
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Prerokovanie návrhu územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“ 

 

 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len 

stavebný zákon), podľa písm. b) uznesenia Mestského zastupiteľstva v Hlohovci č.98 zo dňa 13.12.2012,   oznamuje podľa §2 ods.1 písm. d) vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej  dokumentácii, verejnosti, dotknutým  fyzickým a právnickým osobám, spôsobom v mieste obvyklým,  že v lehote 30 dní  (podľa § 21 ods.3 stavebného zákona, podľa metodického 

usmernenia zo dňa 11.9.2008 ako podkladu pre vydanie územného rozhodnutia),  v termíne od 12.3.2014 do 10.4.2014 (vrátane), bude prerokovanie návrhu územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej 

štúdie „Rozšírenie mestského  cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici)“, február 2014. Spracovateľom  návrhu štúdie  je  AUREX spol. s r.o., Bratislava.  

 Podkladom pre vypracovanie  návrhu urbanistickej štúdie  bolo zadanie, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec písm. a) uznesenia č.98 zo dňa 13.12.2012. Obstarávateľom štúdie je 

mesto Hlohovec, obstarávanie zabezpečuje, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa §2a stavebného zákona, Ing. Gabriely Danišovičovej (registračné číslo 248, referát územného plánovania 

a urbanizmu MsÚ v Hlohovci).   Verejnosť je informovaná o prerokovaní návrhu  urbanistickej štúdie zverejnením tohto  oznamu a zmenšeniny výkresu č.03 Komplexný urbanistický návrh  na úradných 

tabuliach mesta Hlohovec,  na Námestí sv. Michala ,  v budove Mestského úradu na ulici M.R.Štefánika 1, v mestskej časti Šulekovo (na ulici Šulekova, pri budove MsÚ),  na www.hlohovec.sk, v sekcii 

elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy a zverejnením oznamu vo vysielaní Hlohovskej televízie (HcTV) a vo vysielaní mestského rozhlasu.  

 

Predmetom riešenia urbanistickej štúdie je územie s rozlohou približne 10 ha. Hranica riešeného územia je zo západu tvorená Šafárikovou 

ulicou, prechádza po prístupovej komunikácii vedúcej k areálu Hasičského a záchranného zboru a ďalej k areálu vodojemu spoločnosti 

Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec. Následne pokračuje po východnom a severnom okraji súčasného cintorína až k súčasnému vstupu 

zo strany Nitrianskej ulice. Od neho prechádza po Nitrianskej ulici smerom na juhovýchod, kde sa po južnom okraji sídliska Nitrianska a 

po okraji areálu Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec vracia naspäť k Šafárikovej ulici. Ide o územie lokalizované v centrálnej časti 

mesta Hlohovec, mestskej časti 01 Stred, v zastavanom území mesta, v k.ú. Hlohovec. Územie pre rozšírenie mestského cintorína má 

rozlohu cca 4,1 ha. Územie je ohraničené zo severozápadu areálom vodojemu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec a 

súčasným areálom cintorína Hlohovec, zo severovýchodu bytovou výstavbou na Nitrianskej ulici, z juhovýchodu nespevnenou 

komunikáciou (pri Poľnohospodárskom družstve Hlohovec) a z juhozápadu areálom Hasičského a záchranného zboru a čiastočne územím 

s výstavbou rodinných domov na Šafárikovej ulici. 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, kapacity verejného dopravného a technického vybavenia územia, overenie 

vhodnosti navrhnutého riešenia umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia a verejnoprospešných stavieb.  

Kompletný návrh v tlačenej forme je na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Hlohovci, oddelení výstavby a životného prostredia, 

referáte územného plánovania a urbanizmu (č.d.306/3 p., č.t. 033/73 68 221),  M.R.Štefánika 1, Hlohovec, počas úradných hodín 

Mestského úradu v Hlohovci, vrátane  nestránkových dní. Kompletný  návrh v digitálnej forme (PDF) je na verejné nahliadnutie  

zverejnený na www.hlohovec.sk, v sekcii Titulka,  elektronická úradná tabuľa, úradné oznamy a v sekcii Mesto, Územný plán, 

Územnoplánovacie podklady mesta, Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici), v tejto 

sekcii je zverejnené aj schválené zadanie urbanistickej štúdie. 
 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 1.4.2014 (utorok) o 13.
00

 hod. v Dome kultúry na Pribinovej ulici č.28, Hlohovec. 
 

 Na verejnom prerokovaní bude zabezpečený všeobecne zrozumiteľný výklad návrhu urbanistickej štúdie spracovateľom. Stanoviská možno uplatniť v termíne do 10.4.2014 (vrátane), doručením na 

adresu Mesto Hlohovec, Mestský úrad v Hlohovci, referát územného plánovania  a urbanizmu, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec. Výsledky prerokovania budú následne predložené Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Hlohovec.   

 

                                 v.r.   

                          Peter Dvoran         

                                                 primátor mesta 

http://www.hlohovec.sk/
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Názov ÚPP – urbanistickej štúdie:   
 

Rozšírenie mestského cintorína v Hlohovci 
(k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici) 

 

Obstarávate ľ urbanistickej štúdie: 
 

Mesto Hlohovec 
M. R. Štefánika 1  
920 01 Hlohovec 1 
 

Spracovate ľ urbanistickej štúdie: 
 

AUREX, spol. s r.o. 
Ľubľanská 1 
831 02 Bratislava 
 

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Ľubomír Klaučo, riaditeľ a konateľ 
 
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dušan Kostovský – autorizovaný architekt, 

reg.číslo SKA: 0992 AA 
 
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Marek Adamczak 
 
Urbanizmus: Ing. arch. Marek Adamczak  

Ing. arch. Dušan Kostovský 
 
Doprava: Ing. Ján Tomko – autorizovaný stavebný inžinier, 

reg. číslo SKSI: 0206*A*2.1 
 
Technická infraštruktúra: Ing. Vasiľ Deďo – autorizovaný stavebný inžinier, 

reg. číslo SKSI: 4205*Z*2-3 
 

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD 
pod ľa §2a zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov: 
 

Ing. Gabriela Danišovičová 
reg. číslo: 248 
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1.1. URČENIE ŠPECIFICKÉHO ÚČELU POUŽITIA URBANISTICKEJ 
ŠTÚDIE 

Urbanistická štúdia, po prerokovaní jej návrhu, podľa §2 ods.1 písm. d) vyhlášky 
č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 
bude použitá, po prijatí príslušného rozhodnutia orgánom územného plánovania: 
1. na overenie a spodrobnenie územného plánu mesta Hlohovec, ktorého záväzná 

časť je vyhlásná Všeobecne záväzným nariadením č.113/2010 o Územnom pláne 
mesta Hlohovec, v znení dodatkov z hľadiska územia určeného na rozšírenie 
mestského cintorína v rámci plochy pre verejnoprospešné stavby OZ/2 - 
rozšírenie mestského cintorína a dovybavenia sídliska Nitrianska ulica (počet 
bytov cca 450, počet obyvateľov na TP a PP 1300, plocha 2,9 ha), z hľadiska 
doriešenia občianskeho vybavenia a statickej dopravy - základná revitalizácia 
obytného súboru), 

2. ako územnoplánovací podklad pri obstarávaní nového Územného plánu mesta 
Hlohovec (obstarávanie bolo schválené uznesením č. 69 písm. d) zo dňa 
13.9.2012), 

3. z hľadiska návrhov vecnej a časovej koordinácie výstavby ako podklad 
pre určenie etapizácie prípravy a výstavby rozšírenia mestského cintorína, 
so zohľadnením majetkovoprávnych vzťahov v území,  

4. pre majetkovoprávne riešenie pozemkov nevyhnutých a potrebných pre riešenie 
rozšírenia mestského cintorína resp. iných verejnoprospešných stavieb podľa 
návrhu,  

5. v prípade rozhodnutia o obstarávaní územného plánu zóny, pre riešené územie 
urbanistickou štúdiou alebo jeho časť môže byť na návrh orgánu územného 
plánovania upustené od spracovávania konceptu, resp. môže byť prerokovaná 
urbanistická štúdia podkladom pre spracovanie konceptu riešenia, 

6. ako podklad pre obstarávanie ďalších územnoplánovacích podkladov 
v záujmovom území. 

1.2. URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

Hlavnými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie je ustanoviť na vymedzenom území:  
1. zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného 

využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia 
územia, 

2. zásady a regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, 
do urbánnych priestorov a zastavovacie podmienky jednotlivých stavebných 
pozemkov, 

3. pozemky, ktoré sú v zastavanom území obce, stavby na stavebných pozemkoch 
a podiel možného zastavania a únosnosť využívania územia, 

4. nezastavané pozemky za stavebné pozemky vrátane určenia pozemkov, 
ktoré podľa územného plánu nemožno trvalo zaradiť medzi stavebné pozemky, 

5. chránené časti krajiny, 
6. zásady a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb a napojenie na verejné 

dopravné a technické vybavenie územia, 
7. zásady a regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových zón 

a do ostatnej krajiny, 
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8. umiestnenie zelene, významných krajinných prvkov a ostatných prvkov územného 
systému ekologickej stability na jednotlivých pozemkoch, 

9. vecnú a časovú koordináciu novej výstavby a asanácie existujúcich stavieb, 
10. pozemky pre verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie 

asanácie. 

1.3. VYHODNOTENIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 

Platnou územnoplánovacou dokumentáciou pre riešené územie urbanistickej štúdie 
je Územný plán mesta Hlohovec, ktorého záväzná časť je vyhlásená VZN č.113/2010 
o Územnom pláne mesta Hlohovec, v znení dodatkov 1, 2 a 3.  

Výhľadovú potrebu rozvoja cintorínov zabezpečuje ÚPN mesta Hlohovec (návrhové 
obdobie do roku 2025) návrhom rozšírenia súčasného mestského cintorína 
na Nitrianskej ulici.  

1.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM 

Návrh urbanistickej štúdie je vypracovaný v súlade so zadaním, schváleným 
uznesením mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec č. 68 zo dňa 13.9. 2012. 
 

2. VYMEDZENIE A OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA UŠ 
Predmetom riešenia urbanistickej štúdie je územie s rozlohou približne 10 ha. 

Hranica riešeného územia je zo západu tvorená Šafárikovou ulicou, prechádza 
po prístupovej komunikácii vedúcej k areálu Hasičského a záchranného zboru a ďalej 
k areálu vodojemu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec. Následne 
pokračuje po východnom a severnom okraji súčasného cintorína až k súčasnému 
vstupu zo strany Nitrianskej ulice. Od neho prechádza po Nitrianskej ulici smerom 
na juhovýchod, kde sa po južnom okraji sídliska Nitrianska a po okraji areálu 
Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec vracia naspäť k Šafárikovej ulici. 

Ide o územie lokalizované v centrálnej časti mesta Hlohovec, mestskej časti 01 
Stred, v zastavanom území mesta, v k.ú. Hlohovec. 

Presné vymedzenie hranice riešeného územia je vyznačené na priloženej schéme. 

* 

Uzemie pre rozšírenie mestského cintorína má rozlohu cca 4,1 ha.  

Územie je ohraničené zo severozápadu areálom vodojemu spoločnosti Saneca 
Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec a súčasným areálom cintorína Hlohovec, 
zo severovýchodu bytovou výstavbou na Nitrianskej ulici, z juhovýchodu 
nespevnenou komunikáciou (pri Poľnohospodárskom družstve Hlohovec) 
a z juhozápadu areálom Hasičského a záchranného zboru a čiastočne územím 
s výstavbou rodinných domov na Šafárikovej ulici. 

Presné vymedzenie hranice územia pre rozšírenie cintorína je vyznačené 
na nasledujúcej schéme. 
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Obr. 2-1 Vymedzenie riešeného územia a územia na rozšírenie cintorína podľa 
zadania 

 
 

Riešené územie sa nachádza v južnej časti mesta, na plochách priliehajúcich 
k areálu cintorína. Juhozápadnú časť územia zaberajú areály zariadení občianskej 
a technickej vybavenosti. Nachádzajú sa tu areál hasičskej stanice Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ), Vodárenských a technických služieb, s.r.o. Hlohovec, 
areál vodojemu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec a areál 
spoločnosti Ľubomír Kutan - TKO Ekopres II. Severovýchodnú časť územia tvorí 
plocha obytného súboru na Nitrianskej ulici. 

Centrálnu časť riešeného územia, ktorá je vyčlenená na rozšírenie cintorína, tvorí 
orná pôda, prevažne v súkromnom vlastníctve, využívaná na poľnohospodárske 
účely Poľnohospodárskym družstvom Hlohovec. Ide o svažité územie orientované 
na severovýchod. 
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Do riešeného územia UŠ zasahujú nasledujúce pozemky: 
 
 

Tab. 2-1 Bilancie pozemkov podľa druhu využitia  

 
Stav k 1.7.2011 

Funkčné využitie podľa ÚPN mesta Hlohovec Parcela 
registra 

"C" 

Výmera 
[m2] 

Druh pozemku 

OZ/2 - UZ 01 E 6162 23 13 zastavané plochy a nádvoria 
OZ/2 - UZ 01 E 6163 938 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 E  6164 3 572 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 B 6204 5 646 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 E 6205 1 328 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 B 6206 382 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 B 6203/1 5 201 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 E 6207/1 11 193 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 E 6207/2 10 721 2 orná pôda 
OZ/2 - UZ 01 E 6207/3 519 2 orná pôda 

Spolu: 39 523   
komunikačná sieť (medzi UZ 01 E, UZ 01 B a 
PZ 02) 

6208/1 522 13 zastavané plochy a nádvoria 

komunikačná sieť (medzi UZ 01 E, UZ 01 B a 
PZ 02) 

6208/2 351 13 zastavané plochy a nádvoria 

komunikačná sieť (medzi UZ 01 E, UZ 01 B a 
PZ 02) 

6208/3 362 13 zastavané plochy a nádvoria 

Spolu: 40 758   

cesta II /513,Nitrianska 40/38   13 zastavané plochy a nádvoria 
cesta II /513, Šafárikova 5075/3   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6151   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6156   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6157   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6194   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6195   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6202   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6191/1   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6199/1   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6199/12   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6199/13   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6199/3   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6203/2   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6210/1   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6241/26   2 orná pôda 
ostatné pozemky v riešenom území 6241/41   2 orná pôda 
ostatné pozemky v riešenom území 6242/1   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6242/2   14 ostatná plocha 
ostatné pozemky v riešenom území 6272/1   13 zastavané plochy a nádvoria 
ostatné pozemky v riešenom území 6272/16   13 zastavané plochy a nádvoria 
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3. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA  
A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE 

Platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta je Územný plán mesta Hlohovec, 
ktorého záväzná časť je vyhlásená VZN č.113/2010 o Územnom pláne mesta 
Hlohovec, v znení dodatkov 1, 2 a 3.  

