
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V NOVÁKOCH

VŠEOBECNE ZAVAZNE
NARIADENIE
MESTA NOVÁKY

č. 1/2018

Mesto Nováky v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov

v y d á v a

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 k Územnému plánu Mesta Nováky, zmeny a 
doplnky číslo 6, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996, VZN č. 44/1999, 
VZN č. 3/2001, VZN č. 5/2006, VZN č. 8/2009 a VZN č. 4/2012 o záväzných častiach 
územného plánu Mesta Nováky.

§ 1

Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len “VZN“) sa vyhlasuje „záväzná časť 

zmien a doplnkov č. 6“ územného plánu mesta Nováky, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto 
VZN.

2. Stanovujú sa zásady a regulatívy priestorového uspor6iadania a funkčného využitia územia, 
hranice zastavaného územia obce, usporiadania verejného dopravného, občianskeho a 
technického vybavenia, ustanovenia plôch pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie 
asanácie a pre chránené časti krajiny, ochrany a využívania prírodných zdrojov,



kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov, územného systému 
ekologickej stability, starostlivosti o životné prostredie, tvorby krajiny vrátane plôch zelene, 
uvedené v záväznej časti územného plánu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN 
vrátane grafickej časti, náložiek na výkresy č. 2, 2A, 4, 5-6, 7, 8.

§ 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie
Dokumentácia schválneho Územného plánu mesta Nováky, zmeny a doplnky č. 6 je uložená 
na Mestskom úrade Nováky, Spoločnom stavebnom úrade Nováky a na Okresnom úrade 
Trenčín, s možnosťou do nej nahliadnuť a je zverejnená aj na internetovej stránke mesta 
www.novaky.sk.

§ 3

Záverečné ustanovenia

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 29/1996 schválené uznesením 
MsZ č. 12/1996, dňa 02. 07. 1996, VZN č. 44/1999 schválené uznesením MsZ č. 5 v bode C/3, 
dňa 13. 09. 1999, VZN 3/2001 schválené uznesením MsZ č. 17 v bode B/3, dňa 11. 09. 2001, 
VZN č. 5/2006 schválené uznesením MsZ č. 26/2006, dňa 10. 10. 2006, VZN č. 8/2009 
schválené uznesením č. 30/2009 dňa 20. 10. 2009 a VZN č. 4/2012 schválené uznesením 
č. 247/2012, dňa 18. 09. 2012.

1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce 
www.novaky.sk od 31. 01. 2018 do 18. 02. 2018.

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Nováky sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení o 
územnom pláne mesta Nováky, zmeny a doplnky číslo 6 uznieslo dňa 04. 04. 2018 uznesením 
č. 963/2018.

3. Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2018 nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Zverejnené: 31. 01. 2018 Schválené: 04. 04. 2018

Vyhlásené: 18. 04. 2018 Účinnosť: 03. 05. 2018

RNDr Daniel DANIŠ 
primátor mesta

http://www.novaky.sk/
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Ú ZEM N Ý PLÁN M ESTA N O VÁKY
ZM E N Y  A DOPLNKY Č.6 (A K TU A LIZÁ C IA  2016)

TEXTO VÁ ZÁ VÄ ZN Á  ČASŤ - DIEL „C“

1. VŠEOBECNÉ URBANISTICKÉ REGULATÍVY
Bez zmeny.

2. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE
Bez zmeny.

3. REGULATÍVY PRE RIEŠENIE VZŤAHU SÍDLA 
A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA

Bez zmeny.

4 . REGULATÍVY FUNKČNO-PRIESTOROVEJ KOSTRY
Bez zmeny.

5. REGULATÍVY FUNKČNÝCH ÚZEMÍ
Bez zmeny.

Názov kapitoly 6. REGULATÍVY FUNKČNO-PRIESTOROVÝCH CELKOV sa mení a dopĺňa 
a znie,

6. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIE ÚZEMIA NA FUNKČNE A 
PRIESTOROVO HOMOGÉNNE JEDNOTKY

V úvode kapitoly sa vkladá text jednotlivých ÚPC, FPB ktorý sa upravuje a pre rozvojové lokality sa 
mení a dopĺňa nasledovne :

Funkčné územia sú definované vo výkrese č.2 a Č.2A PRIESTOROVÉ USPORIADANIE 
A FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA. Limity intenzity využitia územia a podlažnosti platia pre funkčné 
územia -  stav stanovené v kapitole 12. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA 
A PODLAŽNOSTI.

• FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA -  STAV (ZASTAVANÉ ÚZEMIE)

Obytné územia (v zmysle § 12, odseku 9 a 11 vyhlášky č. 55/2001) -  stav funkčného využitia 
prevažnej časti zastavaného územia obce, plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce

AGS ATELIÉR, www.agsateller.sk 5 / 2 9

http://www.agsatelier.sk


11 2017ÚPN M Nováky zmeny a doplnky č.6 -  TEXTOVÁ ZÁVÄZNÁ ČASŤ - Diel „C“ - NÁVRH k §25 SZ

nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálne formy zástavby (IBV) formou rodinných domov a 
hromadné formy zástavby (HBV) formou bytových domov s možnosťou intenzifikácie v súlade so 
stanovenými limitmi.

Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (v zmysle §12, odseku 11 vyhlášky č. 55/2001)
-  stav štruktúry zástavby funkčným využitím pre základnú občiansku vybavenosť, vybavenosti služieb 
a maloobchodu a obytnú funkciu v rámci ktorých sa v súlade s významom a potrebami obce môžu 
umiestňovať stavby pre kultúru, cirkevné účely, zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, prevádzky 
obchodu a služieb, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, verejnú správu 
a riadenie, administratívu, verejnú hygienu a zdravie, okrem veľkokapacitných obchodných zariadení, 
s možnosťou intenzifikácie v súlade so stanovenými limitmi.

Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy (v zmysle §12, odseku 12 vyhlášky č. 
55/2001) -  stav funkčného využitia územia umožňujúci umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k 
vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne 
potreby obyvateľstva, ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie ani výrazne nerušia svoje 
okolie, napr. malé prevádzky služieb a remeselnej výroby, s možnosťou intenzifikácie v súlade so 
stanovenými limitmi.

Výrobné územie -  plochy pre priemyselnú výrobu, dopravnú a technickú vybavenosť, 
prevádzkové dopravno-technické zariadenia (v zmysle, § 12, odseku 13a)b) vyhlášky č. 55/2001) -  
stav funkčného využitia územia pre :
- priemyselnú výrobu, výrobné areály všetkých odvetví priemyslu, skladové a logistické zariadenia,
- prevádzkové dopravné a technické zariadenia účelové,
- verejné prevádzkové dopravno-technické zariadenia a zariadenia obce (mesta)
- úložiská odpadu, vedľajších produktov výroby, hlušiny a popolčeka, odkaliská a plochy 

prislúchajúcich technických zariadení,
s možnosťou intenzifikácie v medziach stanovených limitov.

Výrobné územie -  plochy pre poľnohospodársku výrobu (v zmysle, § 12, odseku 13c vyhlášky č. 
55/2001) -  stav funkčného využitia územia pre výrobu :
- veľkokapacitné zariadenia na produkciu rastlinnej výroby na severovýchodnom okraji katastrálneho 

územia s využitím pre poľnohospodársku výrobu s možnosťou intenzifikácie v medziach stanovených 
limitov,

Rekreačné územie -  intenzívne (v zmysle § 12, odseku 14 vyhlášky č. 55 / 2001) -  stav funkčného 
využitia územia v rámci rekreačnej zóny určenej výhradne pobytové zariadenia pre voľný cestovný 
ruch v rámci zastavaného územia obce a plochy určené pre individuálnu rekreáciu a k nim 
prislúchajúce nevyhnutné zariadenia s využitím pre rekreačné a športové účely pre aktívny odpočinok
-  každodennú rekreáciu s možnosťou intenzifikácie v súlade s funkčnou a priestorovou reguláciou 
(okolie vodnej nádrže, kúpalisko, záhradkárska osada).

