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Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Horná Streda - záväzná časť

A.1

ZÁVÄZNÁ ČASŤ

Záväzná časť obsahuje regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými
zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrenými vo
forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území,
podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
A.1.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
ÚZEMIA

Na začiatok kapitoly sa dopĺňa odstavec:
„Pre spracovanie zmien a doplnkov č.6 územného plánu obce Horná Streda je
záväzná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ktorou je:
- Územný plán veľkého územného celku Trenčianskeho kraja, (skrátene ÚPNVUC TK), ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/98
Z. z., uverejnená v Zbierke zákonov, čiastka 54 z roku 1998
- Zmeny a doplnky č. 1/2004 Územného plánu veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja (ZaD č. 1/2004 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol
schválený Zastupiteľstvom TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004.
Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a
doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja bolo schválené
Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004, dňa 23.6.2004.
- Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho
kraja (ZaD č.2 ÚPN VÚC TK). Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom
TSK uznesením č.297/2011 dňa 26.10.2011. Všeobecne záväzné nariadenie
TSK č.8/2011, ktorým sa vyhlásili záväzné časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja bolo vyhlásené Zastupiteľstvom TSK dňa 26.10.2011.
Zmeny a doplnky č.6 nie sú v rozpore so záväznými časťami ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja ani s jeho Zmenami a doplnkami.“
Znenie kapitoly bolo aktualizované už Zmenami a doplnkami č.4 ÚPN – O Horná
Streda, čím sa ÚPN-O Horná Streda dostal do súladu so záväznými časťami ÚPN
VUC TK v znení ZaD č. 1/2004 ÚPN VÚC TK.
Znenie kapitoly bolo aktualizované aj Zmenami a doplnkami č.5 ÚPN – O Horná
Streda, čím sa ÚPN-O Horná Streda dostal do súladu so záväznými časťami ÚPN
VUC TK v znení ZaD č. 2 ÚPN VÚC TK.
A.1.1.1 FUNKČNÉ USPORIADANIE ÚZEMIA
•
•
•
•

Text bude doplnený nasledovne:
Lokalita č. 6.1 – zmena funkcie parcely č. 1324/334 a parcely č.641/4 k.ú. Horná
Streda z funkcie športu a rekreácie na plochy nezávadnej výroby a priľahlých plôch
pre účely technického vybavenia
Lokalita č. 6.2 – zmena funkčného využitia lokality z funkcie obytného územia
s prevahou plôch pre bývanie na obytné územie polyfunkčné
Lokalita č. 6.3 – zmena funkčného využitia lokality z funkcie obytného územia
s prevahou plôch pre bývanie na obytné územie polyfunkčné
Lokalita č. 6.4 – zmena funkčného využitia lokality z plôch občianskej vybavenosti na
obytné územie polyfunkčné
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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A.1.1.2 REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA
A.1.1.2.1 Zásady rozvoja obce
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.1.3 URČENIE PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ
A.1.1.3.1 Obytné územie
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.1.3.2 Výrobné územie
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.1.3.3 Rekreačné územie
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE
JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA

A.1.2.1 ZÁSADY REGULAČNÝCH PRINCÍPOV URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.2.2 REGULAČNÉ PRINCÍPY V NOVONAVRHOVANÝCH LOKALITÁCH
A.1.2.2.1 Obytné územie
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
Mení sa znenie podkapitoly „ B.18.2.2.1.3 – Lokalita č. 3“, kde ZaD č.6 sa mení
funkcia obytné územie s prevahou plôch pre bývanie na obytné územie polyfunkčné
(bývanie a vybavenosť) v rozsahu zámeru 6.2
Taktiež v rozsahu zámeru 6.3 v rámci prieluky v zastavanom území obytnom
s prevahou plôch pre bývanie sa územie mení na obytné územie polyfunkčné
(bývanie a vybavenosť).
Mení sa znenie podkapitoly „ B.18.2.2.1.5 – Lokalita č. 5“, kde ZaD č.6 sa mení
funkcia obytné územie s prevahou plôch pre občiansku vybavenosť na obytné územie
polyfunkčné (bývanie a vybavenosť). V súlade s platným územným plánom obce sa
požaduje spracovať pre územie zámeru 6.4 podrobnejšiu dokumentáciu, ktorá určí
vhodnú proporciu bývania a občianskej vybavenosti, pri akceptovaní platných
zákonov, noriem a vyhlášok pre školské zariadenie i pre plochy bývania (potrebné
plochy exteriéru – ihriská, hlukové zaťaženie, odstupy, oslnenie, prístupy....).
Dopĺňa sa:
Pre obytné územie polyfunkčné platí definícia podľa §12, odseku 4 písm. f)
vyhlášky 55/2001 Z. z., aj definícia podľa odseku 12, kde súčasťou takéhoto územia
sú aj plochy umožňujúce umiestňovanie stavieb a zariadení patriacich k vybaveniu
obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a
kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani
výrazne nerušia svoje okolie.
Prípustné využitie:
- obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.
- občianska vybavenosť, služby
- budovy a zariadenia turistického ruchu
- miesta na zhromažďovanie
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
- zeleň, ihriská a oddychové plochy
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•
•
•
•

-

-

-

-

•
•

Neprípustné využitie:
- priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho
charakteru
Opatrenia
- ekostabilizačné opatrenia
- ochranná a izolačná zeleň: pozdĺž komunikácií vytvoriť pásy zelene
Miera využitia pozemkov zostáva nezmenená.
Požiadavky ovplyvňujúce rozvoj územia lokalít 6.2, 6.3, 6.4
Je potrebné rešpektovať :
I. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a
krajiny (platí pre celú obec)
ochranné pásmo železnice 60m od osi krajnej koľaje
ochranné pásmo vzdušného VN vedenia podľa zákona č.70/1998 Z.z. o energetike
v znení neskorších predpisov.
ochranné pásma letiska Piešťany:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a
pod. je pre riešené územie stanovené:
ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 210 m n.m.Bpv,
ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:70) s výškovým
obmedzením 186,6- 187,6 m n.m.Bpv,
ochranným pásmom prechodovej plochy (sklon 1:8) s výškovým obmedzením 204 210 m n.m.Bpv.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená
ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie
musí byť riešené podzemným káblom),
ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé
osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod.
musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na
osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia
silných svetelných zdrojov),
vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a
zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska;
obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov,
bažatníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších
stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva)
s ohľadom na skutočnosť, že v lokalite 6.2 je rezerva do ochranných pásiem letectva
cca 18 m., platí výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov,
porastov a pod., tak aby uvedená výška nebola nimi prekročená
pri umiestňovaní stavieb v blízkosti vodného toku Biskupický kanál v lokalite 6.4 dbať
na to, aby bol umožnený prístup správcu vodného toku k nemu na výkon správy,
zhotovitelia stavieb v rámci lokality 6.4 vypracujú povodňový plán zabezpečujúcich
prác (§10 ods. 2, písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z.), ktorý odsúhlasený správcom
vodného toku predložia na schválenie Obvodnému úradu životného prostredia Nové
Mesto nad Váhom pred začatím stavebných (banských) prác.
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•

v lokalite 6.4 pri povodňovej situácii môže dôjsť k vzniku povodňových škôd na
majetku stavebníkov, dodávateľov stavieb a užívateľov stavieb, preto je potrebné
zabezpečiť stavby navrhované v tejto lokalite vhodnými opatreniami na zamedzenie
ich vzniku.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol zostávajú nezmenené.

