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Spracoval:
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samostatný referent územného
plánovania,
Ing. Miroslav Polonec
odborne spôsobilá osoba pre
obstarávanie urbanistickej štúdie
„IBV Hlohovec, lokalita Chríby,
Salatne“ podľa § 2a stavebného
zákona.
Ing. Zuzana Pacherová
vedúca oddelenia finančného
Hlohovec, 3.6.2011

Prerokované:
komisia územného plánovania
a RR dňa 16.3.2011 – stanovisko
komisia ekonomická
dňa 9.5.2011 – stanovisko
komisia dopravy a ŽP
dňa 12.5.2011 – neodporúča
MsR dňa 26.5.2011 – odporučené

a)

čistopis zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec,
lokalita Chríby, Salatne”, podľa prílohy č.2 materiálu,
na základe úprav v návrhu zadania na základe
vyhodnotenia prerokovania návrhu zadania podľa
prílohy č.1 materiálu.

b) navrhnutý
postup
verejného
prerokovania
urbanistickej štúdie, uvedený v dôvodovej správe,
v súčinnosti mesta Hlohovec ako orgánu územného
plánovania a odborne spôsobilej osoby podľa § 2a
stavebného zákona Ing. Miroslava Polonca, ktorý
zabezpečuje obstarávanie urbanistickej štúdie pre
záujemcov o výstavbu, na ich náklady.
2. U k l a d á M s Ú v H l o h o v c i
a) zaslať Ing. Miroslavovi Poloncovi schválený text
zadania podľa bodu 1 písm. a) a výpis z uznesenia,
Termín plnenia: do 12.7.2011
Zodpovedá: vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia
b) informovať záujemcov o výstavbu p. Kubičku a Ing.
Lietavu o prijatom uznesení a zaslať im výpis
z uznesenia.
Termín plnenia: do 12.7.2011
Zodpovedá: vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia

