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A.
A.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI

Dopĺňa sa kapitola:
A.1.3 DÔVODY PRE SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.3, CIELE SPRACOVANIA
A.1.3.1 DÔVODY PRE SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.3
Dôvodom pre zmeny a doplnky č.3 územného plánu obce Horná Streda bolo
vytvorenie podmienok pre rozvoj výrobného územia aj v lokalite Č.14 – Od hradskej
pred traťou, kde doposiaľ nebolo s takouto funkciou uvažované. Presnejšia funkčná
náplň je definovaná ako obchodno-skladový objekt s využitím ako konsignačný sklad.
A.1.3.2 CIELE SPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.3
Cieľom zmien a doplnkov č.3 je včleniť územie lokality Č.14 - Od hradskej pred
traťou do funkčnej štruktúry obytného územia v nasledovných okruhoch:
- zakomponovať investičný zámer do kontextu územia, koordinovať zámer s
konkrétnymi danosťami územia a jeho obmedzujúcimi faktormi
- stanoviť rozsah územia, ktoré je vhodné pre realizovanie zámeru v komplexných
súvislostiach obce a jej krajinného kontextu
- definovať zaťaženie územia uvažovaným zámerom a požiadavky na verejné a
technické vybavenie, ktoré z realizácie zámeru vyplynú
Hlavnými cieľmi riešenia je:
- vhodnou organizáciou územia vytvoriť reguláciu jeho rozvoja smerom k priaznivej
priestorovej koncepcii a k zamedzeniu nevhodnej živelnosti
- vhodným využívaním funkčných plôch a ich priestorovou štruktúrou vytvoriť
priaznivé prostredie bez negatívnych dopadov smerom von na okolie ale
dovnútra
- vytvoriť bezkolízne a kvalitné dopravné podmienky pripojenia územia, včítane
statickej dopravy
- pripojiť územie racionálne a kvalitne na technickú infraštruktúru
Závermi týchto cieľov je:
- definovanie limitov pre situovanie stavebných objemov v území v súvislostiach
jestvujúcich daností lokality (ochranné pásma, kontaktné funkcie)
- definovanie spôsobu dopravného napojenia riešenej lokality na širšiu dopravnú
infraštruktúru, vytipovanie súvislostí, ktoré bude neskôr potrebné riešiť
podrobnejšie
- definovanie podmienok, ktoré bude potrebné pre uvedené zámery dodržať“
Ostatné ustanovenia kapitoly A.1 zostávajú nezmenené.
A.2

VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
„Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce (ďalej ZaD č.3 ÚPN-O) obstaráva
príslušný orgán územného plánovania, t.j. obec Horná Streda v súlade s rozvojovými
potrebami územia obce, na základe poverenia Obecného zastupiteľstva obce Horná
Streda uznesením č.45/2007 zo dňa 19.12.2007.
Východiskom pre riešenie zmien a doplnkov je platný Územný plán obce Horná
Streda schválený dňa 21.07.2003, uznesením 35/2003, ktorého záväzná časť bola
vyhlásená VZN číslo 3/2003-OZ (účinnosť VZN nadobudlo právoplatnosť dňa
20.8.2003).
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ZaD č.3 k Územnému plánu obce Horná Streda v bilanciach majú zapracované
i bilancie vyplývajúce zo ZaD č.1 k uvedenému územnému plánu, ktoré boli
schválené dňa 16.8.2007 uznesením č. 24/2007, tak aby výsledné bilancie týkajúce
sa obce predmetný elaborát obsahoval komplexne.
ZaD č.2 k Územnému plánu obce Horná Streda boli ukončené v rozpracovanosti.
V schválenom územnom pláne so zástavbou v lokalite Od hradskej pred traťou
nebolo uvažované. Zmeny a doplnky č. 3 riešia zahrnutie uvedenej lokality č.14 do
výrobného územia a preradenie parcely č. 1121/1 ktorá bola v UPN O Horná Streda
súčasťou lokality č.4b s funkciou bývania do predmetnej lokality č.14. Rozsah je
spresnený v ďalších kapitolách.“
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.3

•
•
•
•
•

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM STANOVISKOM

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
„SÚLAD ZMIEN A DOPLNKOV Č.3 – LOKALITA Č.14 – OD HRADSKEJ PRED TRAŤOU
Keďže ide o zmeny a doplnky schváleného územného plánu obce, nebolo
potrebné spracovanie zadania, ani nebolo vydané súborné stanovisko. Ako podklad
pre spracovanie zmien a doplnkov bolo obstarávateľom spracovateľovi poskytnuté:
územný plán obce Horná Streda schválený dňa 21.07.2003 uznesením č. 35/2003
mapový podklad katastrálneho stavu riešeného územia
evidenčné údaje o pozemkoch pre vyhodnotenie záberov PPF
ZaD č.1 schválené 16.8.2007 uznesením č. 24/2007
rozpracovanú štúdiu navrhovaného výrobného areálu, ktorý je plánovaný na
predmetnom území
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B.
B.1

RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Za úvodný odstavec tejto kapitoly sa dopĺňa odstavec:
„Územie riešené zmenami a doplnkami č. 3, lokalita Č.14 – Od hradskej pred
traťou sa nachádza v katastri obce Horná Streda a zaberá celkovo 2,9795 ha. Poloha
riešeného územia rámci obce a jeho hranica je zakreslená na priložených
schémach.“
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Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.2

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
„Pre spracovanie zmien a doplnkov č.3 územného plánu obce Horná Streda je
záväzná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ktorou je:
- Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (schválený ako Územný plán veľkého
územného celku Trenčiansky kraj), ktorého záväzná časť je vyhlásená
Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z., uverejnená v Zbierke zákonov, čiastka 54 z
roku 1998
- Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku (ZaD ÚPN VÚC)
Trenčianskeho kraja č. 1/2004. 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 zo dňa 23.6.2004.
Lokality č.14 Od hradskej pred traťou sa priamo nedotýkajú nové záväzné
regulatívy vyplývajúce zo ZaD ÚPN VÚC, ktoré by neboli premietnuté už
v územnom pláne obce Horná Streda.
B.3

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY
OBCE

B.3.1 DEMOGRAFICKÉ PODMIENKY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.3.2 HOSPODÁRSKE PODMIENKY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.4

RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE
RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.5

URBANISTICKÁ KONCEPCIA PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

B.5.1 CHARAKTERISTIKA SÍDLA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.5.2 HISTORICKÝ VÝVOJ
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.5.3 PAMIATKY, VÝZNAMNÉ LOKALITY, OSOBNOSTI
Napriek skutočnosti, že v riešenom území nie sú situované žiadne národné
kultúrne pamiatky ani pamiatkové územie je možné , 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.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.5.4 VYBRANÉ SYNTETICKÉ HODNOTY SÍDLA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.5.5 ZÁSADY REGULAČNÝCH PRINCÍPOV URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE
Na koniec kapitoly sa dopĺňa text:
„ Územie riešené zmenami a doplnkami č.3 – lokalita č.14 – Od hradskej pred
traťou nadväzuje na širšie súvislosti:
- v komunikačnom systéme na cestu I/61, ktorá je v kontakte s riešenou lokalitou
a vytvára napojenie lokality na širšiu dopravnú infraštruktúru
- vo funkčnej štruktúre sa predmetná plocha výroby dostáva na severný okraj obce
medzi koridor železnice a cesty I/61, logicky uzatvára zastavané územie, vyžíva
lokalitu, ktorá by pre bytovú zástavbu z hľadiska hygienického nebola vhodná
- v technickej infraštruktúre na jestvujúce, resp. navrhované siete v území, ako je
to podrobnejšie popísané v nasledujúcich kapitolách
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 funkčné využitie územia obce s určením
prevládajúcich funkčných území
B.6

FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ

B.6.1 ZÁSADY ROZVOJA OBCE
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2 URČENIE PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ
Na záver odstavca B.6.2.2.2 bude doplnený text:
„Taktiež ide o plochu v rozsahu zmien a doplnkov č.3, lokalitu č.14 – Od hradskej
pred traťou.“
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.3 NÁROKY NA PLOCHY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA
Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením:
„Rozvoj hospodárskej základne obce si vyžiada zväčšenie plochy zastavaného
územia ako aj zmenu funkčného využitia katastrálneho územia (do uvedených
bilancií sú zahrnuté i ZaD č.1) :
obytná zóna
15,486
výrobná zóna
41,2
zóna rekreácie a športu (okrem Golfového areálu)
1,9474
využitie vodnej plochy na pravom brehu Váhu (prímestská rekr.)
12,0000
Golfový areál
73,0752
Celková zmena funkčných plôch mimo zastavané územie cca
143,7
B.7

RIEŠENIE BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU,
VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.1.1 OBYTNÉ ÚZEMIE
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Vypustiť tabuľku B.7.1.1.1.9 a nahradiť ju nasledovne (do uvedených bilancií sú
zahrnuté i ZaD č.1) :
prírastok
č.

navrhovaná funkcia

1

bývanie

6,1460

2

bývanie

1,9000

86

21

3

bývanie

7,8728

316

79

4

bývanie, cintorín, šport

14,4650

191

48

5

vybavenosť

3,3000

6

polyfunkcia:
bývanie+vybavenosť

3,2000

7

výroba

7,7488

8

výroba

13,6000

9

výroba

0,8580

10

šport a rekreácia (Golfový areál)

