna Priemyselný park �ulekovo

Obslu�ná zóna Pri moste

Zóna verejnej zelene �ulekovo - park

Rekreaèno-�portová zóna Lodenica

Zmie�aná zóna Mier

Rekreaèno-�portová zóna Jazerá

Obytná zóna rodinných domov 
Ho�ták - Jazerá (výh¾ad)

Obytná zóna rodinných domov 
Za humnami (výh¾ad)

Obytná zóna rodinných domov 
Panská niva - Staré hory

Výrobno-obslu�ná zóna Zajaèky

Obytná zóna bytových domov Dolná Siho�

Obytná zóna rodinných domov Svinná hora

Centrálna mestská zóna

Verejno-prospe�né stavby súvisiace s výstavbou vodnej cesty

stavba súvisiaca s výstavbou vodnej cesty
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Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012

Územný plán mesta Hlohovec - úplné znenie po Zmenách a doplnkoch 2011/2012

Verejno-prospe�né stavby dopravy

Cestná komunikaèná sie�

Statická doprava 

Mestská a prímestská hromadná doprava

�eleznièná doprava

Vodná doprava

Cyklistická doprava

Pe�ia doprava

DC/15 nová obslu�ná komunikácia vrátane mostu cez Váh a prislúchajúcich nájazdov

miestne obslu�né komunikácie súvisiace s  výstavbou OS rodinných domov navrhovanou v ÚPN mesta

DC/1

DC/2
DC/3
DC/4

DC/5

DC/6
DC/7
DC/8
DC/9

DC/10
DC/11
DC/12

DC/13

DC/14
 

DS/1

DS/2

DS/3

DH/1
DH/2

DZ/1

DZ/2

DZ/3

DZ/4

DV/1
DV/3
DV/4

DB/1

DB/2
DB/3

DP/1
DP/2
DP/3

DP/4

nová trasa cesty II/513 vrátane nového mosta cez Váh, nadjazdu nad �elezniènou tra�ou è.141 
a podjazdu pod �elezniènou tra�ou è.141, mimoúrovòových kri�ovatiek a okru�ných kri�ovatiek 
 pod¾a ÚPN mesta
prelo�ka cesty II/507 na východný okraj mesta pod¾a ÚPN mesta
nová obslu�ná komunikácia  tr.C2 v MÈ 04 � �ulekovo (priemyselný park)
mimoúrovòová kri�ovatka  cesty II/507 a novej trasy cesty II/513 pri �elezniènej stanici 
s podjazdom a napájacou vetvou pri areáli Georgia-Pacific
mimoúrovòová kri�ovatka (rozde¾ovací uzol) ciest II/507 a novej trasy cesty II/513 na východnom
okraji mesta 
úrovòová okru�ná kri�ovatka Hlohová ul. � ul.SNP
miestne obslu�né komunikácie súvisiace s novou hromadnou bytovou výstavbou v MÈ 03 � Juh
cestný most cez Váh na novej trase II/513
napojenie súèasného príjazdu do centra mesta vetvou z okru�nej kri�ovatky na novej trase cesty II/513 
pri ul. D. Jurkovièa a rekon�trukcia celého úseku príjazdu a� po Hlohovú ul.
nová obslu�ná komunikácia  tr.C3 v MÈ 04 � �ulekovo (priemyselný park)

v�etky prístupové cestné komunikácie nevyhnutné na prepojenie lokalít výstavby navrhovaných v ÚPN
mesta s existujúcou cestnou sie�ou, vrátane navrhovaných technických a �írkových úprav na jestvujúcich
komunikáciách (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané komunikácie so samostatným kódom)
v�etky nevyhnutné �írkové a èiastoène aj smerové úpravy miestnych obslu�ných komunikácií 
na území mesta (nezobrazené vo výkrese VPS)
okru�ná kri�ovatka zabezpeèujúca napojenie terminálu intermodálnej prepravy