A.1.2.3 VÝROBNÉ ÚZEMIE
Prvú vetu prvého odseku zmeniť na:
„Výrobnú zónu doporučujeme rozvíjať v 9 lokalitách a jednej rezervnej.“
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.2.4 PLOCHY PRE VÝROBU
V závere tejto kapitoly doplniť:
B.18.2.4.1.5 Lokalita 6.1 – Prekopané
Lokalita č. 6.1 - Prekopané sa nachádza v katastri obce Horná Streda a zaberá
celkovo 3,4841 ha mimo súčasné zastavané územie obce. Funkčne je lokalita
definovaná ako plochy výroby a výrobných služieb. Podrobnejší priemet funkcií do
územia je zrejmý z grafickej časti – výkres Komplexného urbanistického návrhu.
Navrhujeme zmenu jestvujúcej hranice zastavaného územia.
Funkčný celok je prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie, ktorá vedie popod
diaľnicu D1 podjazdom, ktorého parametre musia byť rešpektované. Plocha
výrobného areálu sa môže rozvíjať len na parcelách 641/4 a 1324/334, ostatná časť
predmetnej lokality bude slúžiť ako prístup komunikáciou vo funkčnej triede C3
a kategórii MO 6,5/30 k plochám rekreácie a športu (mimo ochranného pásma
jestvujúceho elektrického vedenia), ochrannej a izolačnej zeleni, prípadne plochám
statickej dopravy (napríklad kombinovanej s ochrannou a izolačnou zeleňou). Je teda
nutné zabezpečiť prístupnosť plôch rekreácie a športu v pokračovaní miestnej
komunikácie vedúcej podjazdom pod diaľnicou od obce paralelne s jestvujúcim
vedením elektro a tiež jestvujúcou komunikáciou medzi plochou jestvujúcej výroby
a predmetného zámeru 6.1 smerom k Biskupickému kanálu.
Urbanistická kompozícia lokality samotnej bude zohľadňovať taktiež tieto
regulačné princípy:
- výškové zónovanie zohľadňujúce podmienky ochranných pásiem územia
- funkčná, priestorová, pôdorysná regulácia s ohľadom na ochranné pásma
a ostatné obmedzenia vyplývajúce z okolitých funkcií a z napájacích bodov
dopravnej a technickej infraštruktúry
Koeficient zastavanosti 0,7.
Je potrebné dodržiavať podmienky ochranných pásiem, ako je to uvedené
v ďalších kapitolách.
Je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu riešenia lokality.
Podľa vyhlášky 55/2001 Z. z., §12, odseku 13 sú plochy:
- určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru
prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach,
- pre priemyselnú výrobu, ktoré sa zriaďujú v obciach s veľkým objemom
priemyselnej výroby a prepravy; kapacita a riešenie verejného dopravného a
technického vybavenia musia zabezpečovať požiadavky na prepravu osôb,
tovaru, surovín a energií,
Prípustné využitie:
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-

•
•
•

•

-

-

-

-

priemyselné prevádzky bez negatívnych vplyvov na životné
prostredie, poľnohospodárske farmy, služby, sklady a ostatné
podnikateľské aktivity
- prislúchajúce plochy dopravného a technického vybavenia
Neprípustné využitie:
- závadná výroba s negatívnymi vplyvmi na okolité obytné zóny
- bývanie
- rekreácia
Opatrenia
- ekostabilizačné opatrenia
- ochranná a izolačná zeleň (najmä od obytnej funkcie a rekreácie
vytvoriť ochranný pás zelene)
Požiadavky ovplyvňujúce rozvoj územia lokalít 6.2, 6.3, 6.4
Je potrebné rešpektovať :
I. stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a
krajiny (platí pre celú obec)
Ochranné pásmo II. Stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, na ktoré sa
vzťahuje zákaz a obmedzenia činnosti podľa ustanovenia § 28 a § 50 ods. 17, písm.
b) zákona č. 538/2005 Z.z.
ochranné pásmo vzdušného VN vedenia podľa zákona č.70/1998 Z.z. o energetike
v znení neskorších predpisov, ktoré je vymedzené zvislými rovinami po oboch
stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodiča.
ochranné pásma letiska Piešťany:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a
pod. je pre riešené územie stanovené:
ochranným pásmom vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 210 m n.m.Bpv,
ochranným pásmom vzletového a približovacieho priestoru (sklon 1:70) s výškovým
obmedzením 186,6- 187,6 m n.m.Bpv,
ochranným pásmom prechodovej plochy (sklon 1:8) s výškovým obmedzením 204 210 m n.m.Bpv.
Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, je záväzná výška stanovená
ochranným pásmom s nižšou hodnotou.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie
musí byť riešené podzemným káblom),
ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava
objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou; externé
osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod.
musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na
osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz použitia
silných svetelných zdrojov),
vonkajším ornitologickým ochranným pásmom (vylúčenie vykonávania činností a
zriaďovania stavieb a prevádzok, ktoré by mohli zvýšiť výskyt vtáctva v okolí letiska;
obmedzenie zriaďovania poľnohospodárskych stavieb, napr. hydinární, kravínov,
bažatníc, stredísk zberu a spracovania hmotného odpadu, vodných plôch a ďalších
stavieb s možnosťou vzniku nadmerného výskytu vtáctva)
s ohľadom na skutočnosť, že v lokalite 6.2 je rezerva do ochranných pásiem letectva
cca 18 m., platí výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov,
porastov a pod., tak aby uvedená výška nebola nimi prekročená
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•
•