11

bývanie

2,3600

100

25

12

bývanie

0,4700

24

6

13

výroba (plochy výroby, skladov,
stavebníctva
a
výrobných
služieb)

14

výroba(obchodno-skladový
objekt)
spolu

plocha ha

počet
obyv.

počet
RD

188

47

počet
b.j

počet
zamest.

pozn.

jestvujúca
38

16
330

73,0752

28,5937

500

2,9795

50

166,769

943

226

16

880

B.7.1.2 VÝROBNÉ ÚZEMIE
Prvá veta tejto kapitoly bude zmenená takto:
„Výrobnú zónu doporučujeme rozvíjať v 8 lokalitách, z toho 3 jestvujúce, 4
navrhované (č.7, 8 ,13 a 14 – Od hradskej pred traťou) a jedna rezervná (9).“
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.1.3 PLOCHY PRE VÝROBU
Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
„ B. 7.1.3.1.5 Lokalita č. 14 – Od hradskej pred traťou
Lokalita má miestny názov Od hradskej pred traťou. Územie lokality o výmere
2,9795 ha sa V súčasnosti nachádza mimo zastavané územie. Navrhujeme zmenu
jestvujúcej hranice zastavaného územia. Časť lokality (parcelu č.1121/1) o výmere
0,2 ha navrhujeme ako ochrannú izolačnú zeleň, ktorá bude chrániť obytnú zástavbu
v susednej lokalite 4b. Ochranná a izolačná zeleň by mala byť vysadená ako
viacetážová bariéra (lepšie izolačné vlastnosti). Etáž 3 (E3) je vhodné vysadiť
ihličnatými stromami 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
zahustenie. Tým vznikne bariéra nielen tlmiaca hluk, ale i zachytávajúca tuhé
znečisťujúce látky.
Plocha parcely č.1121/1 bola vo schválenom UPN O súčasťou lokality 4b určenej
na bývanie, je však preradená do lokality č.14, ktorá je predmetom ZaD č.3. Ostatnú
plochu lokality č. 14 o rozlohe 2,7795 ha navrhujeme na funkciu výroby, z nej však
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cca 25 % budú tvorit plochy dopravy (komunikácie a plochy statickej dopravy) a 25%
plochy areálovej zelene pozostávajúcej taktiež z geograficky pôvodných, stanovištne
vhodných druhov drevín, krov i trávnatých plôch.
B.7.1.4 PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.2 REKREAČNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.8

VYMEDZENIE ZASTAVENÉHO ÚZEMIA OBCE

Vypustiť celé znenie a nahradiť ho znením:
„Jestvujúce zastavané územie a územie vymedzené hranicou intravilánu z r. 1990
je rozšírené v nasledovných lokalitách. Ide o časť lokality č. 4 severne od
zastavaného územia medzi železnicou a jestvujúcim športovým areálom, ďalej o časť
lokality č.8 po oboch stranách diaľničného koridoru v nadväznosti na jestvujúci
výrobný areál na južnej strane k.ú., o lokalitu č.13 – Prekopané, riešenú zmenami
a doplnkami č.1 v južnej časti katastra obce a lokalitu č.14 – Od hradskej pred traťou
riešenú zmenami a doplnkami č.3“
B.9
•

