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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1.

HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA
ÚZEMNÝM PLÁNOM RIEŠIA

A PROBLÉMY,

KTORÉ

SA

A.1.1. Dôvody obstarania územnoplánovacej dokumentácie
Na konci kapitoly sa dopĺňa text :
Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta obstaralo mesto Handlová na základe podnetov
a problémov, ktoré vyvolali potrebu riešenia zmien a doplnkov a zároveň z výsledkov preskúmania
aktuálnosti z dôvodu zmien v legislatíve a uplatnenia priemetu záväzných častí schválených zmien
a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho kraja.
Rozsah a obsah spracovanej dokumentácie bol špecifikovaný na základe požiadaviek na
aktualizáciu územného plánu mesta listom zo dňa 14.02.2012 a podkladov, výsledkov preskúmania
územného plánu a záväzných častí schválených zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého
územného celku Trenčianskeho kraja.
Východiskové podklady obdržal zhotoviteľ od obstarávateľa t.j. mesta Handlová v zastúpení
Mestským úradom, oddelením výstavby a územného rozvoja. Zo strany objednávateľa boli
špecifikované požiadavky na :
•
•
•
•
•
•
•

vymedzenie riešeného územia,
návrh zmien a doplnkov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia,
riešenie súvisiacich nárokov a väzieb na dopravnú a technickú infraštruktúru,
riešenie ekologických podmienok a vplyvov na ochranu a tvorbu životného prostredia,
priemet záväzných častí zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu veľkého územného celku
Trenčianskeho kraja,
priemet zmien a doplnkov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve,
vymedzenie zastavaného územia,

Predmetom riešenia sú zmeny a doplnky v priestorovom usporiadaní a funkčnom využití územia
v návrhovom období :
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.
l.
m.

priemet realizovanej zmeny trasy, tranzitnej cestnej komunikácie I/50, obchvatu jadra mesta
a súvisiacich zmien v trasách významných miestnych obslužných komunikácií,
vylúčenia dopravy a skľudnenia priestoru centrálneho Námestia baníkov v rámci ÚPC 11.1
a ÚPC 11.4,
zmeny v trasách navrhovaných zberných cestných komunikácií v UO 10 a UO 11,
zmena umiestnenia autobusovej stanice,
zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 1.3.2 pôvodne navrhovanej pre funkciu
zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou na pôvodnú existujúcu funkciu rekreácie,
t.j. záhradkárskej osady,
zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 2.2.3, vyčlenením územia z ÚPC 2.2.
pôvodne navrhovanou pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie
s prevažne mestskou štruktúrou,
zmena funkčného využitia časti (pásu) územia ÚPC 3.2 pôvodne funkčne určeného pre
výrobu (stav) na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou a priradením
predmetného pásu územia k rozvojovej lokalite - FPB 3.2.1,
zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.2.1, pôvodne navrhovaného pre
funkciu bývania na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou účelovo pre
verejnoprospešné zariadenie sociálnych služieb mesta a pre hromadné formy garážovania
OA,
zmena funkčného využitia rozvojovej lokality – FPB 11.6.7, s potvrdením, t.j. ponechaním
stavu pôvodnej funkcie výroby – výrobné zariadenia a skladové hospodárstva s navrhovanou
funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období,
nová lokalita - FPB 4.1.2 navrhovaná pre funkciu výroby priemyselnej,
nová lokalita - FPB 5.2.5, navrhovaná pre funkciu bývania charakteru IBV,
nová lokalita - FPB 7.1.1, navrhovaná pre funkciu výroby charakteru zariadenia pre
spracovanie biologického odpadu, (VPS - kompostáreň)
doplnenie existujúceho rekreačného územia záhradkárskej osady v ÚPC 4.2,
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zmena prípustnej činnosti „energetické zariadenia pre výrobné služby“ t.j. prípustnej
doplňujúcej funkcie (fotovoltické elektrárne) k funkčným územiam so súčasnou i navrhovanou
funkciou zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou v návrhovom období, zmiešané
územie s prevahou plôch pre obytné budovy, a obytné územie charakteru hromadnej bytovej
výstavby (HBV)
zapracovanie geotermálneho vrtu na ul. Poštová vrátane prívodu geotermálnej vody do
areálu kúpaliska.

Predmetné Zmeny a doplnky č. 3“ územného plánu mesta Handlová sú spracované v súlade s
platným „Zadaním“ pre spracovanie územného plánu mesta, t.j. Územno-hospodárskymi zásadami.

A.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi
A.1.2.1

OBSTARÁVATEĽ

Na konci kapitoly sa dopĺňa text :
Obstarávateľom zmien a doplnkov č.3 územného plánu mesta (obce) v zmysle § 16
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení je mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta
Ing. Rudolfom Podobom a mestským úradom.
Obstarávanie Mesto zabezpečilo v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby pre obstarávateľské činnosti, Ing. Marty Davidesovej, OSO registrovanej MDVaRR
pod registračným číslom 228.
Spracovateľom Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Handlová, je Ing. arch.
Gabriel Szalay, autorizovaný architekt v architektonickom a urbanistickom ateliéri s obchodným
názvom AGS ATELIÉR. so sídlom na ul. Š. Baniča 777/2 , 971 01 Prievidza. Hlavný riešiteľ, OSO pre
vybrané činnosti vo výstavbe - výkony odbornej činnosti je Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný
architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA.

A.1.3. Hlavné ciele riešenia
A.2.

VYHODNOTENIE
MESTA

DOTERAJŠIEHO

ÚZEMNÉHO

PLÁNU

A.2.1. Platná územnoplánovacia dokumentácia (obce) mesta
Zmeny a doplnky č. 3, ÚPN Mesta Handlová sú predmetom spracovania tejto dokumentácie.

A.2.2. Genéza vývoja územnoplánovacej dokumentácie mesta
Bez zmeny.

A.2.3. Vyhodnotenie platného územného plánu mesta
Bez zmeny.
Názov kapitoly A.3. sa mení a znie :

A.3.

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM

Podkapitola A.3.1 sa prečísluje na A.3.3 a podkapitola A.3.1. znie :

A.3.1. Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním
Na konci textu sa dopĺňa :
Predmetné „Zmeny a doplnky č. 3“ Územného plánu mesta Handlová sú v súlade s platným
„Zadaním“, pre spracovanie územného plánu mesta (pôvodne sídelného útvaru), ktoré bolo
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prerokované a schválené zastupiteľstvom mesta pod názvom „územno-hospodárske zásady“
(v súlade v tom čase platnou legislatívou).

A.3.2. Zhodnotenie použitých územnoplánovacích,
technických a iných podkladov

územno-

Bez zmeny.

A.3.3. Zhodnotenie súladu riešenia
spracovanie zmien a doplnkov č.2

s

požiadavkami

na

s

požiadavkami

na

Bez zmeny.
Dopĺňa sa podkapitola A.3.4 :

A.3.4. Zhodnotenie súladu riešenia
spracovanie zmien a doplnkov č.3
Podkapitola A.3.4 znie :

Predmetné „Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta“, sú spracované na základe
požiadaviek mesta, zmien v legislatíve a ÚPD vyššieho stupňa a v súlade s nimi.
Obsahujú hlavné ciele a požiadavky pre rozvoj a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja
mesta, návrh riešenia rozvojovej koncepcie líniových a plošných javov, funkčnú a priestorovú
reguláciu, riešenie ochrany a tvorby životného prostredia a ekológie, návrh koncepcie rozvoja
technickej infraštruktúry pre návrhové obdobie a formou regulatívov je vyjadrená a navrhnutá záväzná
časť.

A.4.

STANOVENIE VECNÝCH A ČASOVÝCH HORIZONTOV

Bez zmeny.

B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
B.1.

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Na konci podkapitoly sa dopĺňa text :
Riešené územie bolo vymedzené zo strany obstarávateľa tak, ako je to zdokumentované v grafickej
časti, v náložke na výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia (č. 2 a 2A)

B.2.

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI
ÚPD VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA

Kapitola sa dopĺňa o záväznú časť zmien a doplnkov č.2 ÚPN VÚC TK schválené zastupiteľstvom
TSK 26.10.2011 uznesením číslo 297/2011 nasledovne :
Návrhom zmien a doplnkov č. 3 ÚPN M Handlová sa rešpektuje záväzná časť platného ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja, vrátane jeho zmien a doplnkov. Riešia sa javy, ktoré nemajú vplyv a nie sú v
rozpore s jej záväznou časťou.

Záväzné regulatívy územného rozvoja
1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
V bode 1.1 sa vkladajú podbody v znení:
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1.1.3 Vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými
aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb
jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch (a ďalších oblastiach
cezhraničnej spolupráce).
1.1.4 Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch
križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica,
Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske,
Prievidza).
Bod 1.2 znie:
1.2

Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom
regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier
osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných
väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj
konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na
celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier
osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja.