•

•

pri umiestňovaní stavieb v blízkosti vodného toku Biskupický kanál v lokalite 6.1 dbať
na to, aby bol umožnený prístup správcu vodného toku k nemu na výkon správy,
zhotovitelia stavieb v rámci lokality 6.1 vypracujú povodňový plán zabezpečujúcich
prác (§10 ods. 2, písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z.), ktorý odsúhlasený správcom
vodného toku predložia na schválenie Obvodnému úradu životného prostredia Nové
Mesto nad Váhom pred začatím stavebných (banských) prác.
v lokalite 6.1 pri povodňovej situácii môže dôjsť k vzniku povodňových škôd na
majetku stavebníkov, dodávateľov stavieb a užívateľov stavieb, preto je potrebné
zabezpečiť stavby navrhované v tejto lokalite vhodnými opatreniami na zamedzenie
ich vzniku.
podnikateľské subjekty, ktoré budú vyrábať prípadne podnikať v riešenom území,
budú plniť povinnosti vyplývajúce im zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších a z vykonávacích predpisov vydaných na jeho základe.
Záujmy prevencie závažných priemyselných havárií budú uplatňované
v rámci povoľovacieho procesu jednotlivých stavieb a činností.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol zostávajú nezmenené.

A.1.2.5 PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.3 REKREAČNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.4

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA

Kapitola bude doplnená nasledovne:
Územný plán obce a teda i jeho zmeny a doplnky musia rešpektovať jestvujúce
inžinierske siete.
Navrhované parametre sietí a zariadení technického vybavenia sú odporúčané a
nie sú súčasťou záväznej časti. V nasledujúcich kapitolách sú definované princípy
napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru a predbežné kapacitné požiadavky.
A.1.4.1 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
Kapitola bude doplnená nasledovne:
Lokalita 6.1
Funkčný celok je prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie, ktorá vedie popod
diaľnicu D1 podjazdom, ktorého parametre musia byť rešpektované. Plocha
výrobného areálu sa môže rozvíjať len na parcelách 641/4 a 1324/334, ostatná časť
predmetnej lokality bude slúžiť ako prístup komunikáciou vo funkčnej triede C3
a kategórii MO 6,5/30 k plochám rekreácie a športu (mimo ochranného pásma
jestvujúceho elektrického vedenia), ochrannej a izolačnej zeleni, prípadne plochám
statickej dopravy (napríklad kombinovanej s ochrannou a izolačnou zeleňou). Je teda
nutné zabezpečiť prístupnosť plôch rekreácie a športu v pokračovaní miestnej
komunikácie vedúcej podjazdom pod diaľnicou od obce paralelne s jestvujúcim
vedením elektro a tiež jestvujúcou komunikáciou medzi plochou jestvujúcej výroby
a predmetného zámeru 6.1 smerom k Biskupickému kanálu.
Lokalita 6.2
Funkčný celok je prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie.
Lokalita 6.3
Funkčný celok je prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie.