Plochy zmiešaných funkcií bývania a rekreácie - stav funkčného využitia vymedzených plôch 
prevažne individuálnej rekreácie s možnosťou prestavby zmenou funkčného využitia zariadení a časti 
územia pre obytnú funkciu s možnosťou intenzifikácie územia v medziach stanovených regulatívov a 
limitov pre predmetné zmiešané funkčné územie ako aj funkčné územia obytné a rekreačné 
a rešpektovaní všeobecných technických podmienok pre výstavbu.

Plochy zelene všetkého druhu -  v zastavanom území miestnej časti obce sú to plochy verejnej 
izolačnej, pobrežnej a parkovej zelene a zelene pohrebiska.

Plochy vodných tokov a nádrží - tvoria plochy vodných nádrží a jazier a vodného toku Nitra vrátane 
jeho prítokov.

Plochy ostatné a komunikácie - tvoria ostatné plochy (podľa evidenčných údajov KN) funkčne 
nedefinované a cestné komunikácie s nižším významom, ktoré nie sú zaradené v predmetnom 
územnom pláne podľa kategorizácie a funkčných tried (napr. miestne a účelové komunikácie, poľné 
a lesné cesty).
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• FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA -  STAV (NEZASTAVANÉ ÚZEMIE)

Plochy zelene všetkého druhu -  mimo zastavaného územia obce sú to plochy prevažne 
poľnohospodársky využívaných plôch s trvalým trávnatým porastom, lúk a pod.

Rekreačné územie -  extenzívne (v zmysle § 12, odseku 14 vyhlášky č. 55 / 2001) -  stav funkčného 
využitia krajinného prostredia, plochy určené pre relaxačné, rekreačné, turistické a športové účely pre 
aktívny odpočinok -  každodennú rekreáciu s možnosťou využitia v súlade s funkčnou a priestorovou 
reguláciou (agropark).

Plochy ornej pôdy - tvoria plochy polí, evidovanej kultúry ornej pôdy výhradne poľnohospodársky 
využívaných plôch na pestovanie poľnohospodárskych plodín.

Plochy lesov - ktoré tvoria plochy evidovanej kultúry les a lesná pôda výhradne lesohospodársky 
využívaných plôch.

Plochy vodných tokov a nádrží - ktoré tvoria plochy vodných tokov a nádrží.

Plochy ostatné a komunikácie - tvoria ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria (podľa 
evidenčných údajov KN) v predmetnom územnom pláne funkčne nedefinované a cestné komunikácie 
s nižším významom, ktoré nie sú zaradené v predmetnom územnom pláne podľa kategorizácie 
a funkčných tried (napr. miestne a účelové komunikácie, poľné a lesné cesty).

Plocha odkaliska -  plocha využívaná v súvislosti s exploatáciou nerastných surovín priemyselnou 
činnosťou

Pod jednotlivými ÚZEMNO-PRIESTOROVÝMI CELKAMI (ÚPC), sa upravuje a vkladá text 
funkčného využitia a priestorového usporiadania vrátane limitov a regulatívov pre jednotlivé číselne 
označené (kódované) lokality) nasledovne :

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 1

ÚPC 1 - Lokalita 1.2.2-NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 13a)b))

Výrobné územie -  priemyselná výroba, prevádzkové dopravné a technické zariadenia, plochy 
určené pre priemyselnú výrobu a pre prevádzkové dopravné a technické zariadenia, pre nové 
rozvojové zámery v NO s návrhom areálového využitia a pre prevádzkové budovy a zariadenia 
verejného dopravného a technického vybavenia obce prioritne zabezpečujúcich chod a energetickú 
potrebu obce, separovaného zberu odpadu a druhotných surovín, ich energetického zhodnocovania 
a zariadení na spracovanie prírodných zdrojov energie a zariadení na alternatívne obnoviteľné zdroje 
energií - technické zázemie obce bez negatívnych vplyvov na ŽP Menšie zariadenia výroby prevažne 
ľahkého priemyslu a výrobno-obchodných prevádzok bez negatívnych vplyvov na ŽP s možnosťou 
integrovania s funkciou zariadení vybavenosti obchodu a občianskej vybavenosti, ktorá nie je v kolízii 
so základnou funkciou Podmienkou využitia územia je riešenie areálu, zariadení, budov a objektov, 
krajinno-ekologicky, esteticky a vizuálne nenarúšajúceho okolité prírodné prostredie.

Charakteristika lokality : Lokalitu tvorí nezastavané územie evidované ako plochy ornej pôdy 
v priamej nadväznosti na navrhovanú plochu zelene -  parkovej s možnosťou napojenia na existujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu obslužnú komunikačnú sieť, bez potreby 
rozšírenia verejnej komunikačnej siete, prípadne s vytvorením novej prístupovej obslužnej komunikácie 
v rámci riešeného územia so systémom nadväzujúcim na využitie celej lokality.

Podmieňujúce faktory: územie je súčasťou chráneného ložiskového územia, do územia 
zasahuje ochranné pásmo železničnej trate (vlečky) Z. Kostoľany -  Baňa Nováky a vedú rozvody 
verejnej technickej vybavenosti z čoho vyplývajú podmienky jeho využitia a predmetné územie môže
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byť využité riešením prekládok líniových rozvodov technickej infraštruktúry za podmienok súhlasu 
príslušných správcov sietí.

Regulatívy (limity) priestorové :

plochy zastavateľnosti budovami.................................................................................... max. 40 %
plochy zastavateľnosti technickej infraštruktúry.......................................................... max. 20 %
Plochy zelene...............................................................................................................  min. 40%
Podlažnosť zástavby halových obj..................................................................................max. 2 NP
Podlažnosť zástavby admin. a vybav. Obj......................................................................max. 3 NP

Regulatívy urbanistické :

a) Spracovanie územnoplánovacieho podkladu alebo podkladu pre územné konanie pre 
stanovenie koncepcie využitia územia, (K,S)

b) Rešpektovanie podmienok ochrany obytného územia a kontaktnej plochy zelene parkovej 
a izolačnej (T)

ÚPC 1 - Lokalita 1.2.3-NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12)

Plochy zelene -  verejná parková zeleň, plochy určené pre zeleň charakteru a účelu verejnej 
parkovej zelene a zároveň plniacej funkciu izolačnej zelene medzi funkčnými plochami bývania a 
výroby s možnosťou využitia pre oddychové rekreačné účely každodennej rekreácia a umiestnením 
základnej verejnej vybavenosti služieb charakteru občerstvovacích a stravovacích zariadení 
v primeranom rozsahu s limitom zastavaných plôch budovami, dopravnou a technickou infraštruktúrou 
max. do 10 % plochy riešeného územia.

Charakteristika lokality: Lokalitu tvorí nezastavané územie evidované ako orná pôda v priamej 
nadväznosti na navrhovanú zástavbu IBV s možnosťou napojenia na existujúcu dopravnú a technickú 
infraštruktúru. Predmetné územie sa navrhuje bez nárokov na zábery PPF.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu obslužnú komunikačnú sieť v rámci 
riešeného územia je neprípustné umiestnenie miestnej obslužnej komunikácie, Prípustné je 
umiestnenie účelových peších komunikácií s občasným vjazdom dopravnej obsluhy.