verejné mestské parkoviská (vrátane ich rekon�trukcie) pod¾a následnej projektovej dokumentácie 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
hromadné  gará�e na území mestských blokov pod¾a priestorovej �pecifikácie vo výkrese dopravy 
a pod¾a následnej podrobnej�ej ÚPD alebo projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
hromadné nadzemné alebo podzemné gará�e  pod¾a návrhu ÚPN CMZ Hlohovec v lokalitách
-    Michalská ul.
-    Michalská ul.- Podzámska (vnútroblok)
-    Za po�tou 1(vnútroblok)
-    Za po�tou 2 (vnútroblok)
-    Pod Beranom
-    Fra�tácka ul.

spoloèná výpravná budova stanice Hlohovec pre prímestskú autobusovú dopravu a �eleznicu
autobusové zastávky a nevyhnutné �írkové a smerové úpravy mestských komunikácií vyvolané 
roz�irovaním liniek MHD pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

modernizácia hlavnej �elezniènej trate è.120 Bratislava - Púchov na tra�ovú rýchlos� 140 - 160 km/hod.
zahrnujúca potrebné úpravy smerového vedenia a modernizáciu staníc a zastávok
zdvojko¾ajnenie a elektrifikácia �elezniènej trate è.141
zahrnujúca potrebné úpravy smerového vedenia, elektrifikáciu a modernizáciu staníc a zastávok
spoloèná výpravná budova stanice Hlohovec pre �eleznicu a prímestskú autobusovú dopravu
vrátane vybudovania nadchodu pre pe�ích z MÈ 01 � Stred do MÈ 02 � Sever
verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov (v katastrálnom území mesta Hlohovec) 

v�etky stavby a zariadenia súvisiace s vybudovaním vodnej cesty Váh, najmä v�ak:
vodné dielo Sereï - Hlohovec
osobný prístav Hlohovec
�portovo-turistický  prístav

sie� cyklistických cestièiek v centre mesta pod¾a následnej projektovej dokumentácie 
(vo výkrese VPS zobrazené len vybrané trasy)
dve hlavné nábre�né cyklistické trasy (ako súèas� Pova�skej cyklo-magistrály)
regionálna cyklotrasa Sereï � Hlohovec, �eleznièná stanica

realizácia/roz�írenie dopravne tlmenej a pe�ej zóny v centre mesta
lávka pre pe�ích cez Váh z MÈ 03 � Juh do MÈ 04 � �ulekovo
doplnenie a rekon�trukcia pe�ích �ahov a plôch na ostatnom území mesta (vo výkrese VPS
zobrazené len vybrané trasy)
podchody a nadchody pre pe�ích pod¾a vymedzenia v grafickej èasti ÚPN mesta

OV/1
OV/2
OV/4

OS/3

OS/4
OS/5
OS/6

OS/9

OS/10

OK/1
OK/2
OK/3

OK/4

OK/5

OC/1

OR/1

OR/2
OR/3
OR/4

OR/5

OO/1

OZ/1
OZ/2
OZ/3

OZ/4

OZ/5

VA/1

AS/1
AS/2

RT/1

Verejné �kolstvo

Verejné sociálne a zdravotnícke zariadenia

Verejné kultúrno-spoloèenské zariadenia

Sakrálne stavby

Verejné �portové zariadenia

Verejné obchodné zariadenia

materské �koly budované v rámci novo navrhovaných obytných súborov bytových domov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
základné �koly budované v rámci novo navrhovaných obytných súborov bytových domov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