c) zabezpečiť doručenie potvrdeného (opečiatkovaného)
čistopisu zadania (2x tlačenej forme a 1x v digitálnej
forme – formát WORD a PDF) do 5 pracovných dní
po doručení schváleného textu zadania,
Termín plnenia: do 12.7.2011
Zodpovedá: vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia
d) zverejniť čistopis zadania v príslušnej sekcii na
www.hlohovec.sk
Termín plnenia: do 5 pracovných dní po doručení
zadania
Zodpovedá: vedúci oddelenia výstavby a životného
prostredia
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Dôvodová správa
Na základe uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č.68 a č.69 zo dňa 9.9.2010,
ktorými bolo schválené obstaranie Zmeny a doplnku Územného plánu mesta Hlohovec, na základe
žiadostí p. Kubičku a Ing. Lietavu, v urbanistickom obvode UO 11 Dlhé diely, na základe obstarania
urbanistickej štúdie prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona
žiadateľmi a na ich náklady, ako podkladu pre ZaD ÚPN mesta Hlohovec bol dňa 11.1.2011 doručený
návrh zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“. Spracovania návrhu
zadania predchádzalo rokovanie aj s obcou Koplotovce , ktoré sa uskutočnilo 26.10.2010.
Návrh zadania urbanistickej štúdie bol podľa § 2 ods.1 písm. b) vyhlášky č.55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
prerokovaný v termíne
20.1.2011 až 9.2.2011 (prerokovávanie návrhu bolo zabezpečené v súčinnosti orgánu územného
plánovania a odborne spôsobilej osoby Ing. Miroslavom Poloncom, oznámením verejnosti
a dotknutým orgánom).
V zadaní sa určuje v súlade s § 4 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obsah a rozsah urbanistickej
štúdie, na ktoré dáva súhlas orgán územného plánovania (mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec),
ktorý garantuje štátne, regionálne resp. komunálne záujmy.
Z verejnosti neboli uplatnené žiadne stanoviská, stanoviská dotknutých orgánov, dotknutého
samosprávneho kraja a vlastníkov verejného technického vybavenia územia a mesta Hlohovec sú
spracované a vyhodnotené v prílohe č.1. Na základe vyhodnotenia prerokovania bol návrh zadania
upravený do konečnej podoby a tvorí prílohu č.2, ako podklad pre jeho schválenie Mestom Hlohovec,
ako prílušným orgánom územného plánovania. Na základe schváleného zadania
budú
urbanistickú štúdiu v súlade s § 4 ods.2 stavebného zákona a uznesení č.68 a 69 na vlastné náklady,
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a stavebného zákona Ing.Polonca, zabezpečovať
záujemcovia o výstavbu v danej lokalite (p.Lietava a p.Kubička).
V tomto prípade ide o štúdiu, ktorá neoveruje ani nespodrobňuje Územný plán mesta Hlohovec,
ide o štúdiu, ktorá bude slúžiť ako podklad pre Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Hlohovec,
nakoľko rieši územie, ktoré nie je určené na zastavanie.
Po jej odovzdaní ( v rozsahu podľa schváleného zadania urbanistickej štúdie) zabezpečí Mesto
Hlohovec ako orgán územného plánovania v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslavom
Poloncom prerokovanie urbanistickej štúdie v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona.
Prerokovanie urbanistickej štúdie bude podľa § 21 ods. 3, 5 a 6 v súlade s § 21 ods. 8 stavebného
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení
neskorších predpisov. Orgán územného plánovania t.j. Mesto Hlohovec prostredníctvom Mestského
úradu v Hlohovci, oddelenia výstavby a životného prostredia , úseku územného plánu a urbanistiky
v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslavom Poloncom prerokuje návrh urbanistickej
štúdie s dotknutým samosprávnym krajom (Trnavský samosprávny kraj), s dotknutými orgánmi, s
dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami (v záujmovom území budú
oslovení jednotlivo). Prerokovanie bude verejné. Orgán územného plánovania oznámi uskutočnenie
verejného prerokovania spôsobom v mieste obvyklým, zabezpečí, aby odo dňa oznámenia bol návrh
urbanistickej štúdie vystavený na verejné nahliadnutie, a stanoví lehotu najmenej 30 dní, v ktorej sa
verejnosť môže k návrhu urbanistickej štúdie vyjadriť. Pred uplynutím lehoty zvolá verejné
prerokovanie a zabezpečí na ňom všeobecne zrozumiteľný výklad.
Dotknutým orgánom doručí oznámenie o verejnom prerokovaní návrhu urbanistickej štúdie
jednotlivo a súčasne ich vyzve, aby svoje stanovisko uplatnili do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.
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Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa nebude prihliadať. Účelom prerokovania bude najmä
posúdenie základného urbanistického riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania
územia a komplexnosti navrhovaného riešenia, posúdenie únosnosti zaťaženia územia, zabezpečenia
územného systému ekologickej stability a kapacity verejného dopravného a technického vybavenia
územia, overenie vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb a rozsahu potrebných Zmien a doplnkov Územného
plánu mesta Hlohovec, resp. územného plánu obce Koplotovce.
Prílohy:
č.1 Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby,
Salatne“
č.2 Čistopis zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
Stanovisko hlavného architekta mesta Hlohovec:
Lokalita sa nachádza na pôdach 2 a 7 bonitnej skupiny. Nakoľko podľa §12,zák. č. 220/2004 je
potrebné pôdu skupín 1-4 chrániť, z dôvodu predísť komplikáciám pri schvaľovaní, žiadam
o predloženie aspoň predbežného stanoviska (prípadne odporúčania) Krajského pozemkového úradu.
Nakoľko lokalita sa nachádza v bezprostrednom susedstve s obcou Koplotovce, je potrebné predložiť
aj záznam z rokovania s obcou, nakoľko obec zadanie nepripomienkovala. Z dohody je potrebné aby
bolo jasné kto a za akých podmienok bude zabezpečovať čistenie a údržbu komunikácií, ako bude
riešený zber a likvidácia odpadov, napojenie na verejné osvetlenie a rozhlas (varovný systém v okolí
atómovej elektrárne).
V prípade predchádzajúcich súhlasných stanovísk a zaradenia lokality do obytných rozvojových zón
mesta je potrebné riešiť zónu s možnosťou rastu (možnosť napojenia) smerom na Hlohovec (územie sa
nachádza v nezastavanom území obce, prístupné z cesty II/507, na ktorú sa v priľahlom území už
nebude dať napojiť).
Stanovisko komisie územného plánovania a regionálneho rozvoja (zasadnutie 16.3.2011):
Členovia komisie súhlasia s predložením zadania za dodržania nasledovných podmienok:
- doložiť kladné stanovisko Krajského pozemkového úradu
- dohodnúť zmluvné vzťahy s obcou Koplotovce
- v štúdii vyriešiť možnosť napojenia ďalšieho pokračovania rozvojových lokalít v smere na
Hlohovec
Stanovisko komisie dopravy a ŽP:
Komisia dopravy a ŽP prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 12.5.2011.
Komisia neodporúča zámer v lokalite Salatne – Chríby z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti pre Mesto
Hlohovec. Výdavky na zabezpečenie služieb prevyšujú príjmy.
Stanovisko komisie ekonomickej a prevodov majetku:
Komisia ekonomická prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 09.05.2011.Vzhľadom na
ekonomicky nevýhodné ukazovatele (zaťaženie výdavkovej časti R mesta bez prínosu príjmov) a
neefektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie služieb v prípade IBV v danej
lokalite komisia poukazuje na ekonomickú nevýhodnosť pre Mesto.
Na základe zápisnice z rokovania MsR dňa 31.3.2011 bol materiál doplnený o komplexný pohľad
z hľadiska vzniknutých výdavkov pri zabezpečovaní služieb pre potencionálnych vlastníkov
nehnuteľností v lokalite Chríby, Salatne a budúcich obyvateľov mesta Hlohovec a bol predmetom
rokovania Mestskej rady dňa 26.5.2011.
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Stanovisko Mestskej rady:
MsR dňa 26.5.2011 po oboznámení sa s predpokladanou výškou príjmov a výdavkov odporučila
doplniť materiál o skutočnú výšku podielových daní na 1 obyvateľa za rok 2010 a predpoklad výšky
týchto daní na rok 2011 a takto upravený materiál predložiť na rokovanie MsZ.
Uvedené údaje sú doplnené v časti „Podielové dane“.
Výdavky pri zabezpečení služieb pre potenciálnych vlastníkov nehnuteľností
v lokalite Chríby, Salatne
V súvislosti s uznesením MsR k Zadaniu urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby,
Salatne“, ktorým bol materiál stiahnutý z rokovania MsR z dôvodu potreby dopracovania – vyčíslenia
nákladov, ktoré by mestu vznikli v súvislosti s výstavbou rodinných domov v uvedenej lokalite
(verejné dopravné a technické vybavenie územia, osvetlenie, zabezpečenie odvozu KO a pod.), bolo
potrebné kvantifikovať výdavky (náklady mesta) pri zabezpečení služieb pre potenciálnych vlastníkov
nehnuteľností v lokalite Chríby, Salatne.
Na základe údajov vyplývajúcich zo zadania po konzultácii s úsekom územného plánu a urbanistiky
MsÚ a hlavným architektom Mesta Hlohovec boli vyčíslené náklady na úkony v súvislosti zo
zabezpečením verejných služieb v lokalite Chríby, Salatne nasledovne:
1. Náklady na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
vrátane veľkoobjemového odpadu a separovaného zberu

2 558 € ročne

Vývoz KO vychádza zo súčasne platných zmluvných vzťahov
so spoločnosťou .A.S.A. Hlohovec, s.r.o., ktorá zabezpečuje
likvidáciu KO i v obci Jalšové, z tohto dôvodu v kalkulácii
nie je uvažované s osobitnými nákladmi na prejazdy, ktoré
dodávateľ nebude uplatňovať – zber KO zabezpečí v termínoch
vývozu KO v obciach Koplotovce a Jalšové.
2. Náklady na údržbu verejnej zelene
Vychádza sa z predpokladanej plochy zelene 1 000 m2
náklady na 4 kosby a presun techniky predstavujú sumárne