Bod 1.3 znie:
1.3

Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v
sídelnom systéme Slovenskej republiky:

1.3.2 podporovať považsko-bystricko – púchovské a prievidzské ťažisko osídlenia ako ťažisko
osídlenia druhej úrovne,
1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.7 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov
– sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej
komplexnosti regionálnych celkov,
1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
Bod 1.4 znie:
1.4

Podporovať budovanie rozvojových osi v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry.
Podporovať ako rozvojové osi druhého stupňa:
1.4.3 hornonitriansku rozvojovú os: Bánovce nad Bebravou – Partizánske – Prievidza –
Handlová – hranica banskobystrického samosprávneho kraja,

Pôvodné body 1.3 až 1.9 sa prečíslujú na 1.5 až 1.11
2 V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
Bod 2.1 znie :
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Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú
medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná
turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva
pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch.
Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v
kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.

Pôvodné body 2.1 až 2.9 sa prečíslujú na 2.2 – 2.10
V bode 2.2.7 sa text „Remeta“ mení na „Remata“
Body 2.11 a 2.12 znejú:
2.12

Na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj
rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia.

3 V oblasti sociálnej infraštruktúry
Text celého bodu č. 3 znie:
3.1

Školstvo

3.1.1
3.1.3

rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja
zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné
odbory.

3.2

Zdravotníctvo

3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej
a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti,
3.2.2

vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám

3.3

Sociálna starostlivosť

3.3.1

rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne
modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať
štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania
sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne
marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,

3.3.2

zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové,
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby
územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných,
dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,

3.3.3

vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,

3.3.4

očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným
demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre
prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

3.3.5

podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj
prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia.

4 V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
V bode 4.1 sa na konci za text „na vyhlásenie“ dopĺňa text „a historické krajinné štruktúry (pamiatkovo
chránené parky)“.
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Body 4.5 až 4.6 znejú:
4.5
Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických
daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
4.6

Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja :

4.6.1

územia pamiatkových rezervácií (Trenčín), pamiatkových zón (Nové Mesto nad Váhom,
Beckov, Bojnice, Nitrianske Pravno, Handlová),

4.6.2

územia historických jadier miest a obcí,

4.6.3

známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,

4.6.4

najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich
ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlo – Mohyla
na Bradle) ,

4.6.5

územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného
osídlenia,

4.6.6

historické technické diela.

5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
Bod 5.16 znie :
5.16

Rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných
daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy
NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného
systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a ohrozených
druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s funkciou
ochrany prírody a krajiny.

6 V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
Z bodu 6.3 sa vypúšťa podbod 6.3.1. Bánovce n/Bebravou - Horné Ozorovce. Body 6.3.2 až 6.3.11 sa
prečíslujú na 6.3.1 až 6.3.10.

7 V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1

Cestná infraštruktúra

Body 7.1.1 až 7.1.4 znejú :
7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach.
7.1.2 Realizovať rýchlostnú cestu R2 v kategórii R24,5/120:
• v trase AGR č. E572, v úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad
Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja, vrátane
úsekov preložiek cesty I/50 vyvolaných realizáciou rýchlostnej cesty R2.
7.2

Infraštruktúra železničnej dopravy

Bod 7.2.2 znie:
7.2.2

Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.

7.4

Infraštruktúra leteckej dopravy
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Body 7.4.3 a 7.4.4 znejú :
7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.
7.4.4 V rozsahu ochranných pásiem chrániť územie letísk určených pre letecké práce na lokalitách
:Morovno
7.6

Hromadná doprava

Bod 7.6.1 znie:
7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať
integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.
8 V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1

Energetika

Bod 8.1.9 znie:
8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením
negatívneho dopadu na charakter krajiny.
8.2

Vodné hospodárstvo

Bod 8.2.3 znie:
8.2.3

Na úseku verejných vodovodov:
V okrese Prievidza:
f) rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze,

Bod 8.2.4 znie:
8.2.4

Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie
Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky :
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s
1
odstraňovaním nutrientov z aglomerácií
b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2
000 EO do 10 000 EO, s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v
súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––
1
Aglomerácia – pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR“, schváleným
vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je
osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody
stokovou sieťou (podľa smernice č.912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd

k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10
000 ekvivalentných obyvateľov:
7. Aglomerácia Handlová
Bod 8.2.5 znie:
8.2.5

Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a
odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
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a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v
období sucha,
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a
obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými
programami a koncepciou rozvoja,
d) zabezpečovať preventívne protierózne opatrenia najmä v svahovitých častiach povodí
Chvojnice a Myjavy, dbať na dodržiavanie správnych agrotechnických postupov, výsadbu a
udržiavanie ochranných vegetačných pásov v blízkosti poľnohospodárskych plôch a
zriaďovanie vsakovacích plôch,
e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v
čiastkovom povodí Váhu a Nitry v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného
hospodárstva,
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné
činnosti
Body 8.2.6 až 8.2.10 sa vypúšťajú
Bod 8.2.12 sa prečísluje na 8.2.7, ktorý znie:
8.2.7

V oblasti protipovodňovej ochrany
Realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu,
Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej
ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s
investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou
vodného hospodárstva,

Bod č. 9.1 znie:
9.1

V oblasti odpadového hospodárstva

9.1.1

Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania
negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších
environmentálnych záťaží.

9.1.2

Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v
mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.

9.1.3

Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi predpismi.

9.1.4

Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.

9.1.5

Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO).

9.1.6

Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).

9.1.7

Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v
prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.

9.1.8

Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a
zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.

9.1.9

Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na
spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
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9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre
umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík
ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a
kvality podzemných vôd):
g) skládka TKO a PTO Handlová v k. ú. Handlová v okrese Prievidza,

Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby dopravnej infraštruktúry
1 Cestná infraštruktúra
Bod 1.1 znie:
1.1

Rýchlostná cesta R2 v trase a úsekoch Chocholná križovatka s diaľnicou D1 – Bánovce nad
Bebravou – Nováky - Prievidza – Handlová – hranica Banskobystrického kraja,

3 Infraštruktúra vodnej dopravy
Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva
1 Oblasť zásobovania pitnou vodou znie:
1.6

Rekonštrukcia prívodu z ÚV Turček do Prievidze,

2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd znie:
Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách

2

3. Aglomerácia Handlová,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2

Aglomerácia – pod pojmom aglomerácia sa v súlade s „Plánom rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR“, schváleným
vládou SR uznesením č.109/2006 a v znení Zákona o vodách č.364/2004 rozumie územne ohraničená oblasť, v ktorej je
osídlenie, alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z nej komunálne odpadové vody
stokovou sieťou (podľa smernice č.912/271/EHS) do čistiarne odpadových vôd

B.3.

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ
ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

B.3.1. Demografia
Bez zmeny.

B.3.2. Bytový fond ( bývanie )
B.3.2.1

Potreba bytového fondu a podiel pre sociálne bývanie

Bez zmeny.

B.3.2.2

Celkový rozvoj bytového fondu a jeho modernizácia

Odsek „Návrhové obdobie k roku 2020 Lokalizácia novej bytovej výstavby na voľných plochách“ sa
dopĺňa o lokalitu :
- ÚPC 5-2

AGS ATELIÉR
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RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE
ZAČLENENIE MESTA DO SYSTÉMU OSÍDLENIA

VZŤAHY,

B.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné
a priestorové usporiadanie širšieho územia a ich vplyv na
rozvoj mesta
Bez zmeny.

B.4.2. Väzby mesta na záujmové územie
Bez zmeny.

B.4.3. Poloha mesta vo vzťahu k vymedzeným špecifickým
územiam a ochranným pásmam
Bez zmeny.

B.4.4. Územný priemet ekologickej stability, zásady ochrany
a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny.
Bez zmeny.

B.4.5. Nadradené trasy, koridory a
technickej infraštruktúry
B.4.5.1

zariadenia

dopravnej

a

Trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry

Bez zmeny.

B.4.5.2

Trasy nadradenej technickej infraštruktúry

Bez zmeny.

B.4.6. Funkcie obce saturované v záujmovom území
Bez zmeny.

B.5.

KONCEPCIA
URBANISTICKÉHO
USPORIADANIA

A

PRIESTOROVÉHO

B.5.1. Základná urbanistická koncepcia a kompozícia obce
B.5.1.1

ČLENENIE ÚZEMIA SÍDLA

Bez zmeny.

B.5.2. Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti,
rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch
Bez zmeny.