Podmieňujúce faktory: Do územia zasahuje ochranné pásmo železničnej trate (vlečky) Z. 
Kostoľany -  Baňa Nováky, z čoho vyplývajú podmienky jeho využitia a predmetné územie môže byť 
využité pre účely izolačnej a parkovej zelene.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavané .......................................................................................................... max. 10 %
Plochy technickej infraštruktúry......................................................................................max. 10 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 80 %
Podlažnosť zástavby...................................................................................................... max. 1 NP

Regulatívy urbanistické :

a) Spracovanie územnoplánovacieho podkladu vrátane krajinárskeho riešenia a sadových úprav 
pre stanovenie koncepcie využitia územia, (T)

b) Uplatnenie pôvodných druhov vegetácie (T)

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 3

ÚPC 3 - Lokalita 3.1.1 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 11) :

Zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou -  návrh zmeny funkčného využitia 
„zmiešaného územia s prevahou plôch pre obytné budovy“ -  stav na „Zmiešané územie prevažne s 
mestskou štruktúrou“ (využitím bývalého areálu služieb) v návrhovom období (NO) s funkčným 
využitím pre základnú občiansku vybavenosť, vybavenosti služieb a maloobchodu a obytnú funkciu v 
rámci ktorých sa v súlade s významom a potrebami mesta môžu umiestňovať stavby pre kultúru,
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cirkevné účely, zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, prevádzky obchodu a služieb, verejné 
stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, verejnú správu a riadenie, administratívu, 
verejnú hygienu a zdravie, okrem veľkokapacitných obchodných zariadení.

Charakteristika lokality: územie s funkčným využitím „zmiešané územie s prevahou plôch pre 
obytné budovy“ -  stav s navrhovanou postupnou prestavbou a dostavbou, (využitím bývalého areálu 
služieb) s možnosťou priameho napojenia na priľahlú existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu komunikačnú sieť obslužných komunikácií, 
vytvorením systému nových obslužných komunikácií v rámci riešeného územia.

Podmieňujúce faktory: územia je v kontakte s obytným územím - existujúcou zástavbou RD, z 
čoho vyplývajú podmienky primeraného a citlivého prístupu k urbanistickému riešeniu kontaktného 
územia.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavateľnosti budovami....................................................................................max. 40 %
plochy zastavatelnosti dopr. a technickou infraštruktúrou..............................................max. 30 %
Plochy zelene................................................................................................................  min. 30%
Podlažnosť zástavby.......................................................................................................max. 4 NP

Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie pre 
stanovenie koncepcie využitia územia s podmienkou stanovenia segregácie foriem zástavby (T),

b) uplatnenie koncepčného urbanistického riešenia mestotvorného prístupu centrotvorným 
systémom gradácie k jadru mesta a rozvolňovania zástavby smerom od jadra, (T)

c) obstarávate!’ územného plánu mesta, t.j. mesto zabezpečí územnoplánovací podklad (ÚPP) s §3 
stavebného zákona pre overenie a stanovenie urbanistickej koncepcie v súlade so záväznými 
regulatívmi (T)

ÚPC 3 - Lokalita 3.2.1, 3.2.3 -NO  

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 9,10) :

Obytné územie -  plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia 
s návrhom využitia pre individuálne formy zástavby rodinných domov v rozsahu 70% územia 
a hromadné formy zástavby bytových domov v rozsahu 30% územia charakteru mestského bývania. 
Územná celistvosť foriem zástavby je nevyhnutná, miešanie foriem nie je prípustné.

Charakteristika lokalít: územie so zmiešaným funkčným využitím pre bývanie a rekreáciu 
(záhradkárska osada) s navrhovanou postupnou prestavbou a dostavbou, s možnosťou priameho 
napojenia na priľahlú existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu komunikačnú sieť obslužných komunikácií, 
vytvorením systému nových obslužných komunikácií v rámci riešeného územia.

Podmieňujúce faktory: časť územia je súčasťou chráneného ložiskového územia, územím vedú 
rozvody verejnej technickej vybavenosti, z čoho vyplývajú podmienky využitia s návrhom prekládok 
rozvodov technickej infraštruktúry za podmienok súhlasu príslušných správcov.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami..................................................................................... max. 40 %
Plochy zastavatelné dopr. a technickou infraštruktúrou.............................................. max. 20 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 40 %
Podlažnosť zástavby RD...............................................................................................max. 2 NP
Podlažnosť zástavby BD............................................................................................... max. 4 NP

Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie pre 
stanovenie koncepcie využitia územia s podmienkou stanovenia segregácie foriem zástavby 
(K,S), '
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b) uplatnenie koncepčného urbanistického riešenia mestotvorného prístupu centrotvorným 
systémom gradácie k jadru mesta a rozvolňovania zástavby smerom od jadra.

ÚPC 3 - Lokalita 3.2.4 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12))

Plochy zelene -  verejná parková zeleň, plochy určené pre zeleň charakteru a účelu verejnej 
parkovej zelene a zároveň plniacej funkciu izolačnej zelene medzi funkčnými plochami bývania a 
výroby s možnosťou využitia pre oddychové rekreačné účely každodennej rekreácia a umiestnením 
základnej verejnej vybavenosti služieb charakteru občerstvovacích a stravovacích zariadení 
v primeranom rozsahu s limitom zastavaných plôch budovami, dopravnou a technickou infraštruktúrou 
max. do 10 % plochy riešeného územia.

Charakteristika lokality: Lokalitu tvorí nezastavané územie evidované ako orná pôda v priamej 
nadväznosti na navrhovanú zástavbu IBV s možnosťou napojenia na existujúcu dopravnú a technickú 
infraštruktúru. Predmetné územie sa navrhuje bez nárokov na zábery PPF.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu obslužnú komunikačnú sieť v rámci 
riešeného územia je neprípustné umiestnenie miestnej obslužnej komunikácie, Prípustné je 
umiestnenie účelových peších komunikácií s občasným vjazdom dopravnej obsluhy.

Podmieňujúce faktory: Do územia zasahuje ochranné pásmo železničnej trate (vlečky) Z. 
Kostoľany -  Baňa Nováky, z čoho vyplývajú podmienky jeho využitia a predmetné územie môže byť 
využité pre účely izolačnej a parkovej zelene.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami..................................................................................... max. 10 %
Plochy zastavatelné dopr. a technickou infraštruktúrou...............................................max. 10 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 80 %
Pod lažnosť zástavby.....................................................................................................max. 1 NP

Regulatívy urbanistické :

a) Spracovanie územnoplánovacieho podkladu vrátane krajinárskeho riešenia a sadových úprav 
pre stanovenie koncepcie využitia územia, (K,S)

b) Uplatnenie pôvodných druhov vegetácie (T)

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 4

ÚPC 4 - Lokalita 4.2.1 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 11) :

Zmiešané územie s prevahou plôch pre obytné budovy -  (zmena funkčného využitia) 
zmiešaná pôvodná funkcia výroby nezávadného charakteru s možnosťou funkčného využitia pre 
základnú občiansku vybavenosť, vybavenosti služieb a maloobchodu v rozsahu navzájom 
nekolidujúceho charakteru vzhľadom na hygienické podmienky bezpečnostné, požiarne a etické.

Charakteristika lokalít: územie zastavané výrobnými objektmi, zmenou funkčného využitia.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu cestu I/64, priamym výjazdom z komunikácie 
v rámci riešeného územia.

Podmieňujúce faktory: územie je v bezprostrednom kontakte so železničnou traťou (vlečkou), 
podmienky ochrany prostredia pred nadmerným hlukom a otrasmi je potrebné preveriť a rešpektovať 
podmienky príslušnej platnej legislatívy.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami......................................................................................max. 50 %
Plochy zastavatelné dopravnou a technickou infraštruktúrou..................................... max. 30 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 20 %
Pod lažnosť zástavby....................................................................................................max. 3 NP
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Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie overovacej štúdie využiteľnosti pred následnou prípravou využitia územia pred 
ďalšou prípravou v zmysle stavebného zákona (T),

b) riešenie ochrany územia pred nadmerným hlukom a otrasmi (T)
c) v dotyku s cestou I/64, žiada správca cesty posúdiť prípustnú hladinu hluku. V prípade 

preukázania prekročenia prípustnej hladiny hluku v dotknutom území, s umiestnením obytných 
budov SSC nesúhlasí; (T)

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 5

ÚPC 5 - Lokalita 5.2.3 -NO
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 14) :

Zmiešané územie prevažne s mestskou štruktúrou -  (zmena funkčného využitia) s funkčným 
využitím pre základnú občiansku vybavenosť, vybavenosti služieb a maloobchodu a obytnú funkciu v 
rámci ktorých sa v súlade s významom a potrebami obce môžu umiestňovať stavby pre kultúru, 
cirkevné účely, zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, prevádzky obchodu a služieb, verejné 
stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, verejnú správu a riadenie, administratívu, 
verejnú hygienu a zdravie, okrem veľkokapacitných obchodných zariadení.