6

Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Horná Streda - záväzná časť

Lokalita 6.4
Funkčný celok je prístupný z jestvujúcej miestnej komunikácie. Je potrebné
vypracovať podrobnejšiu dokumentáciu, ktorá bude riešiť prístupy a vstupy do
všetkých objektov v rámci lokality a bude rešpektovať jestvujúce vstupy do objektov
a na ihriská školy.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.4.2 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE
A.1.4.2.1 Zásobovanie vodou
Kapitola bude doplnená nasledovne:
V súčasnosti obec nemá vybudovaný verejný vodovod. Je spracovaná projektová
dokumentácia vodovodu pre celú obec , pričom tento verejný vodovod má byť
napojený na obecný vodný zdroj, na ktorý je taktiež spracovaný projekt so stavebným
povolením. Jeho realizácia si bude vyžadovať súlad s § 40 ods. 2 a § 50 ods. 17
písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, k
vydaniu ktorého je potrebné priložiť príslušnú projektovú dokumentáciu. Povoľovať
odber a odoberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l/s je bez stanoviska
Ministerstva zdravotníctva SR zakázané.
Lokalita 6.1
Navrhuje sa vybudovať nový rozvod verejného vodovodu napojený na plánovaný
verejný vodovod s využitím budúceho vodného zdroja V prípade, že nebude tento
vodný zdroj možné z rôznych dôvodov využívať, budú vybudované provizórne vlastné
studne v rámci výrobného areálu. Keďže je známe, že spodné vody v tejto oblasti sú
s vysokým obsahom mangánu, bude potrebné realizovať i úpravňu vody tak, aby
mohla byť používaná na pitné účely. S potrebou pitnej vody sa uvažuje pre pitné
a sociálne účely pre zamestnancov. Úžitková voda, voda na polievanie zelene
a požiarna voda nemusí spĺňať parametre pitnej vody a môže byť použitá voda
z vlastných studní.
Lokalita 6.2
Funkčný celok bude po vybudovaní verejného vodovodu napojený naň, dočasne
bude zásobený z vlastnej studne.
Lokalita 6.3
Funkčný celok bude po vybudovaní verejného vodovodu napojený naň, dočasne
bude zásobený z vlastnej studne.
Lokalita 6.4
Funkčný celok bude zásobovaný pitnou vodou pre účely školy tak ako
v súčasnosti (pitná voda dovážaná, pretože susediaci vodný zdroj nie je vhodný
využívať na pitné účely), ostatné novobudované zariadenia a obytné budovy dočasne
zásobené z vlastných zdrojov (studne + dovoz pitnej vody). Po dobudovaní verejného
vodovodu a obecného vodného zdroja bude lokalita na ne napojená.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.4.2.2 Odpadové vody
Kapitola bude doplnená nasledovne:
Obec Horná Streda nemá vybudovanú kanalizačnú sieť, ani pre splaškové ani pre
dažďové vody. Odpadové vody sú v jestvujúcich objektoch riešené rôznym
spôsobom, prevažne žumpami a dažďové vody sú riešené do vsakov .
Pre celú obec je spracovaný projekt pre verejnú kanalizáciu i pre čistiareň
odpadových vôd, ktorá je spoločná i pre susedné obce Brunovce a Považany. Tieto
objekty však nie sú vybudované a čakajú na realizáciu. Kedže stavba bude
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realizovaná v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch,
je potrebné zohľadniť ustanovenia zákona č. 538/2005 Z. z.
Lokalita 6.1
Vzhľadom k jestvujúcim pomerom sa na riešenom území navrhuje budovať delenú
kanalizáciu. Keďže pripravovaná lokalita sa nachádza v blízkosti budúcej ČOV,
uvažuje sa s vybudovaním splaškovej kanalizácie v areáli s napojením sa na obecnú
ČOV, ktorej kapacita sa musí navýšiť o kapacitu pripravovaného územia
Dažďové vody z lokality priľahlej k riešenému areálu sa navrhujú odvádzať