236 € ročne

3. Čistenie komunikácie a chodníka
Vychádza sa z predpokladanej dĺžky komunikácií:
- komunikácia 500 bm
- chodník

500 bm

Náklady na čistenie 9 x ročne a presuny zametacieho vozidla
predstavujú sumárne

193 € ročne

(z toho náklady na presun techniky 108 €)
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4. Zimná údržba komunikácie
- odhŕňanie snehu (výkon práce vrátane prejazdov)
- posýpanie komunikácie (

„

)

274 €
318 €

Náklady na údržbu komunikácie sumárne

592 € ročne

(z toho náklady na presun techniky 504 €)
Chodníky pred nehnuteľnosťami budúcich vlastníkov
budú udržiavané týmito vlastníkmi.
5. Verejné osvetlenie
Prevádzkové náklady na verejné osvetlenie pri počte
18 svetelných bodov

1 115 € ročne

Spolu:

4 694 € ročne

Príjmy do rozpočtu mesta v súvislosti s daňovými a poplatkovými povinnosťami občanov
v predmetnej lokalite:
Daň z nehnuteľností:
Pri počte 25 pozemkov zastavaných RD sa uvažuje s ročným daňovým príjmom cca 30 € / 1
nehnuteľnosť,
t.j. 30 € x 25 = 750 € ročne
Poplatok za KO a DSO:

cca 1 900 € ročne

(25 RD x priemerne 3 poplatníci x 25,18 €/ročne = 1 888,50 €)
S príjmami z poplatku za KO a DSO ako novými príjmami v rozpočte mesta možno uvažovať
len za predpokladu, ak by v novovytvorenej lokalite bývali obyvatelia, ktorí predtým neboli
občanmi mesta Hlohovec. V opačnom prípade platby za KO už sú zahrnuté v rozpočte mesta,
pretože poplatok sa platí z dôvodu trvalého pobytu len jeden krát.
Podielové dane
Z hľadiska podielových daní nie je možné v tomto období odhadnúť finančný prínos pre Mesto
Hlohovec, pretože predpokladáme, že časť obyvateľov, ktorá bude mať v tejto lokalite trvalý
pobyt, má v súčasnosti trvalý pobyt na inej adrese v meste Hlohovec. Finančný prínos bude iba
v prípade novo prisťahovaných obyvateľov z iných obcí.
Podielové dane na 1 obyvateľa za rok 2010 boli vo výške 168,17 €, predpoklad na rok 2011 je
asi 200 €/1 obyv. ročne.
Predložená finančná analýza predpokladá zabezpečenie všetkých uvedených služieb pre občanov
mesta v danej lokalite.
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Na základe rokovania medzi obcou Koplotovce a investormi vo veci zabezpečenia verejných služieb
pre občanov danej lokality bolo v oblasti čistenia a zimnej údržby komunikácií ako i nakladania s KO
dohodnuté nasledovne:
Čistenie by si zabezpečovali občania sami, obec Koplotovce by zabezpečila odvoz odpadu a tiež
zimnú údržbu. V závislosti od množstva snehu by náklady na tieto služby refakturovala obec
Koplotovce vo výške 80 – 160 € ročne. Tento spôsob by pre Mesto Hlohovec znamenal šetrenie
výdavkov spočívajúcich v dopravných nákladoch (presun techniky do danej lokality).
V oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi nie je možné akceptovať návrh dohodnutý na rokovaní
(občania by platili podľa VZN obce Koplotovce, čo nie je možné z hľadiska ich trvalého pobytu
v meste Hlohovec a je nutné akceptovať VZN Mesta Hlohovec). V prípade, že spoločnosť .A.S.A.
s.r.o. nebude fakturovať dopravné náklady spojené s presunom techniky, budú náklady na tieto
činnosti približne na rovnakej úrovni.
Spôsob zabezpečenia všetkých sietí a verejných služieb pre obyvateľov danej lokality (elektrická
energia – pripojenie nehnuteľností, verejné osvetlenie, kanalizácia, plynofikácia a vodovod) ako
i poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, čistenia a zimnej údržby komunikácií
navrhujeme zakotviť do zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi investormi a obcou Koplotovce pred
schválením urbanistickej štúdie MsZ.
Komisia ekonomická prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 09.05.2011. Vzhľadom na
ekonomicky nevýhodné ukazovatele (zaťaženie výdavkovej časti R mesta bez prínosu príjmov) a
neefektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie služieb v prípade IBV v danej
lokalite komisia poukazuje na ekonomickú nevýhodnosť pre Mesto.
Vypracovala Ing. Zuzana Pacherová

7

Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“

1/

1/

2/
2/

1/
3/
1/
4/

1/

STANOVISKÁ A PRIPOMIENKY DOTKNUTÝCH ORGÁNOV,
PRÁVNICKÝCH OSÔB A VEREJNOSTI
Krajský stavebný úrad v Trnave, odbor územného plánovania,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
zo dňa 27.01.2011 č.j. KSÚ-OÚP-00175/2010/Ti
Nedoporučujeme realizovať zámer výstavby IBV, nakoľko mesto Hlohovec
má dostatok nevyuţitých plôch na bývanie a lokalita nenadväzuje na
zastavané územie mesta.