Charakteristika lokalít: územie nezastavané, prevažne plochy ornej pôdy v enkláve medzi 
miestnou prístupovou komunikáciou a železničnou stanicou, v kontakte s navrhovaným funkčným 
obytným územím, lokalitou 5.2.1.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu prístupovú komunikáciu, vytvorením 
systému nových obslužnej komunikácie v rámci riešeného územia.

Podmieňujúce faktory: územie je v bezprostrednom kontakte so železničnou stanicou, podmienky 
ochrany prostredia pred nadmerným hlukom a otrasmi je potrebné preveriť a rešpektovať podmienky 
príslušnej platnej legislatívy.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami....................................................................................... max. 40 %
Plochy zastavatelné dopravnou a technickou infraštruktúrou.......................................max. 20 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 40 %
Podlažnosť zástavby..................................................................................................... max. 4 NP

Regulatívy urbanistické :

d) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie v súlade 
so stavebným zákonom pre stanovenie koncepcie využitia územia (T),

e) riešenie ochrany územia pred nadmerným hlukom a otrasmi (T)

ÚPC 5 - Lokalita 5.5.1 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 14) :

Rekreačné územie -  extenzívne -  plochy určené pre rekreáciu s extenzívnym využitím 
súčasného úložiska popolčeka - odkaliska po ukončení aktívneho využitia a následnej rekultivácie s 
vytvorením krajinného prostredia a prírodného potenciálu pre účelové zariadenia využitím územia pre 
aktivity, s citlivým využitím ekologicky potenciálneho pre funkciu krajinnej rekreačnej zelene, parku, 
prípadne lesoparku, využitím územia pre oddychové a športové vyžitie vo voľnej krajine pre aktívny a 
pasívny odpočinok -  pre každodennú a krátkodobú rekreáciu a prírodných atraktivít (turistické, 
náučné chodníky, bežecké trate, cyklotrate, detské ihriská, a iné) vo väzbe na existujúce a 
navrhované rekreačné územia, oddychové a športové zariadenia mesta.

Charakteristika lokalít: územie exploatované odkaliskom v enkláve medzi úpätím strážovských 
vrchov a riekou Nitra,. Podľa vyhotovených Máp povodňového ohrozenia a Máp povodňového rizika 
sa navrhovaná lokalita nachádza v inundačnom území rieky Nitry a je záplavovým územím
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Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu prístupovú komunikáciu.

Podmieňujúce faktory: územie je exploatované odkaliskom a kontaminované pred využitím je 
potrebné preveriť a riešiť podmienky rekultivácie a možností využitia, rozvojové aktivity v tomto území
môžu byť uskutočňované až po ukončení v súčasnosti na realizáciu pripravovanej stavby "Nováky - 
protipovodňová ochrana mesta".

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami.....................................................................................max. 10 %
Plochy zastavatelné dopravnou a technickou infraštruktúrou..................................... max. 10 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 80 %
Pod lažnosť zástavby....................................................................................................max. 1 NP

Regulatívy urbanistické :

f) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP v súlade so stavebným zákonom pre 
stanovenie koncepcie využitia územia (T),

g) riešenie ochrany územia pred kontamináciou (T)

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 6

ÚPC 6 - Lokalita 6.3.2 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9,10) :

Obytné územie -  plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia 
s návrhom využitia pre individuálne formy zástavby rodinných domov charakteru mestského bývania.

Charakteristika lokalít: územie nezastavané, prevažne plochy ornej pôdy v enkláve medzi 
miestnou prístupovou komunikáciou a riekou Nitra, v kontakte s vodným dielom a okrajovou 
zástavbou rodinných domov na severnom okraji územia.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu prístupovú komunikáciu k zariadeniu MO 
SR, vytvorením systému nových obslužných komunikácií v rámci riešeného územia.

Podmieňujúce faktory: časť územia je záplavovým územím rieky Nitra, územím vedú rozvody 
verejnej technickej vybavenosti, z čoho vyplývajú podmienky využitia s návrhom prekládok rozvodov 
technickej infraštruktúry za podmienok súhlasu príslušných správcov.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami......................................................................................max. 40 %
Plochy zastavatelné dopravnou a technickou infraštruktúrou..................................... max. 20 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 40 %
Podlažnosť zástavby RD...............................................................................................max. 2 NP

Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie v súlade 
so stavebným zákonom pre stanovenie koncepcie využitia územia (T),

b) riešenie protipovodňovej ochrany územia v súlade s podmienkami správcu vodného toku (T)

ÚPC 6 - Lokalita 6.5.3 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 13c)) :

Výrobné územie -  poľnohospodárska výroba -  plochy určené pre rozvojové zámery s návrhom 
areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia poľnohospodárskej výroby na SZ okraji 
zastavaného územia s využitím pre poľnohospodársku výrobu a pre malokapacitný chov 
hospodárskych zvierat, farmy so živočíšnou výrobou s možnosťou v medziach limitných kapacít 
chovu hospodárskych zvierat, v súlade so „Zásadami chovu hospodárskych zvierat v extraviláne obcí 
SR“ ( MH SR, 1992) tak aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na okolitú zástavbu a ŽP: V súlade
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s uvedenými zásadami a podmienkami hygienickými a veterinárnymi je prípustné polyfunkčné využitie 
poľnohospodárske s agroturistickým využitím, čo podlieha preskúmaniu (posúdeniu) zdravotných a 
veterinárnych rizík.

Charakteristika lokalít: územie nezastavané, ktoré tvoria ostatné plochy v údolnej enkláve 
okolitých lesov stavu a územia navrhovaného pre funkciu lesa, v kontakte s prístupovou komunikáciou 
a okrajovou zástavbou rodinných domov na severnom okraji územia ako aj navrhovanou rozvojovou 
lokalitou 6.3.2.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu prístupovú komunikáciu k zariadeniu MO 
SR.

Podmieňujúce faktory: do celého riešeného územia zasahuje OP lesa, územím vedie trasa VN 
vedenia verejnej technickej vybavenosti, z čoho vyplývajú výrazne obmedzené podmienky využitia 
s podmienkou udelenia výnimky z OP lesa a rešpektovania OP VN vedenia.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami....................................................................................... max. 30 %
Plochy zastavatelné dopravnou a technickou infraštruktúrou.......................................max. 20 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 50 %
Podlažnosť zástavby..................................................................................................... max. 2 NP

Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie v súlade 
so stavebným zákonom pre stanovenie koncepcie využitia územia (T),

b) pre umiestnenie budov a zariadení platia podmienky platných zákonov a predpisov, 
podmienečné využitie je viazané na udelenie výnimky z OP lesa (T)

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 9

ÚPC 9 - Lokalita 9.1.2 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 9,10) :

Obytné územie -  (zmena formy zástavby) plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce 
nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre hromadné formy zástavby bytových domov charakteru 
mestského bývania. Územná celistvosť foriem zástavby je nevyhnutná, miešanie foriem zástavby nie 
je prípustné.