3.1. FUNKČNÉ VYUŽITIA ÚZEMIA  

Územie určené na rozšírenie cintorína, sa nachádza v mestskom bloku s regulatívom 
funkčného využitia UZ 01 E Cintoríny a pohrebiská a UZ 01 B Verejné parky 
a parkové úpravy. 
 
REGULAČNÝ LIST: 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.), 

Podmienečne vhodné (prípustné) funkcie 
1. nevyhnutné plochy technického vybavenia. 

 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. bývanie v akejkoľvek podobe, 
2. ostatné zariadenia občianskeho vybavenia vrátane športových zariadení,  
3. zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie 

s odpadmi, ako aj zariadenia technického vybavenia a dopravy ako hlavné 
stavby, 

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. 
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REGULAČNÝ LIST: 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. 
Podmienečne 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. 

 
� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

1. bývanie v akejkoľvek podobe, 
2. ostatné (najmä plošne náročnejšie) zariadenia občianskeho vybavenia vrátane 

športových zariadení,  
3. zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb, zariadenia pre nakladanie 

s odpadmi, ako aj zariadenia technického vybavenia a dopravy (napr. garáže) 
ako hlavné stavby, 

4. všetky druhy činností, ktoré svojimi negatívnymi vplyvmi priamo 
alebo nepriamo 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. 

3.2. INTENZITA VYUŽITIA ÚZEMIA  

Z hľadiska intenzity využitia územia majú oba bloky stanovenú maximálnu výšku 
zástavby na 1 nadzemné podlažie.  

Regulatívy intervenčných zásahov do územia vymedzujú územia a plochu 
pre navrhovanú zmenu súčasného funkčného využitia, pričom spôsob realizácie 
zmeny by mal byť stanovený podrobnejšou ÚPD alebo ÚPP. V rámci časovej 
postupnosti, resp. dôležitosti realizácie jednotlivých navrhovaných aktivít z hľadiska 
logickej nadväznosti výstavby, ide o územie zaradené do etapy priebežná 
výstavba v rokoch 2001-2025. 
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Celé územie určené na rozšírenie mestského cintorína (s výnimkou časti parcely 
6203/1) sa nachádza v ochrannom pásme súčasného cintorína a časť územia sa 
nachádza v pásme hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD Hlohovec. ÚPN 
mesta Hlohovec počíta s úplným vymiestnením živočíšnej výroby v návrhovej etape 
rokov 2016-2025 a s využitím areálu ako polyfunkčnej zóny s výrobno-obslužnými 
funkcami. 

Celá plocha spadá pod verejnoprospešnú stavbu OZ/2 – rozšírenie mestského 
cintorína.  

Špecifické zásady a regulatívy: prevažná časť územia sa nachádza v pásme 
s povolenou výstavbou RD a objektov neprevyšujúcich okolitú zástavbu (regulatív 
Armády SR) 
 
Obr. 3.2-1 ÚPN mesta Hlohovec v znení zmien a doplnkov,  

výkres č. 2 - Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia 

 
 

hranica riešeného územia urbanistickej štúdie 

Zdroj: ÚPN mesta Hlohovec v znení ZaD  
 
Vzhľadom na hlavný účel urbanistickej štúdie stanovený v Zadaní, t.j. overenie 
a spodrobnenie ÚPN mesta, resp. vyhotovenie podkladu pre nový Územný plán 
mesta Hlohovec, neboli regulatívy a zásady podľa súčasne platného Územného 
plánu mesta Hlohovec v celom rozsahu pre spracovanie štúdie záväzné.  
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4. VYHODNOTENIE LIMITOV VYUŽITIA ÚZEMIA 

Limity využitia územia predstavujú súbor predpisov a noriem tvoriacich obmedzenia 
rozvoja v území. Ich účelom je zabezpečiť ochranu zložiek životného prostredia 
a systémov dopravnej a technickej infraštruktúry. 

Do riešeného územia z existujúcich ochranných a bezpečnostných pásiem zasahujú 
ochranné pásma cintorína, hospodárskeho dvora, Armády SR, vodovodu, vedení 
elektrickej energie, plynu a tepla. 

4.1.  OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNA 

Ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) určuje zákon č.131/2010 Z.z o pohrebníctve 
v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje 
• v § 15, ods.(7): Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; 

v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, 
ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, 

• v § 36, ods.(3): V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť 
len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 
alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu 
pred 1.novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska 
pred 1.novembrom 2005 zostanú zachované. 

4.2.  OCHRANNÉ PÁSMO HOSPODÁRSKEHO DVORA  

ÚPN mesta vymedzuje v blízkosti poľnohospodárskeho družstva Hlohovec 300 m 
ochranné pásmo od zariadení živočíšnej výroby. Toto ochranné pásmo zasahuje 
do juhozápadnej časti riešeného územia UŠ, pričom zasahuje takmer 50 % plochy 
navrhovanej pre rozšírenie mestského cintorína.  

Vzhľadom na skutočnosť, že ÚPN mesta uvažuje v návrhovom období ÚPN, t.j. 
do r. 2025 s transformáciou súčasnej plochy poľnohospodárskej výroby 
na polyfunkčnú výrobno-obslužnú plochu, nebude toto OP v dobe predpokladanej 
realizácie navrhovaného rozšírenia cintorína pravdepodobne reálne. 

4.3.  OCHRANNÉ PÁSMO ZARIADENÍ ARMÁDY SR  

V riešenom území UŠ sa nenachádza žiadny areál, objekt alebo zariadenie Armády 
SR, ktoré by bolo potrebné rešpektovať v zmysle požiadaviek MO SR premietnutých 
do ÚPN mesta. 

Do väčšej časti riešeného územia UŠ však zasahuje pásmo vymedzené v ÚPN 
mesta podľa požiadavky MO SR s povolenou výstavbou rodinných domov a objektov 
neprevyšujúcich okolitú zástavbu. Túto požiadavku je možné z hľadiska výškových 
nárokov na rozšírenie mestského cintorína pokladať za splnenú. 

4.4.  PÁSMA OCHRANY VEREJNÝCH VODOVODOV  

Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií určuje zákon 
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov, ktorý stanovuje 
• v § 19, ods.(1): K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných 

kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa 
vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (ďalej 
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len „pásmo ochrany“), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.  

• v § 19, ods.(2): Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 
od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného 
potrubia na obidve strany 
a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm 

vrátane, 
b)  2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 
v § 19, ods.(5): V pásme ochrany je zakázané 
a)  vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav,  

b)  vysádzať trvalé porasty,  
c)  umiestňovať skládky,  
d)  vykonávať terénne úpravy. 

4.5.  OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH  
   ZARIADENÍ   

Ochranné a bezpečnostné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje zákon  
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý stanovuje 
• v § 79, ods.(1): Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení 

a priamych plynovodov.  
• v § 79, ods.(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor 

v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia 
vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo 
od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os 
plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu 
technologickej časti plynárenského zariadenia je  
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce 

s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,1  
• v § 80, ods.(1): Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo 

havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov 
a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.  

• v § 80, ods.(3): Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi 
rozvádza plyn v súvislej zástavbe,... bezpečnostné pásma určí v súlade 
s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.2  

4.6.  OCHRANNÉ PÁSMA ZARIADENÍ ELEKTRIZA ČNEJ SÚSTAVY  

Ochranné pásma zariadení elektrizačnej sústavy určuje zákon č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje  
• v § 43, ods.(1): Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné 

pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, 

                                                 
1  V riešenom území sa plynovody s inou svetlosťou a tlakom, ako aj  plynárenské technologické objekty nenachádzajú. 
2  V riešenom území sa plynovody s vyšším  tlakom, ako aj  regulačné stanice plynu  nenachádzajú.  
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ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky 
a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.  

• v § 43, ods.(2): Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 
je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej 
vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch 
rovín od krajných vodičov je pri napätí 
a) od 1 kV do 35 kV vrátane  

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 

2 m,  
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,3 

• v § 43, ods.(7): Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia 
je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia 
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. 
Táto vzdialenosť je 
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej  

a zabezpečovacej techniky,4 
• v § 43, ods.(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice  

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou 
hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup 
do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.5 

4.7.  CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY 

Riešené územie UŠ nekoliduje so žiadnym existujúcim ani navrhovaným 
veľkoplošným alebo maloplošným chráneným územím prírody, rovnako ako 
so žiadnym navrhovaným chráneným územím európskeho významu, chráneným 
vtáčím územím, alebo lokalitou zo Zoznamu medzinárodne významných mokradí – 
Ramsarské lokality, ani neleží v ich bezprostrednej blízkosti. 

Územie je vymedzené len na plochách s platným prvým stupňom ochrany prírody 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov, kde platí všeobecná ochrana prírody a krajiny.  

4.8.  ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 

Riešené územie UŠ nekoliduje so žiadnym súčasným ani navrhovaným prvkom 
ÚSES, ani neleží v ich bezprostrednej blízkosti. 

4.9.  KULTÚRNO-HISTORICKÉ HODNOTY 

Na území určenom pre rozšírenie cintorína, ani v celom riešenom území UŠ, sa 
nenachádzajú žiadne objekty zapísané v ÚZPF.  

Pamiatkovo chránené objekty sa však nachádzajú v blízkosti riešeného územia. Sú 
nimi areál židovského cintorína ležiaci medzi starou a novou časťou mestského 
cintorína a socha Sv. Jána Nepomuckého nachádzajúca sa v areáli existujúceho 
cintorína. 

                                                 
3  V riešenom území sa elektrické vedenia nad 35 kV nenachádzajú. 
4  V riešenom území sa podzemné elektrické vedenia nad 110  kV nenachádzajú. 
5 V riešenom území sa elektrické stanice vonkajšieho vyhotovenia  nenachádzajú.  
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5. BILANCIE POČTU BYTOV A OBYVATE ĽOV  
V RIEŠENOM ÚZEMÍ URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

V riešenom území UŠ leží sídlisko na Nitrianskej ulici tvorené zástavbou 8 – 9 
podlažných bytových domov. Menšie bytové domy sa nachádzajú v blízkosti vstupu 
do areálu cintorína a v areáli Hasičského a záchranného zboru. V centrálnej časti 
sídliska sa nachádza rozostavaný objekt, pri ktorom sa rovnako predpokladá 
v budúcnosti jeho využitie pre bývanie.  

Mimo riešeného územia sa obytné budovy nachádzajú pozdĺž Nitrianskej 
a Šafárikovej ulice, pričom ide prevažne o zástavbu rodinných domov. 

V riešenom území UŠ na v súčasnosti nachádza 447 bytov, pričom v rozostavanom 
objekte na sídlisku predpokladáme prírastok cca ďalších 14 bytov. Celkovo sa teda 
v území predpokladá s umiestnením 461 bytov s predpokladaným počtom 
obyvateľov 1330. Návrh ráta so zachovaním existujúcich bytov, s prírastkom nových 
bytov v území, s výnimkou rozostavaného objektu, sa neuvažuje.  

Podrobný popis štruktúry bytov na sídlisku na Nitrianskej ulici a aktuálny počet 
obyvateľov (stav k 02/2014) je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

Tab. 5-1 Štruktúra bytov na sídlisku na Nitrianskej ulici a predpokladaný počet 
obyvateľov  

 
Zdroj: Bytové družstvo so sídlom v Trnave, MsÚ Hlohovec  
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6. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

6.1. ZÁKLADNÉ KAPACITY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 
 

Plocha navrhovaného rozšírenia mestského cintorína:  2,5619 ha 25.619 m2 
z toho:  
- plocha pre hrobové miesta:        16.294 m2 
- plocha chodníkov a spevnených plôch:        6.010 m2 
- plocha zelene:            2.524 m2 
- plocha zastavaná budovami:             342 m2 
 
Predpokladaný počet hrobových miest:          2.470 
 

6.2. URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADA NIA 
A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

6.2.1.  Súčasný stav 

Súčasný areál mestského cintorína sa nachádza v kline medzi Nitrianskou 
a Šafárikovou ulicou. Zatiaľ čo v priestore križovatky týchto dvoch ulíc areál tesne 
prilieha k mestským komunikáciám, v smere na juhovýchod je už od Šafárikovej ulice 
oddelený pásom rodinných domov a záhradiek, od Nitrianskej ulice zase pásom 
obytných domov (OS Nitrianska ulica). V južnom cípe (pod vrcholom kalvárie) susedí 
a areálom účelového vodojemu.  

Existujúci areál cintorína je sprístupnený dvoma vstupmi orientovanými k centru 
mesta. Hlavný (historicky založený) vstup sa nachádza na križovatke ulíc SNP, 
Nitrianskej a Šafárikovej, bočný (ktorý zároveň slúži pre prístup motorových vozidiel 
k Domu smútku a k technickému objektu údržby cintorína) na Nitrianskej ulici.  

Ústredným priestorom celého areálu je kalvária, ktorej sakrálne budovy na vrchole 
pahorku tvoria prirodzenú dominantu priestoru. 

Súčasný areál cintorína bol v nedávnej minulosti rozšírený o novú časť priliehajúcu 
z juhovýchodnej strany k historickému židovskému cintorínu. Táto by mala pokryť 
potreby mesta na pochovávanie na najbližšie roky. Navrhované rozšírenie na toto 
územie nadväzuje. 