K Zadaniu nemáme ţiadne pripomienky.
Krajský úrad ŢP - odbor štátnej správy zloţiek ŢP, Kollárova 8, 917 02
Trnava
zo dňa 31.01.2011 č.j. KÚŢP-2/2011/00075/Vk
nemá pripomienky
Krajský pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, P.O. Box 35, 917 01
Trnava
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Krajské riaditeľstvo hasičského a záchr. zboru, Vajanského 22, 917 77
Trnava
zo dňa 24.01.2011 č.j. KRHZ-TT-OPP-129-001/2011
Pri zmene funkčného vyuţívania územia riešiť poţiadavky vyplývajúce zo
záujmov poţiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

Príloha č.1

VÝROK SCHVAĽUJÚCEHO ORGÁNU

1/ akceptovaná bola zmena stanoviska KSÚ v Trnave z opätovného
prerokovania (viď. Zápisnica z opätovného prerokovania z 02.03.2011), v
ktorom KSÚ poţaduje vypracovať urbanistickú štúdiu na danú lokalitu,
ktorá bude slúţiť ako územnoplánovací podklad zmeny a doplnky ÚPN
mesta Hlohovec, v rámci prerokovania tejto štúdie KSÚ Trnava vydá
záväzné stanovisko k novonavrhovanej lokalite.
2/ Berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ akceptované, bude riešené v urbanistickej štúdie
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2/

5/
1/
6/
1/

7/

1/

8/

V textovej časti poţadujeme údaje o jestvujúcej hasičskej zbrojnici, o
obecnom hasičskom zbore, riešenie verejnej vodovodnej siete s poţiarnymi
hydrantmi a riešenie ochrany pred povodňami.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Kollárova 8,
917 02 Trnava
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Krajský pamiatkový úrad, Kollárova 8, 917 01 Trnava
zo dňa 03.02.2011 č.j. TT-11/215/573/Grz
Súhlasí s podmienkou: Investor / stavebník / kaţdej stavby vyţadujúcej
zemné práce si od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a
stavebného konania vyţiada konkrétne stanovisko ku kaţdej pripravovanej
stavebnej činnosti. súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie
komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu moţného predpokladu, ţe
stavebnou činnosťou budú narušené a zistené nové, doposiaľ neznáme
archeologické polohy resp. nálezy.
Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, odbor
územného plánovania a ţivotného prostredia, P.O. BOX 128,
Starohájska 10, 917 01 Trnava
zo dňa 25.01.2011 č.j 4124/2011/OUPZP-002/Du
Po preštudovaní návrhu zadania odbor územného plánovania a ţivotného
prostredia TTSK vydáva nasledovné stanovisko. Realizáciou navrhovanej
výstavby investori vybudujú vlastne nový satelit mesta vo vol'nej krajine.
Potrebu výstavby nových rodinných domov je vhodné napÍňať na plochách,
ktoré sú v platnom územnom pláne mesta Hlohovec na tieto účely určené. S
vytváraním nových obytných území vo forme satelitov leţiacich mimo z. ú.
mesta nesúhlasíme.

2/ akceptované, poţiadavka bude zapracovaná v riešení urbanistickej štúdie

1/ berie sa na vedomie

2/ akceptované, poţiadavka bude zapracovaná do riešenia urbanistickej
štúdie

1/ akceptovaná bola zmena stanoviska TTSK z opätovného prerokovania
(viď. Zápisnica z opätovného prerokovania z 02.03.2011), vypracovaná
bude urbanistická štúdia na danú lokalitu, ktorá bude slúţiť ako
územnoplánovací podklad zmeny a doplnky ÚPN mesta Hlohovec, v
rámci prerokovania tejto štúdie TTSK vydá záväzné stanovisko k
novonavrhovanej lokalite, zároveň TTSK podmieňuje svoj súhlas k
navrhovanej lokalite IBV vydaním súhlasu na záber poľnohospodárskej
pôdy Krajským pozemkovým úradom v Trnave

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave, regionálny
hygienik, Limbová 6, P.O. Box 1,91709 Trnava
Príloha č.1
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Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Obvodný úrad ţivotného prostredia, Kollárova 8, 917 77 Trnava
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Obvodný úrad ţivotného prostredia - ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, DP
Jarmočná 5, 92001 Hlohovec
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
11/ Obvodný úrad v Trnave, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
Kollárova 8, 917 02 Trnava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
12/ Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajanského
2, 91701 Trnava
zo dňa 25.01.2011 č.j. 2011/01116/Js
1/ uvaţovanou IBV je dotknutá cesta II/507, ktorej štátnu správu vykonáva
tunajší úrad
2/ poţadujeme, aby výstavbou v nezastavanom území bolo rešpektované
ochranné pásmo cesty II/507, ktoré je 25 m od osi cesty obojstranne. Na
umiestnenie inţinierskych sietí, spevnených plôch, pripojenia na cestu II/507 v
ochrannom pásme cesty II/507 je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie
vyţiadať na tunajšom úrade povolenie na výnimku zo zákazu činnosti v
ochrannom pásme cesty
3/ povolenie na pripojenie miestnej obsluţnej komunikácie na cestu II/507 je
potrebné vyţiadať v štádiu prípravnej dokumentácie na tunajšom úrade,
4/ pri budovaní pripojenia lokality na cestu II/507 bude obmedzená premávka
na ceste II/507, preto je potrebné vyţiadať na tunajšom úrade určenie na
pouţitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste
II/507 počas budovania pripojenia
5/ po vybudovaní pripojenia lokality na cestu II/507 bude potrebné osadiť na
ceste II/507 trvalé dopravné značenie na ktoré vydá tunajší úrad určenie na
základe ţiadosti
1/
9/
1/
10/

Príloha č.1

1/ berie sa na vedomie
1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie
2/ akceptované, poţiadavka bude v riešení urbanistickej štúdie rešpektovaná

3/ berie sa na vedomie
4/ berie sa na vedomie

5/ berie sa na vedomie
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Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
ďalšie stupne projektovej dokumentácie ţiadame zaslať na vyjadrenie
Obvodný lesný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Obvodný banský úrad v Bratislave, Prievozská 30, 821 05 Bratislava

6/ berie sa na vedomie

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
15/ Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy,
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
zo dňa 02.02.2011 č.j. 3322/2011-7.3, 6807/2011
1/ V k. ú. mesta Hlohovec sa nachádza dobývací priestor (DP) "Hlohovec –
Svätý Peter - štrkopiesky a piesky (316)" určený pre Pol'nohospodárske
druţstvo Hlohovec. Ministerstvo poţaduje dodrţat' ustanovenia § 18 a § 19
banského zákona.
2/ Zároveň oznamuje, ţe v uvedenej lokalite je určené osobitné prieskumné
územie Piešt'any - minerálne vody určené pre zhotovitel'a geologických prác
INGEO - ighp s.r.o., Ţilina. Podl'a § 23 ods. 4 geologického zákona je
ministerstvo dotknutým orgánom v územnom konaní.
3/ V uvedenej lokalite evidujeme skládky odpadov a zosuvy, ktoré je zohl'adnit'
v predmetnej dokumentácii.
16/ Letecký úrad SR, odd. ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných
zariadení, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
zo dňa 01.02.2011 č.j. 629/313-115/2011
1/ nemá pripomienky
17/ Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova
8, 832 47 Bratislava
zo dňa 17.02.2011 č.j. SAMaV-418/2011
1/ nemá pripomienky
18/ Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Priemyselná 10, 92101 Piešťany