Charakteristika lokality: územie nezastavané, plochy ornej pôdy územie navrhované v platnom 
ÚPN M pre funkciu obytné územie, individuálne formy zástavby s možnosťou priameho napojenia na 
priľahlú existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru, ktorá vyžaduje rekonštrukciu a dobudovanie. 
Na lokalitu súkromný investor obstaral zastavovaciu štúdiu, ktorú vypracoval ARCH-IN s.r.o. Ing, árch, 
J. Janes.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu v nevyhovujúcom 
profile a technickom stave, vytvorením systému nových obslužných komunikácií v rámci riešeného 
územia.

Podmieňujúce faktory: v kontaktnom území je existujúca a navrhovaná zástavba rodinných 
domov, z čoho vyplývajú podmienky využitia s rešpektovaním citlivého riešenia podmienok vo 
vzájomnej kontaktnej polohe rozdielnych foriem zástavby.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami.....................................................................................max. 40 %
Plochy zastavatelné dopr. a tech. infraštruktúrou........................................................max. 20 %
Plocha zelene...............................................................................................................  min. 40 %
Podlažnosť zástavby BD...............................................................................................max. 4 NP

Regulatívy urbanistické :
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a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie pre
stanovenie koncepcie využitia územia s podmienkou stanovenia segregácie foriem zástavby
(K,S), ' ' '

b) uplatnenie koncepčného urbanistického riešenia citlivým prístupom k okolitému územiu 
a rešpektovaním limitných regulatívov intenzity využitia územia.

ÚZEMNOPRIESTOROVÝ CELOK - UPC 10

ÚPC10 - Lokalita 10.2.1, 10.2.2 -  NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001, § 12, odseku 9 a 10)

Obytné územie -  plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia 
s návrhom využitia pre individuálne formy zástavby rodinných domov a hromadné formy zástavby 
bytových domov charakteru mestského bývania a v rozsahu určenom obstarávateľom v rámci 
následnej príprave koncepčného urbanistického riešenia v rámci ÚPP. Územná celistvosť foriem 
zástavby je nevyhnutná, miešanie foriem zástavby nie je prípustné.

Charakteristika lokalít: Lokality tvorí nezastavané územie evidované ako plochy ornej pôdy 
a zastavané plochy v priamej nadväznosti na miestnu zbernú komunikáciu (bývalú cestu I/50) 
s možnosťou napojenia na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu obslužnú a zbernú komunikačnú sieť 
(bývalú cestu I/50) s vytvorením novej prístupovej a vnútornej obslužnej komunikačnej siete v rámci 
riešeného územia so systémom optimálneho využitia lokality.

Podmieňujúce faktory: územie je nezastavané po exploatácii banskou činnosťou a platia tu 
špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území, územie je hraničí s ochranným pásmom 
cesty navrhovanej trasy rýchlostnej cesty R2 (OP=100 m) a OP železničnej trate (OP=60 m) z čoho 
vyplývajú podmienky jeho využitia.

Regulatívy (limity) priestorové :

plochy zastavateľnosti budovami...................................................................................max. 40 %
plochy zastavateľnosti technickej infraštruktúry............................................................max. 20 %
Plochy zelene................................................................................................................ min. 40%
Podlažnosť zástavby RD................................................................................................max. 2 NP
Podlažnosť zástavby BD................................................................................................max. 4 NP

Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie pre 
stanovenie koncepcie využitia územia s podmienkou stanovenia segregácie foriem zástavby (T),

b) uplatnenie koncepčného urbanistického riešenia mestotvorného prístupu centrotvorným 
systémom gradácie k jadru mesta a rozvolňovania zástavby smerom od jadra, (T)

c) obstarávate!’ územného plánu mesta, t.j. mesto obstará alebo zabezpečí územnoplánovací 
podklad (ÚPP) s §3 stavebného zákona pre overenie a stanovenie urbanistickej koncepcie 
v súlade so záväznými regulatívmi v rámci ktorého stanoví podrobné využitie územia, dopravnú 
koncepciu a podiel individuálnej a hromadnej formy zástavby (T)

ÚPC10 - Lokalita 10.4.2 - NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 13a)b))

Výrobné územie -  priemyselná výroba, prevádzkové dopravné a technické zariadenia, plochy 
určené pre priemyselnú výrobu a pre prevádzkové dopravné a technické zariadenia, pre nové 
rozvojové zámery v NO s návrhom areálového využitia a pre prevádzkové budovy a zariadenia 
verejného dopravného a technického vybavenia, skladového hospodárstva, logistických zariadení, 
zberu a separácie odpadu a druhotných surovín, ich energetického zhodnocovania a zariadení na 
spracovanie prírodných zdrojov energie a zariadení na alternatívne obnoviteľné zdroje energií bez
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negatívnych vplyvov na ŽP Menšie zariadenia výroby prevažne ľahkého priemyslu a výrobno- 
obchodných prevádzok bez negatívnych vplyvov na ŽP s možnosťou integrovania s funkciou zariadení 
vybavenosti obchodu a občianskej vybavenosti, ktorá nie je v kolízii so základnou funkciou 
Podmienkou využitia územia je riešenie areálu, zariadení, budov a objektov, krajinno-
ekologicky, esteticky a vizuálne nenarúšajúceho okolité prírodné prostredie.

Charakteristika lokalít: Lokalitu tvorí nezastavané územie evidované ako plochy ornej pôdy 
v priamej nadväznosti na navrhovanú plochu zelene -  parkovej s možnosťou napojenia na existujúcu 
dopravnú a technickú infraštruktúru.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu obslužnú a zbernú komunikačnú sieť 
(bývalú cestu I/50) s vytvorením novej prístupovej a vnútornej obslužnej komunikačnej siete v rámci 
riešeného územia so systémom optimálneho využitia lokality.

Podmieňujúce faktory: územie je nezastavané po exploatácii banskou činnosťou a platia tu 
špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území, do územia zasahuje ochranné pásmo cesty 
prvej triedy č.9 a navrhovaná trasa rýchlostnej cesty R2 vrátane ochranného pásma (100 m) vedú 
rozvody verejnej technickej vybavenosti z čoho vyplývajú podmienky jeho využitia.

Regulatívy (limity) priestorové :

plochy zastavateľnosti budovami.................................................................................... max. 40 %
plochy zastavateľnosti technickej infraštruktúry.......................................................... max. 20 %
Plochy zelene................................................................................................................  min. 40%
Podlažnosť zástavby halových obj..................................................................................max. 2 NP
Podlažnosť zástavby admin. a vybav. Obj......................................................................max. 4 NP

Regulatívy urbanistické :

a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie pre 
stanovenie koncepcie využitia územia (T),

b) uplatnenie koncepčného urbanistického riešenia mestotvorného prístupu centrotvorným 
systémom gradácie k jadru mesta a rozvolňovania zástavby smerom od jadra, (T)

ÚPC 10 - Lokalita 10.4.3 -NO

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001, § 12, odseku 13c))

Výrobné územie -  poľnohospodárska výroba -  plochy určené pre rozvojové zámery s návrhom 
areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia poľnohospodárskej výroby :

- návrh s využitia nezastavaného územia pre poľnohospodársku výrobu výhradne pre rastlinnú 
výrobu intenzívneho charakteru (skleníkovým hospodárstvom).

Charakteristika lokalít: územie nezastavané, exploatované banskou činnosťou, prevažne plochy 
ornej pôdy v kontakte s existujúcimi produkčným zariadením veľkokapacitného skleníkového 
hospodárstva HBP a.s. v kontakte s prístupovou komunikáciou na SV okraji k.ú. Nováky. V kontakte 
s JZ okrajom územia je navrhovaná trasa cesty I/64 a do územia zasahuje OP tejto cesty.

Dopravné napojenie: napojenie na existujúcu miestnu prístupovú komunikáciu k zariadeniu 
skleníkového hospodárstva HBP a.s.

Podmieňujúce faktory: územie je nezastavané, po exploatácii banskou činnosťou a platia tu 
špecifické podmienky zakladania na poddolovanom území, do územia zasahuje ochranné pásmo 
navrhovanej trasy cesty prvej triedy č.64, OP letiska Prievidza z čoho vyplývajú podmienky jeho 
využitia.