B.5.3. Zásady
ochrany
a prírodných hodnôt

a využitia

kultúrnohistorických

Bez zmeny.
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KONCEPCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE

B.6.1. Základná koncepcia územia
B.6.1.1

Základné rozvrhnutie funkcií v riešenom území

V rámci UO a ÚPC sa menia a dopĺňajú regulatívy nasledovných UO a ÚPC :
UO 1 Handlová – stred
Pre UPC 1-1 sa dopĺňa sa regulatív d) v znení .
d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a
zariadení p.č. 482/2, 542, (m, e – vybavenosť, MŠ) bez negatívnych vplyvov na ŽP a hygienu
prostredia a dodržania príslušných STN-EN.
Pre UPC 1-2 sa dopĺňa sa regulatív d) v znení .
d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a
zariadení p.č. 88/9,13,16,35,42, 88/9,13,16,35,42, 88/3,5,6,8,32,33, 88/19,21,24,27,29,30,41,
224/3, 224/4, 223/4, 224/7, 224/6, 223/2, 224/2 (n, o - vybavenosť) bez negatívnych vplyvov
na ŽP a hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.
Funkčné vymedzenie ÚPC 1-3 znie :
UPC 1-3

FPB 1-3-1, FPB 1-3-2, FPB 1-3-3

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 11, 13b, 14)
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou FPB 1-3-1 – časť územia ÚPC s návrhom
postupnej zmeny zástavby IBV, ktorá je vo vzťahu k širšiemu centru mesta určujúca. Funkčné využitie
zástavby sa navrhuje so zachovaním obytnej funkcie vo vyšších podlažiach vrátane funkcie
administratívy, v rámci parteru funkcia vybavenosti služieb a maloobchodu.
Rekreačné územie FPB 1-3-2 – južná časť územia ÚPC So zachovaním záhradkárskej osady
s možnosťou intenzifikácie územia s využitím pre aktívny odpočinok, každodennú a krátkodobú
rekreáciu.
Výrobné územie FPB 1-3-3 – plochy pre výrobu priemyselnú, charakteru areálového využitia pre
prevádzkové budovy a zariadenia pre priemyselnú výrobu, verejného dopravné a technické vybavenie
mesta, vo väzbe na FPB 2-2-2 bez negatívnych vplyvov na ŽP a s rešpektovaním a zachovaním
izolačnej zóny od FPB 1-3-1.
Pre ÚPC 1-4 sa dopĺňa regulatív d) v znení :
d) prípustné umiestnenie zariadenia fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov
a zariadení na p. č. 836, 840, 839/1, (l - základná škola) bez negatívnych vplyvov na ŽP,
PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.
UO 2 Priemyselný obvod
Funkčné vymedzenie ÚPC 2-2 sa dopĺňa :
UPC 2-2,

FPB 2-2-3,

Funkčné využitie ( v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001Z.z., § 12, odseku 11) :
Zmena funkčného využitia vyčlenením rozvojovej lokality – FPB 2.2.3 z územia ÚPC 2.2. pôvodne
navrhovaného pre funkciu výroby priemyselnej na funkciu zmiešané územie s prevažne mestskou
štruktúrou,
Regulatívy pre ÚPC 2-2 sa vzťahujú aj na FPB 2-2-3 - bez zmeny.
UO 3 Banská kolónia - Malá Hôrka
Funkčné vymedzenie ÚPC 3-2 znie :
UPC 3-2,
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Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 9 a 10, 11, 13a, b)
Obytné územie (FPB 3-2-2) – vo vymedzených častiach územia ÚPC plochy obytných domov HBV a
k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia formou bytových domov. (UŠ Banícka kolónia)
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou (FPB 3-2-1) – stredná časť územia ÚPC
s funkčným využitím pre funkciu vybavenosti služieb obchodu a administratívy a funkcie bývania, zo
strany kontaktu s priemyselným územím s podrobným preskúmaním podmienok hygieny a životného
prostredia.
Výrobné územie – územia FPB, plochy pre priemyselnú výrobu s návrhom areálového využitia pre
prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu a riešenie verejného dopravného
a technického vybavenia mesta s podmienkou dodržiavania zásad zamedzenia negatívnych vplyvov
na hygienu prostredia a životné prostredie nad prípustnú mieru na okolité funkčné územia, najmä na
zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou, v rámci ktorej sa umiestňuje i funkcia bývania.
Dopravné územie – zberná komunikácia (cesta I/50)
Pre ÚPC 3-2 sa dopĺňa regulatív f) v znení :
f)

funkčné územia výroby organizovať tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na hygienu
a ŽP okolitých funkčných území.

UO 4 Dolný koniec
Funkčné vymedzenie ÚPC 4-1 znie :
UPC 4-1

FPB 4-1-1, FPB 4-1-2

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55/2001 Z.z., § 12, odseku 9 a 10, 13a, b)
Obytné územie – plochy obytných domov IBV a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia.
Výrobné územie FPB 4-1-1, FPB 4-1-2 – severná časť územia ÚPC, plochy pre priemyselnú výrobu
s návrhom areálového využitia pre prevádzkové budovy a zariadenia, pre priemyselnú výrobu
a riešenie verejného dopravného a technického vybavenia mesta. Do prevažnej časti územia
zasahuje OP železnice a ochranné pásmo lesa z ktorých vyplývajú obmedzenia.
Regulatívy bez zmeny.
UO 5 Pstruháre
Funkčné vymedzenie ÚPC 5-2 znie :
UPC 5-2,

FPB 5-2-1, FPB 5-2-2, FPB 5-2-3, FPB 5-2-4, FPB 5-2-5

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odsekov 9 a 10, 13a, 14)
Obytné územie FPB 5-2-1, FPB 5-2-5 – plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia s návrhom využitia pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov,
formou samostatne stojacich rodinných domov a radovej zástavby IBV, čiastočne zmenou funkčného
využitia ( bývalý hosp. dvor ) a záberom nezastavaných plôch.
Plochy vyhradenej zelene (zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou) (FPB 5-2-2, FPB
5-2-3) – územie určené pre funkciu služieb navrhovaného rozšírenia mestského pohrebiska
s prevahou zelene, vrátane plochy pre rozšírenie cintorína vo výhľadovom období.
Rekreačné územie - severovýchodný cíp, vymedzeného územia UPC určené v súlade s koncepciou
ÚPN VÚC TK pre extenzívny rekreačný priestor prislúchajúci k RZ Remata.
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a
lesov.
Regulatívy bez zmeny.
Dopĺňa sa funkčné vymedzenie ÚPC 5-3 v znení :
UPC 5-3
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 14)
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Rekreačné územie – severovýchodný cíp, vymedzené územie v súlade s koncepciou ÚPN VÚC TK
určené pre extenzívny rekreačný priestor a územie intenzívneho rekreačného priestoru určený pre
neareálové využitie krátkodobej a strednodobej rekreácie na pobytové chatové účely prislúchajúce
k RZ Remata. Nesamostatné územie viažuce sa na koncepciu funkčného a dopravno-technického
využitia katastrálneho územia susednej obce.
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a
lesov.
Regulatívy :
a) vypracovať koncepčné riešenie urbanistického riešenia rekreačných lesov a stanovenie
regulatívov a limitov využitia extenzívneho rekreačného územia, (K)
b) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T)
c) zachovať rozsah súčasného intenzívneho rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie,
v nevyhnutnom rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku
nových samostatných zariadení. (T)
UO 6 Horný koniec
Bez zmeny.
UO 7 Veľký Grič
Funkčné vymedzenie ÚPC 7-1 znie :
UPC 7-1

FPB 7-1-1

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, ods. 13 a,b)
UO 7 Veľký Grič
FPB 7-1-1
Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, ods. 13.a,b)
Výrobné územie - FPB 7-1-1 - plochy výroby areálové zariadenia prevažne výrobných a technických
služieb účelovo pre rozvoj mestských zariadení výroby a výrobných služieb a prevádzky a údržby. Do
časti územia zasahuje ochranné pásmo lesa z ktorého vyplývajú obmedzenia.
Nezastavané územie – prevažujúca časť ÚPC, plochy poľnohospodársky využívaného územia a
lesov.
Regulatívy :
a) umiestniť verejnoprospešnú stavbu charakteru zariadenia pre spracovanie biologického odpadu,
(VPS - kompostáreň)
b) zachovať prírodný rámec prostredia (lesný porast), (T)
c) zachovať rozsah súčasného rekreačného územia s možnosťou intenzifikácie, v nevyhnutnom
rozsahu prípustné prestavby a nadstavby pre zvýšenie štandardu a bez vzniku nových
samostatných zariadení (T)
d) v časti územia, ktoré tvorí ochranné pásmo lesa neumiestňovať také časti stavby resp.
zariadenia na spracovanie odpadu a skládku biologického odpadu, ktoré by mohli zvýšiť riziko
ohrozenia okolitých lesných porastov požiarom a biologickými škodlivými činiteľmi“.
e) v ochrannom pásme lesa je možné umiestňovať stavby a realizovať činnosti, ktoré nebudú
obmedzovať plnenie funkcií okolitého lesa a jeho obhospodarovanie a nebudú zvyšovať riziko
poškodenia lesných porastov škodlivými činiteľmi.
UO 8 Morovno
Bez zmeny .
UO 9 Nová Lehota
Bez zmeny .
UO 10 Sídlisko Morovno
Pre UO 10 sa dopĺňa regulatív d) v znení .