1/ berie sa na vedomie

6/
13/
1/
14/

Príloha č.1

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie, dobývací priestor nazasahuje do riešeného územia

2/ akceptované, prieskumné územie v riešení UŠ zohľadnené

3/ berie sa na vedomie, skládky odpadov a zosuvy podľa grafickej prílohy
stanoviska sa nenachádzajú v riešenom území

1/ akceptované, poţiadavky stanoviska budú v riešení UŠ rešpektované

1/ berie sa na vedomie
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Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
19/ Vodárenské a technické sluţby, s.r.o., Šafárikova 30, 92001 Hlohovec

1/ berie sa na vedomie

1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
20/ Západoslovenská energetika, a.s., odbor technického rozvoja, Čulenova
6, 816 47 Bratislava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
21/ Slov. elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84
Bratislava 26
zo dňa 25.01.2011 č.j. PS/2011/001422
1/ nemá pripomienky
22/ Slovak Telecom, a.s., centrum slušieb a infraštruktúry, Karadţičova 10,
825 13 Bratislava
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
23/ Telekomunikačný úrad SR, OŠD, Krajské pracovisko Nitra, Chmeľová
dolina 18, 94901 Nitra
1/ nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
24/ SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
zo dňa 31.01.2011 č.j. DASM/311/2011
1/ Ţiadame dodrţať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich
plynárenských zariadení SPP - distribúcia, a.s., v zmysle zákona 656/2004
Z.z.
2/ Podrobnejšie stupne dokumentácie poţadujeme predloţiť na odsúhlasenie.
Ţiadosť adresovať na adresu: SPP -distribúcia, a.s., DASM, LC Prievidza,
Vápenická 16, 971 01 Prievidza.
3/ Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas k pripojeniu budúcich objektov k
distribučnej sieti Spp -distribúcia a. s.. Pre účel pripojenia, musí ţiadateľ
predloţiť ţiadosť o pripojenie a uzatvoriťs SPP - distribúcia a. s. zmluvu o
pripojeni, kde budú stanovené technické a obchodnépodmienky pripojenia.

1/ berie sa na vedomie

Príloha č.1

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ akceptované, poţiadavka bude v riešení urbanistickej štúdie rešpektovaná

2/ berie sa na vedomie

3/ berie sa na vedomie

5

Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
4/

5/

6/

25/
1/
26/
1/
27/
1/
28/

1/
29/

Ďalšie poţiadavky na výstavbu a prevádzkovanie plynárenských zariadení sú
stanovené v zákonných postupoch a ustanoveniach platných legislatíva
príslušných noriem.
Postup a podmienky budúceho pripájania odberateľov, priemyselných alebo
obytných zón na distribučnú sieť v správe SPP - distribúcia, a.s. sa nachádzajú
v schválenom prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Bliţšie informácie k danej problematike je moţné získať na www.sppdistribucia.sk
Všetky rozvojové projekty plynárenských zariadení viazané na investičný
vstup SPP -distribúcia a.s. sú podmienené ich ekonomickou návratnosťou v
zmysle vnútorných pravidiel
SPP - distribúcia, a.s..
Energotel a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
zo dňa 01.02.2011 č.j. 371/11-Bu/Ku
nemá ţiadne pripomienky
Slovnaft, a.s., člen skupiny MOL, Produktovod, 920 64 Kľačany
zo dňa 24.01.2011 č.j. 57410/2011/62
nemá pripomienky
Eustream, a.s., sekcia technického kompetenčného centra, Vihorlatská 8,
950 54 Nitra
zo dňa 24.01.2011 č.j. GIS a OP 14/2011
riešené územie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma
prepravnej siete Eustream, a.s.
SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábreţie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

4/ berie sa na vedomie

5/ berie sa na vedomie

6/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie

zo dňa 24.01.2011 č.j. GIS a OP 14/2011

Príloha č.1
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Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
K návrhu zadania nemáme pripomienky, riešená lokalita nie je v
bezprostrednom dotyku s nami spravovanými vodnými tokmi,
v rámci
odvádzania daţďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadrţanie
povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu
nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola
zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia daţďovej vody a jej vyuţitie v
území resp. kontrolované vypúšťanie do recipientu po odznení prívalovej
zráţky, prečistenie, infiltrácia daţďových vôd a pod.) .
30/ Slovenská správa ciest, odbor dopravného plánovania, Miletičova 19,
82619 Bratislava
zo dňa 24.01.2011 č.j. GIS a OP 14/2011
Z hľadiska koncepcie rozvoja cetnej siete odporúčame:
1/ Rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy mimo
zastavané územie v kategórii C 9,5/70.
2/ Rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy v
zastavanom území v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2.
3/ Dopravné napojenia na existujúcu sieť riešiť systémom obsluţných
komunikácií a ich následným napojením na cety vyššieho dopravného
významu v súlade s platnými STN.
4/ Dopravné napojenia verejnoprospešných stavieb na cestnú sieť riešiť na
základe dopravnoinţinierskych prieskumov a rozborov, prognózy dopravy a
posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a priľahlej cestnej siete v súlade s
platnými STN.
5/ Mimo zastavaného územia rešpektovať ochranné pásmo cesty v zmysle zák.
135/1961 Zb. (cestný zákon).
6/ Cesty druhej a tretej triedy patria podľa zákona 416/2001 Z.z. do
kompetencie VÚC. Zadanie UŠ je potrebné odsúhlasiť s úradom TTSK, ktorý
je ich majetkovým správcom.
1/