6.2.2.  Základné predpoklady a ciele návrhu 

Navrhované riešenie vytvára predpoklady pre rozvoj mestského cintorína, ktorý by 
zabezpečil potrebné kapacity po naplnení existujúceho cintorína na ďalších viac 
ako 20 rokov. 

Základným cieľom riešenia je vytvoriť predpoklady pre vznik uceleného areálu 
spájajúceho existujúci mestský cintorín a jeho rozvojové plochy.  

Návrh rešpektuje kompozičné usporiadanie existujúceho mestského cintorína. 
Ústredným priestorom celého areálu zostáva kalvária, ktorej sakrálne budovy 
na vrchole pahorku tvoria prirodzenú dominantu priestoru. Návrh rovnako počíta  
s využitím existujúceho Domu smútku nachádzajúceho sa v blízkosti vstupu 
z Nitrianskej ulice. 
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Prepojenia a komunikácie s týmito ústrednými priestormi areálu tvoria základné línie 
návrhu.  

6.2.3.  Vstupy do areálu 

Navrhované riešenie ráta s doplnením 2 nových vstupov, a to z juhozápadu 
zo Šafárikovej ulice a zo severovýchodu od sídliska na Nitrianskej ulici. Oba vstupy 
do novo navrhovanej časti sú orientované do blízkosti oplotenia existujúceho 
cintorína, čím zabezpečia prístup nielen do rozšírenej časti, ale uľahčia aj prístup 
do existujúceho areálu.  

Prístup v smere od sídliska na Nitrianskej ulici je navrhnutý v koridore existujúcej 
provizórnej komunikácie vedúcej k najnovšej časti súčasného cintorína. Riešenie 
počíta s úpravou uvedenej komunikácie v súlade s platnou STN a jej využitím 
pre sprístupnenie parkoviska navrhovaného pred vstupom do areálu. 

Nevyužívané časti objektu bývalej kotolne, v súčasnosti slúžiacej ako odovzdávacia 
stanica tepla, sú navrhnuté na využitie ako zariadenia občianskej vybavenosti. 
Cieľom takéhoto využitia je jednak zatraktívnenie prístupu k cintorínu, jednak 
rozšírenie ponuky služieb pre obyvateľov sídliska. 

Vytvorenie vstupu zo Šafárikovej ulice predpokladá vybudovanie časti novo 
navrhovanej obslužnej komunikácie, ktorá by zabezpečila prístup k areálu cintorína. 
Pokračovanie miestnej komunikácie by v budúcnosti umožnilo prístup i do areálu 
súčasného Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec a podporilo tak jeho 
transformáciu na v ÚPN mesta navrhovanú polyfunkčnú výrobno-obslužnú zónu.  

Existujúcu prístupovú komunikáciu k areálu Hasičského a záchranného zboru 
navrhuje UŠ využiť pre vytvorenie pešieho prístupu do cintorína pre návštevníkov 
prichádzajúcich od Šafárikovej ulice. 

K obom vstupom sú navrhnuté i potrebné plochy statickej dopravy, ktoré pokryjú 
ako nároky navrhovaného rozšírenia cintorína, tak i existujúceho areálu, 
ktorý vlastnými plochami pre statickú dopravu nedisponuje.  

Zabezpečenie vstupov z Nitrianskej aj Šafárikovej ulice umožní rozdeliť tok 
prichádzajúcich návštevníkov do dvoch smerov a tým čiastočne eliminovať negatívny 
dopad najmä motorovej dopravy na obytné prostredie sídliska na Nitrianskej ulici.  

Navrhované plochy parkovísk poskytnú možnosť kombinácie ich využitia vo vzťahu 
k okolitým plochám a vytvoria prirodzenú deliacu líniu medzi existujúcim zastavaným 
územím a areálom cintorína. Parkoviská využívajú priestor 50 m ochranného pásma 
cintorína, ktorý okrem zariadení poskytujúcich služby súvisiace s pohrebníctvom, nie 
je možné inak využiť.6 

UŠ navrhuje v priestore oboch nových vstupov do areálu doplnenie základnej 
vybavenosti pre návštevníkov cintorína, ako aj nevyhnutné technické zázemie 
pre jeho prevádzku.  

6.2.4.  Pešie komunikácie 

Na vstupy nadväzuje systém peších komunikácií umožňujúci prístup do všetkých 
častí cintorína. Vzhľadom na svahovitosť terénu ponúkajú navrhované komunikácie 
komfortný prístup i pre starších, či hendikepovaných návštevníkov systémom 
chodníkov vedených po vrstevniciach.  

                                                 
6  V dobe spracovania UŠ  zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 
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S hlavnými prepojeniami existujúcej a navrhovanej časti cintorína uvažuje UŠ 
• z východnej strany vrcholu kalvárie v nadväznosti na chodník vedúci k najnovšej 

časti cintorína, 
• po existujúcom zjazdnom chodníku vedúcom po severovýchodnom okraji 

židovského cintorína7,  

Tieto prepojenia, spolu s ďalšími chodníkmi nadväzujúcimi na vybudovanú sieť 
peších komunikácií, vytvoria ucelený okruh umožňujúci voľný pohyb návštevníkov 
i využitie existujúceho Domu smútku pre navrhované rozvojové plochy.  

6.2.5.  Zeleň 

Nevyhnutnou súčasťou návrhu rozšírenia mestského cintorína je koncepcia  
organizácie zelených plôch. 

Navrhovaná komunikačná kostra cintorína je preto doplnená líniovou vysokou 
zeleňou zvýrazňujúcou hlavné pešie trasy, resp. umožňujúcou priehľady na vrchol 
kalvárie.  

Vysoká zeleň je zároveň základným prvkom členiacim priestor cintorína na menšie 
celky a vytvárajúcim pokojné prostredie zodpovedajúce pietnemu významu miesta. 
Navrhované línie a skupiny vysokej zelene sú umiestnené pozdĺž chodníkov, 
v líniách hrobových miest, resp. v uzlových bodoch peších komunikácií, 
čím dotvárajú prechody medzi meniacimi sa výškovými úrovňami terénu. 

6.2.6.  Prvky malej architektúry 

Priestor cintorína musí okrem pietneho charakteru poskytovať návštevníkom aj 
možnosť relaxu v esteticky stvárnenom prostredí. 

Preto okrem zelene sú nevyhnutnou súčasťou areálu aj prvky tzv. malej architektúry, 
ktoré v tomto prípade majú mať predovšetkým podobu: 
• výtvarných diel (plastík), 
• osvetľovacích telies, 
• výpustov úžitkovej vody, 
• picích fontánok, 
• ochranných mreží stromov, 
• lavičiek, 
• odpadových košov, 
• informačných tabúľ a orientačného systému.  

Navrhované umiestnenie výpustov úžitkovej vody a osvetľovacích telies je 
vyznačené vo výkresoch č.5 Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo 
a č.6 Verejné technické vybavenie – energetika a telekomunikácie. 

Lavičky by mali byť v areáli umiestnené predovšetkým v uzlových bodoch peších 
komunikácií, resp. v priestoroch koncentrácie vysokej zelene. V týchto miestach by 
bolo vhodné umiestniť aj prípadné výtvarné diela. 

                                                 
7  Tento chodník, ktorý je súčasťou pozemku vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce, je už v súčasnosti 

využívaný pre technickú obsluhu najnovšej časti cintorína. V zmysle rokovaní zhotoviteľa UŠ s predstaviteľmi 
Ústredného zväzu ŽNO dňa 5.12.2013 bude možné tento chodník využívať počas otváracích hodín mestského 
cintorína aj pre návštevníkov, resp. pre prejazd pohrebného vozidla. Finančné, resp. iné doriešenie 
sprístupnenia chodníka (kompenzácia napr. kosením židovského cintorína v rámci údržby mestského cintorína, 
vybudovanie nového oplotenia a pod.)  nie je predmetom UŠ. 
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Odpadové koše by bolo vhodné rozmiestniť v pravidelných vzdialenostiach, a to 
najmä na navrhovaných obvodových peších komunikáciách, resp. tiež v uzlových 
bodoch peších komunikácií s lavičkami. 

S umiestnením picích fontánok uvažuje UŠ len v priestoroch vstupov do cintorína, 
vzhľadom na nutnosť napojenia na rozvod pitnej vody. 

V priestore vstupov do cintorína (podľa možnosti mimo oplotenia) je potrebné počítať 
aj so stojanmi na bicykle. 

Všetky prvky malej architektúry by mali mať aj pri použití typizovaných zariadení 
z katalógovej ponuky spĺňať vysoký estetický štandard, ktorému by sa postupne 
prispôsobovali aj zariadenia v jestvujúcej časti mestského cintorína. 

Urnová stena vybudovaná na priľahlej ploche v rámci posledného rozšírenia cintorína 
sa vzhľadom na prevládajúci charakter pochovávania v meste Hlohovec javí 
ako postačujúca aj pre obdobie, pre ktoré je navrhované rozšírenie riešené v UŠ. 

6.2.7.  Občianska vybavenos ť cintorína 

So zariadeniami občianskej vybavenosti saturujúcimi potreby návštevníkov cintorína 
(prípadne aj širšej verejnosti) počíta UŠ v rámci rozšírenia cintorína v 2 polohách 
pri navrhovaných vstupoch, a to: 

a) pri vstupe od Nitrianskej ulice 

V tomto prípade počíta UŠ s väčším 1-podlažným objektom, ktorý je situovaný 
mimo oplotenia cintorína a ktorý by mal byť funkčný počas celých otváracích 
hodín cintorína. Z dôvodu požiadaviek zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve 
v rámci neho počíta UŠ len s umiestnením priamych služieb súvisiacich 
s pohrebníctvom (kvetinárstvo, kamenárstvo, verejné WC, technické zázemie 
údržby). 

b)  pri vstupe od Šafárikovej ulice. 

V tomto prípade počíta UŠ len s menším, rovnako 1-podlažným, objektom, ktorý 
je v rámci areálu cintorína a u ktorého je predpoklad funkčnosti len počas 
významnejších sviatkov spojených s vyššou návštevnosťou (kvetinárstvo). 
Verejné WC v ňom umiestnené by naopak malo byť funkčné počas celých 
otváracích hodín cintorína. 

UŠ počíta so zachovaním súčasných centrálnych zariadení v starej časti cintorína 
(Dom smútku, objekt technickej údržby) a s ich využitím pre celý rozšírený areál. 
Z tohto dôvodu sa s novým domom smútku v novo navrhovanej časti neuvažuje. 

6.2.8. Začlenenie historického židovského cintorína do celkov ého 
konceptu 

Vzhľadom na atraktívnosť areálu historického židovského cintorína ležiaceho 
v podstate vo vnútri plochy mestského cintorína a tangovaného viacerými hlavnými 
pešími trasami (najmä z hľadiska rozvoja cestovného ruchu), uvažuje UŠ s vizuálnou 
prezentáciou tohto hodnotného areálu pre návštevníkov.  

Reálnym riešením je vybudovanie nového priehľadného oplotenia pozdĺž 
navrhovaného pešieho prepojenia (popri existujúcom zjazdnom chodníku) na 
severovýchodnom okraji židovského cintorína (tvrdené sklo, plexisklo a pod.). 
So zásahmi do iných častí existujúceho oplotenia židovského cintorína riešenie 
neuvažuje.  
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Výhľadovým ideovým riešením je premostenie židovského cintorína predpätou pešou 
lávkou v smere od objektov technickej údržby cintorína v starej časti do centrálneho 
priestoru novo vybudovanej časti, ktoré by umožnilo atraktívny pohľad návštevníkov 
na celý areál bez jeho narušenia.  

Takéto riešenie by si však okrem nemalých finančných nákladov vyžiadalo aj 
sofistikované technické riešenie (spôsob montáže bez fyzického narušenia povrchu 
židovského cintorína), likvidáciu jestvujúcich objektov technickej údržby cintorína 
(možno aj premiestnenie niektorých hrobových miest) a v predstihu aj úpravu 
navrhovanej skladby hrobových miest v novej časti cintorína.8 

Ideové úpravy kontaktných plôch vo väzbe na navrhované premostenie zobrazuje 
nasledujúca schéma: 

 
 

6.2.9.  Vzťah k okolitému územiu 

Vo vzťahu k priľahlému obytnému prostrediu sídliska na Nitrianskej ulici je hranica 
navrhovanej plochy cintorína odsadená do vzdialenosti cca 60 metrov od najbližších 
budov, tak aby ani po realizácii rozšírenia neležali v jeho ochrannom pásme. 

UŠ navrhuje areál cintorína vizuálne oddeliť od obytného prostredia líniovou vysokou 
zeleňou, a to jednak popri navrhovanom oplotení zo strany obytného súboru 
Nitrianska, jednak na ploche navrhovaného parkoviska ako zeleň, ktorá ho bude 
zároveň opticky členiť.  

V juhozápadnej časti tvorí predel medzi areálom cintorína jednak navrhované 
parkovisko (čo je vzhľadom na prevládajúci charakter funkcií v tomto priestore 
postačujúce), jednak navrhovaný pás vysokej zelene pri plote cintorína. 

Vyššiu koncentráciu vysokej zelene navrhuje UŠ popri pešom chodníku k vstupu 
do cintorína v záujme vizuálnej izolácie vodojemu Saneca Pharmaceuticals, a.s. 
Hlohovec. 

V juhovýchodnej časti by bolo vhodné okrem vysokej zelene popri plote cintorína 
v rámci jeho areálu postupne riešiť aj mohutnejší pás vysokej zelene v rámci 
ochranného pásma cintorína. Toto je však skôr záležitosťou podrobnejšieho riešenia 
výrobno-obslužnej zóny navrhovanej podľa ÚPN mesta v priestore dnešného PD 
Hlohovec. 

                                                 
8  UŠ odporúča s touto možnosťou uvažovať pri zapĺňaní priestoru novej časti cintorína a priestor v oblasti 

navrhovaného vyústenia pešej lávky predbežne pre pochovávanie nevyužívať. 
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6.3. NÁVRH ETAPIZÁCIE VÝSTAVBY 

Z hľadiska etapizácie výstavby riešenie počíta s postupným budovaním cintorína 
v smere od Nitrianskej ulice. 