AGS ATELIÉR

18/39

ÚPN M HANDLOVÁ, ZMENY A DOPLNKY Č. 3 „čistopis“ - SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ, DIEL „A“

03.2013

d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a
zariadení p.č. 1436/257, (p – materská škola a ŠJMŠ ) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO,
hygienu prostredia dodržania príslušných STN-EN.
UO 11 Sídlisko Sever
Pre ÚPC 11-1 sa dopĺňa regulatív d) v znení .
d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách prevádzkových budov a
zariadení na p.č. 5/2, 6/3, 10/1, 42 (a,b,c,d –, podnikateľ. inkubátor, KD, kolkáreň, vybavenosť)
bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.
Pre UPC 11-2 sa dopĺňa regulatív d) v znení :
d) prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č.
1370, 1436/273 (i, j – bývalá ZŠ a MŠ) 10/1, 42 (a,b,c,d –, podnikateľ. inkubátor, KD, kolkáreň,
vybavenosť) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných
STN-EN.
Pre ÚPC 11-3 sa dopĺňa regulatív c) v znení :
c)

prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č.
1790/3, 1790/4, 1790/5, 1790/2 (k - ZŠ) bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu
prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

Pre ÚPC 11-5 sa dopĺňa regulatív b) v znení :
b)

prípustné umiestnenie zariadení fotovoltickej elektrárne na strechách budov a zariadení na p.č.
2205, (h - MŠ), bez negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných
STN-EN.

Funkčné vymedzenie ÚPC 11-6 znie :
UPC 11-6

FPB 11-6-1, FPB 11-6-2, FPB 11-6-3, FPB 11-6-4, FPB 11-6-5, FPB 11-6-6,
FPB 11-6-7

Funkčné využitie (v zmysle vyhlášky č. 55 / 2001 Z.z., § 12, odseku 9, 10, 11, 13a,b a 14)
Obytné územie – časť územia ÚPC - plochy určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce
nevyhnutné zariadenia s využitím pre individuálnu bytovú výstavbu formou rodinných domov, IBV v
časti územia FPB 11-6-1 v návrhovom období a ÚPC 11-6-4 vo výhľadovom období.
Zmiešané územie s prevažne mestskou štruktúrou FPB 11-6-7 – západná časť územia ÚPC
s návrhom adaptácie a prestavby objektov a intenzifikácie zástavby s areálovou formou využitia
územia. Funkčné využitie - centrotvorná funkcia základnej a vyššej vybavenosti s prioritou funkcií pre
celomestský športovo-oddychový a relaxačný komplex.
Výrobné územie (stav) FPB 11-6-7 - plochy výroby areálové zariadenia prevažne výrobných a
technických služieb s návrhom postupnej prestavby na zmiešané územie s prevažne mestskou
štruktúrou, účelovo pre rozvoj celomestských športových zariadení a zariadení administratívy,
obchodu a služieb.
Rekreačné územie – stredný pás územia ÚPC – FPB 11-6-2 – plochy určené pre areálové využitie
formou mestského športovo-rekreačného areálu ( kúpalisko, aquapark a pod. ), FPB 11-6-3, FPB 116-5 – plochy určené pre individuálnu rekreáciu areálovou formou pre aktívny a pasívny odpočinok –
rekreáciu každodennú vo výhľadovom období.
Pre ÚPC 11-6 sa dopĺňa regulatív d) v znení :
d) prípustné účelové využitie budov a zariadení pre umiestnenie fotovoltickej elektrárne na
strechách budov a zariadení na p.č. 1925/2, 1925/5,6 (f,g – kúpalisko, športová hala), bez
negatívnych vplyvov na ŽP, PO, hygienu prostredia a dodržania príslušných STN-EN.

B.6.1.2

Rozvrhnutie prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území

Bez zmeny.

B.6.2. Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie
Ruší sa pôvodný text a nahrádza znením :.
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19/39

ÚPN M HANDLOVÁ, ZMENY A DOPLNKY Č. 3 „čistopis“ - SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ, DIEL „A“

03.2013

Pre všetky rozvojové územia definované vo výkrese priestorového využitia a funkčného využitia
a v regulatívoch funkčných území, ako aj pre územia kde sa navrhuje zásadná prestavba alebo
intenzifikácia je potrebné pre overenie a stanovenie urbanistickej koncepcie spracovať podrobnejšie
riešenie prevažne formou územnoplánovacieho podkladu v zmysle § 4 zákona č. 50/1976 Zb.
v platnom znení (stavebného zákona).

B.7.

KONCEPCIA
RIEŠENIA
OBČIANSKEJ
VYBAVENOSTI,
SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, VÝROBY A REKREÁCIE

B.7.1. Sociálna infraštruktúra a občianska vybavenosť
V podkapitole B.7.1.1. v odseku „Zariadenie sociálnych služieb“ sa dopĺňa regulatív :
j) zabezpečiť zmenu funkčného využitia základnej školy na Kršákovej ul. pre zariadenie sociálnych
služieb (senior centrum)

B.7.2. Výroba
B.7.2.1

Koncepcia rozvoja hospodárskej základne

Na konci textu podkapitoly sa dopĺňa „regulatív“ :
m) zariadenia na získavanie energie, (napr. zo slnečného zdroja ako fotovoltické elektrárne)
charakteru výrobných zariadení môžu byť umiestňované okrem funkčných území výroby vo
funkčných územiach „obytné územie – hromadné formy bývania“, zmiešané územia prevažne
s mestskou štruktúrou“ a zmiešané územia s prevahou plôch pre obytné budovy“ v zmysle §12
ods. 9,10,11, a 12 vyhl. č. 55/2001 Z.z., definovaných vo výkrese (2,2A,B) priestorové
usporiadanie a funkčné využitie územia a v rámci regulatívov záväznej časti stanovených
prípustnou činnosťou „prevádzky výrobných služieb s obmedzenou výrobnou činnosťou,
kompatibilnou s ostatnými funkciami v území“. Zariadenia nesmú ohrozovať bezpečnosť a mať
negatívny vplyv na životné prostredie.

B.7.2.2

Potreby nových plôch výroby

Bez zmeny.

B.7.2.3

Potreby vymiestňovania nevhodných prevádzok a ochranné pásma

Bez zmeny.

B.7.3. Rekreácia, cestovný ruch, kúpeľníctvo
Na konci textu podkapitoly „regulatív e)“ znie :
e) e) riešenie postupnej transformácie využitia záhradkárskych osád s navrhovanou zmenou
funkčného využitia územia stanovením urbanistickej koncepcie a podrobnejších regulatívov
využitia územia a výstavby, pre záhradkárske osady bez zmeny funkčného využitia platí
možnosť intenzifikácie (K,S,T)

B.8.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

B.8.1. Súčasné zastavané územie obce
Bez zmeny.

B.8.2. Navrhované rozšírenie zastavaného územia
Na konci kapitoly sa dopĺňa text:
Navrhovaná hranica rozšírenia zastavaného územia je vyznačená v grafickej časti na náložke
na hlavný výkres „priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“. Zastavané územie sa navrhuje
na rozšírenie o územie FPB 4-1-2 a FPB 5-2-5.
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VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM
ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
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A CHRÁNENÝCH

B.9.1. Ochranné pásma
podkapitola B.9.1.1 znie :

B.9.1.1

Pásma hygienickej ochrany.

Text podkapitoly B.9.1.1. bez zmeny.

B.9.1.2 Ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov
Ruší sa znenie podkapitoly a nahrádza sa znením :
s účinnosťou vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov
v Bojniciach, t,j, od 1.8.2008, ochranné pásma nezasahujú do riešeného územia t.j. súboru katastrálnych území
mesta Handlová.

B.9.1.3 Ochranné pásma dopravných zariadení
Bez zmeny.