Príloha č.1

1/ akceptované, poţiadavka odvádzania daţďových vôd bude riešená v UŠ

1/ akceptované, šírkové usporiadanie cesty druhej triedy mimo zastavané
územie bude rešpektované v riešení UŠ
2/ akceptované, šírkové usporiadanie cesty druhej triedy v zastavanom území
bude rešpektované v riešení UŠ
3/ akceptované, poţiadavka napojenia na existujúcu sieť bude zohľadnená v
riešení UŠ
4/ akceptované, poţiadavka bude zohľadnená pri riešení UŠ

5/ akceptované, ochranné pásmo cesty bude v riešení UŠ rešpektované
6/ akceptované, zadanie UŠ bolo prerokované s úradom TTSK
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Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
7/
31/
1/
32/
1/
33/
1/
34/
1/
35/
1/

S návrhom zadania UŠ súhlasíme za predpokladu rešpektovania uvedených
pripomienok.
Obec Koplotovce, č. 28, Koplotovce, 92001 Hlohovec 1
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
INGEO-ighp, s.r.o., Bytčická 13, 010 01 Ţilina
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Spoločný obecný úrad Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Mestský úrad Hlohovec, OHČ, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
nevyjadrili sa v zákonom stanovenej lehote
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
zo dňa 08.02.2011 č.j. 2768/2011/5051/2010
Určenie špecifického účelu pouţitia urbanistickej štúdie
a) opravit' "ako koncepcia zástavby v riešenom území" na "overenie
koncepcie zástavby vo vymedzenom území a taktieţ aj v rámci širších
vzt'ahov v rámci zabezpečovania sluţieb
obyvatel'ov mesta Hlohovec vo vymedzenom území susednou obcou
Koplotovce".
b) doplnit' "overenie potreby obstarania Zmien a doplnkov územného plánu
obce Koplotovce v súvislosti s návrhom zástavby vo vymedzenom území, v
k.ú. Hlohovec".
c) opravit' "ako podklad pre zmenu ÚPN SÚ Hlohovec" na "podklad pre
obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec".
d) opravit' "ako územnoplánovací podklad pre vydanie územného rozhodnutia
v súlade s § 37 zákona č.50/1976 v znení noviel (stavebný zákon)" na "ako
územnoplánovací podklad pre
vydanie územného rozhodnutia podl'a § 37 zákona č.50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov, v prípade jeho zapracovania do Územného plánu mesta
Hlohovec".
Príloha č.1

7/ berie sa na vedomie

1/ berie sa na vedomie
1/ berie sa na vedomie
1/ berie sa na vedomie
1/ berie sa na vedomie

1/ akceptované, poţiadavky podľa odsekov a-d sú zapracované do čistopisu
Zadania UŠ
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Vyhodnotenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie „IBV Hlohovec, lokalita Chríby, Salatne“
2/

Zhodnotenie poţiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie: 2/ akceptované, poţiadavky podľa odsekov a-d sú zapracované do čistopisu
a) uvádzat' správne názvy územných plánov (vypustit' ÚPN SÚ Hlohovec,
Zadania UŠ
nepouţívat' pojem sídelný útvar),
b) presne konkretizovat' zásady a regulatívy vyplývajúce z ÚPN mesta
Hlohovec v zadaní, pre vymedzené územie (v rámci širších vzt'ahov aj z
Územného plánu obce Koplotovce),
c) vypustit' regulatív navrhovanej obytnej zóny (ten riešit' v návrhu
urbanistickej štúdie),
c) vzhľadom na predpokladané časové obstarávanie urbanistickej štúdie
sledovat' a zapracovat' do jej návrhu aj poţiadavky vyplývajúce zo schválenia
Zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií, resp. úprav
územnoplánovacej dokumentácie týkajúcich sa vymedzeného územia.

3/

Vymedzenie riešeného územia
Ţiadame doplnit' vymedzenie riešeného územia na mapovom podklade, z
ktorého sa budú dať identifikovať pozemky registra "C" a "E" uvedené v
návrhu zadania, s vyznačením vymedzeného riešeného územia podľa
rokovania dňa 26.10.2010.

3/ akceptované, poţiadavky sú doplnené v grafickej časti zadania UŠ (výkres
č.3 a č.4).

Spracoval: Ing.Miroslav Polonec, odborne spôsobilá osoba podľa § 2a stavebného zákona pre obstarávanie urbanistickej štúdie

Príloha č.1
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IBV HLOHOVEC - LOKALITA CHRÍBY A LOKALITA SALATNE ----------------------------------------------------ZADANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE

Dôvodom obstarania urbanistickej štúdie IBV Hlohovec – lokalita Chríby, Salatne je v zmysle 68 a 69-eho uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva v Hlohovci a záverov následného rokovania zo dňa 26.10.2010 - o zámere výstavby rodinných domov v dotknutej lokalite (za účasti zástupcov mesta Hlohovec, obce Koplotovce a zástupcov spoločenstva vlastníkov pôdy – potencionálnych stavebníkov) získať územnoplánovací podklad pre Zmeny a doplnok Územného plánu mesta Hlo
hovec v urbanistickom obvode OU 11 Dlhé diely (lokalita Chríby, Salatne).
Urbanistická štúdia sa obstaráva z podnetu záujemcov o výstavbu v predmetnej lokalite
(výstavba samostatne stojacich rodinných domov), pričom pri obstarávaní sa bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov a územného plánu mesta Hlohovec.
Návrh zadania urbanistickej štúdie je spracovaný v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia z 25.1.2001 č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.