V I. etape je navrhované využiť územie v nadväznosti na najnovšiu časť cintorína 
a vytvoriť vstup do areálu od Nitrianskej ulice a prepojenie s existujúcim cintorínom 
po zjazdnom chodníku vedúcom popri severovýchodnom okraji židovského cintorína. 
V rámci tejto etapy sa počíta i s vybudovaním parkoviska, ktoré by poskytlo možnosť 
pre odstavenie áut návštevníkov cintorína aj pre obyvateľov priľahlého sídliska. 
V prvej etape sa predpokladá vytvorenie priestoru pre cca 1124 hrobových miest.  

V II. etape riešenie počíta s rozšírením areálu cintorína až k úpätiu kalvárie 
a vytvorením druhého prepojenia s existujúcim cintorínom. Navrhnuté je predĺžiť 
chodník vedúci v súčasnosti do novej časti cintorína poza objekty urnových stien. 
Toto prepojenie umožní vznik uceleného okruhu umožňujúceho prístup 
pre návštevníkov tak v smere od kalvárie ako i od Domu smútku a zjednoduší 
obsluhu areálu. V II. etape rozšírenia návrh predpokladá vznik cca 603 hrobových 
miest.  

Ako s poslednou etapou rozširovania cintorína sa ráta s vybudovaním časti 
priliehajúcej k Šafárikovej ulici. V rámci tejto etapy je navrhnuté realizovať novú 
prístupovú komunikáciu zo Šafárikovej ulice a vytvoriť nový vstup do areálu cintorína. 
V nadväznosti naň je navrhnuté parkovisko, ktorá by umožnilo odstavenie vozidiel 
pre návštevníkov cintorína. Predpokladaná kapacita III. etapy rozšírenia je cca 743 
hrobových miest. 

Priestorové vymedzenie navrhovanej etapizácie zobrazuje nasledujúca schéma: 
 
Obr. 6.3-1 Navrhovaná etapizácia výstavby/využívania navrhovaného rozšírenia 

cintorína 
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Navrhovaná etapizácia predstavuje orientačný postup výstavby a je potrebné ju 
aktualizovať podľa aktuálnych potrieb rozvoja cintorína, komunikačnej siete, či plôch 
statickej dopravy.   
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7. NÁVRH FUNKČNEJ A PRIESTOROVEJ REGULÁCIE A 
PODMIENOK VYUŽITIA ÚZEMIA 

Pre potreby funkčnej a priestorovej regulácie je riešené územie rozdelené 
na urbanistické bloky. Pre dané urbanistické bloky sú stanovené regulatívy 
funkčného využitia aj priestorového usporiadania územia. 

Vymedzenie urbanistických blokov je zobrazené vo výkrese č.7 Funkčná 
a priestorová regulácia územia a návrh VPS 

7.1. REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 

Navrhované regulatívy funkčného využitia územia spodrobňujú funkčné využitie 
stanovené ÚPN mesta Hlohovec v znení ZaD. 

V riešenom území sú vymedzené nasledujúce druhy funkčného využitia územia: 

C Plochy cintorína 
Charakteristika 

Plocha slúžiaca na umiestnenie plôch a zariadení cintorína 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. hrobové miesta, urnové steny 
2. zariadenia slúžiace prevádzke cintorína (dom smútku, technické zázemie, 

administratíva...) 
3. pamätníky a memoriálne areály v zeleni 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. pešie komunikácie 
2. zariadenia občianskej vybavenosti slúžiace návštevníkom cintorína (predajne kvetov, 

nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia,...) 
3. obslužné komunikácie 
4. plochy zelene 
5. zariadenia drobnej architektúry a mobiliáru slúžiace primárnej funkcii (lavičky, 

odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.) 
6. menšie sakrálne stavby slúžiace primárnej funkcii (cintorínske kaplnky) 
7. nevyhnutné plochy technického vybavenia 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. fotovoltické zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti 

stavieb v bloku 
2. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu cintorína 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. iné ako prípustné funkčné využitie 
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B  Bývanie v bytových domoch 
Charakteristika 

Prostredie charakteristické viacpodlažnou zástavbou bytových domov a významným 
podielom poloverejného prostredia s vysokým podielom zelene a plôch pre šport 
a rekreáciu. 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. bývanie v bytových domoch. 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. zariadenia občianskej vybavenosti (obchod, služby, administratíva, verejné stravovanie, 

výrobné služby,... ) umiestnené v parteri bytových domov nerušiace svojou prevádzkou 
ich obyvateľov 

2. obslužné komunikácie 
3. pešie a cyklistické komunikácie 
4. nevyhnutné plochy technického vybavenia územia 
5. líniová a plošná zeleň 
6. plochy a zariadenia pre šport a rekreáciu pre obyvateľov územia 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii 

alebo obvodovom plášti stavieb v bloku 
2. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu bloku 
3. podzemné garáže 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. iné ako prípustné funkčné využitie 
 

OV  Plochy ob čianskej vybavenosti 
Charakteristika 

Územie urbanistického bloku slúži primárne na umiestňovanie zariadení občianskeho 
vybavenia. 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. administratívne budovy  
2. zariadenia občianskej vybavenosti (obchodné zariadenia, zariadenia služieb, zariadenia 

verejného stravovania, prechodného ubytovania,...) 
3. nevýrobné služby 
4. sklady viažuce sa na prevádzku zariadení občianskej vybavenosti 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
2. príslušné pešie, cyklistické, obslužné komunikácie  
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia, vrátane zariadení technického vybavenia 

integrovaných v objektoch občianskej vybavenosti 
4. líniová a plošná zeleň 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. nerušivé prevádzky výrobných služieb 
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2. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii 
alebo obvodovom plášti stavieb v bloku, 

3. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu bloku. 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. iné ako prípustné funkčné využitie 

 

PO  Plochy zariadení požiarnej ochrany 
Charakteristika 

Územie urbanistického bloku slúži primárne na umiestnenie zariadení požiarnej 
ochrany. 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. zariadenia požiarnej ochrany  

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia 
2. príslušné pešie, cyklistické, obslužné komunikácie  
3. nevyhnutné plochy technického vybavenia 
4. líniová a plošná zeleň 
5. zariadenia občianskej vybavenosti (obchodné zariadenia, zariadenia služieb, zariadenia 

verejného stravovania, prechodného ubytovania,...) neobmedzujúce prevádzku 
zariadení požiarnej ochrany 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. služobné byty  
2. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii 

alebo obvodovom plášti stavieb v bloku 
3. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu bloku 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. iné ako prípustné funkčné využitie 

 

TI  Plochy technickej vybavenosti 
Charakteristika 

Plochy slúžiace na umiestnenie zariadení technického vybavenia územia.  

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. stavby a zariadenia pre zásobovanie elektrickou energiou 
2. stavby a zariadenia pre zásobovanie vodou  

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. stavby a zariadenia pre zásobovanie teplom  
2. stavby a zariadenia pre odvádzanie odpadových vôd 
3. stavby a zariadenia pre zásobovanie plynom 
4. stavby a zariadenia pôšt a telekomunikácií 
5. príslušné pešie a obslužné komunikácie  
6. líniová a plošná zeleň 

 



Urbanistická štúdia rozšírenia mestského cintorína v Hlohovci 
 

AUREX spol. s.r.o. Bratislava, február 2014  24 
 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. fotovoltické elektrárne a zariadenia umiestnené na strešnej konštrukcii alebo 

obvodovom plášti stavieb v bloku 
2. zariadenia odpadového hospodárstva slúžiace pre obsluhu zariadení technickej 

vybavenosti 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. iné ako prípustné funkčné využitie 

D  Plochy statickej dopravy 
Charakteristika 

Plochy určené pre umiestnenie plôch a zariadení statickej dopravy (parkoviská 
hromadné garáže). 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. parkoviská 
2. hromadné garáže 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. obslužné komunikácie 
2. pešie a cyklistické komunikácie 
3. plochy zelene 

Podmiene čne vhodné (prípustné) funkcie 
1. zariadenia technického vybavenia potrebné pre obsluhu priľahlého územia 
2. zariadenia odpadového hospodárstva potrebné pre obsluhu priľahlého územia 

(stanovištia na zberné nádoby na odpad) 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 
1. individuálne garáže 
2. iné ako prípustné funkčné využitie 

 

VP  Plochy verejných priestorov 
Charakteristika 

Plochy určené pre umiestnenie obslužných komunikácií, plôch statickej dopravy, 
peších a cyklistických komunikácií ako aj plôch verejnej zelene. 

� PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: 

Dominantné (primárne) funkcie 
1. pešie a cyklistické komunikácie 
2. obslužné komunikácie 
3. plochy zelene 

Vhodné (konvenujúce) funkcie 
1. parkoviská 
2. zariadenia technického vybavenia potrebné pre obsluhu priľahlého územia 
3. zariadenia odpadového hospodárstva potrebné pre obsluhu priľahlého územia 

(stanovištia na zberné nádoby na odpad) 

� NEPRÍPUSTNÉ FUNKCIE:  
1. iné ako prípustné funkčné využitie 
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7.2. REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 

Regulatívy priestorového usporiadania územia sú stanovené pre jednotlivé 
urbanistické bloky. Maximálna intenzita využitia územia je regulovaná stanovením 
maximálneho koeficientu zastavanosti, maximálnej výšky zástavby, maximálneho 
indexu podlažných plôch, maximálneho koeficientu stavebného objemu 
a minimálneho koeficientu zelene. 

Koeficient zastavanosti, maximálna výška zástavby, index podlažných plôch 
a koeficient stavebného objemu sa určia vo vzťahu ku každej z plôch určených 
na zastavanie ležiacej v danom urbanistickom bloku. 

Koeficient zelene sa určí vo vzťahu k urbanistickému bloku ako celku. 

Pre urbanistické bloky, neslúžiace pre umiestnenie cintorína, ležiace v ochrannom 
pásme cintorína nie sú stanovené regulatívy intenzity využitia územia (koeficient 
zastavanosti, maximálna výška zástavby, index podlažných plôch, koeficient 
stavebného objemu), keďže v zmysle § 15 zákona č.131/2010 Z.z o pohrebníctve 
v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, 
ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. Návrh ráta so zachovaním 
existujúcich budov v tomto území. 

Urbanistická štúdia spodrobňuje priestorovú reguláciu územia stanovením 
podmienok pre umiestnenie jednotlivých stavieb na pozemku. Táto regulácia je 
vyjadrená stanovením stavebnej čiary, ktorá zároveň vymedzuje plochu určenú 
na zastavanie v rámci jednotlivých pozemkov. 

Koeficient zastavanosti 
Je pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou pozemku. 

Maximálna výška zástavby 
Maximálna výška zástavby je vyjadrená maximálnym počtom nadzemných podlaží. 
Maximálnu výšku zástavby je možné prekročiť o jedno ustupujúce podlažie alebo o výšku 
šikmej strechy s maximálne jedným využiteľným podkrovným podlažím. 

Index podlažných plôch 
Index podlažných plôch je pomer medzi plochou nadzemných podlaží a plochou 
pozemku. 

Koeficient stavebného objemu 
Koeficient stavebného objemu udáva, koľko m3 stavby (nadzemných aj podzemných častí) je 
prípustných umiestniť na 1 m2 plochy pozemku. 

Koeficient zelene 
Je pomer medzi plochou zelene a plochou pozemku. 

Vymedzenie pojmov pre ú čely uplatnenia navrhnutej regulácie 

Plocha ur čená na zastavanie  
Plocha určená na zastavanie je plocha ohraničená stavebnou čiarou. 
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Stavebná čiara 
Stavebná čiara vymedzuje hranicu plochy určenej na zastavanie. Pred stavebnú čiaru môžu 
vystupovať arkiere, markízy, rímsy alebo iné konštrukcie primerané rozsahom a tvarom, 
ktoré sú súčasťou hlavného objemu objektu, maximálne však o 1500 mm.  

Budova 
Budova je priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba, vrátane podzemných 
priestorov, ktorá je stavebno-technicky vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat a vecí. 
Za budovu sa považujú aj zastrešené trojrozmerné konštrukcie, ktoré nemajú všetky steny 
alebo sú bez stien. 

Plocha zastavaná budovami 
Za plochu zastavanú budovami sa považuje pôdorysný priemet všetkých častí budovy 
nachádzajúcich sa nad úrovňou upraveného terénu do vodorovnej roviny.  
Do plochy zastavanej budovami sa nezaratúva priemet konštrukcií, ktoré neohraničujú 
uzatvorený priestor (rímsa, presah strechy, markíza,...). Úroveň terénu je definovaná plochou 
určenou prienikom základne budovy a priliehajúceho upraveného terénu. Do plochy 
zastavanej budovami sa nezapočítava priemet spevnených plôch. 

Nadzemné podlažie 
Za nadzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy maximálne 
800 mm pod najnižšou úrovňou upraveného terénu priliehajúceho k budove. 
Pri rôznych výškových úrovniach podlahy sa priemerná úroveň podlahy určí váženým 
priemerom jednotlivých výškových úrovní podláh celého podlažia. 

Ustupujúce podlažie 
Ustupujúce podlažie je posledné podlažie, ak jeho zastavaná plocha je menšia ako 50 % 
zastavanej plochy predchádzajúceho (predposledného) podlažia. 

Plocha zelene 
Plochou zelene sa rozumie nespevnená plocha na úrovni upraveného terénu, nezasahujúca 
do plochy zastavanej budovami, pokrytá zeleňou, s hrúbkou pôdneho substrátu min. 1 meter.  

* 
Stanovené regulatívy sú vyznačené v grafickej časti UŠ, vo výkrese č. 7 - Funkčná 
a priestorová regulácia územia a návrh VPS. 