•
•
•

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

V tejto kapitole bude vypustená pôvodná veta:
Pozdĺž železnice je ochranné pásmo 60 m od osi krajnej koľaje obojstranne a bude
nahradená vetou:
- Pozdĺž železnice je ochranné pásmo 60 m od osi krajnej koľaje obojstranne.
Výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme železnice môžu udeliť
kompetentné orgány a organizácie. V stanovisku sa bude posudzovať druh
činnosti, ktorý sa má v ochrannorn pásme vykonávať a jeho vplyv na prevádzku
železnice. U stavieb situovaných v ochrannom pásme dráhy budú dodržiavané
ustanovenia zákona č. 164/96 Z.z. o dráhach a objekty budú navrhnuté tak, aby v
nich neboli prekročené povolené hladiny hluku
doplnená bude kapitola:
„B.9.1. Ochranné pásma v lokalite Č.14 – Od hradskej pred traťou
Lokalita riešená zmenami a doplnkami č.3 je zasiahnutá nasledovnými ochrannými
pásmami:
I.stupeň územnej ochrany podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z. O ochrane prírody a
krajiny (platí pre celú obec)
II. ochranné pásmo vodných zdrojov Orvište (platí pre celú obec)
Na základe rozhodnutia zo dňa 25.9.1991 v zmysle ustanovenia § 28 ods.(3) zákona
č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších, sa riešené územie nachádza v ochranných pásmach
letiska Piešťany stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.1434/91/ILPZ .
Výškové obmedzenie stavieb,
zariadení,
stavebných mechanizmov,
porastov a pod. je stanovené:
- ochranným pásmom vodorovnej roviny výškovým obmedzením 210 m n. m. B. p.
v.,
- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov (sklon 1,43 % - 1:70)
s výškovým obmedzením 201,5 - 204,5 m n .m. B. p. v.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené:
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- 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, neklamných zariadení a
pod. musí byť riešené svietidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na
osvetľovanú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel; zákaz
použitia zariadení na generovanie a jeho zosilňovanie elektromagnetického
žiarenia; zákaz použitia silných svetelných zdrojov),
V zmysle §28 ods. 3 a §30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese stavieb
a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých
pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť
leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas
pri stavbách a zariadeniach:
- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov
mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska Piešťany,
- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo
umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30
ods. 1, písmeno b),
- zariadenia. ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia WN
110 kVa viac, energetické zaradenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno
c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie
alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné
zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
- Keďže lokalita, v ktorej sa nachádza navrhovaná výstavba je v bezprostrednej
blízkosti približovacej a odletovej trate z dráhy 01/19 letiska Piešťany, je nutné pri
technickom riešení brať do úvahy aj vplyv hluku od leteckej prevádzky tak, aby
boli zaistené prípustné hladiny hluku a vibrácie v súlade s nariadením vlády č.
339/2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku,
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a
vibrácií.
ochranné pásmo cesty I/61 mimo zastavané územie je 50m od osi komunikácie. Pre
ochranné pásmo platia podmienky podľa zákona č. 135/61 o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Výnimku zo zákazu
činnosti v ochrannom pásme pre cestu l. triedy môžu udeliť kompetentné orgány
a organizácie. V stanovisku sa bude posudzovať druh činnosti, ktorý sa má v
ochrannorn pásme vykonávať a jeho vplyv na dopravu.
Ochranné pásmo plynovodu je na každú stranu od osi plynovodu 4 m (pre plynovody
a plynovodné prípojky s menovitou svetlosťou do 200 mm).
- Práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu sa vykonávať iba na
základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa plynu, za priameho
dozoru nim povereného pracovníka a v súlade s dohodnutými podmienkami.
- Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spôsobí poškodenie prevádzky
zariadenia plynárenskej sústavy, je povinná okrem náhrady škody spôsobenej na
plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za uniknutý plyn, ako aj škodu
spôsobenú uniknutým plynom.
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- Rozhodnutie o povolení stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia
môže stavebný úrad vydať iba s predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie
prevádzkujúceho príslušné plynárenské zariadenie. Pri vysokotlakových
plynovodoch a plynovodných prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas
úradu.
Bezpečnostné pásmo plynovodu je na každú stranu od osi plynovodu alebo od
pôdorysu plynárenského zariadenia 20 m pri vysokotlakových plynovodoch a
prípojkách s menovitou svetlosťou do 350 mm. Rozhodnutie o povolení stavby v
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia môže stavebný úrad vydať Iba s
predchádzajúcim súhlasom držiteľa licencie prevádzkujúceho príslušné plynárenské
zariadenie. Pri vysokotlakových plynovodoch a prípojkách sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas úradu.
ochranné pásma elektrického vedenia 22kV je vymedzené zvislými rovinami po
oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodiča. Táto vzdialenosť je 10 m pri napätí 22 kV (od 1 kV do 35 kV
vrátane)“

B.10 RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, CIVILNEJ OBRANY, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY
PRED POVODŇAMI