Návrh zadania urbanistickej štúdie -- IBV HLOHOVEC – lokalita Chríby, Salatne
A/

Určenie špecifického účelu použitia urbanistickej štúdie

Urbanistická štúdia bude použitá :
na overenie možností výstavby rodinných domov v predmetnej lokalite OU 11 Dlhé diely a
po prerokovaní podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 a vyhl. 55/2001Z.z. a schválení mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec a obecným zastupiteľstvom obce Koplotovce v zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení noviel použitá :
na overenie koncepcie zástavby vo vymedzenom území a taktiež aj v rámci širších vzťahov
v rámci zabezpečovania služieb obyvateľov mesta Hlohovec vo vymedzenom území susednou obcou
Koplotovce,
na overenie potreby obstarania Zmien a doplnkov územného plánu obce Koplotovce v súvislosti s návrhom zástavby vo vymedzenom území, v k. ú. Hlohovec
podklad pre obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec
ako územnoplánovací podklad pre vydanie územného rozhodnutia podľa §37 zákona č.
50/1976 v neskorších predpisov, v prípade jeho zapracovania do Územného plánu mesta Hlohovec
ako základný podklad pre obstarávanie ďalších stupňov PD
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B/

Určenie hlavných cieľov riešenia urbanistickej štúdie
Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie je stanoviť v riešenom území zásady a regula-

tívy :
podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a
verejného dopravného a technického vybavenia územia,
umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch a zastavovacie podmienky jednotlivých
stavebných pozemkov,
nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie
územia,
začlenenia stavieb do okolitej zástavby a ostatnej krajiny,
umiestnenie zelene na jednotlivých pozemkoch,
vyčlenenia plôch pre verejnoprospešné stavby,
vecnú a časovú koordináciu novej výstavby.
Pri spracovaní je potrebné :
riešiť dopravné napojenie všetkých stavieb a pozemkov v dotknutom území,
riešiť – ponechať prístup k poľnohospodárskej pôde a do rekreačnej oblasti Chríby,
navrhnúť riešenie pre realizáciu výstavby v súčasnom časovom horizonte – napojenie na
technické vybavenie územia
vymedziť obytnú zónu (novovytváraný obytný satelit mesta Hlohovec) a jej priestorové
prepojenie na okolité územie a priľahlé plochy v súlade s územnými plánmi mesta Hlohovec a obce
Koplotovce (v rámci širších vzťahov zaradiť do riešeného územia – od poslednej zastávky PHD na rázcestí - k.ú. Hlohovec , po centrum obce min. po kostol - k.ú. Koplotovce),
navrhnúť základné funkčno-priestorové usporiadanie IBV v rozsahu a podrobnosti územného plánu zóny :
- vymedziť verejné priestory v obytnej zóne pre vybudovanie miestnych obslužných a prístupových komunikácií a jednotlivých sietí technickej infraštruktúry, vrátane prípojok k jednotlivým
objektom rodinných domov,
- stanoviť koncepciu napojenia obytnej zóny na siete technickej infraštruktúry (súčasnosť –
výhľad),
- stanoviť členenie obytného územia (etapizáciu výstavby parcely registra C a E)
- sledovať a zapracovať do návrhu aj požiadavky vyplývajúce zo schválenia Zmien a dopln
kov územnoplánovacích dokumentácií , resp. úprav územnoplánovacej dokumentácie
týkajúcich sa vymedzeného územia .
- riešiť problematiku odvedenia povrchových vôd v dotknutej lokalite
- riešiť problematiku zabezpečenia údržby obslužnej komunikácie, verejného osvetlenia,
odvozu a likvidácie odpadov z domácností (spolupráca MÚ Hlohovec – OÚ Koplotovce).
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C/

Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územnoplánovacej dokumentácie

Základnou platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie je územný
plán mesta Hlohovec (ÚPN Hlohovec), ktorej údaje treba brať ako východiskový stav - v súčasnosti je
predmetné územie v platnej záväznej časti ÚPN Hlohovec vedené ako územie bez stanovených regulatívov funkčného využitia – nazastavateľné územie (kapitola Z.4 VZN č. 113/2010o Územnom pláne
mesta Hlohovec). V danom území je prieskumné územie Piešťany – minerálne vody (P 17/08).
Vzhľadom na polohu lokality (okraj katastra mesta Hlohovec, v dotyku so zastavaným územím obce Koplotovce) vytvára riešené územie nový „satelit“ mesta, ktorého výstavba sa dotýka i obce Koplotovce - je potrebné zosúladenie územných plánov Hlohovca a Koplotoviec .
Vzhľadom na predpokladané časové obstarávanie urbanistickej štúdie je potrebné sledovať a zapracovať do jej návrhu aj požiadavky vyplývajúce zo schválenia Zmien a doplnkov územnoplánovacích dokumentácií , resp. úprav územnoplánovacej dokumentácie, týkajúcich sa vymedzeného
územia.

D/

Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie Hlohovec - lokalita Chríby a lokalita Salatne sa nachádza na okraji severnej
časti katastra mesta Hlohovec (vzdialené vzdušnou čiarou cca 3 km od zastavaného územia mesta
Hlohovec), ale v dotyku s južnou časťou obce Koplotovce.
Dotknuté územie – lokalita Chríby je ohraničené zo severnej strany hranicou katastra - zastavaným územím obce Koplotovce, zo západnej štátnou cestou II/507 (trasa Piešťany - Hlohovec),
z južnej poľnou cestou (prístup k pozemkom rekreačnej oblasti Chríby a k pozemkom obrábaným
poľnohospodárskym družstvom), z východnej strany rovnako poľnou cestou a plochami poľhohospodárskej pôdy. Pozemky - parcely číslo : 6345,6346,6347/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (1. etapa),
E - 1154/1 (2. Etapa realizácie)
Ďalšia časť riešeného územia – lokalita Salatne sa nachádza na opačnej strane cesty (pozemok pre výstavbu 1-ého RD), tiež v susedstve zastavaného územia obce.
Pozemok – parcela číslo : C – 6297 (1. etapa realizácie).