7.3. PODMIENKY VYUŽITIA ÚZEMIA 

1) budovy i verejné priestory riešiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

2) pri výstavbe nových budov sú ich majitelia povinní zaistiť potrebné plochy 
statickej dopravy, vyplývajúce z ustanovení STN 73 6110/Z1 

3) pred realizáciu rozšírenia cintorína zabezpečiť geologický prieskum, ktorý overí 
možnosť odvádzania dažďových vôd do vsaku 

7.3.1.  Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb 

1) napojenie na verejnú komunikáciu 

2) napojenie na verejný vodovod 

3) napojenie na verejnú kanalizáciu 
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4) napojenie na NN rozvod elektrickej energie 

7.3.2.  Regulatívy umiestnenia verejného dopravného  vybavenia  
1) zabezpečiť napojenie jednotlivých pozemkov na miestne komunikácie v zmysle 

navrhnutej koncepcie 

2) navrhované úpravy realizovať v súlade s platnými právnymi predpismi a STN  

3) zabezpečiť potrebné plochy statickej dopravy, vyplývajúce z ustanovení STN 73 
6110/Z1 

7.3.3.  Regulatívy umiestnenia verejného technickéh o vybavenia 

1) vedenia technickej infraštruktúry umiestňovať v rámci verejného priestoru, 
v maximálnej miere v rámci navrhovaných plôch zelene 

2) napojenie na jednotlivé vedenia technickej infraštruktúry realizovať v zmysle 
navrhnutej koncepcie 

3) usporiadanie vedení v uličnom koridore riešiť v súlade s platnou STN 73 6005 
Priestorová úprava vedení technického vybavenia 

4) zabezpečenie požiarnej vody riešiť v zmysle platnej STN 73 0873 

7.3.4.  Regulatívy starostlivosti o životné prostre die  
1) pri stavebnej činnosti dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny 

2) odporúčané druhové zloženie pre výsadbu drevín v lokalite – dreviny druhovo 
blízke potenciálne prirodzenej vegetácii 

3) podporovať využitie obnoviteľných zdrojov energie 

4) rešpektovať platnú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia 

5) zabezpečiť separovaný zber komunálneho odpadu s cieľom znížiť jeho množstvo  

6) zabezpečiť likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním 

7.3.5.  Regulatívy za členenia stavieb do okolitej zástavby a ostatnej  
                    krajiny  
Riešené územie sa nachádza v blízkosti centra mesta v nadväznosti na areál 
existujúceho cintorína. Centrálnu časť územia tvorí prevažne orná pôda využívaná 
na poľnohospodárske účely. Táto časť územia je zároveň vyčlenená na rozšírenie 
cintorína. Jedná sa o svažité územie orientované na severovýchod. 

Začlenenie stavieb do okolitej zástavby a ostatnej krajiny je zabezpečené regulatívmi 
funkčného a priestorového usporiadania vyjadrujúcimi funkciu i základné priestorové 
usporiadanie zástavby v riešenom území. 

7.3.6.  Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení  
  stavby  
Urbanistická štúdia nevymedzuje žiadne stavby, pre ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie 
o umiestnení stavby. 
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7.3.7.  Požiadavky na delenie a sce ľovanie pozemkov  
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov pre realizáciu rozšírenia cintorína 
budú spracované Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov v následnom 
stupni, na základe podrobnejšej dokumentácie. 

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov pre líniové stavby (komunikácie 
a technická infraštruktúra) budú spracované Geometrickým plánom na oddelenie 
pozemkov pre výstavbu v následnom stupni, podľa konkrétnych potrieb, na základe 
podrobnejšej dokumentácie. 

7.3.8.  Zásady architektonického riešenia stavieb 

Urbanistická štúdia nestanovuje špecifické požiadavky pre architektonické riešenie 
budov. Budovy musia byť riešené s ohľadom na začlenenie do okolitého prostredia 
a charakter existujúcich budov v okolí. 

Pre všetky typy funkčného využitia územia je v prvom rade potrebné rešpektovať 
všeobecné podmienky stanovené stavebným zákonom, jeho vykonávacími 
vyhláškami ako aj ostatnými stavebnými predpismi a STN. Potrebné je najmä 
dodržiavať požadované minimálne odstupy budov podľa príslušných noriem. 

Architektonické stvárnenie stavebných objektov, ako aj dizajnérske riešenie detailov 
a prvkov priľahlých priestranstiev k budovám, musí spĺňať kritérium vysokej kvality 
zodpovedajúcej prostrediu s pietnym charakterom a celomestským významom. 

Pri stavebných objektoch je vhodné uplatniť prvky modernej architektúry a drobnú 
mierku stavieb a fasád. Neprípustné sú montované a prefabrikované stavby, 
provizórne prístrešky, búdky, ale aj veľkorozmerné presklené fasády.  

Štruktúra a farebnosť objektov by mala byť prispôsobená objektom v priliehajúcej 
novej časti cintorína. 

Uplatniť je potrebné aj vhodnú formu oplotenia rozširovanej časti cintorína, ktoré by 
nemalo tvoriť funkčnú (pohyb živočíchov) ani tvrdú optickú bariéru (súvislé vysoké 
murované oplotenie). Optické oddelenie od okolitého územia by malo byť 
dosahované skôr doplnkovou výsadbou líniovej zelene (živých plotov). 

Odporúčané je použitie kovových mrežových plotov, prípadne pevných pletivových 
plotov. Pri použití dreveného alebo murovaného oplotenia je potrebné uvažovať 
s minimálne 25 % transparentných plôch. 

Neprípustné je použitie plechového alebo plastové oplotenia a brán. 

Navrhované pešie komunikácie (chodníky) by mali byť realizované zo zámkovej 
dlažby farebne rozlíšenej podľa významu. Odlišnou dlažbou by mali byť zdôraznené 
uzlové komunikačné body s koncentráciou zelene. Niektoré vedľajšie chodníčky by 
mohli byť tvorené farebne prispôsobenými kamennými kobercami na pevnom 
podklade. 

 



Urbanistická štúdia rozšírenia mestského cintorína v Hlohovci 
 

AUREX spol. s.r.o. Bratislava, február 2014  29 
 

8. VYMEDZENIE POZEMKOV  
PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVEBNÚ 
UZÁVERU A NA VYKONANIE ASANÁCIE V ÚZEMÍ 

8.1. VYMEDZENIE POZEMKOV PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVB Y 

Pre uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné v zmysle § 108 
a následných paragrafov zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (Stavebný zákon) v znení jeho neskorších predpisov pozemky, stavby 
a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť 
rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť"). 

8.1.1.  Verejnoprospešné stavby dopravného vybaveni a 

Stavby cestných komunikácií 

D1 – príjazdová komunikácia k areálu cintorína 

D2 – príjazdové komunikácie k hromadnej garáži 

D3 – chodník pozdĺž areálu cintorína 

D4 – príjazdová komunikácia k areálu cintorína zo Šafárikovej ulice 

D5 – chodník k vstupu do cintorína zo Šafárikovej ulice 

Stavby pre statickú dopravu 

DS1 – hromadná parkovacia garáž 

DS2 – parkovisko pred vstupom do cintorína z Nitrianskej ulice 

DS3 – parkovisko pred vstupom do cintorína zo Šafárikovej ulice 

8.1.2.  Verejnoprospešné stavby technického vybaven ia 

Zásobovanie vodou 

V1 – preložka výtlačného potrubia do vodojemu  

V2 – navrhované vedenia verejného vodovodu 

Odkanalizovanie  
K1 –  navrhované trasy verejnej kanalizácie 

Zásobovanie elektrickou energiou 

E1 - navrhované NN rozvody el. energie 

Zásobovanie plynom 

P1 – preložka STL plynovodu 

8.1.3.  Ostatné verejnoprospešné stavby  

C1 – rozšírenie mestského cintorína 
 

8.2. VYMEDZENIE POZEMKOV PRE STAVEBNÚ UZÁVERU 

Urbanistická štúdia nenavrhuje vyhlásenie stavebnej uzávery v riešenom území. 
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8.3. VYMEDZENIE POZEMKOV PRE VYKONANIE ASANÁCIE 

Urbanistická štúdia nenavrhuje asanáciu existujúcich budov v riešenom území.  
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9. URČENIE POZEMKOV, KTORÉ NEMOŽNO ZARADI Ť 
MEDZI STAVEBNÉ POZEMKY 

V zmysle § 43h stavebného zákona sa stavebným pozemkom rozumie časť územia 
určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny, alebo územným 
rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou.  

Urbanistická štúdia nevymedzuje v riešenom území plochy, ktoré by v ÚPN mesta, 
mali byť vyňaté z plôch určených na zastavanie. 
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10. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO 
VYBAVENIA  

10.1. ŠIRŠIE DOPRAVNÉ VZŤAHY 

Riešené územie urbanistickej štúdie sa nachádza v centrálnej časti mesta v blízkosti 
križovania ciest II/507 a II/513 prechádzajúcich mestom.  

Dopravnú polohu riešeného územia charakterizujú vzťahy územia k prvkom 
nadradenej komunikačnej sústavy. Tieto definujú základné vzťahy dnešného 
i výhľadového dopravného režimu.  

Zámerom mesta je vybudovanie obchvatu, ktorý by vyššie uvedené cesty II.triedy 
umožnil previesť mimo centrum mesta, a tým odklonil aj po nich prechádzajúcu 
tranzitnú dopravu.  

Determinujúcim prvkom dopravných väzieb na nadradenú komunikačnú sieť sa  
v riešenom území stáva založená komunikačná sieť miestnych komunikácií. 
Nadradený systém komunikačnej siete v širšom území tvoria zberné a obslužné 
komunikácie celomestského i miestneho významu, ktoré sprostredkúvajú v rôznom 
dopravno-urbanistickom význame medziobvodové dopravné vzťahy. Dopravné 
systémy, ktorých priemet presahuje úroveň sídliska Nitrianska, sa viažu v riešenom, 
ako aj v dopravno-prevádzkovo súvisiacom území na systémy automobilovej 
dopravy. Vzhľadom na súčasné usporiadanie prvkov komunikačnej sústavy 
dochádza k čiastočnej agregácii mestských a miestnych dopravných vzťahov 
s dopadom aj na dotknuté územie rozšírenia cintorína riešené v UŠ.  

Dopravne a funkčne nadradenú sieť dopravnej infraštruktúry v území reprezentujú 
miestne komunikácie funkčnej triedy B2 vedené po ulici Nitrianskej a Šafárikovej 
a miestne komunikácie funkčnej triedy C3 zabezpečujúce prístup k existujúcim 
objektom a sprístupňujúce plochy statickej dopravy.  

Charakterizovanie funkčného významu dotknutých komunikácií sídliska Nitrianska 
možno odvodiť z ich významu v rámci celosídelného usporiadania komunikačného 
systému. V hodnotení z hľadiska urbanisticko-dopravnej funkcie možno ulicu 
Nitriansku a Šafárikovu v prieťahu sídliskom zaradiť do funkčnej skupiny  
„B“ – miestne komunikácie zberné s priamou obsluhou územia. Podľa dopravného 
významu ich môžeme začleniť do úrovne obslužných komunikácií funkčnej triedy 
"B2" – mestská trieda spoločenského významu s funkciou dopravno-obslužnou 
s väzbou na extravilán.  

Napojenie systému mestskej hromadnej dopravy dopĺňa základné charakteristiky 
a funkcie dopravnej väzby riešeného územia na prvky dopravnej infraštruktúry mesta 
Hlohovec. Väzby hromadnej dopravy na ostatnú dopravnú infraštruktúru mesta sa 
dajú odvodiť z pohľadu súčasného stavu i z pohľadu potenciálnych rozvojových 
zámerov systému hromadnej dopravy mesta Hlohovec. Systém hromadnej dopravy 
je v súčasnosti (a zrejme aj v budúcnosti bude) tvorený autobusovou dopravou 
prevádzkovanou po Nitrianskej ulici s dochádzkovou pešou dostupnosťou k areálu 
cintorína nepresahujúcou z okraja riešeného územia cca 200 m (2 zastávky verejnej 
dopravy v blízkosti riešeného územia).  
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Časová pešia dostupnosť z uvedených zastávok reprezentuje izochrónu dostupnosti 
cca 5 min. a je vyznačená v grafickej časti, vo výkrese č. 4 – Verejné dopravné 
vybavenie. 

10.2. DOPRAVNO-URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti mesta Hlohovec. V dotyku s ním 
prechádzajú Nitrianska a Šafárikova ulica.  

Účelom riešenia je navrhnúť optimálny spôsob dopravnej obsluhy areálu cintorína 
ako aj vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie potrebných plôch statickej dopravy 
pre obyvateľov priľahlého sídliska na Nitrianskej ulici. 

10.2.1. Komunika čný systém 

Základné východiskové predpoklady návrhu komunikačného systému vychádzajú  
z rešpektovania dopravných vzťahov a už založenej komunikačnej štruktúry mesta, 
ako aj sídliska Nitrianska.  

Nadradenými komunikáciami zostávajú ulice Nitrianska a Šafárikova. Dopravné 
riešenie areálu cintorína rešpektuje dopravno-urbanistickú úroveň obslužnej 
komunikácie funkčnej triedy „C3“, ktorej dopravné charakteristiky sa viažu na jej 
súčasný stav a jestvujúce šírkové usporiadanie ako dvojpruhovej smerovo 
nerozdelenej prístupovej komunikácie. Navrhovaný spôsob dopravnej obsluhy areálu 
cintorína vychádza z cieľového prerozdelenia dopravných väzieb v riešenom území, 
predovšetkým vo vzťahu k sídlisku Nitrianska s cieľom homogenizácie šírkového 
usporiadania komunikácií.  

Spôsob dopravnej obsluhy areálu cintorína navrhovaný v UŠ vychádza z princípu 
diverzifikácie hlavných dopravných vstupov do územia. Tieto sú orientované 
do dvoch polôh, a to do severovýchodnej (zo sídliska Nitrianska, resp. z Nitrianskej 
ulice) a juhozápadnej (zo Šafárikovej ulice). 

10.2.1.1  Zásady koncepčno-technického riešenia 

Komunikačná sieť riešeného územia je navrhnutá v zmysle STN 73 6110 
"Projektovanie miestnych komunikácií" a STN 73 6056 "Odstavné a parkovacie 
plochy cestných vozidiel".  