nasledovne: dažďové vody zo striech do vsakovacích studní.
Možnosť vsakovania bude preverené hydrogeologickým prieskumom, avšak na
základe znalosti geológie v danom území predpokladáme bezproblémové vsakovanie
čistých dažďových vôd do podložia .
Pre odvedenie dažďových vôd z parkovacích plôch sa navrhnú odlučovače
ropných látok s potrebnými parametrami a tieto vody budú odvedené do toku.
Komunikačné plochy (cesty a pod.) budú odvádzané taktiež do toku.
Lokalita 6.2
Do dobudovania uvažovanej obecnej ČOV a obecnej splaškovej kanalizácie
odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej lokality do žumpy. Následne, po realizácii
obecnej splaškovej kanalizácie budú objekty pripojené na túto verejnú sieť.
Lokalita 6.3
Do dobudovania uvažovanej obecnej ČOV a obecnej splaškovej kanalizácie
odvádzanie splaškových vôd z navrhovanej lokality do žumpy. Následne, po realizácii
obecnej splaškovej kanalizácie budú objekty pripojené na túto verejnú sieť.
Lokalita 6.4
Do dobudovania uvažovanej obecnej ČOV a obecnej splaškovej kanalizácie
odvádzanie splaškových vôd z nových objektov a prevádzok. Odkanalizovanie
jestvujúcich objektov a školy bude dočasne ako doposiaľ. Následne, po realizácii
obecnej splaškovej kanalizácie budú objekty pripojené na túto verejnú sieť.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.4.2.3 Plynofikácia
Kapitola bude doplnená nasledovne:
Lokalita 6.1
Funkčný celok bude napojený na jestvujúcu sieť STL v obci. Predpokladaná ročná
spotreba plynu je 300 – 350 MWh.
Lokalita 6.2
Funkčný celok bude napojený na jestvujúce rozvody plynu, ktoré vedú v priľahlej
komunikácii. Požiadavky lokality takmer neovplyvnia jestvujúci odber plynu v obci.
Lokalita 6.3
Funkčný celok bude napojený na jestvujúce rozvody plynu, ktoré vedú v priľahlej
komunikácii. Požiadavky lokality takmer neovplyvnia jestvujúci odber plynu v obci.
Lokalita 6.4
Funkčný celok bude napojený na jestvujúce rozvody plynu, ktoré vedú v priľahlej
komunikácii. Požiadavky lokality výrazne neovplyvnia jestvujúci odber plynu v obci,
pretože jestvujúce objekty v danej lokalite sú na rozvody plynu v obci už napojené.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.4.2.4 Elektrifikácia
Kapitola bude doplnená nasledovne:
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Lokalita 6.1
V súčasnosti prechádza okrajom riešeného územia VN linka č. 232. Výkonové
nároky bude zabezpečovať navrhovaná VN prípojka k tomuto vedeniu a navrhovaná
trafostanica.
Lokalita 6.2
Funkčný celok bude napojený na jestvujúce elektro rozvody, ktoré vedú paralelne
s priľahlými komunikáciami. Požiadavky lokality takmer neovplyvnia jestvujúci odber
v obci.
Lokalita 6.3
Funkčný celok bude napojený na jestvujúce elektro rozvody, ktoré vedú paralelne
s priľahlými komunikáciami. Požiadavky lokality takmer neovplyvnia jestvujúci odber
v obci.
Lokalita 6.4
Funkčný celok bude napojený na jestvujúce elektro rozvody, ktoré vedú paralelne
s priľahlými komunikáciami. Požiadavky lokality výrazne neovplyvnia jestvujúci
odber, pretože jestvujúce objekty v danej lokalite sú na rozvody v obci už napojené.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.4.2.5 Spoje
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené, dopĺňa sa:
Územie Hornej Stredy je tiež dostatočne pokryté signálom mobilných operátorov.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.5 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A
VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY. VYTVÁRANIA
A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