Verejno-prospe�né stavby obèianskeho vybavenia

Verejná zeleò

Verejná administratíva a správa

Asanácie

Ostatné verejno-prospe�né stavby

výh¾adová spojovacia komunikácia OS Dolná siho� II a III s cestou II/507
výh¾adová odboèka cesty III/5132 z novej trasy cesty II/513 do prístavu Leopoldov
koridor pre dopravné prepojenie medzinárodnej dopravy v severoju�nom smere na Nitru, Komárno
a hranicu Slovenskej republiky s napojením na D1 severne od Hlohovca - kri�ovanie III/50419 s D1
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
koridor trasy na cestné prepojenie doplnkovej siete TINA od dia¾nice D1 v smere Hlohovec - Nitra
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
koridor pre vysokorýchlostnú tra� v ju�nosevernom prepojení Bratislava - �ilina - Katovice...
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

UR/1
UR/2
UR/3

UR/4

UR/5

Územné rezervy

plochy individuálnych gará�í v rámci obytných súborov bytových domov a polyfunkèných plôch (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

stredné �koly  a odborné uèili�tia budované v rámci plôch obèianskeho vybavenia alebo výroby 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

nové zariadenia primárnej zdravotníckej starostlivosti na územiach rozvoja bytového fondu mesta 
v MÈ 03 � Juh (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
dom-penzión pre dôchodcov v MÈ 03 � Juh
dom s opatrovate¾skou slu�bou v MÈ 03 � Juh
prestavba star�ieho objektového fondu (napr. zariadenia pred�kolskej výchovy) na denné stacionáre 
pre starých obèanov alebo zdravotne postihnutú mláde� pod¾a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
dostavba sociálnych a sociálno-zdravotných zariadení pod¾a potreby - hospicu, zariadenia chráneného 
bývania, domova pre osamelých rodièov, zariadenia pestúnskej starostlivosti, krízového strediska, 
resocializaèného strediska, rehabilitaèného strediska, a pod. (nezobrazujú sa vo výkrese VPS)
kompletizácia men�ích zdravotníckych, sociálnych a sociálno-zdravotníckych zariadení výstavbou 
(prestavba, vostavba) v rámci modernizácie a humanizácie súèasného obytného územia 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

prestavba Zámku na Vlastivedné múzeum
rekon�trukcia Empírového divadla
kompaktné vostavite¾né kultúrno-spoloèenské zariadenia s mo�nos�ou viacúèelového vyu�itia 
(so zvlá�tnym zameraním na klubové priestory pre mláde�) v jednotlivých MÈ (najmä MÈ 03 � Juh 
pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
prestavba a modernizácia súèasných verejných kultúrno-spoloèenských zariadení na území mesta 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
výstavba nekomerèných kultúrnych a spoloèenských zariadení slú�iacich prednostne sociálnym kontaktom 
obyvate¾ov a náv�tevníkov mesta, ako aj ich vo¾noèasovým aktivitám (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

kostoly a iné cirkevné stavby na vymedzených územiach v zmysle regulácie navrhovanej v ÚPN mesta
a pod¾a následnej projektovej dokumentácie (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

ïal�ie verejné �portovo-rekreaèné zariadenia v správe mesta vo v�etkých mestských èastiach 
pod¾a �pecifikácie vo výkrese regulatívov grafickej èasti ÚPN mesta a následnej projektovej dokumentácie
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
krytá plaváreò
zimný �tadión
rekon�trukcia �portovísk v areáloch základných a stredných �kôl pre potreby �irokej verejnosti 
(nezobrazuje sa vo výkrese VPS)
budovanie ïal�ích nových alebo rekon�trukcia jestvujúcich �portovo-rekreaèných areálov pod¾a ÚPN mesta,
okrem komerèných zariadení tvoriacich súèas� týchto areálov (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

prestavba priestoru dne�ného mestského trhoviska, resp. mestská tr�nica

rekon�trukcia zámockého parku vrátane jeho vybavenia
roz�írenie mestského cintorína
budovanie nevyhnutnej izolaènej a ochrannej zelene na celom území mesta Hlohovec pod¾a �pecifikácie
vo výkrese regulatívov grafickej èasti ÚPN mesta, resp. pod¾a následne spracovaného Generelu zelene mesta
Hlohovec (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)
budovanie verejnej a rekreaèno-oddychovej zelene na celom území mesta pod¾a ÚPN mesta, resp. pod¾a
následne spracovaného Generelu zelene mesta Hlohovec (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)
rekon�trukcia jestvujúcich men�ích plôch verejnej zelene (vo výkrese VPS zobrazené len vybrané plochy)