Základnú komunikačnú sieť zabezpečujúcu napojenie plochy cintorína tvoria 
obslužné komunikácie vedúce zo sídliska Nitrianska a zo Šafárikovej ulice. 
Parkovanie vozidiel je riešené na parkovacích plochách situovaných vo väzbe 
na navrhované vstupy do areálu cintorína, mimo plochy komunikácií. Chýbajúcu 
potrebu parkovacích miest pre existujúce bytové domy navrhuje UŠ zabezpečiť  
v hromadnej garáži v južnej časti riešeného územia. 

10.2.1.2  Navrhované kapacity 

Obslužná komunikácia zo Šafárikovej ulice napája západný sektor novo navrhovanej 
časti cintorína na ulicu Šafárikovu a následne na ostatnú komunikačnú sieť mesta. 
Komunikácia v dĺžke cca 130 m zabezpečí príjazd k vstupu do cintorína 
a na nadväzujúce parkovisko. UŠ uvažuje s výhľadovým využitím uvedenej 
komunikácie pre prepojenie sídliska na Nitrianskej ulici so Šafárikovou ulicou 
a dopravnú obsluhu polyfunkčnej výrobno-obslužnej zóny v areáli terajšieho 
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Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec podľa ÚPN mesta. Komunikácia je 
navrhnutá vo funkčnej triede C3 - miestna obslužná, v kategórii MO 7,5/30.  

Z dôvodu minimalizácie záberov pôdy je komunikácia navrhnutá v zmysle STN 
73 6110 ako komunikácia dvojpruhová v nasledovnom šírkovom usporiadaní:  
• jazdný pruh    2 x 2,75 = 5,50m  
• bezpečnostný odstup   2 x 0,50 = 1,00m 
• hl. dopr. priestor               6,50m 
• chodník (jednostranný)  1 x 1,50 = 1,50m 
• dopravný priestor spolu        8,00m 

Komunikácia je lemovaná ľavostranným chodníkom šírky 1,50 m. Polomery cestných 
obrubníkov v mieste vjazdu na parkovisko sú navrhované v hodnotách R = 6,0 m, 
pri napojení výhľadovej komunikácie do areálu PD R=9,0 m.   

Výškové riešenie komunikácie rešpektuje jestvujúci pozdĺžny a priečny sklon priľahlej 
časti Šafárikovej ulice. Lomy zmeny nivelety budú riešené vydutými a vypuklými 
parabolickými oblúkmi v zmysle príslušných článkov STN.  

Priečny sklon vozovky je navrhovaný ako jednostranný v základnom sklone 2 % 
smerom k obrubníku, sklon pláne je navrhovaný 3,0 %. Priečny sklon chodníkov je 
riešený ako jednostranný v sklone 2 % smerom k vozovke, prípadne k zelenému 
pásu.  

Obslužná komunikácia zo sídliska Nitrianska je navrhnutá jednak v koridore 
obslužnej komunikácie sídliska (začiatočný úsek komunikácie je situovaný 
v úrovňovej križovatke s Nitrianskou ulicou), jednak v koridore existujúcej účelovej 
provizórnej komunikácie slúžiacej pre prístup do posledne realizovanej časti 
existujúceho cintorína (koncový úsek je situovaný pri navrhovanom východnom 
vstupe cintorína. Priestorová poloha komunikácie je riešená s ohľadom na polohu 
bytových domov a objektov trafostanice (TS) a odovzdávacej stanice tepla (OST) 
na sídlisku. Smerové vedenie je tvorené priamkami a oblúkmi s polomermi R = 9 m 
a R = 12m. Komunikácia je navrhnutá vo funkčnej triede C3 - miestna obslužná, 
v kategórii MO 7,5/30.  

Komunikácia je navrhnutá v zmysle STN 73 6110 ako komunikácia dvojpruhová  
v nasledovnom šírkovom usporiadaní:  
• jazdný pruh    2 x 2,75 = 5,50 m  
• bezpečnostný odstup   2 x 0,50 = 1,00 m 
• hl. dopr. priestor               6,50 m 
• chodník (jednostranný)  2 x 2,00 = 4,00 m 
• dopravný priestor spolu        10,50 m 

Komunikácia je lemovaná chodníkmi šírky 2,00 m. Polomery cestných obrubníkov  
v križovatke sú navrhované v hodnotách R = 6,0 m.   

Jestvujúcu komunikáciu k areálu hasičskej stanice HaZZ a Vodárenských 
a technických služieb, s.r.o. Hlohovec navrhuje UŠ ponechať v súčasnej podobe. 
Pozdĺž nej uvažuje UŠ s vybudovaním chodníka, ktorý by zabezpečil prístup 
pre návštevníkov cintorína prichádzajúcich zo Šafárikovej ulice. S využitím 
komunikácie pre sprístupnenie parkoviska pri cintoríne sa z dôvodu možnej kolízie 
s výjazdom hasičských vozidiel z hasičskej stanice neuvažuje. Začiatočný úsek 
komunikácie je situovaný v priesečníku so Šafárikovou ulicou. Smerové vedenie je 
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tvorené priamkou. Komunikácia je navrhnutá vo funkčnej triede C3 - miestna 
obslužná, v kategórii MO 6/30.  

Existujúcu komunikáciu v zmysle STN 73 6110 charakterizujeme ako komunikáciu 
dvojpruhovú v nasledovnom šírkovom usporiadaní:  
• jazdný pruh    2 x 2,50 = 5,00 m  
• bezpečnostný odstup   2 x 0,50 = 1,00 m 
• hl. dopr. priestor                6,00 m 
 
Pozdĺž juhovýchodného okraja navrhovaného rozšírenia areálu cintorína ráta UŠ 
s peším prepojením Šafárikovej ulice so sídliskom Nitrianska. Komunikácia je 
navrhnutá vo funkčnej triede D3 s dopravným priestorom šírky 1,50 m. 
 
Výhľadovo riešenie počíta s overením možnosti prepojenia Šafárikovej ulice 
so sídliskom na Nitrianskej ulici. Uvedené riešenie bude potrebné zdokumentovať 
v podrobnejšej projektovej dokumentácii s dôrazom najmä na výškové vedenie 
komunikácie a vplyv zmeny organizácie dopravy na obytné prostredie sídliska 
na Nitrianskej ulici. 

10.2.1.3  Konštrukcie 

Konštrukciu vozoviek komunikácií a pojazdievaných častí parkovísk navrhuje UŠ 
realizovať s obrusnou vrstvou z asfaltového betónu. Plochy chodníkov a parkovacích 
miest navrhuje realizovať zo zámkovej dlažby farebne rozlíšenej. Hrúbky konštrukcií 
a skladba jednotlivých technologických vrstiev budú predmetom riešenia v rámci 
projektovej dokumentácie. 

10.3. HROMADNÁ DOPRAVA 

Navrhované riešenie zachováva existujúci spôsob obsluhy riešeného územia 
verejnou autobusovou dopravou. Hlavné trasy dopravného systému mestskej 
hromadnej dopravy (MHD) sú vedené po Nitrianskej ulici. Jedna zastávka MHD je 
lokalizovaná pred vstupom do starej časti cintorína zo strany Nitrianskej ulice, 
druhá v centrálnej časti sídliska, kde nadväzuje na priečne pešie prepojenia.  

10.4. STATICKÁ DOPRAVA 

Riešenie statickej dopravy vytvára koncepčné východiská pre riešenie 
prevádzkových väzieb a zásadným spôsobom ovplyvňuje a determinuje intenzitu 
a spôsob využitia rozvojových plôch.  

Riešenie sa dotýka statickej dopravy v jestvujúcich stabilizovaných častiach sídliska 
Nitrianska a zabezpečenia potreby statickej dopravy pre areál cintorína.  

Princípom riešenia je celkové uspokojenie potrieb statickej dopravy v rámci 
riešeného územia. V UŠ navrhované plochy statickej dopravy sa z veľkej časti 
stávajú plochami funkčne previazanými so zdrojovými miestami s prevahou obytných 
a obslužných aktivít. Navrhované parkoviská (najmä parkovisko zo strany Nitrianskej 
ulice) budú, s ohľadom na predpokladanú intenzitu využitia pre potreby cintorína, 
v prevažnej časti roka využívané aj pre potreby parkovania obyvateľov sídliska 
na Nitrianskej ulici. Nároky na statickú dopravu a možnosti ich uspokojenia sú 
jedným zo základných predpokladov regulujúcich investičnú činnosť v rozvojových 
územiach. 
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10.4.1. Základné údaje 
 

• funkčná trieda       parkovacie miesta pre vozidlá skupiny 1 
• kategória      podskupina O2 

10.4.2.   Dimenza čné predpoklady 

Na sídlisku Nitrianska sú existujúce byty rôznych veľkostných kategórií: 

V zmysle  STN 73 4301 "Budovy na bývanie" a STN 73 6110/Z1 je počet potrebných 
parkovacích miest stanovený nasledovne: 
 

Byty:   
• 3 izbové byty (2,5 obyv./2 st./byt)     = 278 bytov    - 556 stojísk 
• 2 izbové byty  (1,5 obyv./1,5 st./byt) = 102 bytov    - 153 stojísk 
• 1 izbové byty  (1 obyv./1 st./byt)       =   60 bytov    -   60 stojísk 
• spolu                  440 bytov    - 769 stojísk 
 

• existujúce parkovacie miesta na sídlisku   - 316 stojísk 
 
Cintorín: 
• počet zamestnancov      7 
• existujúca plocha      6,2 ha 
• plocha ma rozšírenie      2,56 ha 
• spolu                 8,76 ha  

 
10.4.3.   Výpočet parkovacích plôch v zmysle STN 73 6110 / Z1 9  
 
Celkový počet parkovacích miest: N = O + P     
 
N = 1,1 x Oo + 1,1 x Po x kmp x kd  P = Pd + Pk 
kde 
kmp - regulačný koeficient mestskej polohy (lokálne centrá v MČ)           ⇒ kmp = 0,6 
kd   - súčiniteľ vplyvu deľby dopravnej práce (IAD : ostatné = 40 : 60)        ⇒ kd   = 1,0 
Oo  - základný počet odstavných stojísk (pri stupni automobilizácie 1:2,5) 
Po   - základný počet parkovacích stojísk  
O    - odstavné státia obyvateľov  
B    - počet obyvateľov (objekt s bytmi)  
P    - parkovacie státia (prevádzky a návštevníci objektu)  
Pd  - parkovacie státia dlhodobé  (zamestnanci, odstavné státia obyvateľov) 
Pk  - parkovacie státia krátkodobé  (návštevníci) 
Ps  - parkovacie státia (sídlisko) 
Pc  - parkovacie státia (cintorín) 
 
O   - odstavné státia obyvateľov            ⇒ 100% dlhodobé 
O = 1,1 x Oo = 1,1 x 769 = 845,90 ≅ 846 stojísk 
 
Pn  - parkovacie státia (návšteva obyvateľov)          ⇒ 100% krátkodobé 
Pn = 1,1 x Po  x kmp x kd  = 1,1 x (B/20) x kmp x kd   
Pn = 1,1 x 45,4 x 0,6 x 1,0 = 29,96 stojiska ≅ 30 stojísk   

                                                 
9  Platné od 11/2011. 
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Pz   - parkovacie státia (zamestnanci cintorína)          ⇒ 100% dlhodobé 
Pz = 1,1 x (7 / 7) x kmp x kd  =  
Pz = 1,1 x 0,7 x 0,6 x 1,0 = 0,46 stojiska ≅ 1 stojisko 
 
Pc   - parkovacie státia (návšteva cintorína)          ⇒ 100% krátkodobé 
Pc = 1,1 x (876.000 / 500) * kmp * kd  =  
Pc = 1,1 x 175,2 x 0,6 x 1,0 = 115,6 stojiska ≅ 116 stojísk  
 
Pc = Pc + Pz = 116 + 1   = 117 stojísk 
Ps = O  + Pn = 846 + 30 = 876 stojísk 
 
Pd = O + Pz = 846 + 1 = 847 stojísk 
Pk = Pc + Pn = 117 + 30 = 147 stojísk (zastupiteľnosť - 50%)       ⇒ Pk = 74 stojísk 
  
Celková potreba parkovacích miest v dotknutej lokalite bez zastupiteľnosti  
N = Pd + Pk 
N = 847 + 74 = 921 stojísk 
 
Maximálny potrebný počet odstavných a parkovacích miest pre riešenú lokalitu je 
stanovený výpočtom nasledovne:  
• odstavné státia (dlhodobé parkovanie - d)    847 stojísk 
• parkovacie státia (krátkodobé parkovanie - k)   74 stojísk   
• spolu (d + k)                 921 stojísk 

Nad rámec uvedených potrieb na sídlisku Nitrianska sú potreby bytového domu 
pri vstupe do cintorína, navrhovanej občianskej vybavenosti v objekte bývalej kotolne 
a rozostavaného objektu v centrálnej časti sídliska. Pri bytovom dome pri vstupe 
do cintorína sa uvažuje so zabezpečením potrebných plôch statickej dopravy 
na pozemku uvedeného bytového domu. Z pohľadu navrhovaných zariadení 
občianskej vybavenosti sa ráta s využitím zástupnosti parkovacím miest určených 
pre bývanie. Po dostavbe rozostavaného objektu na sídlisku bude potrebné zhodnotiť 
nároky na statickú dopravu v závislosti od funkčného využitia objektu. Navýšenie 
potrieb parkovacích miest bude predstavovať cca 20 nových miest.  

V súčasnosti sa na sídlisku nachádza cca 316 parkovacích miest. V súvislosti 
s navrhovanými nutnými úpravami komunikácií ako aj navrhovanými plochami 
a zariadeniami statickej dopravy UŠ ráta so zachovaním 288 miest v súčasnej 
podobe. Zvyšné miesta budú presunuté na navrhované parkoviská, resp. 
do navrhovanej hromadnej garáže. 

Pre potreby pokrytia nárokov na parkovacie miesta je potrebné zabezpečiť 
na navrhovaných plochách 653 stojísk.  
 