E/

Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia

Za účelom overenia najvhodnejšieho urbanistického riešenia dotknutého územia môže byť
riešené územie spracované v alternatívach, pričom v náväznosti na alternatívy musia byť súbežne
spracované i ostatné časti urbanistickej štúdie v celom rozsahu
Spracovateľ musí v prípade alternatívnych riešení spracovať celkové zhodnotenie jednotlivých alternatív a odporučiť najvýhodnejšiu alternatívu.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

-4-

F/

Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie

1.
Urbanistická štúdia bude spracovaná v grafickej a textovej časti (vrátane príslušných tabuliek, grafov a podobne). Z hľadiska obsahu štúdie je základný (minimálny) obsah a rozsah stanovený
v bode G/.
2.
Mierka hlavných výkresov 1: 1000
3.
Nevyhnutnou súčasťou grafickej a textovej časti urbanistickej štúdie bude vyhodnotenie
vlastníctva pozemkov podľa registra E a registra C (prieskum a rozbor vlastníckych vzťahov).
4.
Súčasťou 1-vej sady urbanistickej štúdie bude aj dokladová časť – stanoviská, vyjadrenia a
iné podklady zabezpečené počas spracovávania.

G/

Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti urbanistickej štúdie

1.
- Budú dodržané všetky ustanovenia schváleného zadania urbanistickej štúdie.
2.
- UŠ bude obstarávaná prostredníctvom oprávnenej osoby podľa §2 a zákona č. 50/1976 Zb.
3.
- Technické spracovanie : textová a grafická časť štúdie bude odovzdaná na prerokovávanie
min. v 3-och vyhotoveniach a v digitálnej forme (textová časť : Word, pdf --- grafická časť : pdf – jednotlivé výkresy a v digitálnej forme s dodržaním JTSK v niektorom z formátov dgn, dwg, dxf).
4.
- Po jej schválení bude odovzdaná v čistopise (v prípade jej zmien) v 3-och vyhotoveniach,
vrátane digitálnej formy podľa bodu 3.
5.
Urbanistická štúdia bude minimálne obsahovať :
Textovú časť, ktorá bude riešiť :
základné údaje :
- hlavné ciele a úlohy,
- vyhodnotenie územnoplánovacej dokumentácie,
- údaje o súlade riešenia územia so zadaním,
riešenie urbanistickej štúdie :
- vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísel všetkých pozemkov,
- opis riešeného územia,
- väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu mesta i obce,
- vyhodnotenie limitov využitia územia (napr. využitia prírodných zdrojov a potenciálu územia, ochranné pásma, chránené územia, kapacity a umiestnenie verejného technického vybavenia územia,
obmedzenia vyplývajúce z ochrany PPF ...),
- urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov a stavieb , najmä riešenie bývania, verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, zelene, riešenie priestorovej kompozície a organizácie územia,
- začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,
- určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky,
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- zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia :
--- umiestnenie a určenie polohy stavby na pozemku, najmä vymedzenie hranice na umiestnenie
stavby, uličnej a stavebnej čiary, stanovenie hĺbky, šírky, výšky zastavania (podlažnosti) vo vzťahu k
úrovni terénu a napojenia stavby na možnosti prístupu z miestnej alebo účelovej komunikácie, k hranici susediacich pozemkov, k umiestneniu verejného a technického vybavenia územia, k existujúcim
stavbám a plochám zelene,
--- intenzitu, prípustnosť a neprípustnosť zastavania podľa druhu stavieb a ich účelového využitia,
najmä rozsah a mieru stavebného využitia vyjadrené koeficientom zastavanosti, indexom podlažnosti, koeficientom stavebného objemu, podielom zelene vrátane nezastavaných plôch na pozemku a
limitmi podľa druhu stavby,
--- prípustnosť architektonického riešenia stavieb najmä z hľadiska zachovania charakteru existujúcej zástavby (stavebný sloh, tvaroslovovie, sklon strechy, použitie niektorých stavebných materiálov,
druh oplotenia,
--- opis dopravného a technického riešenia a prípustnosť pripojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia s uvedení m jeho kapacity, najmä trasovanie, rozmerové parametre líniových
stavieb verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, vrátane napojenia na pozemok s určením spôsobu odvozu alebo zneškodnenia odpadu,
--- ďalšie podmienky vyplývajúce z hlavných cieľov a úloh riešenia, napr. znižovanie negatívnych
vplyvov na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov, riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, riešenie protipožiarnych a protipovodňových opatrení,
--- chránené časti krajiny,
--- etapizáciu a vecnú a časovú koordináciu uskutočňovania výstavby,
--- pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie,
--- návrh všetkých regulatívov a limitov :
------ regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb,
------ regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,
------ regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením
zastavovacích podmienok,
------ určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb,
------ regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do ostatnej krajiny,
------ určenie stavieb , na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,
------ požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov,
------ pozemky na verejnoprospešné stavby v riešenom území
------ zoznam verejnoprospešných stavieb.
--- doplňujúce údaje :
------ v doplňujúcich údajoch sa uvádzajú číselné údaje, tabuľky, prehľady, grafy a iné údaje, ktoré
nie je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvádzať v riešení urbanistickej štúdie (tieto údaje musia mať uvedený zdroj),
--- dokladovú časť (len v sade č.1)
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Grafickú časť, ktorá bude riešiť :
- hlavné výkresy
v mierke 1: 1000
- výkres širších vzťahov v mierke 1: 5000
Výkresy grafickej časti urbanistickej štúdie :
--- širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, koordináciu súčasnej a navrhovanej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability v rámci obce s vyznačením hranice riešeného územia,
--- prieskum a rozbor vlastníckych vzťahov (register C a register E),
--- výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia,
--- výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok,
--- hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade z katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu,
--- vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby,
--- výkres zásahov do poľnohospodárskej pôdy,
--- doložku civilnej ochrany.
V prípade alternatívnych riešení musí byť rozsah upravený pre jednotlivé alternatívy.
Návrhy nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy musia byť spracované v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. (o ochrane a 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) a vyhlášky č. 508/2004 Z.z. a príslušnými súhlasmi na nepoľnohospodárske použitie.

Údaje o odborne spôsobilej osobepodľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. v znení noviel, prostredníctvom ktorej bude zabezpečované obstarávanie urbanistickej štúdie :
Ing. Polonec Miroslav,

Vypracoval :
-

03/2011

917 08 Trnava, Lomonosovova 6

(registračné číslo : 118)

Ing. akad. arch. Dobrotka Pavol
Ing. arch. Juran Emil
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