v�etky zariadenia verejnej administratívy a správy nevyhnutné pre zabezpeèenie jej efektívneho výkonu, 
vrátane zariadení daòových úradov, archívov, zariadení PZ SR, zariadení HaZZ SR, zariadení COO, 
po�tových úradov a pod. (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

asanácie nevyhnutné pre výstavbu v�etkých vy��ie uvedených stavieb (nezobrazuje sa vo výkrese VPS)

rekultivácia �a�obného priestoru stavebných hlín v priestore hliniska Gabor
výstavba útulku pre spoloèenské zvieratá RT/2
rekultivácia �a�obného priestoru stavebných hlín v priestore hliniska GaborRT/1
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Legenda

Komplexný urbanistický návrh / 
Priestorové usporiadanie a funkèné vyu�ívanie územia

M 1 : 10 000
2

trvalé trávne porasty

trvalé kultúry - sady, záhrady

orná pôda

hospodárska zeleò

vinice

nepo¾nohospodárska pôda

lesy na po¾nohospodárskej pôde
ostatná po¾nohospodárska pôda

lesy hospodárske
lesy ochranné
lesy osobitného urèenia

plochy �peciálnych kultúr

skládka TKO - rekultivácia
dobývací priestor - rekultivácia

centrálny mestský blok
mestský blok so zmie�anou funkciou
obytné územie - rodinné domy
obytné územie - rodinné domy (výh¾ad)
obytné územie - nad�tandardné rodinné domy a rezidencie
obytné územie - nad�tandardné rodinné domy a rezidencie (výh¾ad)
obytné územie - intenzívna nízkopodla�ná zástavba a mestské vily
obytné územie - intenzívna nízkopodla�ná zástavba a mestské vily (výh¾ad)
obytné územie - bytové domy
obytné územie - bytové domy (výh¾ad)
obytné územie - rodinné domy s hospodárskym zázemím
pred�kolské zariadenie, základná �kola, ZU�
stredná �kola (gymnázium, SO�, SOU)
kultúra, osveta
zariadenia sociálnej a zdravotníckej starostlivosti
verejná správa, administratíva
sakrálne a cirkevné stavby
zmie�aná vybavenos� (preva�ujú nekomerèné zariadenia)
plochy zariadení obrany �tátu a CO s osobitnými predpismi
po�iarna ochrana
�port a telovýchova
ne�pecifikovaná komerèná vybavenos�
rekreaèno-zábavné plochy
zmie�aná vybavenos� (preva�ujú komerèné zariadenia)
�pecifická vybavenos� lesoparku
�portovo - rekreaèné plochy (v zázemí mesta)
mestský park
verejné parky a parkové úpravy
ochranná a izolaèná zeleò
ochranná a izolaèná zeleò - výh¾ad

zeleò záhrad
zeleò cintorínov
sprievodná zeleò vodných tokov charakteru rekreaènej zelene
záhradkárske a chatové osady
záhradkárske a chatové osady - v k.ú. Leopoldov
�peciálna zeleò
zariadenia MHD/PHD/SAD
plochy a zariadenia cestnej dopravy - hromadné gará�e a parkoviská
plochy a zariadenia cestnej dopravy - ostatné
plochy, zariadenia a trate �elezniènej dopravy

ochranná a izolaèná zeleò - v k.ú. Leopoldov

plochy, zariadenia a trate �elezniènej dopravy - výh¾ad
plochy a zariadenia vodnej dopravy