Disponibilné plochy umožňujú umiestniť v rámci navrhovaných parkovísk 274 
parkovacích miest pre potreby cintorína a časti nárokov sídliska Nitrianska.  

Zvyšné parkovacie miesta navrhuje UŠ umiestniť v hromadnej garáži (HG) - 
s uvažovanou kapacitou 389 parkovacích miest - lokalizovanej v južnej časti 
riešeného územia. Navrhovaná je s dva a pol až tromi nadzemnými a jedným 
podzemným podlažím. Sprístupnená bude po navrhovanej komunikácii vedenej po 
severovýchodnej strane parkoviska pred vstupom do cintorína (vjazd na 3. NP) 
a doplnkovými vstupmi budú jednosmerné vstupy zo súčasných obslužných 
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komunikácií zabezpečujúcich prístup do hromadnej garáže prednostne pre 
obyvateľov z existujúcich bytových domov (vjazdy na 1.NP). Okrem navrhovaného 
prístupu z obslužnej komunikácie k navrhovanému parkovisku, výhľadovo riešenie 
ráta s prepojením uvedenej komunikácie so Šafárikovou ulicou a s vybudovaním 
ďalšieho vstupu z tohto úseku komunikácie. Po dobudovaní tohto vstupu návrh 
predpokladá zjednosmernenie vjazdov a tým zjednodušenie dopravného napojenia 
garáže. 

V súvislosti s navrhovanou úpravou obslužnej komunikácie k cintorínu na sídlisku 
Nitrianska ako aj s jej využitím pre zabezpečenie príjazdu k hromadnej garáži 
navrhuje UŠ upraviť šírkové usporiadanie komunikácie, ktoré vyvolá i potrebu úpravy 
pripravovaného parkoviska pod OST. UŠ predpokladá zrušenie kolmých parkovacích 
stojísk umiestnených kolmo na prístupovú komunikáciu s počtom 5 PS, naopak 
navrhuje zvýšiť počet parkovacích stojísk na ploche pod OST z navrhovaných 19 
(z toho 1 pre ZP) na 21 (z toho 1 pre ZP). Vykrytie zvyšných 3 rušených parkovacích 
miest navrhuje UŠ v rámci parkoviska cintorína.  

Pre zabezpečenie prístupu k navrhovanej hromadnej garáži navrhuje UŠ zrušiť 
pozdĺžne parkovanie popri existujúcej obslužnej komunikácii v úseku od vjazdu 
z Nitrianskej ulice po vjazdy do navrhovanej hromadnej garáže a tieto  parkovacie 
miesta saturovať v navrhovanej hromadnej garáži.  

Alternatívnym riešením k navrhovanej hromadnej garáži je riešenie nedostatku 
parkovacích miest na sídlisku Nitrianska v rámci polyfunkčnej zóny navrhovanej 
v ÚPN mesta, vymedzenej v areáli poľnohospodárskeho družstva a na priľahlých 
plochách. Uvedené zóna umožňuje tak vybudovanie povrchových parkovísk ako aj 
hromadných garáží avšak dostupnosť k bytovým domom na Nitrianskej ulici sa 
pohybuje v rozmedzí 300 – 650 metrov, v závislosti od jej presného umiestnenia.   

V zmysle STN 73 6056 navrhuje UŠ parkovacie miesta pre vozidlá skupiny 1 -
podskupiny O2 pre radenie kolmé a šikmé (45o) s rozmermi min. 2,50 x 5,00 m. Pri 
vstupe zo strany sídliska Nitrianska navrhuje UŠ 1 parkovacie miesto pre autobus 
s rozmermi 12,00 x 3,50 m.  

V zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a STN 73 6056 je potrebné zabezpečiť 4 % 
(ale min. 1 miesto) z celkového počtu parkovacích miest pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZTP). Na základe dimenzačných predpokladov navrhuje UŠ zriadiť pre 
zdravotne ťažko postihnutých návštevníkov 8 stojísk s rozmermi 3,50 x 5,00 m 
v blízkosti vstupu do areálu cintorína (vchod do areálu musí byť riešený s možnosťou 
bezbariérového vstupu). 

10.2.4. Odvodnenie komunikácií a parkovacích plôch  
Spevnené plochy budú odvodnené jednostranným priečnym sklonom smerom 
k obrubníku so zaústením do navrhovanej cestnej kanalizácie. Sklon pláne navrhuje 
UŠ 3,0 %. 

10.2.5. Odporú čania a závery 

V ďalšej projektovej príprave je potrebné vypracovať dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie a následne realizačné projekty jednotlivých častí 
stavebných objektov. Pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie 
komunikácií je potrebné zabezpečiť aktuálne geodetické zameranie dotknutej lokality 
a podrobný geologický prieskum uvedenej oblasti. 
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11. KONCEPCIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO 
VYBAVENIA 

Predmetom riešenia urbanistickej štúdie je zhodnotiť stav existujúcej technickej 
vybavenosti a navrhnúť napojenie navrhovaného rozšírenia areálu cintorína 
na jednotlivé systémy technickej vybavenosti územia.  

11.1. ZÁSOBOVANIE VODOU 

11.1.1. Súčasný stav 

Cez riešené územie sú trasované dva vodovody. Úžitkový vodovod spoločnosti 
Saneca Pharmaceuticals DN 500 (DN 450) a vetva verejného vodovodu DN 200 mm. 

11.1.2. Návrh riešenia 

Úžitkový vodovod spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec s profilom DN 
500 mm (zrekonštruovaný na DN 450), prepája čerpacie studne situované pri Váhu 
s podzemným vodojemom s objemom 1.000 m3 tejto spoločnosti. Vodojem je 
situovaný na najvyššom mieste v západnej časti územia, severne od areálu hasičskej 
stanice HaZZ a VaTS Hlohovec.  

V riešení rozšírenia cintorína je ponechaný zelený koridor bez hrobových miest, tak 
aby bolo možné uvedené potrubie zachovať v jeho súčasnej polohe (ochranné 
pásmo je 2,0 m na obe strany vodovodu). V prípade, že by si technický stav potrubia 
vyžadoval významnejšiu rekonštrukciu alebo by prišlo k výstavbe navrhovanej 
hromadnej garáže, je po okraji navrhovaného cintorína ponechaný voľný koridor, 
do ktorého bude možné uvedené potrubie preložiť. Riešenie tak vytvára predpoklady 
nie len pre rozvoj cintorína, ale aj priľahlej výrobno-obslužnej zóny, ktorej územie toto 
vedenie rovnako križuje. Celková dĺžka preložky predstavuje cca 514 m.  

Vo východnej časti územia určeného pre rozšírenie cintorína vedie vetva verejného 
vodovodu vybudovaná z plastu s profilom DN 200 mm. V úseku, ktorý je v kolízii 
s navrhovaným rozšírením cintorína, navrhuje UŠ uvedené potrubie preložiť 
paralelne s hranicou cintorína. Predpokladaná dĺžka preložky je cca 108 m. 

Na ploche rozšírenia cintorína navrhuje UŠ vybudovať nový rozvod úžitkovej vody 
napojený na vodovodnú sieť existujúceho cintorína. Miesto napojenia je navrhnuté 
nad objektmi urnových stien v blízkosti pešieho prepojenia do navrhovaného 
rozšírenia cintorína. Pozdĺž tohto chodníka navrhuje UŠ vybudovať nové potrubie 
s profilom DN 25 mm (D 32 x 3 / z lineárneho polyetylénu) trasované v koridoroch 
peších komunikácií. Na rozvodoch navrhuje vybudovať nadzemné výtoky vody 
v dochádzkovej vzdialenosti cca 50 m umiestnené na križovaní navrhovaných 
chodníkov tak, aby sa maximálne skrátila dostupnosť k hrobovým miestam. Pod 
výtokmi vo výške cca 60 cm nad terénom budú odberné miesta vody opatrené 
mrežou a obrubníkmi so vsakovacími drénmi. Pred výtokmi na rozvodnom potrubí  
v zemi budú osadené uzávery so zemnými súpravami, aby bola možnosť ich 
odstavenia pri poškodení ventilov.  

V blízkosti navrhovaných vstupoch do cintorína riešenie uvažuje s umiestnením 
základnej vybavenosti pre areál. Nadzemné objekty navrhuje UŠ napojiť na rozvody 
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pitnej vody v Šafárikovej a Nitrianskej ulici cez vodomerné šachty. V blízkosti 
uvedených objektov navrhuje UŠ umiestniť picie fontánky pre návštevníkov cintorína. 

11.1.3. Potreba vody 
Nárast potreby vody je určený odhadom podľa počtu návštevníkov cintorína, 
v maxime Qd = 1.000 l/deň. Meranie množstva vody bude zabezpečené v jestvujúcej 
vodomernej šachte na starom cintoríne. 

S odberom úžitkovej vody počíta UŠ (rovnako ako pre existujúci areál cintorína) 
z vodojemu spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec. Zvýšený odber 
vody (uvedený vyššie) bude potrebné odsúhlasiť s touto spoločnosťou.  

Navrhované riešenie rozvodov vody je zobrazené v grafickej časti UŠ vo výkrese č.5 
– Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo. 

11.2. ODKANALIZOVANIE 

11.2.1. Súčasný stav  

Na území určenom pre rozšírenie cintorína sa v súčasnosti nenachádzajú vedenia 
kanalizácie. Po západnom okraji riešeného územia je vedené prepadové potrubie 
z vodojemu, ktoré je zaústené do mestskej kanalizácie v Šafárikovej ulici. 

11.2.2. Návrh riešenia 

Návrh s vybudovaním kanalizácie v areáli cintorína nepočíta. 

Voda zo stanovísk výtokov úžitkovej vody, ktorá bude odtekať do podložia pri jej 
neopatrnom odbere, bude odvedená do vsakovacích drénov, šachiet vybudovaných 
v mieste výtokov. Spôsob likvidácie vôd bude spresnený v ďalšom stupni projektu 
(projektovej dokumentácii stavby) po vykonaní hydrogeologického prieskumu terénu. 

Dažďové vody zo spevnených plôch a chodníkov budú odvedené cez chodníkové 
mreže priamo do terénu. Dažďové vody z navrhovaných parkovísk budú, po 
prečistení v odlučovači ropných látok, odvedené samostatnými vetvami do verejnej  
kanalizácie na Nitrianskej a Šafárikovej ulici. Predpokladané množstvá dažďových 
vôd z navrhovaných parkovísk sú 35 l/s z parkoviska pri Šafárikovej ulici a 70 l/s 
z parkoviska na Nitrianskej ulici. Po vypracovaní hydrogeologického prieskumu 
terénu bude potrebné zhodnotiť možnosť ich odvedenia do terénu prostredníctvom 
vsakovania.  

Splaškové vody z navrhovaných nadzemných objektov (objekty občianskej 
vybavenosti) budú napojené na mestskú kanalizačnú sieť v Šafárikovej a Nitrianskej 
ulici. Vody zaústené do Šafárikovej ulice budú kvôli výškovým rozdielom 
prečerpávané do vyššie položenej kanalizácie cez prečerpávaciu šachtu. 

Navrhované riešenie odkanalizovania je zobrazené v grafickej časti UŠ vo výkrese 
č.5 – Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo 
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11.3. ZÁSOBOVANIE PLYNOM 

11.3.1. Súčasný stav  

Cez východnú časť územia určeného pre rozšírenie cintorína prechádza neverejný 
strednotlakový plynovod s profilom DN 80 mm v majetku PD Hlohovec. Tento 
zásobuje plynom výhradne areál poľnohospodárskeho družstva. 

11.3.2. Návrh riešenia 

Existujúci strednotlakový plynovod navrhuje UŠ preložiť po okraji navrhovaného 
cintorína a parkoviska, ponad zástavbu sídliska na Nitrianskej ulici. Predpokladaná 
dĺžka preložky je cca 152 m. S potrebou plynu UŠ pri rozširovaní cintorína 
neuvažuje. 

Navrhované riešenie rozvodov plynu je zobrazené v grafickej časti UŠ vo výkrese č.6 
– Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie. 

11.4. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU  

11.4.1. Súčasný stav  

Na území určenom pre rozšírenie cintorína sa v súčasnosti nenachádzajú vedenia 
elektrickej energie. V blízkosti územia sa nachádza trafostanica TS 0029-057 22/0,4 
kV, slúžiaca pre zásobovanie sídliska na Nitrianskej ulici. 

11.4.2. Návrh riešenia 

Plocha navrhovaného rozšírenia cintorína bude osvetlená stĺpovými svietidlami. 
Zásobovanie elektrickou energiou, vzhľadom na jej predpokladanú potrebu 
a nedostatočnú kapacitu existujúceho rozvádzača v areáli existujúceho cintorína, 
navrhujeme zabezpečiť NN káblovými rozvodmi napojenými na jestvujúcu 
trafostanicu na Nitrianskej ulici s vytvorením nového odberného miesta. Rozvádzač 
verejného osvetlenia je navrhnuté umiestniť v objekte pri vstupe do cintorína. 
Rozvody v novej časti cintorína navrhuje UŠ umiestniť v chodníkoch, stĺpové svietidlá 
budú rozmiestnené vo vzdialenostiach cca 24,0 m.  

Predpokladaná potreba elektrickej energie je vypočítaná orientačne podľa už 
zrealizovanej časti osvetlení a z počtu predpokladaných osvetľovacích stĺpov 
zo svietidlami po 10 W. Celková predpokladaná potreba je cca 1,0 kW. 

Situovanie rozvodov elektrickej energie bude spresnené v ďalšom stupni 
elektrodokumentácie (v PD) po zvolení typu stĺpov a svietidiel podľa aktuálnej 
ponuky. 

Napojenie nadzemných objektov pri vstupoch do areálu cintorína, navrhuje UŠ 
zrealizovať NN prípojkami napojenými na NN rozvodnú sieť v Šafárikovej ulici 
a napojením na existujúcu trafostanicu na sídlisku na Nitrianskej ulici.  

Napojenie bude z rozvádzačov v dosahu objektov a elektromerov.  

Predpokladané potreby sú Ps = po cca. 3,0 kW. 