B.9.1.4 Ochranné pásma technickej infraštruktúry
Text kapitoly znie :
Ochranné pásma elektrických vedení
Ochranné pásma sú stanovené zákonom č. 656 / 2004 Z.z. o energetike v znení neskorších
predpisov. V zmysle ustanovenia § 36 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,
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.
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(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.
(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) Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad) na
základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy.
(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.
Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení
Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení ustanovuje zákon č. 251/2012 Z.z.
o energetike.
V zmysle ustanovenia § 79 zákona :
AGS ATELIÉR

22/39

ÚPN M HANDLOVÁ, ZMENY A DOPLNKY Č. 3 „čistopis“ - SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ, DIEL „A“

03.2013

Ochranné pásmo
(1) Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.
(2) Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho
plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os
plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm,
e) 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným
tlakom nižším ako 0, 4 MPa,
f) 8 m pre technologické objekty,
g) 150 m pre sondy,
h) 50 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a) až
g).
(3) Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne
uzly, zariadenia protikoróznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunikačné zariadenia.
(4) Vlastníci pozemkov, ktoré sa nachádzajú v lesných priesekoch, cez ktoré sú vedené
plynárenské zariadenia prevádzkované s tlakom nad 0, 4 MPa, sú povinní umožniť prevádzkovateľovi
siete a prevádzkovateľovi ťažobnej siete zachovať voľné pásy v šírke 2 m na obe strany od osi
plynovodu distribučnej siete a ťažobnej siete a v šírke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej
siete a plynovodu, ktorý je súčasťou zásobníka.
(5) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v
ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
(6) Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so
súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.
(7) Poškodenie plynárenského zariadenia, zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je
zakázané. Osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenie, ktoré slúži na jeho ochranu,
je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení alebo zariadení, ktoré slúži na jeho
ochranu, uhradiť náklady na obnovenie dodávky a škodu za uniknutý plyn, ktorý unikol v dôsledku
poškodenia plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na jeho ochranu. Pod nákladmi na
obnovenie dodávky sa na účely tohto odseku rozumejú náklady na zemné práce, dopravu, materiál a
pracovné náklady na opravu poškodeného plynárenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slúži na
jeho ochranu.
V zmysle ustanovenia § 80 zákona :
Bezpečnostné pásmo
(1) Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských
zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
(2) Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný
kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu
plynárenského zariadenia je
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom
priestranstve a na nezastavanom území,
b) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
c) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0, 4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
d) 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
e) 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
f) 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,
g) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,
h) 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch,
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i) 250 m pre iné plynárenské zariadenia zásobníka a ťažobnej siete neuvedené v písmene a)
až h).
(3) Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe,
a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa, lokalizovaných v súvislej
zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej
siete.
(4) Rozhodnutie o povolení stavby v bezpečnostnom pásme stavebný úrad vydá na základe
súhlasného vyjadrenia prevádzkovateľa siete.
Ochranné pásma vodovodnej a kanalizačnej siete
Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií sú vymedzené § 19 zákona č.
442/2002 Z. z. nasledovne :
1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia do priemeru
DN 500 mm na obidve strany
2,5 m pri vodovode a kanalizácii od DN 500 mm a vyššie na obidve strany.
Dopĺňa sa podkapitola B.9.1.5 v znení :

B.9.1.5 Ochranné pásmo lesa
Ochranné pásmo lesa v zmysle v zmysle § 10 ods. 1) zákona č. 326 / 2005 o lesoch tvoria
pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa je
potrebný súhlas, resp. záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

B.9.2. Ostatné obmedzujúce faktory
Bez zmeny.

B.9.2.1 Chránené ložiskové územia
Bez zmeny.

B.9.2.2 Chránené územia
Bez zmeny.

B.9.3. Ochrana prírody a krajiny
Bez zmeny.

B.9.3.1

Chránené časti prírody

Bez zmeny.

B.9.3.2

Územný priemet systému ekologickej stability územia

Bez zmeny.

B.10. KONCEPCIA RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU,
POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI
B.10.1. Obrana štátu
Text podkapitoly B.10.1. znie :
Obrana štátu okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri posudzovaní umiestňovania stavieb a
využívaní územia.
V riešenom území sa nenachádzajú účelové zariadenia obrany štátu (vojenské objekty a
zariadenia).
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Vkladá sa nová podkapitola B.10.2. Civilná ochrana :

B.10.2. Civilná ochrana
Text podkapitoly 10.2. znie :
Civilná ochrana okrem iných úloh zahŕňa aj úlohy pri posudzovaní umiestňovania stavieb,
využívaní územia a dodržovaní záujmov civilnej ochrany na teritóriu SR, pri územnom konaní v
zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov. Pri funkčnom využití územia obce a v následnej príprave výstavby
zariadení pre zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat, ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich
bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť citovaným zákonom.
Podmienky pre zariadenia CO ustanovuje vyhláška MV SR c. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
ktoré je potrebné rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti.
Stavebno-technické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z
hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie.
V zmysle Nariadenia vlády 565/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 25/1997 Z.z., sa v zmysle prílohy k nariadeniu vlády č. 166/1994 Z.z.
„zaradenie územia do jednotlivých kategórií podľa územných obvodov obvodných úradov Slovenskej
republiky“, Handlová patrí do územného obvodu Prievidza, ktorý je zaradený do II. kategórie.
Toto nariadenie ustanovuje kritériá kategorizácie územia Slovenskej republiky a jeho zaradenie
podľa územných obvodov obvodných úradov do kategórií z hľadiska možností vzniku mimoriadnych
udalostí v dôsledku priemyselnej činnosti a negatívneho pôsobenia prírodných síl.
Kategorizácia územia slúži ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania
úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku.
Kritériá kategorizácie územia
Územie sa zaraďuje do jednotlivých kategórií na základe zhodnotenia možností vzniku
mimoriadnych udalostí, 1) ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života a ekonomiky postihnutého
územia, pričom sa za kritériá kategorizácie územia považujú :
a) zdroje ohrozenia,
b) počet obyvateľov,
c) dopravné uzly,
d) kumulácia kritérií uvedených v písmenách a) až c).
Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný orgán
ochrany a obec.
Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich so záujmov civilnej ochrany
Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí
Živelné pohromy
A.1.) Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov
Lokality možného výskytu povodní : Povodie rieky Handlovka.
A.2.) Oblasti možných veľkých lesných požiarov
Celý okres pokrývajú veľké a súvislé lesné porasty v ktorých je zvýšené riziko vzniku veľkých
požiarov. Vznik veľkých požiarov hrozí vo všetkých priemyselných, a iných objektoch v riešenom
území.
Havárie
Vzhľadom na charakter okresu a jeho priemyslu, cestnej, železničnej siete ako aj vodných tokov a
vodných plôch najvýznamnejším ohrozovateľom sú objekty, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť
životy, zdravie a majetok obyvateľstva (príloha č. 25).
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Z hľadiska povodní a záplav je možné očakávať ohrozenie v povodí vodného toku Handlovka,
ktorá je regulovaná, ale pri nadmerných vodných zrážkach je nebezpečnosť vzniku povodní v
niektorých úsekoch nad zastavaným územím mesta a v miestach, kde nie je vodný tok regulovaný
a na prítokoch.
Z hľadiska požiarov je okres Prievidza z väčšej časti zalesnený trvalými lesnými porastmi, ktoré
sú pravidelne omladzované. Napriek tomu, že sú v lesných porastoch protipožiarne výruby je
vzhľadom na hustotu zalesnenia nebezpečnosť vzniku veľkých požiarov na rozsiahlom území.
B.1.) oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou,
Na území okresu Prievidza sa nachádzajú areály, zariadenia a objekty, ktoré v zmysle zákona č.
261/2002 o ZPH môžu predstavovať riziko pre svoje okolie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baňa Handlová, HBP a.s.
GeWiS Slovakia s.r.o.
výroba kovových komponentov pre automobilový priemysel,
Cab Tech s.r.o.
vývoj a výroba káblov pre automobilovú, dátovú, výpočtovú
techniku,
Agroprodukt Slovakia a.s.
poľnohospodárska výroba, ovocinárstvo, doprava,
Mlaď DLK Tex s.r.o.
výroba ochranných odevov, obalov a fólií z PVC,
Kovo Team s.r.o
spracovanie plechov a profilových materiálov, povrchová úprava
kovov, výroba stacionárnych bicyklov,
Rialto s.r.o.
výroba športovej a trekingovej obuvi,
VDP Slovakia s.r.o.
kombinované technológie, šitie, lepenie ochranných odevov,
HAN TEX s.r.o.
šitie odevov,
KMET, a.s.
výroba a predaj tepla a TUV.

Všetky uvedené areály a zariadenia sú v riešenom území a sú potenciálnym zdrojom ohrozenia.
B.2.) oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok
V rámci riešeného územia. t.j. katastrálneho územia mesta sa nachádzajú objekty s umiestnením
nebezpečných látok. (zákon č. 42/1994).
B.3.) oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch
prepráv.
Preprava nebezpečných látok
- cesta I/50, v smere Žiar nad Hronom – Handlová - Prievidza (okresy Prievidza, Žiar nad
Hronom)
- železnica Prievidza – Martin (okresy Prievidza a Martin, Turčianske Teplice)
Najohrozenejšie komunikácie prepravou nebezpečných látok sú vyznačené v mape ObÚ odboru
CO a KR. Nebezpečné látky sú prepravované v rámci riešeného územia po komunikácii, ceste I/50.
Rozmiestnenie a počty ochranných stavieb v súlade s § 4 ods. 4. Zákona č. 42/1994 Z.z .
V rámci rozvoja mesta sa nové rozvojové lokality pre hromadné formy výstavby nenavrhujú.
navrhuje sa len možná intenzifikácia existujúcich funkčných území bývania. V prípade riešenia HBV
sa v rámci výstavby bytových domov musia budovať jednoduché úkryty budované svojpomocne
v súlade s vyhl. 532/2006 Z.z. s kapacitou do 50 ukrývaných osôb.
Zásady :
a) v rámci funkčného využitia územia obce a v následnej príprave výstavby zariadení pre
zhromažďovanie a pobyt ľudí a zvierat ako aj pri činnostiach, ktoré môžu ohrozovať ich
bezpečnosť a zdravie, pri budovaní infraštruktúry obce je potrebné sa riadiť zákonom NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v platnom a úplnom znení zákona NR SR č.
444/2006 Z. z.
b) rešpektovať na príslušnom stupni územnej prípravy a investičnej činnosti podmienky pre
zariadenia CO v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
c) v rámci následnej územnoplánovacej prípravy, t.j. ÚPD Z, ÚPP a DÚR stanoviť podmienky
vyplývajúce zo zákona 42/1994 a vyhlášky č. 532/2006 Z.z.,
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d) v záujme trvalého a kontinuálneho zabezpečenia technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej ochrany v rámci riešeného územia riešiť opatrenia pre uplatnenie
podmienok stanovených vyhláškou č. 388/2006 Z.z. v platnom znení,
e) v záujme trvalého a kontinuálneho zabezpečenia podmienok civilnej ochrany obyvateľstva pred
účinkami nebezpečných látok v rámci riešeného územia riešiť opatrenia pre uplatnenie
podmienok stanovených vyhláškou č. 533/2006 Z.z. v platnom znení,
f) Vypracovať zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo záujmov CO na základe analýzy územia
obce.
Podkapitola B.10.2. Požiarna ochrana sa prečísluje na B.10.3. :