A.1.5.1 KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY
Kapitola bude doplnená nasledovne:
Napriek skutočnosti, že v riešenom území nie sú evidované objekty vyhlásené za
národné kultúrne pamiatky, ani archeologické lokality zapísané v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR v katastrálnom území obce Horná Streda je
evidované slovanské pohrebisko z doby Veľkomoravskej ríše a je veľký predpoklad,
že pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k
archeologickým situáciám, resp. archeologickým nálezom.
Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách
realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie
stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie
archeologického výskumu. Preto uvádzame nasledovné podmienky z hľadiska
ochrany pamiatkového fondu :
- Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského
pamiatkového úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada / v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní / stanovisko k plánovanej stavebnej
akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade
archeologického výskumu Krajský pamiatkový úrad Trenčín vydá rozhodnutie po
predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu SAV v Nitre v súlade s § 39
ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov.
- V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona
NR S č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
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predpisov a § 127 zákona číslo 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku.“
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol ostávajú nezmenené.
A.1.6 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Koncepcia ochrany zložiek životného prostredia vychádza z nasledovných
právnych predpisov:
- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zákonov
- zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľ. pôdy v znení zákona č.
219/2008 Z. z.
- zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
- zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
- zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v
znení neskorších predpisov
- zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov
- zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Podkapitola B.18.6.1 Ovzdušie bude doplnená nasledovne:
„Z hľadiska ochrany ovzdušia budú v navrhovaných lokalitách také okruhy
podnikateľských činností, ktoré nebudú producentmi škodlivých emisií, hlavne
pachových látok.“
Podkapitola B.18.6.5.2 Radónové riziko bude doplnená nasledovne:
„podľa §35 ods. 1 písm g/ zák. č. 126/2006 Z.z. pred výstavbou zabezpečiť
stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného nariadením vlády
SR č. 350/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.“
Podkapitola B.18.6.8 Riešenie nakladania s odpadmi bude doplnená nasledovne:
V navrhovaných lokalitách pri realizácii predmetnej výstavby je potrebné
dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve.“
Doplnená bude podkapitola:
„B.18.6.10 Ochranná a izolačná zeleň
V lokalite 6.1 Prekopané zámer uvažuje s miernym zmenšením vodnej plochy ale
v prevažnej miere ju ponecháva. Tým vytvára jednak prepojenie na plochu športu
a rekreácie mimo areál výroby a v samotnom areály plochu zelene s vodnou plochou
ako jeho súčasť. Ochranná a izolačnú zeleň bude vytvárať estetickú a ochrannú
bariéru. Ochranná a izolačná zeleň by mala byť vysadená ako viacetážová bariéra
(lepšie izolačné vlastnosti) v druhovom zložení pozostávajúcom z geograficky
pôvodných, stanovištne vhodných drevín. Výsadbu izolačného pásu zelene je vhodné
uskutočniť čo najskôr, ešte pred samotnou výstavbou, aby čo najskôr začala plniť
svoju ochrannú funkciu (využiť už odrastené dreviny) a vhodný krovitý podrast pre
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zahustenie. Tým vznikne bariéra nielen tlmiaca hluk, ale i zachytávajúca tuhé
znečisťujúce látky.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.7 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Kapitola bude rozšírená o nasledovnú vetu:
Zmenami a doplnkami č.6 dochádza k úprave jestvujúceho a navrhovaného
zastavaného územia vymedzeného Územným plánom obce Horná Streda o lokalitu
(zámer) č. 6.2 v rozsahu 4,0541 ha.
A.1.8 VYMEDZENIE, OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