Napojenie hromadnej garáže navrhuje UŠ NN prípojkou z trafostanice TS 0029-057. 
Predpokladaná potreba je Ps = 100,0 kW. 
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V podrobnejšej projektovej dokumentácii bude potrebné zhodnotiť výkonovú rezervu 
existujúcej trafostanice a v prípade potreby navrhnúť jej rekonštrukciu. Navrhované 
riešenie rozvodov el. energie je zobrazené v grafickej časti UŠ vo výkrese č.6 – 
Verejné technické vybavenie - energetika a telekomunikácie. 
 

12. ĎALŠIE PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z HLAVNÝCH 
CIEĽOV A ÚLOH RIEŠENIA 

12.1. POŽIARNA OCHRANA 

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti jednotlivých budov bude spracované v zmysle 
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Riešenie bude súčasťou podrobnejšej projektovej dokumentácie, 
ktorá bude spracovaná pre jednotlivé objekty. 

Pri navrhovaní stavieb a zariadení bude potrebné rešpektovať platné technické 
normy SR, ako aj špecifické pokyny a usmernenia  

1) Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave,  

2) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch. 

12.2. PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 

Vzhľadom na vzdialenosť od najbližšieho vodného toku nie je riešené územie 
z pohľadu zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov relevantné. Keďže je prevažná časť riešeného územia svažitá, je potrebné 
zabezpečiť v zmysle navrhovaného riešenia10 odvedenie prívalových dažďových vôd, 
s dôrazom najmä na ochranu sídliska na Nitrianskej ulici. 

12.3. CIVILNÁ OCHRANA 

ÚPN mesta Hlohovec nešpecifikuje pre riešené územie požiadavky na zariadenia 
COO. Prípadná potreba zriadenia úkrytov COO v budovách navrhovaných v UŠ 
bude preto musieť byť zhodnotená v aktualizovanom ÚPN mesta, resp. v následnej 
projektovej dokumentácii. 

Pri navrhovaní stavieb a zariadení bude potrebné postupovať v zmysle ustanovení 
zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
rešpektovať platné technické normy SR, ako aj špecifické pokyny a usmernenia 
Obvodného úradu v Trnave - odboru krízového riadenia. 

12.4. OCHRANA PRED HLUKOM 

Navrhované riešenie spôsobí zvýšenú záťaž riešeného územia hlukom vplyvom 
nárastu intenzity dopravy. Časť nárastu dopravy bude spôsobená v dôsledku 
navrhovaného vstupu do cintorína s príjazdom cez sídlisko, ale prevažná časť bude 
spôsobená pohybom osobných áut obyvateľov sídliska na Nitrianskej ulici. Vplyv 

                                                 
10  Pozri kapitolu 11.2.2. 
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hluku na obytné prostredie bude potrebné posúdiť v ďalších stupňoch projektovej 
dokumentácie.  

12.5. NAKLADANIE S ODPADMI 

Riešenie UŠ nenavrhuje zmenu v spôsobe nakladania s odpadmi na sídlisku 
na Nitrianskej ulici. Nakladanie s odpadmi z areálu cintorína počíta s ich separáciou 
a následným zneškodňovaním, resp. zhodnocovaním v zariadeniach odpadového 
hospodárstva. Plochy pre umiestnenie nádob na odpad sú navrhnuté v nadväznosti 
na vstupy do areálu cintorína. 

12.6. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍV ANÉ 
OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU 
A ORIENTÁCIE 

Navrhované riešenie UŠ spĺňa požiadavky vyhlášky 523/2002 Z.z., ktorá stanovuje 
všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Celý areál cintorína je navrhnuté sprístupniť 
chodníkmi so spádom menším ako 8 % vedenými v smere vrstevníc. V rámci 
navrhovaných plôch statickej dopravy je navrhnuté vymedziť parkovacie miesta 
pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
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13. VYMEDZENIE CHRÁNENÝCH ČASTÍ KRAJINY 
Do riešeného územia urbanistickej štúdie nezasahuje ani neleží v jeho 
bezprostrednej blízkosti žiadne chránené územie prírody, územie európskeho 
významu, chránené vtáčie územie ani územie chránené v rámci Ramsarskej 
konvencie. Celé riešené územie UŠ leží na plochách s platným prvým stupňom 
ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, kde platí všeobecná ochrana prírody a krajiny. Do riešeného 
územia rovnako nezasahujú, ani neležia v jeho bezprostrednej blízkosti žiadne prvky 
územného systému ekologickej stability.  
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14. OCHRANA PAMIATKOVÝCH HODNÔT 
Návrh UŠ ráta v rámci riešenia so skvalitnením prezentácie areálu židovského 
cintorína.11  

V prvej etape sa počíta s úpravou existujúceho oplotenia pozdĺž zjazdného chodníka 
vedúceho medzi vnútorným oplotením cintorína a vonkajším oplotením 
zo strany sídliska na Nitrianskej ulici.  

UŠ navrhuje vnútorné oplotenie vybudovať nanovo ako priehľadné, resp. ho doplniť 
o transparentné prvky, ktoré by umožnili návštevníkom cintorína pohľadovo vnímať 
areál a jeho architektonicko-krajinárske hodnoty, ale zároveň by ho chránili pred  
vstupom nežiaducim z náboženských dôvodov.  

Výhľadovo UŠ uvažuje s vybudovaním premostenia, ktoré by umožnilo prezrieť si 
celý areál z mierneho nadhľadu, čím by podstatne zatraktívnilo prepojenie starej 
a novej časti mestského cintorína. Keďže je areál cintorína kultúrnou pamiatkou, 
podrobnejšie riešenia budú musieť byť konzultované s pamiatkovým úradom.  

Navrhované riešenie nepredpokladá zásahy do existujúcich hrobových miest. 
V prípade, že v súvislosti s navrhovanými úpravami bude predsa len potrebné 
zasiahnuť do historických kamenných náhrobkov bude im v areáli cintorína 
vyhradený priestor, na ktorom by mohli byť prezentované jeho návštevníkom, resp. 
bude preverená možnosť zriadenia lapidária. 

V jednotlivých etapách rozširovania areálu cintorína, ku každej pripravovanej 
stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami si investor/stavebník od Krajského 
pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného 
konania vyžiada konkrétne stanovisko z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. 
zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj  
k porušeniu dosiaľ neevidovaných nálezov a situácií. 

                                                 
11  Pozri kapitolu 6.2.8. 
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15. VYMEDZENIE HRANICE POHREBISKA 
Hranica pohrebiska je vymedzená v grafickej časti UŠ vo výkrese č. 7 – Funkčná 
a priestorová regulácia územia a návrh VPS. 
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16. VYHODNOTENIE VPLYVU NA 
POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU 

Riešené územie urbanistickej štúdie leží, v zmysle jeho vymedzenia k 1.1.1990, 
v zastavanom území mesta Hlohovec.  

Pre pozemky navrhované na rozšírenie mestského cintorína sú v zastavanom území 
mesta Hlohovec a v rámci riešenia ZaD 1999 ÚPN SÚ Hlohovec bol pre ne vydaný 
súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy, v rámci plôch záberu II-25 a II-26, ktorý 
bol potvrdený v rámci ZaD 2006 aktualizácia ako plochy Pr/7 a Pr/8, v rámci súhlasu 
vydaného Krajským pozemkovým úradom Trnava dňa 19.5.2008 č.KPÚ-
B2008/00014, oprava zo dňa 8.7.2008 č.KPÚ-B2008/00381 o celkovej výmere 4,05 
ha.). 

Vymedzenie predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy je zobrazené 
v schéme: Použitie poľnohospodárskej pôdy. 

Tab. 16-1 Bilancie pozemkov podľa druhu využitia  
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17. ODPORÚČANÉ ÚPRAVY V ÚPN MESTA HLOHOVEC, 
VYPLÝVAJÚCE Z NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA 

• zmena vymedzenia územia Cintorínov a pohrebísk (UZ 01 E) 

• zmena vymedzenia plochy určenej pre Verejné parky a parkové úpravy (UZ 01 B) 

• zmena funkčného využitia územia určeného pre výstavbu hromadnej garáže 

• zmena špecifikácie funkčného využitia pre územie UZ 01 E Cintoríny 
a pohrebiská tak, aby v týchto plochách bolo možné umiestniť plochy statickej 
dopravy 

• vymedzenie koridoru pre obslužnú komunikáciu zo Šafárikovej ulice 

• úprava vymedzenia navrhovaných verejnoprospešných stavieb  

• úprava kapacitných údajov v zmysle navrhovaného riešenia 
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18. ZOZNAM VÝKRESOV: 
 

1. Širšie vzťahy          M 1:5000 
 

2. Limity a problémy v území       M 1:1000 
 

3. Komplexný urbanistický návrh       M 1:1000 
 

4. Verejné dopravné vybavenie       M 1:1000 
 

5. Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo   M 1:1000 
 

6. Verejné technické vybavenie – energetika a telekomunikácie  M 1:1000 
 

7. Funkčná a priestorová regulácia územia a návrh VPS   M 1:1000 



Urbanistická štúdia rozšírenia mestského cintorína v Hlohovci 
 

AUREX spol. s.r.o. Bratislava, február 2014  50 
 

19. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
• Zadanie územnoplánovacieho podkladu, urbanistickej štúdie „Rozšírenie 

mestského cintorína v Hlohovci (k.ú. Hlohovec – cintorín na Nitrianskej ulici) 
• uznesenie MsZ v Hlohovci č.98 zo dňa 13.12.2012 
• Územný plán mesta Hlohovec v znení zmien a doplnkov 
• údaje katastra nehnuteľností (stav k 1.7.2013) 
• výrez z DTM Hlohovec s doplnením porealizačných zameraní, ktoré zasahujú 

do záujmového územia  
• údaje o BPEJ (november 2011)  
• aktualizované údaje o hydromelioráciách na území mesta Hlohovec 
• Parkovisko Nitrianska ulica, Hlohovec, dokumentácia pre stavebné povolenie, 

11/2013 
• Údaje o počtoch a štruktúre bytov na sídlisku na Nitrianskej ulice, Bytové družstvo 

so sídlom v Trnave, december 2013 
• Geometrický plán umiestnenia výtlačného vodovodného potrubia k vodojemu 

spoločnosti Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec 
• Rozšírenie cintorína Hlohovec II. etapa, Ing. arch. Juraj Mišči, 12/2002 
• STN 73 6110, STN 73 6102, STN 73 6056 
• Typizačná smernica (katalóg vozoviek miestnych komunikácií) 
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plochy hrobových miest - návrh
chodník - stav

parkovacie miesta - stav

plochy zelene 

budovy - stav

ihrisko - návrh

budovy - návrh

oplotenie cintorína - návrh

hlavné pe�ie trasy

stromy - stav
stromy - návrh

ochranné pásmo cintorína - návrh
ochranné pásmo cintorína - stav

OP objektov po¾nohospodárskej výroby

hranica rie�eného územia U�

zastávka MHD

výh¾adové premostenie cintorína

LEGENDA:

parkovacie miesta - návrh

chodník - návrh

plochy pre nádoby na odpad - návrh

výh¾adové prepojenie komunikácií
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obslu�né komunikácie
obslu�né komunikácie - návrh

zberné komunikácie - stav

plochy hrobových miest - návrh

chodník - návrh
plocha parkoviska - stav

plochy zelene

komunikácie - stav

budovy - stav
budovy - návrh

komunikácie - návrh

hlavné pe�ie trasy - návrh
hlavné obslu�né trasy - návrh

výh¾adové premostenie cintorína

hranica rie�eného územia U�

izochróny dostupnosti zastávok MHD - 300 m
zastávka MHD

chodník - stav

plocha parkoviska - návrh

vstupy - stav
vstupy - návrh

LEGENDA:

výh¾adové prepojenie komunikácií
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LEGENDA:

spla�ková kanalizácia - návrh

odkanalizovanie
spla�ková kanalizácia - stav

vodovod, výtlak k vodojemu - prelo�ka

rozvod ú�itkovej vody - návrh

vodovod - návrh

vodovod
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vodojem - stav

výtlaèné potrubie k vodojemu - stav
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hranica rie�eného územia U�

výtok ú�itkovej vody - návrh

odluèovaè ropných látok - návrh

da�ïová kanalizácia - návrh
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LEGENDA:

telekomunikácie
dia¾kový telekomunikaèný kábel - stav
vedenie telekomunikácií - stav
dátové rozvody - stav

rozvod el. energie NN - návrh

rozvod verejného osvetlenia - návrh

verejné osvetlenie - návrh

zariadenia a vedenia elektrizaènej sústavy
rozvod el. energie VN 22 kV, káblový - stav
rozvod el. energie NN - stav

rozvod verejného osvetlenia - stav

trafostanica VN/NN - stav

prelo�ka STL plynovodu - návrh

vedenia plynu
plynovod STL - stav
plynovod NTL - stav

T
T

T
T T vedenie na zru�enie

teplovod
teplovod - stav

rozvádzaè verejného osvetlenia - stav

hranica rie�eného územia U�

rozvádzaè verejného osvetlenia - návrh
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funkèné vyu�itie územia
bývanie v bytových domoch (B)
plochy cintorína (C)
plochy verejných priestorov (VP)
plochy zariadení po�iarnej ochrany (PO)
plochy obèianskej vybavenosti (OV)
plochy statickej dopravy (D)
plochy technickej vybavenosti (TI)

súèasné èlenenie územia

OP cintorína - návrh
OP cintorína - stav

OP objektov po¾nohospodárskej výroby

hranica rie�eného územia U�

vstupy - návrh
vstupy - stav

hranica urbanistického bloku
návrh roz�írenia cintorína

stavebná èiara - návrh

1,00 8,15
29,4 0,35

B
8np

funkèné vyu�itie 
koeficient zastavanosti

maximálna vý�ka zástavby

index podla�ných plôch

koeficient stavebného objemu
koeficient zelene

Regulatívy priestorového usporiadania

LEGENDA:

plochy pre VPS
plochy komunikácií
plochy cintorína
plochy a zariadenia statickej dopravy
líniové VPS
oznaèenie VPS

- popis VPS je uvedený 
v textovej èasti dokumnetácie