V priebehu prípravných prác na Zad č.1 bolo definované stanovisko Ministerstva
obrany SR, Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavbu z hľadiska záujmov
obrany štátu, kde sa požaduje:
- Dodržať ochranné pásma letiska Piešťany, ktoré určí Letecký úrad SR Bratislava.
- Zabezpečiť nepretržitú premávku na diaľnici a ceste I/61 a rešpektovať ich
ochranné pásma
V dotknutom území nie sú evidované inžinierske siete vojenskej správy.
Kapitola B.10.1 bude doplnená nasledovne
„V zmysle § 4 ods.4,5 vyhl. MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany budú v ďalších stupňoch zapracované stavebnotechnické požiadavky
CO podľa tohto zákona.“
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.11 OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU
EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ.
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12 VEREJNÉ DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE
B.12.1 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
B.12.1.1 ŠIRŠIE SÚVISLOSTI (PRIEMETY Z VÚC A NÁSLEDNÝCH DOKUMENTÁCIÍ)
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.1.2 DOPRAVA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
V závere kapitoly pribudne kapitola:
Cestná doprava.
Dopravné napojenie lokality č.14 na cestu I/61 umožní dopravnej obsluhe lokality
pohyb vo vnútri územia tak, aby mohla byť celá obslúžená. Statická doprava bude
riešená v rámci výrobného areálu.
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Záväzne je potrebné akceptovať uvedené :
pri návrhu zástavby v zóne musí byť rešpektované ochranné pásmo cesty I. triedy v
zmysle Zákona č.135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších zmien a doplnkov,
pokiaľ príde, v záujme využitia disponibilných plôch, k zásahu do ochranného pásma
cesty, je potrebné požiadať cestný správny orgán o výnimku zo zákazu činnosti v tomto
pásme, podmienky udelenia výnimky je potrebné vopred prerokovať s SSC
využiteľnosť zóny je podmienená vyriešením jej dopravného napojenia na cestnú sieť v
súlade s platnými STN,
návrh dopravného napojenia je nutné prerokovať a odsúhlasiť s majetkovým správcom
cesty SSC - IVSC Žilina a SSC Bratislava, odbor dopravného plánovania
Železničná doprava.
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou sa nachádza pozdĺž modernizovanej
železničnej trate, kde platí ochranné pásmo 60 m od osi krajnej koľaje obojstranne.
Výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme železnice môžu udeliť kompetentné
orgány a organizácie. V stanovisku sa bude posudzovať druh činnosti, ktorý sa má v
ochrannorn pásme vykonávať a jeho vplyv na prevádzku železnice. U stavieb
situovaných v ochrannom pásme dráhy budú dodržiavané ustanovenia zákona č.
164/96 Z.z. o dráhach a objekty budú navrhnuté tak, aby v nich neboli prekročené
povolené hladiny hluku.

B.12.2 VEREJNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE
B.12.2.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
Kapitola bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou:
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 .
Navrhuje sa pripojiť na nový rozvod verejného vodovodu s využitím budúceho
vodného zdroja V prípade, že nebude tento vodný zdroj možné z rôznych dôvodov
využívať, bude vybudovaná vlastná studňa na pozemku prevádzkovateľa . 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.
Potreba pitnej vody – 7m3/sec
Potreba požiarnej vody - V tomto stupni PD nie je podrobne špecifikovaná,
orientačne sa uvažuje s potrebou požiarnej vody cca Qpož = cca 20l/s,
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.2 ODPADOVÉ VODY
Kapitola bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou:
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 pripravovaná realizácia obecnej čističky odpadových vôd
a verejnej obecnej kanalizácie.
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V prípade, že nebudú uvedené objekty zrealizované pred budovaním zámeru
v lokalite č.14 , bude vybudovaná v tejto lokalite žumpa.
Vzhľadom k jestvujúcim pomerom sa na riešenom území navrhuje budovať delenú
kanalizáciu (zvlášť budú odvádzané splaškové vody, zvlášť dažďové vody).
Splaškové odpadové vody
Splaškové odpadové vody budú odvádzané gravitačnou splaškovou kanalizáciou.
Do splaškovej kanalizácie budú priamo odvádzané odpadové vody bežného
nepriemyselného charakteru (zo sociálnych zariadení) .
Predpokladané množstvo splaškových vôd je 218 m3
Dažďové vody
Dažďové vody z lokality sa navrhujú odvádzať do vsakovacích studní. Možnosť
vsakovania bude preverené hydrogeologickým prieskumom. V prípade čiastočne
nepriaznivých vsakovacích pomerov je možné uvažovať s vybudovaním retenčných
nádrží na zmenšenie max. odtokových množstiev z územia do podložia. Nádrže by
boli umiestnené pred zaústením do vsakovacích objektov, pričom ich objem by bol
podľa množstva odvádzaných spevnených plôch. Ďalšou možnosťou riešenia je
vybudovanie záchytných vodných plôch, ktoré budú plnené dažďovými vodami
a budú využívané pre účely využitia na požiarnu potrebu, príp. polievanie zelene, čím
príde i k odľahčeniu rozvodu pitnej vody. Toto riešenie je možné použiť iba pre
dažďovú kanalizáciu, ktorá odvádza vodu zo striech .
Pre odvedenie dažďových vôd z parkovacích (nie manipulačných) plôch sa
navrhnú odlučovače ropných látok s potrebnými parametrami.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.3 PLYNOFIKÁCIA
Kapitola bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou:
Najbližší rozvod STL plynovodu sa nachádza pri nadjazde nad železnicu cca 100
m južne od lokality č.14 . Z tohto miesta bude predmetná lokalita napojená.
V areáli priemyselného parku sa navrhuje vybudovať STL rozvod plynu .
Predpokladaná spotreba plynu:
Maximálna hodinová potreba plynu
40 m3/hod
Ročná potreba plynu
100 000 m3
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.4 ELEKTRIFIKÁCIA
Kapitola bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou:
Zásobovanie predmetnej lokality elektrickou energiou bude z jestvujúcej
trafostanice, ktorá sa nachádza cca 62 m južne od nej pri nadjazde nad železnicu.
Predpokladaná spotreba bude cca 600 kW.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.5 SPOJE
Kapitola bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou:
Riešené územie predstavuje lokalitu začlenenú z hľadiska telekomunikačnej siete
do oblasti ústredne v Hornej Strede.
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V súčasnosti definovaná požiadavka pre danú lokalitu sú 2 telefónne linky.
Zvýšenia tejto požiadavky môže byť v súlade s kapacitnou možnosťou správcu siete.
V priebehu prípravných prác na ZaD č.3 vydala spoločnosť T-mobile stanovisko,
v ktorom informuje, že v horizonte 5 rokov neplánuje v katastrálnom území obce
Horná Streda výstavbu ďalších zariadení.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13 KONCEPCIA

STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRÍPADNE
Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

HODNOTENIE

Podkapitola B.13.1 Ovzdušie bude doplnená nasledovne:
„Z hľadiska ochrany ovzdušia v lokalite č.14 – Od hradskej pred traťou bude taká
podnikateľská činnosť, ktorá nebude producentom škodlivých emisií, hlavne
pachových látok.“
Z hľadiska zlepšenia kvality ovzdušia je vhodné v maximálnej miere pri
vybudovaní daných obchodno-skladových objektov využívať na ohrev teplej úžitkovej
vody slnečné kolektory.
Podkapitola B.13.5.2 Radónové riziko bude doplnená nasledovne:
„podľa §35 ods. 1 písm g/ zák. č. 126/2006 Z.z. treba 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.13.8 Riešenie nakladania s odpadmi bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou - pri realizácii a prevádzke predmetnej
výstavby je potrebné dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve.“
Doplnená bude podkapitola:
„B.13.9. Ochranná a izolačná zeleň
V lokalite č.14 – Od hradskej pred traťou bude medzi obytnou lokalitou 4b
a navrhovanou funkciou výroby, na pozemku navrhovaného areálu výroby vytvorený
v šírke cca 20m pás vysokej izolačnej zelene, ktorá by zabezpečila do budúcnosti
prirodzenú izoláciu výrobnej zóny. Ochranná a izolačná zeleň by mala byť vysadená
ako viacetážová bariéra (lepšie izolačné vlastnosti). Etáž 3 (E3) je vhodné vysadiť
ihličnatými stromami v druhovom zložení pozostávajúcom z geograficky pôvodných,
stanovištne vhodných drevín. Výsadbu izolačného pásu zelene je potrebné
uskutočniť čo najskôr, ešte pred samotnou výstavbou, aby čo najskôr začala plniť
svoju ochrannú funkciu (využiť už odrastené dreviny) a vhodný krovitý podrast pre
zahustenie. Tým vznikne bariéra nielen tlmiaca hluk, ale i zachytávajúca tuhé
znečisťujúce látky.
Vysoká zeleň bude aj pozdĺž komunikácie I/61 vo vnútri areálu, ako je to
definované už v územnom pláne obce a zároveň budú zazelenené nezastavané
plochy vovnútri areálu v rozsahu cca 25% územia“.
Plochu lokality č. 14 o rozlohe 2,7795 ha navrhujeme na funkciu výroby, z nej
však cca 25 % budú tvorit plochy dopravy (komunikácie a plochy statickej dopravy)
a 25% plochy areálovej zelene pozostávajúcej taktiež z geograficky pôvodných,
stanovištne vhodných druhov drevín, krov i trávnatých plôch.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.14 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ. CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