B.10.3. Požiarna ochrana
Bez zmeny.
Podkapitola B.10.3. Požiarna ochrana sa prečísluje na B.10.4. :

B.10.4. Ochrana pred povodňami
Text podkapitoly znie :
Podmienky ochrany pred povodňami sú stanovené zákonom č. 7/2010 Z.z. Povodňovú aktivitu
zabezpečuje príslušný správca vodného toku, ktorý má vypracovanú koncepciu v prípade ohrozenia,
v spolupráci so samosprávou obce
V rámci riešeného územia sú predmetom povodňovej ochrany potenciálne záplavové územia
v rámci inundačného územia neupravených úsekov vodných tokov, najmä prítokov rieky Nitrica.
Povinnosťou správcu toku je stanoviť podmienky ochrany a všetkých, subjektov podieľajúcich sa
na príprave využitia územia riešenie ochrany v súčinnosti s príslušným samosprávnym orgánom.
Zásady :
a) postupovať pri posudzovaní umiestňovania stavieb, využívaní územia a dodržovaní záujmov
obce a príslušných orgánov pri územnom a stavebnom konaní v zmysle zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z . (S,D,T),
b) riešiť protipovodňové opatrenia na základe mapy povodňového ohrozenia a máp povodňového
rizika vrátane ich priemetu do územného plánu mesta.

B.11. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA
B.11.1. Dopravné systémy
Bez zmeny.

B.11.2. Vodné hospodárstvo
B.11.2.1 Odtokové pomery a protipovodňová ochrana
Na konci textu podkapitoly sa dopĺňa text :
Protipovodňová ochrana nesmie negatívne ovplyvniť odtokové pomery nižšie položených úsekov
vodných tokov a tým aj protipovodňovú ochranu v povodí nižšie lokalizovaných obcí.
V rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na
zadržanie pridaného odtoku v území, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred
realizáciou navrhovanej zástavby (retencia dažďovej vody, infiltrácia dažďových vôd). Takisto nesmie
byť zhoršená kvalita vody v recipiente. Vody z povrchového odtoku majú byť pred odvedením do
recipientu zbavené ropných látok, plávajúcich a unášaných väčších častíc.

B.11.2.2 Zásobovanie vodou
V celej podkapitole sa text pod názvom Hydrotechnické výpočty sa dopĺňa a znie :
Potreba pitnej vody pre riešené územie do novembra 2006 bola vypočítaná podľa Úpravy
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99 – 810 z 29. februára 2000 na výpočet
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potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatností
vodných zdrojov. Od novembra 2006 pre výpočet potreby vody platí vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kanalizácií. Navrhovaná potreba vody v rámci ZaD č. 3 ÚPN Mesta je
stanovená v súlade predmetnou vyhláškou.
Tabuľka „Nárast potreby pitnej vody (návrh 2020) – tab č. B.11.2.3.5. sa mení a dopĺňa nasledovne :
FPB - lokalita

1
nahrádzajú sa riadky :
Lokalita 2.2.2
Lokalita 2.2.3
Lokalita 3.2.1
dopĺňajú sa riadky:
Lokalita 1.3.2
Lokalita 1.3.3
Lokalita 4.1.2
Lokalita 5.2.5
Lokalita 7.1.1
Lokalita 11.2.1
Lokalita 11.6.7
nahrádza sa riadok:
spolu

2

3

Vyb. (prac.
príl.)
4

54

400
-

30
55

32,0
9,9
17,2

0,37
0,11
0,20

32,0
13,86
24,08

0,37
0,16
0,28

514

66
183
-

16 pasantov
-

8,0
5,3
14,6
92,1

0,093
0,06
0,17
1,07

11,2
5,3
14,6
130,8

0,13
0,06
0,17
2,13

-

23
14

26
26

1,8
10,71
11,91

0,02
0,12
0,14

1,8
14,99
16,31

0,02
0,17
0,19

761,81

8,82

1062,08

12,30

Počet obyv.

Počet zam

Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
5
6

Max. denná (Qm)
3 -1
-1
m .d
l.s
7
8

Odsek a tabuľky pod názvom „Potreba pitnej vody a akumulácia pre jednotlivé tlakové pásma v návrhovom
období“ sa upravuje a znie :
I. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.6. :
Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
2
3
51,41
0,60
2 446,0
28,31

1
Nárast (návrh 2020)
celkom
3

Max. denná (Qm)
3 -1
-1
m .d
l.s
4
5
65,89
0,76
3 418,3
39,6

3

Jestvujúca akumulácia 1 150 m . Potrebná akumulácia 2 051 m Deficit...2 000 m

3

II. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.7. :
Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
2
3
165,81
1,92
677,41
7,84

1
Nárast (návrh 2020)
celkom
3

Jestvujúca akumulácia 950 m . Potrebná akumulácia (60 % z Qm) 543 m

Max. denná (Qm)
3 -1
-1
m .d
l.s
4
5
190,11
2,21
906,31
10,49
3

III. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.8. :
Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
2
3
291,5
3,37
501,9
5,81

1
Nárast (návrh 2020)
celkom
3

Jestvujúca akumulácia 500 m . Potrebná akumulácia 414 m
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5
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Bilancia potrieb a zdrojov – tab. č. B.11.2.3.12. :
Max. denná v l.s
Rok 2020
+ 60,1
- 47,1

SKV Handlová
potreby
deficit (na základe bilancie)

-1

Podľa STN 73 6650 - Vodojemy je potrebný objem rovnajúci sa min. 60% maximálnej dennej potreby.
Odsek a tabuľky pod názvom „Potreba pitnej vody a akumulácia pre jednotlivé tlakové pásma vo
výhľadovom období“ sa upravuje a znie :
I. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.6. :
Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
2
3
2 446,0
28,31
2 482,0
28,73

1
Stav (obyv. +vyb. + priem.)
celkom
3

Max. denná (Qm)
3 -1
-1
m .d
l.s
4
5
3 418,3
39,6
3 468,7
40,1

3

Jestvujúca akumulácia 1 150m . Potrebná akumulácia 2 081 m Deficit 2 000 m

3

II. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.7. :
Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
2
3
677,41
7,84
820,61
9,50

1
Stav (obyv. +vyb. + priem.)
celkom
3

Jestvujúca akumulácia 950 m . Potrebná akumulácia (60 % z Qm) 664 m

Max. denná (Qm)
3 -1
-1
m .d
l.s
4
5
906,31
10,49
1 106,81
12,82
3

III. tlakové pásmo – tab. č. B.11.2.3.8. :
Priem. denná (Qp)
3 -1
-1
m .d
l.s
2
3
501,9
5,81
589,7
6,83

1
Stav (obyv. +vyb. + priem.)
celkom
3

Jestvujúca akumulácia 500 m . Potrebná akumulácia 481 m

Max. denná (Qm)
3 -1
-1
m .d
l.s
4
5
690,2
7,99
801,6
9,28

3

Bilancia potrieb a zdrojov – tab. č. B.11.2.3.12. :
SKV Handlová
potreby
deficit (na základe bilancie)