Regulatívy priestorové :

plochy zastavatelné budovami........................................................................................max. 30 %
Plochy zastavatelné dopravnou a technickou infraštruktúrou........................................ max. 20 %
Plocha zelene................................................................................................................  min. 50 %
Podlažnosť zástavby halových obj..................................................................................max. 1 NP
Podlažnosť zástavby admin. a vybav. Obj....................................................................max. 2 NP

Regulatívy urbanistické :
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a) spracovanie územnoplánovacieho podkladu ÚPP alebo podkladu pre územné konanie v súlade 
so stavebným zákonom pre stanovenie koncepcie využitia územia (T),

b) pre umiestnenie budov a zariadení platia podmienky platných zákonov a predpisov, 
podmienečné využitie je viazané na udelenie výnimky z OP lesa (T)

7. NÁVRH SOCIOEKONOMICKÉHO ROZVOJA

7.1. REGULATÍVY DEMOGRAFICKÉHO ROZVOJA

Zrušené.

7.2. REGULATÍVY BÝVANIA

Bez zmeny.

7.3. REGULATÍVY PRE ROZVOJ ŠKOLSTVA

Bez zmeny.

7.4. REGULATÍVY KULTÚRY A OSVETY

Bez zmeny.

7.5. REGULATÍVY ROZVOJA ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Bez zmeny.

7.6. REGULATÍVY OBCHODNEJ VYBAVENOSTI

Bez zmeny.

7.7. REGULATÍVY ROZVOJA ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Bez zmeny.

7.8. REGULATÍVY ŠPORTOVEJ VYBAVENOSTI

Bez zmeny.

7.9. REGULATÍVY ŤAŽBY A ÚPRAVY NERASTNÝCH SUROVÍN

Bez zmeny.
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7.10. REGULATÍVY PRIEMYSELNEJ VÝROBY, SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
A VÝROBNÝCH SLUŽIEB

Bez zmeny,

7.11. REGULATÍVY POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

Bez zmeny.

7.12. REGULATÍVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Bez zmeny.

7.13. REGULATÍVY REKREÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU

Bez zmeny.

7.14. REGULATÍVY CIVILNEJ OCHRANY

Bez zmeny.

Kapitola 7.14 7.15. REGULATÍVY POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI sa 
rozčlení na dve samostatné kapitoly 7.14. REGULATÍVY POŽIARNEJ OCHRANY a 7.15. 
REGULATÍVY OCHRANY PRED POVODŇAMI:

7.15. REGULATÍVY POŽIARNEJ OCHRANY

Text kapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

a) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky požiarnej 
ochrany pre riešenie ktoré vyplývajú z platnej legislatívy (zákona SNR c.314/2001 Z.z. o ochrane 
pred požiarmi, (T)

b) obec je povinná vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce, (K,T)
c) obec je povinná označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú 

súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek. (K,T)

Vkladá sa nová kapitola 7.15. REGULATÍVY OCHRANY PRED POVODŇAMI:

7.16. REGULATÍVY OCHRANY PRED POVODŇAMI

Text kapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

a) zabezpečovať ochranu pred povodňami v súlade s koncepciou povodňovej ochrany stanovené 
platnou legislatívou (zákonom č. 7/2010 Z.z.), (T)

b) uplatňovať zásady koncepcie protipovodňovej ochrany obce (mesta),
c) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržovaní záujmov

obce a príslušných orgánov pri územnom a stavebnom konaní v zmysle platnej legislatívy 
(zákona NR SR č. 7/2010 Z.z) . (S,D,T), ' ’

d) v záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade 
s platnou legislatívou (Zákonom č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami).
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e) v prípade akýchkoľvek stavebných zámerov v blízkosti vodných tokov s nedostatočnou kapacitou 
koryta na odvedenie prietoku Q100 - ročnej veľkej vody sa požaduje rešpektovať ich inundačné 
územie, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle platnej legislatívy (zákona č. 
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami).(T)

f) zabezpečiť ochranu inundačného územia a vytvárať podmienky pre, prirodzené meandrovanie 
vodných tokov, spomaľovanie odtoku povrchových vôd, budovanie potrebných protipovodňových 
opatrení s dôrazom na ochranu zastavaného územia obce (mesta), (T)

g) stavby protipovodňovej ochrany je potrebné zaradiť v územnoplánovacej dokumentácii medzi 
verejnoprospešné stavby, (T)

h) rešpektovať podmienky správcu toku vo vymedzenom inundačnom území vodného toku Nitra, 
u ostatných vodných tokov v k.ú. Nováky vypracovať dokumentáciu pre stanovenie inundačného 
územia (určuje orgán štátnej vodnej správy na návrh správcu toku). Ak inundačné územie nie je 
určené, vychádza sa z dostupných podkladov o pravdepodobnej hranici územia ohrozeného 
povodňami v zmysle platnej legislatívy (§ 46 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách)

i) protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov 
vodných tokov (T).

j) podľa vyhotovených Máp povodňového ohrozenia a Máp povodňového rizika sa navrhované 
lokality 5.5.1, 6.3.1, 6.3.2A, 6.3.2B nachádzajú v inundačnom území rieky Nitry, ktoré sú 
záplavovým územím a funkčné využitie týchto území je podmienené riešením protipovodňovej 
ochrany.

Názov kapitoly 8. REGULATÍVY TECHNICKÉHO ROZVOJA sa dopĺňa a znie :

8. REGULATÍVY DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO ROZVOJA

8.1. REGULATÍVY DOPRAVY

a) postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie 
vlády SR č. 158/2010);

b) postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (uznesenie 
vlády SR č. 158/2010);

c) rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a Operačný 
program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 - 2020;

d) rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie;
e) rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry najmä rýchlostnú cestu R2 Dolné 

Vestenice - Nováky a Nováky - Žiar nad Hronom, sever a ich trasovanie;
f) pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné posúdiť 

nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi 
účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 54912007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a 
predpisov. V rámci následného koncepčného riešenia rozvojových lokalít pri umiestnení, 
predovšetkým bývania, v území s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy je nevyhnutné 
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude 
možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu 
dopravy sú v čase realizácie známe;

g) postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 22312013 o Národnej stratégii rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR;

h) na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru 
obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné 
ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;

i) katastrálnym územím obce vedie trasa cesta I, triedy I/64, ktorá patrí do súhrnnej siete a je 
súčasťou základnej siete TEN-T (Trans-European Transport Network, tzn. Transeurópska 
dopravná sieť). Trasovanie a ochranné pásma uvedenej cestnej infraštruktúry dodržať v
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súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky 
č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;

j) dopravné napojenie lokality, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické 
trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a 
STN.

k) Nové pripojenia pozemných komunikácii z cesty I/64 na susedné nehnuteľnosti v rámci 
realizácie lokality č. 4.2.1 a 9.2.3 navrhnúť v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110, STN 73 6102 
a príslušných TP.

i) Cestu i/9 a i/64 a ich križovatky s ostatnými pozemnými komunikáciami posúdiť či vyhovujú 
požiadavkám výhľadových intenzít v návrhovom období v zmysle STN 73 6101, STN 73 6110 
a STN 73 6102.

m) Nové cyklistické komunikácie navrhnúť v zmysle STN 73 6110 a TP 07/2014.
n) Nové podzemné vedenia v súbehu s cestou I/9 a I/64 navrhnúť mimo cestný pozemok cesty 

1/9 a I/64 v chodníkoch a v priľahlých zelených pásoch. Na cestnom pozemku cesty I/9 a I/64 
je ich možné umiestniť v prípade ak je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez 
neúmerne vysokých nákladov.

o) Nové kríženia podzemných vedení s cestou 1/9 a I/64 navrhnúť kolmo na os cesty l/9 a I/64 
pretlačením.

p) Nové kríženia nadzemných vedení s cestou I/9 navrhnúť min. 5,2 m a s cestou I/64 navrhnúť 
min. 4,8 m nad niveletou cesty I/9 a I/64.

q) Pri návrhu nových lokalít HBV a IBV v blízkosti cesty I/9 a I/64 dodržať pásmo hygienickej 
ochrany pred negatívnymi účinkami dopravy z cesty I/9 a I/64 resp. zaviazať stavebníkov na 
vykonanie takých opatrení na stavbách, ktoré budú eliminovať tieto nežiadúce účinky.

r) Posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy (hluk, emisie) na ceste I/9 a I/64 a v prípade potreby 
navrhnúť opatrenia na ich elimináciu.