Štátny geologický ústav D. Štúra, odb. Geofond v priebehu prípravných prác
k ZaD č.1 oznámil, že v k.ú. Horná Streda a teda to platí i pre predmetné ZaD č.3 že:
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- neeviduje objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín
- neeviduje staré banské diela v zmysle § 10 vyhlášky SGÚ č. 9/1989
Zb., v znení vyhlášky SGÚ č. 5/1992 Zb.
- nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast
- nemá zaregistrované zosuvy
Taktiež Obvodný banský úrad v Prievidzi sa vyjadril, že v k.ú. Horná Streda
- neeviduje žiadne výhradné ložisko nerastných surovín s určeným
dobývacím priestorom
- neeviduje žiadne výhradné ložisko nerastných surovín s určeným
chráneným ložiskovým územím
- neeviduje žiadne ložisko nevyhradeného nerastu
- OBÚ v Prievidzi nahliadol v tejto súvislosti aj do bilancie zásob výhradných ložísk
SR a do evidencie ložísk nevyhradených nerastov SR, ktoré vedie Ministerstvo
životného prostredia SR. V k.ú. Obce Horná Streda nie je evidované žiadne
ložisko nerastných surovín
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú teda nezmenené.
B.15 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.16 VYHODNOTENIE POŽIADAVIEK NA ZÁBER PLPF
Textová časť v tejto kapitole bude doplnená nasledovne:
Ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy je
povinný:
a) chrániť poľnohospodársku pôdu zaradenú podľa kódu bonitovanej pôdnoekologickej jednotky do prvej až štvrtej kvalitatívnej skupiny
b) riešiť alternatívne umiestnenie stavby na poľnohospodárskej pôde za hranicou
zastavaného územia obce so zreteľom na ochranu najkvalitnejších
poľnohospodárskych pôd podľa písm. a) a vyhodnotiť dôsledky pre
poľnohospodársku pôdu pre každú alternatívu,
c)
nenarušovať
ucelenosť
honov
a
nesťažovať
obhospodarovanie
poľnohospodárskej pôdy nevhodným situovaním stavieb, jej delením a drobením,
alebo vytváraním častí nevhodných na obhospodarovanie poľnohospodárskymi
mechanizmami,
d) zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov
vybudovaním účelových poľných ciest,
e) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných
natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky
humusového horizontu,
f) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd, odnímaných
dočasne a zabezpečiť starostlivosť o skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky
humusového horizontu,
g) vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôdy použitej na
nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok a zabezpečiť starostlivosť o
skladovanú skrývku na základe bilancie skrývky humusového horizontu,
h) vykonať rekultiváciu dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy na základe
schváleného projektu rekultivácie,
i) zabezpečiť vrátenie poľnohospodárskej pôdy použitej na nepoľnohospodársky
účel na čas kratší ako jeden rok do pôvodného stavu,
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j) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú podľa § 17
až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu
drevín,
k) Zabezpečiť skladovanú skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej
pôdy z dočasne odňatých plôch pred výskytom a šírením burín samo náletom drevín
a pred rozkradnutím.“
Na koniec kapitoly B.16 sa dopĺňa kapitola:
„B.16.2.14 LOKALITA Č. 14 – Od hradskej pred traťou:
B.16.2.14.1 Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Lokalita č.14 sa nachádza severne za hranicou zastavaného územia obce Horná
Streda mezi železničnou traťou a cestou I/61. Je to relatívne úzky pás
poľnohospodársky obrábanej ornej pôdy, ktorý je vklinený medzi zastavbu obce
navrhovanú ÚPN O obce Horná Streda a železnicu. Jeho zástavba by logicky
uzavrela zastavanú plochu územia obce. Nakoľko v celom katastri sa nachádza
poľnohospodárska pôda vyššej bonity, predmetné územie vzhľadom na urbanistický
kontext sa javí ako najvhodnejšie. Nenarušuje ucelenosť honov, neovplyvňuje prístup
na okolitú poľnohospodársku pôdu.
B.16.2.14.2 Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej
pôdy poľnohospodárskej výrobe.
Riešené územie lokality sa nachádza v katastri obce Horná Streda a zaberá
celkovo 2,9795 ha. Z toho 0,2 ha sa nachádza v intraviláne obce a 2,7795ha mimo
zastavané územie obce. Poľnohospodárska pôda v nezastavanom území obce je
2,7654 ha (všetko orná pôda). 0,0141 ha je ostatná plocha (nepoľnohospodárska
plocha). Uvedených 0,2 ha, ktoré sa nachádzajú v intraviláne obce je preradených
z lokality 4b v UPN O určenej na bývanie, do predmetnej lokality č.14 navrhovanej na
funkciu výroby, pričom táto časť územia lokality č. 14 bude tvoriť ochranný a izolačný
pás zelene chrániaci obytnú lokalitu č.4b od navrhovanej lokality č.14, teda na ploche
0,2 ha nedôjde k záberu PPF.
Pri realizácii zámeru príde k záberu poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 2,7654 ha,
Zo zabratej pôdy patrí do 2. skupiny BPEJ celých 2,7654 ha. U zabratej pôdy sa
uvažuje s koeficientom zastavanosti 0,75, čo by znamenalo, že cca 25% plochy
(cca 0,7 ha) by zostalo v podobe prírodných plôch zelene.
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách pri
realizácii urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke.
B.16.2.14.3 Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
7 miestny kód