Max. denná v l.s
Rok 2035
+ 65,2
- 52,2

-1

Text odseku s názvom „Záver“ sa mení a dopĺňa a znie :
V rámci rozvoja mesta Handlová podľa etapizácie výstavby sa navrhuje postupne rozširovať
jestvujúcu vodovodnú sieť a zároveň ju zokruhovať. Na základe uvedených prepočtov potrieb (Q max
= 60,1 l.s¯¹), pri návrhovom počte obyvateľov mesta k roku 2020 a (Q max = 65,2 l.s¯¹), pri
výhľadovom počte obyvateľov k roku 2035 vyplýva, že vlastné zdroje vody skupinového vodovodu
SKV Handlová za predpokladu zachovania súčasnej minimálnej výdatnosti nebudú postačujúce pre
predpokladaný nárast obyvateľov, vybavenosti a priemyslu.
Do roku 2006 v metóde výpočtu podľa Úpravy Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.
477/99 – 810 z 29. februára 2000 sa uvažovalo s kvantitatívnym poklesom špecifickej potreby vody na
-1
obyvateľa t.j. so špecifickou potrebou vody 145 l./osoba deň pre byty ústredne vykurované,
-1
-1
135 l./osoba deň pre byty s lokálnym ohrevom teplej vody a 100 l. osoba deň pre ostatné byty
pripojené na vodovod.
Od novembra roku 2006 v metóde výpočtu podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 684/2006 zo 14. novembra 2006 sa počíta so špecifickou potrebou vody 145 l.
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-1

osoba deň pre byty ústredne vykurované , 135 l. osoba deň pre byty s lokálnym ohrevom teplej
-1
vody a 100 l. osoba deň pre ostatné byty pripojené na vodovod.
Pri umiestnení stavieb v FPB 5-2-5 nad hranicou III. tl. pásma (520 m.n.m) bude potrebné riešiť
dodávku pitnej vody cez dotláčaciu stanicu. Pre zásobovanie FPB 7-1-1 úžitkovou vodou bude
využívaná jestvujúca studňa, ktorá sa nachádza v areáli skládky. Bude plniť účel zásobovania
sociálnych zariadení a zmývania jednotlivých plôch v prípade potreby. Voda bude tiež využívaná na
požiarne účely – plnenie požiarnych nádrží. Pitná voda na zabezpečenie pitného režimu bude
dovážaná vo veľkoobjemových baleniach.
Vodovodný systém sa navrhuje trasovaním prevažne v súbehu s existujúcou a navrhovanou cestnou
komunikačnou sieťou. Koncepcia riešenia vodovodného systému navrhovaných rozvojových FPB, t.j.
lokalít bude predmetom následného územno-technického riešenia v súlade s urbanistickým riešením
v úrovni zóny na základe územnoplánovacích a územno-technických podkladov. Podrobný návrh
riešenia, dimenzie a ďalšie technické údaje sú predmetom následných stupňov projektovej prípravy
V rámci projektovej prípravy navrhovaných lokalít pred napojením bude potrebné posúdiť kapacity
hlavných privádzačov a jestvujúceho vodovodného systému.
Geotermálne vody
V UO 11 sa nachádza geotermálny vrt RH-1 hĺbky 1 201,3m, ktorý bol dovŕtaný 7.1.2010. Z vrtu RH-1
-1
počas čerpacej skúšky sa čerpala geotermálna voda v množstve 15 l.s a teplota vody na povrchu
dosiahla 37,5 C. Geotermálna voda z vrtu má slúžiť na zásobovanie aquaparku v priestoroch letného
kúpaliska.

B.11.2.3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Tabuľka B.11.2.4.3 „Retrospektívne a navrhované množstvá splaškových vôd“ sa upravuje
nasledovne :
-1

1
2020
2035

l.d
2
3 748 210
4 077 110

Qp

-1

-1

l.s
3
43,38
47,18

Qmax

l.d
4
5 172 530
5 626 412

-1

l.s
5
59,86
65,12

Tabuľka B.11.2.4.4 „Množstvo odvádzaných splaškových vôd – návrh 2020“ sa upravuje nasledovne :
UPC
1
Nahrádzajú sa riadky:
1 – 2, 3, 6
2 – 1, 2
3 –1, 2, 3
4 –1, 2
11 – 1, 2, 6
Dopĺňa sa riadok:
5–2
spolu

-1

-1

Max. denná (Qm - l.s )
2

Max. prietok splaškov (l.s )
3

0,36
0,96
3,12
0,38
1,44

0,72
2,50
6,55
0,81
2,88

2,13
-

4,47
17,93

Na konci podkapitoly - „Regulatívy“ sa dopĺňajú o odseky :
-

pre FPB 7-1-1 sa navrhuje systém odvádzania splaškových vôd do žumpy,
dažďové vody zo spevnených plôch sa navrhujú odviesť cez rozvody kanalizácie a odlučovač
ropných látok (ORL) do akumulačnej nádrže.
využiť Geotermálnu vodu z vrtu na ul. Poštová pre účely verejnoprospešné, prevažne rekreačné
a energetické.

B.11.3. Energetika
B.11.3.1 Zásobovanie elektrickou energiou
Na konci podkapitoly odsek „Záver“ sa ruší v plnom rozsahu a dopĺňa sa nasledovný text :
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BILANCIA POTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE
Bilancia nárastu potreby elektrickej energie je spracovaná pre návrhové obdobie r. 2020 a pre
výhľadové obdobie r. 2035 podľa navrhovaných kapacít.
Potreba elektrickej energie pre občiansku vybavenosť, služby, priemysel a rekreáciu je prepočítaná
pomerným príkonom - Pi na jednotlivé merné jednotky na základe navrhovanej podlažnej plochy, alebo
počtu osôb, s prihliadnutím na druh a charakter zariadenia.
Potreba elektrickej energie pre bytovú výstavbu je navrhnutá podľa STN 33 2130. Max. súčasný
príkon bytu - Pb je určený stupňom elektrifikácie v priemere na veľkostnú skupinu bytov, alebo rodinných
domov.
Tab. B.11.3.1.5 - Bilancia potreby el. energie pre navrhované lokality (FPB)
UO

FPB

Funkcia

Bilancia

2
1-2-1
1-2-1
1-3-1
1-3-2
1-3-3

3
ZFV, vybavenosť
Intenzifikácia - HBV
Vybavenosť
ZFV - rekreácia
ZFV - OPV

2.

2-1-1
2-1-2
2-2-1
2-2-2
2-2-3
2-2-4

Priem. výroba
Priem. výroba
Priem. výroba
ZFV - výroba
ZFV – ZÚ MŠ
Priem. výroba

3.

3-1-1
3-2-1
3-2-1
3-2-1
3-2-2
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-3-5

Bývanie - IBV
ZFV, vybavenosť
ZFV – ZÚ MŠ (HBV)
ZFV – ZÚ, vybavenosť
Intenzifikácia - HBV
Bývanie - IBV
Bývanie - IBV
Bývanie - IBV
Bývanie - IBV

4.

4-1-1
4-1-2
4-2-1
4-2-2

Intenzifikácia - OVP
NOV - OVP
Intenzifikácia - OVP
Bývanie - IBV

5.

5-1-1
5-2-1
5-2-5

ZFV, bývanie - IBV
Bývanie - IBV
NOV – OÚ (IBV)

6.

6-1-1
6-2-1
6-2-2

Extenz. rekreačné úz.
Extenz. rekreačné úz.
Extenz. rekreačné úz.

7.

7-1-1

NOV – OVP

4
- 11 520 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 60 b.j. – Pb 7 kW/b, β 0,30
- 26 400 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 2 007 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- 6 338 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- Verejné osvetlenie
Spolu za UO
z toho ZaD č.3
- 1 248 m² - Pi 50 W/m², β 0,8
- 21 288 m² - Pi 50 W/m², β 0,8
- 23 808 m² - Pi 50 W/m², β 0,8
- 19 200 m² - Pi 50 W/m², β 0,8
- 10 728 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 17 640 m² - Pi 50 W/m², β 0,8
- Verejné osvetlenie
Spolu
z toho ZaD č.3
- 17 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,39
- 24 000 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 14 b.j.- Pb 7 kW/b, β 0,41
- 2 880 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 134 b.j. – Pb 7 kW/b, β 0,27
- 27 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,35
- 34 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,35
- 55 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,31
- 84 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30
- Verejné osvetlenie
Spolu
z toho ZaD č.3
- 13 440 m² - Pi 40 W/m², β 0,8
- 17 568 m² - Pi 40 W/m², β 0,8
- 7 776 m² - Pi 40 W/m², β 0,8
- 50 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,31
- Verejné osvetlenie
Spolu
z toho ZaD č.3
- 107 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,28
- 67 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30
- 128 b.j. – Pb 11 kW/b, β 0,27
- Verejné osvetlenie
Spolu
z toho ZaD č.3
- 4 200 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- 4 194 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- 9 558 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- Verejné osvetlenie
Spolu
- 5 448 m² - Pi 40 W/m², β 0,8
- Verejné osvetlenie

1
1.
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Návrhové.
Výhľadové
obdobie
obdobie
Pp* (kW)
Pp* (kW)
5
6
276
126
634
40
152
30
1 261
195
50
852
952
768
257
706
20
3 605
706
768
73
576
40
69
253
104
131
188
277
40
10
1 477
287
109
430
562
249
170
15
5
1 256
175
562
330
221
380
6
10
607
340
380
84
84
191
5
6
173
197
174
5
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8.

8-1-1
8-1-2
8-1-3
8-1-4
8-1-5

9.

10.
11.