8.1.1. Automobilová doprava

Bez zmeny,

8.1.2. Pešia doprava

Bez zmeny.

8.1.3. Letecká doprava

Bez zmeny,

8.1.4. Železničná doprava

Regulatív pod bodom b) sa aktualizuje a znie :.

b) riešiť preložku železničnej trate č. 140 v úseku Nováky - Laskár - Opatovce n. Nitrou. - 
Prievidza v zmysle projektovej dokumentácie HBP a.s v súvislosti s plánom ťažby hnedého 
uhlia

Vkladá sa podnadpis pod č. 8.4.5 : Cyklistická doprava :

8.1.5. Cyklistická doprava

Vkladá sa text v znení:

a) akceptovať a zabezpečiť podmienky vytvorenie a realizáciu cyklotrás regionálneho 
a miestneho významu v súlade s návrhom trás v zmysle grafickej časti (T)

b) cyklistické komunikácie navrhnúť v zmysle STN 73 6110 a TP 07/2014 (T)
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c) postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 22312013 o Národnej stratégii rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR; (T)

8.2. REGULATÍVY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

Bez zmeny.

8.3. REGULATÍVY VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Na konci textu sa dopĺňa nasledovný text:

- zabezpečiť rozvody pitnej vody pre navrhované rozvojové lokality ZaD č. 6,

8.4. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU

Na konci textu sa dopĺňa nasledovný text:

- zabezpečiť rozvody NN pre navrhované rozvojové lokality ZaD č. 6.

8.5. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA PLYNOM

Na konci textu sa dopĺňa nasledovný text:

- zabezpečiť zásobovanie plynom pre navrhované rozvojové lokality ZaD č. 6.

8.6. REGULATÍVY ZÁSOBOVANIA TEPLOM

Bez zmeny.

8.1. REGULATÍVY TELEKOMUNIKÁCIÍ

Bez zmeny.

8.2. REGULATÍVY PRE MIESTNY ROZHLAS

Bez zmeny.

8.3. REGULATÍVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Bez zmeny.

9. REGULATÍVY KRAJINNOEKOLOGICKÉ

9.1. REGULATÍVY OCHRANY OVZDUŠIA

Bez zmeny.
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9.2. REGULATÍVY OCHRANY VÔD

Bez zmeny,

9.3. REGULATÍVY OCHRANY PÔDNEHO FONDU

Bez zmeny.

9.4. REGULATÍVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Bez zmeny.

9.5. REGULATÍVY PRE ELIMINÁCIU HLUKU A VIBRÁCIÍ

Bez zmeny.

9.6. REGULATÍVY GEOFAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Bez zmeny.

9.7. REGULATÍVY PRE VYBRANÉ NADLIMITNÉ INVESTIČNÉ AKCIE

Bez zmeny.

9.8. REGULATÍVY PRE OBHOSPODAROVANIE PÔDY

Bez zmeny.

9.9. REGULATÍVY PRE OBHOSPODAROVANIE LESOV

Bez zmeny.

10. LIMITY VYUŽITIA ÚZEMIA

10.1. OCHRANA KULTÚRNYCH HODNÔT

Bez zmeny.

10.2. OCHRANA PRÍRODNÝCH HODNÔT

Bez zmeny.
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10.3. REGULATÍVY KONCEPCIE STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bez zmeny.

10.4. REGULATÍVY PRE ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA

Bez zmeny.

10.5. REGULATÍVY PRE OCHRANU VÔD

Na konci kapitoly sa vkladá text v znení:

a) rešpektovať platnú legislatívu a predpisy (Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a príslušné platné 
normy STN 736822 a 75 2102 atď.,)

b) akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požadujem správca toku 
odsúhlasiť s našou organizáciou,

c) ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke min. 10,0 m od 
brehovej čiary resp. vzdušnej päty hrádze rieky Nitry. Do vymedzeného pobrežného pozemku 
nie je možné umiestňovať zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého 
charakteru, súvislú vzrastiú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať.

d) V záujmovom území sa nachádza aj náhon, ktorý prepája hornú hať Nováky na rieke Nitra s 
akumulačnou nádržou (AN) Nováky. Voda zo zdrže nad hornou haťou je vedená náhonom do 
AN. Profil náhonu je v hornej časti otvorený - lichobežníkového tvaru s obojstranným 
ohradzovaním v dĺžke 136 m, ktorý prechádza do krytého profilu DN 1400 v dĺžke 708 m. 
Ochranné pásmo náhonu je min. 6m od vzdušnej päty hrádze, resp. pôdorysného rozmeru 
potrubia obojstranne. V prípade výstavby RD, alebo iných objektov požadujeme rešpektovať 
ochranné pásmo a objekty riešiť bez podpivničenia. Náhon, Horná hať Nováky a AN sú 
súčasťou VS Nováky, ktorá zabezpečuje dodávku povrchovej vody pre priemyselný uzol 
Nováky.

10.6. REGULATÍVY PRE OCHRANU PÔDY

Bez zmeny.

10.7. REGULATÍVY PRE ZAŤAŽENIE HLUKOM

Bez zmeny.

11. OCHRANNÉ PÁSMA

11.1. PÁSMA HYGIENICKEJ OCHRANY

11.1.6. Pásmo ochrany vodného zdroja

Bez zmeny.
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11.1.7. Ochranné pásma od zdroja fekálneho znečistenia

Bez zmeny.

11.2. OCHRANNÉ PÁSMO PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV

Bez zmeny.

11.3. OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ

11.3.8. Cestné ochranné pásma

V úvode kapitoly sa nahrádza text prvých dvoch odsekov nasledovným textom :

Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné 
pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 
35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;

11.3.9. Ochranné pásma železnice

Bez zmeny.

11.3.10. Ochranné pásma letiska

Bez zmeny.

11.4. OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Podkapitoly sa očíslujú 11.4.1 až 11.1.3 :

11.4.11. Ochranné pásma elektrických vedení

Text podkapitoly sa mení a dopĺňa a znie :

Ochranné pásma sú stanovené zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike vznení neskorších 
predpisov. V zmysle ustanovenia § 43 zákona:

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je 
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na 
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a 
majetku.
(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí,

a) od 1 kV do 35 kV vrátane :

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

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

AGS ATELIÉR, www.agsatelier.sk 23/29

http://www.agsatelier.sk


11 2017ÚPN M Nováky zmeny a doplnky č.6 -  TEXTOVÁ ZÁVÄZNÁ ČASŤ - Diel „C“ - NÁVRH k §25 SZ

c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 
m od krajného vodiča na každú stranu.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 
vedením je zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 
krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 
sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 
m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri 
páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh 
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického 
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča 
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 
zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké 
mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a 
iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, 
prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia

a) s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
b) s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 
vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 
elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané 
vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť 
prevádzky elektrickej stanice.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je 
osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým 
zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, 
prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené 
podmienky.
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(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je 
napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie 
podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a 
informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu výrobných zariadení výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 
9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po 
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie 
stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a 
stavebné konanie.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v 
ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo 
dal vykonať.