5 miestny kód

0120003

12001

výmera v zábere (ha)
2,7654

Kvalita poľnohospodárskej pôdy:
118 01 – 2.skupina BPEJ– pôdy s veľmi vysokým produkčným potenciálom
Klimatický región:
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12001

0120003

teplý, veľmi suchý, nížinný klimatický región,
klimatický ukazovateľ zavlaženia 200-150,
priemerná teplota vzduchu v januári -1-3,
priemerná teplota vzduchu za vegetačné
obdobie (IV-IX) 15-17

Charakteristika hlavných pôdnych jednotiek:
12001

0120003

černice typické, prevažne karbonátové, ťažké

0120003

rovina bez prejavu plošnej vodnej erózie 0o-1o

Svahovitosť:
12001

Skeletovitosť, hĺbka:
12001

0120003

pôdy bez skeletu (obsah skeletu do hĺbky 0,6m
pod 10%), hlboké pôdy

0120003

ťažké pôdy (ílovitohlinité)

Zrnitosť pôdy:
12001

B. 16.2.13.4. Funkčné využitie riešeného územia
Lokalita je určená na plochy skladov (obchodno-skladový objekt s využitím ako
konsignačný sklad).
Riešené územie je vo veľmi vhodnej polohe v súvislosti na napojenie štruktúry
komunikácií: diaľnica D1, cesta 1/61, predpokladaná vodná cesta, železnica i letisko
Piešťany. Využitie lokality pre výrobné účely a nie pre obrábanie PPF ho predurčuje
i fakt, že lokalita sa nachádza v úzkom páse medzi železnicou a cestou I/61 so
svojimi vplyvmi na pôdu a ovzdušie.
Proporciu zastavanej plochy, inej plochy (parkoviská...) a plochy zelene izolačnej,
barierovej a parkovej podrobnejšie preukáže podrobnejšia dokumentácia, ktorá musí
rešpektovať všetky ochranné pásma. Predpoklad koeficient zastavanosti je 0,75 (viď
predchádzajúce kapitoly).
Celé územie by malo byť napojené na systém technickej infraštruktúry v obci.
B.16.2.13.5. Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Vlastníkmi pozemkov sú súkromné osoby. Kód spôsobu využívania pozemku je
02100 – pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické
plodiny, zelenina a iné a 14700 – iný pozemok.
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Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O
Horná Streda – lokalita Č.14
Od hradskej pred traťou
celkom

2,9795

2,9795

0,2

0,2

2,7795

2,7795

2,7654 .0120003

2,7654

2,7654

2,7654

súkromní
vlastníci

návrhové
obdobie

2,7654

Pozn.: Pri realizácii zámeru ZaD č.3 príde k záberu poľnohospodárskej pôdy v rozsahu 2,7654 ha, ostatná pôda zostane
v poľnohospodárskom užívaní. Zo zabratej pôdy sa uvažuje s koeficientom zastavanosti 0,75, čo by znamenalo, že cca 25%
plochy (cca 0,7 ha) by zostalo v podobe prírodných plôch zelene v rámci areálu.
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poznámka

Časová etapa realizácie

BPEJ

celkom

mimo zast. územie
obce

v zast. území obce

katastrálne územie

funkčné využitie
plochy výroby,
skladov

celkom

z toho

vykonané zásahy do
(závlahy, odvodnenie)

predpokladaná výmera PLPF
na odňatie (mimo zastav.
územia)
užívateľ/vlastník
poľnohospodárskej pôdy

lokality

mimo zast. územie
obce

výmera

z toho

Horná
Streda

názov lokality

úhrnná
v ha

pôdy

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE PF NA UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH ODŇATIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ Pôdy Z PPF PRE
NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
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B.17 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Kapitola bude doplnená nasledovne:
„Lokalita č.14 – Od hradskej pred traťou– vytvára priaznivé predpoklady pre
vybudovanie plochy výroby a skladov. Predpokladá sa v nej vytvorenie okolo 50
nových pracovných miest. Poloha lokality ako naznačuje už jej názov sa nachádza
mezi železničnou traťou a cestou I/61. Je to relatívne úzky pás, ktorý nie je vhodné
využívať na obytné účely avšak zámer (obchodno-skladový objekt s využitím ako
konsignačný sklad), pre ktorý ZaD č.3 uvedenú plochu navrhujú je vhodne situovaný
ako nástup do obce. Lokalita je položená za prirodzenú bariéru nadjazdu nad
železnicu, ktorý ju oddeľuje od podstatnej obytnej zóny obce. Doprava, ktorá bude
smerovať do areálu má krátku trasu z cesty I/61. V lokalite sa nenachádza žiadne
chránené územie. Prakticky všetka jestvujúca technická infraštruktúra je v blízkom
kontakte s riešeným územím.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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