pe�ia zóna
zásobovanie vodou
zásobovanie vodou - v k.ú. Leopoldov
odvádzanie odpadových vôd
zásobovanie elektrickou energiou
zásobovanie plynom  a teplom
telekomunikácie
odpadové hospodárstvo

polyfunkèná zóna: administratívno-obchodné funkcie
polyfunkèná zóna: výrobno-obslu�né funkcie
polyfunkèná zóna: výrobno-obslu�né funkcie (výh¾ad)
polyfunkèná zóna: výrobno-obslu�né funkcie - v k.ú.Leopoldov

výrobné územie: priemyselná zóna

plochy a zariadenia vodnej dopravy - v k.ú. Leopoldov

výrobné územie: fotovoltická elektráreò
výrobné územie: priemyselná zóna (výh¾ad)
plochy po¾nohospodárskej výroby
plochy po¾nohospodárskych slu�ieb
vodná plocha
inundácia

odkalisko - rekultivácia

hranica zastavaného územia k 1.1. 1990

hranica mestskej èasti
hranica urbanistického obvodu

hranica rie�eného územia

hranica zastavaného územia 

návrh úpravy hranice rie�.územia v ZaD 2006
návrh úpravy hranice rie�.územia pod¾a ÚPN Leopoldov

PHO VZ 1°
PHO VZ 2° vnútorné
PHO VZ 2° vonkaj�ie

PHO ÈOV

OP po¾nohospodárstva
OP po¾nohospodárstva - návrh

OP �elezniènej trate
OP �elezniènej vleèky

Ochranné pásma
OP dia¾nice
OP cesty I. triedy
OP cesty II. triedy
OP cesty III. triedy

OP cintorína

chránený areál

prírodná rezervácia
chránený areál - návrh

$ prírodná pamiatka - chránený strom
Ochrana prírody

Natura 2000 - navrhované územie európskeho významu 

�eleznièná tra� eletrifikovaná, dvojko¾ajná
�eleznièná tra� eletrifikovaná, jednoko¾ajná
�eleznièná vleèka

vodná cesta Váh

Doprava
dia¾nica
cesta I.triedy
cesta II. triedy
cesta II. triedy - v k.ú. Leopoldov
cesta III. triedy

mestská komunikácia typu B2

mestská komunikácia typu C1

ostatné dôle�ité mestské komunikácie (typ C2 - výh¾ad)
mosty a nadjazdy

cesta III. triedy - výh¾ad
cesta III. triedy - výh¾ad v k.ú. Leopoldov

mestská komunikácia typu B3 - v k.ú. Leopoldov
mestská komunikácia typu B3

ostatné dôle�ité mestské komunikácie (typ C2)

lávka pre pe�ích a cyklistov

pe�ia trasa
cyklistická trasa

�eleznièná vleèka v k.ú. Leopoldov
�eleznièná vleèka - návrh

centrálna mestská zóna - Leopoldov
obytná zóna - Leopoldov
verejná zeleò a cintoríny - Leopoldov
zóna rekreácie a �portu - Leopoldov
�peciálna zóna - Leopoldov
výrobná zóna - Leopoldov
vodné plochy - Leopoldov
plochy �elezniènej dopravy - Leopoldov
polyfunkèná zóna - Leopoldov
prístav - Leopoldov

Hlavný rie�ite¾ : Ing. arch. Du�an Kostovský
Zodpovedný rie�ite¾ : Ing. arch. Marek Adamczak

Obstarávate¾: Mesto Hlohovec
Spracovate¾ : AUREX, s.r.o., Bratislava, 10/2012

Základná mapa SR v M 1:5.000, 22.12.2000
Katastrálna mapa mesta Hlohovec © ÚGKaK, 1.7.2011

Územný plán mesta Hlohovec - úplné znenie po Zmenách a doplnkoch 2011/2012

Územný plán mesta Hlohovec - Zmeny a doplnky 2011/2012

doplnkové plochy odpadového hospodárstva

polyfunkèná zóna - ostatná vybavenos�
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