11.3.13. Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení

Text podkapitoly sa nahrádza textom :

Ochranné pásma pre zásobovanie plynom a teplom podľa platnej legislatívy (zákona 251/2012 Z.z 
v platnom znení pre zásobovanie plynom.

(v zmysle § 79 zákona) :

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti 
plynárenského zariadenia pre ochranné pásmo je :

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,

- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom 
nižším ako 0,4 MPa,

- 8 m pre technologické objekty.

(v zmysle § 80 zákona):

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia pre 
bezpečnostné pásmo je :

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve
a na nezastavanom území,

- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

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.

11.3.14. Ochranné pásma vodovodnej a kanalizačnej siete

Bez zmeny.

11.5. OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH TOKOV A HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ

Bez zmeny.

11.6. OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Bez zmeny.
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11.7. OCHRANNÉ PÁSMO POHREBISKA

Bez zmeny.

11.8. OCHRANNÉ PÁSMA VOJENSKÝCH ZARIADENÍ

Bez zmeny.

11.9. OSTATNÉ OBMEDZUJÚCE FAKTORY

Kapitola 11.9. sa rozčlení na podkapitoly 11.9.1. až 11.9.4. nasledovne ;

11.9.1. Chránené ložiskové územie

Na konci textu kapitoly sa vkladá text v znení:

Z hľadiska ochrany výhradného ložiska v DP Nováky I. a CHLÚ Nováky, využitie územia ktoré nie je 
chránené ochrannými piliermi pre navrhovaný rozvoj, t.j. plánovanú stavebnú činnosť bude možné 
využívať na navrhované funkčné využitie a účely v zmysle koncepcie návrhu územného plánu mesta 
Nováky až po ukončení banskej činnosti a doznení jej vplyvov na povrchu v uvedenej oblasti 
katastrálneho územia mesta Nováky.

11.9.2. Environmentálne záťaže

Vkladá sa text v znení:

V predmetnom území sú evidované staré banské dieia, zobrazené vo výkrese č.1. ktoré sa 
vymedzujú ako piochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Siovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnopiánovacích podkladoch a 
územnopiánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené vo výkrese č.2A. 
Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť 
možnosti ďalšieho využitia územia.

11.9.3. Žiarenie z prírodných zdrojov

Vkladá sa text v znení:

Výskyt stredného radónového rizika je vyznačený v prílohe. Vhodnosť a podmienky stavebného 
využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

11.9.4. Svahové deformácie

Vkladá sa text v znení:

V predmetnom území sú zaregistrované aktívne, potenciálne a stabilizované svahové deformácie 
vyznačené vo výkrese č.2A. Územia so zaregistrovanými svahovými deformáciami sú zaradené do 
rajónu nestabilných území s vysokým a stredným rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom 
prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov a možným vznikom 
nových aktívnych zosuvných foriem. Do rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou
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geologickou stavbou pre občasný vznik svahových deformácií sú zaradené ďalšie svahy v širšom okolí 
zaregistrovaných svahových pohybov.

V územiach aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií je podmienkou ich 
využitia overenie využiteľnosti geologickým posudkom a v prípade potreby hydrogeologickým 
prieskumom.

12. REGULATÍVY INTENZITY VYUŽITIA ÚZEMIA 
A PODLAŽNOSTI

Bez zmeny.

13. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
Na konci kapitoly sa dopĺňa text:

Hranica navrhovaného zastavaného územia v rámci ZaD č.6 ÚPN Mesta Nováky sa vymedzuje 
rozšírením súčasne zastavaného územia (k 1.1.1990) o navrhované rozvojové územia, lokality 6.3.2, 
6.5.3,9.2.3,10.4.2,10.4.3. '

14. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA 
VYKONANIE DELENIA A SCELOVANIA POZEMKOV, NA 
ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

14.1. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Na konci kapitoly sa vkladá text:

Verejné dopravné a technické vybavenie územia nových rozvojových lokalít 6.3.2, 6.5.3, 9.2.3,
10.4.2, 10.4.3, v zmysle § 139a, stavebného zákona.

14.2. PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCELOVANIA POZEMKOV

Bez zmeny.

14.3. PLOCHY NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

Bez zmeny.

15. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Zoznam verejnoprospešných stavieb týkajúcich sa riešených javov a území v rámci ZaD č. 6 vrátane 
upravovaných a nových, ktoré sú vyznačené modrým písmom:

Označenie Názov verejnoprospešnej stavby Grafické
vyznačenie

Plochy na verejnoprospešné stavby služieb
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F03 Mestský park, rekonštrukcia, rozšírenie Výkresy č. 2

Plochy na verejnoprospešné stavby dopravy
D01 Pešie trasy Výkresy č. 2, 4
D03 Zberné komunikácie a obslužné komunikácie Výkresy č. 2, 4
D07 Cyklotrasy Výkresy č. 4
DQ8 Korčuliarsky chodník Výkresy č. 4

Plochy na verejnoprospešné stavby technickej infraštruktúry
T03 Rozšírenie rozvodov plynu Výkres č. 3
T07 Rozšírenie vodovodnej siete Výkres č. 6
T08 Rozšírenie kanalizačnej siete splaškovej Výkres č. 6
T09 Kanalizačná sieť na odvedenie dažďových vôd Výkres č. 6
T12 Protipovodňová hrádza Výkres č. 6
T13 Prekládka VN elektrického vedenia Výkres č. 3

16. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA

Schéma verejnoprospešných stavieb sa prekladá z kapitoly 15 v úplnom znení vrátane upravovaných 
a nových, ktoré sú vyznačené modrým písmom :

Verejnoprospešné stavby sú stavby na území mesta, určené pre verejnoprospešné služby a pre 
verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia.

i. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY SLUŽIEB
I. Športový areál
II. Rozšírenie cintorína
III. Mestský park, rekonštrukcia a rozšírenie mestského parku

II. PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, TECHNICKÉ VYBAVENIE PODPORUJÚCE 
ROZVOJ A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

X. Rekonštrukcie - šírkové a smerové úpravy komunikačnej siete v katastrálnom území mesta -  
zberné aj obslužné komunikácie, vrátane chodníkov a peších trás

XI. Plocha pre autobusovú stanicu
XII. Autobusové zastávky mimo trás komunikácií - nie sú lokalizované
XIII. Plochy pre záchytné parkovacie plochy - nie sú lokalizované
XIV. Zberné komunikácie a obslužné komunikácie
XV. Trasa preložky komunikácie - cesty I/64
XVI. Trasa komunikácie -  cesty R2
XVII. Rozšírenie 22 kV rozvodov s prípojkami pre trafostanice
XVIII. Transformačná stanica a rozšírenie VN a NN rozvodov
XIX. Rozšírenie rozvodov plynu
XX. Rozšírenie MTS
XXI. Rozvodná sieť mestskej káblovej televízie
XXII. Rozšírenie káblovej televízie
XXIII. Rozšírenie vodovodnej siete
XXIV. Rekonštrukcia a zokruhovanie existujúcej vodovodnej siete
XXV. Rekonštrukcia kanalizačnej siete
XXVI. Rozšírenie kanalizačnej siete splaškovej
XXVII. Kanalizačná sieť na odvedenie dažďových vôd
XXVIII. Rozšírenie zariadení separovaného zberu odpadu
XXIX. Výstavba kompostárne pre zvozovú oblasť odpadu -  Nováky
XXX. Prekládka 22 kV rozvodov
XXXI. Regionálne cyklotrasy
XXXII. Miestne cyklotrasy
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XXXiil. Prekládka železničnej trate č. 140 v úseku Nováky - Prievidza

* - Verejnoprospešné stavby sú s výnimkou stavieb, ktoré majú povahu rekonštrukcií a hustej siete 
rozvodov vyznačené vo výkresoch „dopravné systémy a technická infraštruktúra“ a na náložkách ako 
funkčné plochy alebo líniové javy.
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