-

-

-

-

Kapitola bude doplnená nasledovne:
Lokalít riešených ZaD č.6 sa týkajú nasledovné ochranné pásma:
Lokalita 6.1 je zasiahnutá:
ochrannými pásmami letiska Piešťany (s ohľadom na skutočnosť, že v predmetnej
lokalite je rezerva do ochranných pásiem letectva cca 18 m, výšky stavieb, zariadení,
stavebných mechanizmov, porastov a pod. nemôžu uvedenú výšku prekročiť)
ochranným pásmom II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
ochranným pásmom elektrického vedenia 22kV, ktoré je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodiča.
Lokalita 6.2 - je zasiahnutá:
ochranným pásmom železnice 60m od osi krajnej koľaje
ochrannými pásmami letiska Piešťany (s ohľadom na skutočnosť, že v predmetnej
lokalite je rezerva do ochranných pásiem letectva cca 18 m, výšky stavieb, zariadení,
stavebných mechanizmov, porastov a pod. nemôžu uvedenú výšku prekročiť)
Lokalita 6.3 je zasiahnutá:
ochrannými pásmami letiska Piešťany
čiastočne hlukovým ochranným pásmom z cesty I/61 v zastavanom území
Lokalita 6.4 je zasiahnutá:
ochrannými pásmami letiska Piešťany
Lokalít riešených ZaD č.6 sa týkajú nasledovné vplyvy chránených území:
Riešené územia sa nachádzajú v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
II. ochranné pásmo vodných zdrojov Veľké Orvište a Červené Vŕby bolo
rozhodnutiami Obvodného úradu životného prostredia Piešťany, Odborom štátnej
vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a kvality životného prostredia zo dňa
30.8.2011 prehodnotené. Bolo určené ochranné pásmo vodárenských zdrojov Veľké
Orvište a Červené Vŕby, na základe ktorých sa obec Horná Streda nenachádza v II.
ochrannom pásme vodných zdrojov Veľké Orvište a Červené Vŕby.
V riešených lokalitách, ani v ich blízkosti sa nenachádzajú žiadne prvky ochrany
prírody a krajiny.
V riešenom území a ani v okolí sa nevyskytujú žiadne prvky ÚSES, žiadny
ekosystém.

A.1.9 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTÍ KRAJINY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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A.1.10 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN
ZÓNY, PRÍP. INÚ PREHLBUJÚCU DOKUMENTÁCIU
Kapitolu doplniť nasledovne:
Pre lokalitu 6.1, je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu, ktorá zohľadní
potreby plánovanej výroby a zosúladí ju so záväznými požiadavkami ÚPN O Horná
Streda a jeho zmenami a doplnkami.
Pre lokalitu 6.4, ktorú tvorí časť lokality 5 (areál školy) podľa ÚPN O Horná
Streda, je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu, ktorá určí vhodnú
proporciu bývania a občianskej vybavenosti, pri akceptovaní platných zákonov,
noriem a vyhlášok pre školské zariadenie i pre plochy bývania (potrebné plochy
exteriéru – ihriská, hlukové zaťaženie, odstupy, oslnenie, prístupy....). Taktiež určí
protipovodňové opatrenia pre danú lokalitu. Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1434/91/ILPZ zo dňa 25.09.1991
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.1.11 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
ZaD č.6 si nevyžadujú žiadne verejnoprospešné stavby nad rámec tých, ktoré boli
stanovené pôvodným ÚPN O Horná Streda a jeho predchádzajúcimi zmenami
a doplnkami (ZaD č.1, 3, 4, 5).
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Zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Horná Streda - záväzná časť

SCHÉMA Z ÁVÄZ NÝCH ČAST Í
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Z a D Č . 6

Navrhovaná hranica zastavaného územia
Plochy nezávadnej výroby
Plochy verejnej zelene
Plochy ochrannej, izolačnej a bariérovej zelene
Vodná plocha
Plochy statickej dopravy
Komunikácia MO 6,5/30
6.1 Číslo navrhovaných lokalít
Hranica navrhovaných lokalít
Ochranné pásmo elektro jestvujúce
Zrušenie ochranného pásma vodných zdrojov II.stupňa
OP II. stupeňa prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
(zmena z III. stupňa na II.stupeň)

6.1

S C H VA Ľ O VA C I A D O L O Ž K A
SCHVAĽOVACÍ ORGÁN
ČÍSLO UZNESENIA

O Z O BCE H O RN Á ST RE DA

DÁTUM SCHVÁLENIA

25.09.2013

18/2013

Ľubomír Krajňanský , starosta obce
MENO A PODPIS OPRÁVNENEJ OSOBY, PEČIATKA

ZMENY A DOPLNKY Č. 6
A R C H I T E K T O N I C K Ý A T E L I É R B P,

SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ

B r a t i s l a v s k á u l 11 0 , 9 2 1 0 1 P i e š ť a n y
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