Spolu ZaD č.3
- 78 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30
- 15 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,41
- 9 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,47
- 5 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,56
- 15 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,41
- Verejné osvetlenie
Spolu
- 129 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,27
- 111 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,27
- Verejné osvetlenie
Spolu

Bývanie - IBV
Bývanie - IBV
Bývanie - IBV
Bývanie - IBV
Bývanie - IBV

9-1-1
9-1-2

Bývanie - IBV
Bývanie - IBV

11-2-1
11-6-1
11-6-2
11-6-3
11-6-4
11-6-5
11-6-6
11-6-7
11-6-7

ZFV – ZÚ MŠ
Bývanie - IBV
Rekreačné obj.
Záhr. osada
Bývanie - IBV
Rekreačné obj.
Bývanie - IBV
ZFV – ZÚ MŠ, vybav.
ZFV – ZÚ MŠ, OVP

03.2013

179
257
68
46
31
68
3
102

12
387
383
330
21
734

- 12 288 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 66 r.d. - Pb 11 kW/b, β 0,30
- 8 760 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- 2 724 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- 104 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,27
- 6 804 m² - Pi 25 W/m², β 0,8
- 42 r.d. – Pb 11 kW/b, β 0,33
- 12 672 m² - Pi 30 W/m², β 0,8
- 4 896 m² - Pi 40 W/m², β 0,8
- Verejné osvetlenie
Spolu
z toho ZaD č.3

295
218
175
54
309
136
152
280
157
12
1 137
732

Celkom potreba el. energie

6 583 kW

Celková potreba el. energie (ZaD č.3)

2 889 kW

20
671
2 478 kW
-

* - výpočtové zaťaženie (Pp)
Návrh transformačných staníc (22/0,4 kV) :
Návrh distribučných transformačných staníc (ďalej len DTS) pre zabezpečenie dodávky elektrickej
energie je stanovený na základe výpočtového zaťaženia nárastu potreby elektrickej energie,
priemerného výkonu jednej hospodárnej jednotky t.j. DTS 630 kVA a koeficientu prídavného zaťaženia.
DTS sú navrhnuté s transformátormi od 100 kVA až 1000 kVA, podľa výpočtového zaťaženia pre
navrhovaný funkčno-priestorový blok, pre pokrytie nárastu potreby elektrickej energie. Pre
zabezpečenie potrebného výkonu v sieti pri výpadku časti transformátorov sa výpočtové zaťaženie
upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,34.
Potrebný počet transformátorov je navrhnutý výpočtom na základe zjednodušeného vzťahu :
nT

= (PPS x Zp) / STh

PPS – výpočtové zaťaženie súboru (celková potreba elektrickej energie)
Zp - koeficient prídavného zaťaženia
STh - hospodárna jednotka DTS 630 kVA
Intenzifikácia existujúcej zástavby obytných území výstavbou rodinných domov, výstavbou bytov
nadstavbou, prestavbou, využitím podkrovných priestorov, intenzifikácia zmiešaných území s
mestskou štruktúrou a s prevahou bytovej výstavby a občianskej vybavenosti, intenzifikácia výrobných
území bude zásobovaná prevažne z rezervy výkonu existujúcich DTS a z nových DTS.
Tab. B.11.3.1.6 - Bilancia distribučných trafostaníc pre návrhové obdobie k roku 2020
Číslo UO

Potrebný výkon
(kW)

1
1
2
3
4
5
6

2
1 066
2 131
1 365
694
227
173
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Potrebný
inštalovaný výkon
(kVA)
3
1 428
2 856
1 829
930
304
232

Počet
trafostaníc
(á 630 kVA)
4
3
4,5
3
1,5
1
1

Počet
trafostaníc
(VPS*)
5
2
1
3
1
1

Inštalovaný výkon
navrhovaných
trafostaníc (kVA)
6
1 420
2 920
1 890
1 030
400
250
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8
9
11

387
734
405

519
984
543

1
1,5
1

1
2
1

630
1 030
630

Spolu

7 182

9 625

18

12

10 200

261
1 029
146
753
509
240
981

0,4
1,6
1
1,2
1
1
1,5

1
2
1
2
1
1
2

250
630 + 400
160
2 x 400
630
250
630 x 400

3 919

7,7

10

4 150

13 544

25,7

22

14 350

– pokračovanie tabuľky (ZaD č.3)
1
195
2
768
3
109
4
562
5
380
7
179
11
732
Spolu
2 925
ZaD č.3
Celkom

10 107

* verejno-prospešné stavby
Tab. B.11.3.1.7 - Bilancia distribučných trafostaníc pre výhľadové obdobie k roku 2035
Číslo UO*

Potrebný príkon
(kW)

1
2
3
4
5
6
8
11

Spolu

2
706
287
175
340
197
102
671
2 478

Potrebný
inštalovaný výkon
(kVA)
3
946
385
235
456
264
137
899

Počet
trafostaníc
(á 630 kVA)
4
1,5
1
1
1
1
1
1,5

Počet
trafostaníc
(VPS**)
5

8

5

3 322

1
1
1
1
1

Inštalovaný výkon
navrhovaných
Trafostaníc (kVA)
6
1 030
400
250
630
400
160
1 030
3 900

* - urbanistický obvod (viď územné členenie)
** - počet trafostaníc pre verejno-prospešné stavby (VPS) v urbanistickom obvode
NÁVRH ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Ochranné pásma :
Ochranné pásma elektrizačnej sústavy sú stanovené v § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike
v znení neskorších predpisov. Prenosové vedenie vzdušné, podzemné prevedenia a transformačné
stanice majú stanovené ochranné pásma nasledovne :
- Vzdušné vedenie 110 kV – 15 m, od krajného vodiča na každú stranu.
- Vzdušné vedenie 22 kV – 10 m, od krajného vodiča na každú stranu.
- Závesné káblové vedenie od 1 kV do 35 kV vrátane – 1 m od krajných vodičov na každú stranu.
- Závesné káblové vedenie od 35 kV do 110 kV vrátane - 2 m od krajných vodičov na každú stranu.
- Podzemné káblové vedenie do 110 kV vrátane – 1 m na každú stranu.
- Elektrická stanica vonkajšia do 110 kV – 10 m kolmo na oplotenie.
- Trafostanica stožiarová a stĺpová - 22/0,4 kV – 10 m v okruhu od konštrukcie TS
Návrh riešenia :
V návrhu riešenia zásobovania elektrickou energiou pre funkciu občianskej vybavenosti a bývania
v nových lokalitách sa navrhuje vybudovanie nových distribučných transformačných staníc, VN a NN
rozvodov. Pre potreby doplnenia existujúcej štruktúry zástavby funkčných území, ich intenzifikácii
(napr. hromadnej bytovej výstavby, existujúcich plôch priemyslu) sa navrhuje rekonštrukcia
existujúcich transformačných staníc formou výmeny transformátorov za výkonnejšie, prestavbou na
murované transformačné stanice s vyšším výkonom.
Vytvárať podmienky pre rešpektovanie § 4 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v rámci nových zariadení
a rozvodov elektrickej energie a postupné uplatnenie v rámci rekonštruovaných zariadení a rozvodov
elektrickej energie s ich umiestnením pod povrch zeme.
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VN rozvody :
V návrhu VN rozvodov sa rieši napojenie nových murovaných trafostaníc káblovými prípojkami
uloženými v zemi s existujúcich vzdušných rozvodov. V nových lokalitách, kde trasa existujúcich
vzdušných VN vedení križuje riešené územie sa navrhujú vzdušné vedenia nahradiť káblovými rozvodmi
uloženými v zemi, v miestach kde členitosť terénu to umožňuje. Samostatné trafostanice budú napojené
len jedným prívodom. Vo väčších lokalitách pri dvoch trafostaniciach a viac sa navzájom prepoja a
napoja sa z dvoch strán na VN rozvod.
V návrhu sa počíta s postupným uložením stávajúcich vzdušných liniek VN do zeme v spoločných
koridoroch s ostatnými inžinierskymi rozvodmi, v súlade s novou výstavbou pri dodržaní ochranných
pásiem.
Vedenia VN vzdušné navrhnuté na uloženie do zeme v lokalitách :
- L.č. 175 - UPC č. 2-2, 5-2, 11-6 ; FPB č. 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 5-2-2, 5-2-3, 11-6-1, prípojka TS p.č.
30
- L.č. 269 - UPC č. 3-1; FPB č. 3-1-1
Vedenia VN vzdušné navrhnuté upraviť na izolované vodiče uložené na podperných bodoch
v lokalitách :
- L.č. 175 - UPC č. 8-2, 11-6 ; FPB č. 8-2-1, 11-6-5
Vedenia VN vzdušné navrhnuté na preloženie v lokalite mimo FPB :
- L.č. 175 - UPC č. 1-6, 5-2 ; FPB č. 1-6-1, 5-2-1
NN rozvody :
Sekundárne (NN) rozvody budú riešené, systémom zjednodušenej mrežovej siete s napájaním
z dvoch strán z rozvádzačov distribučných trafostaníc. Rozvody v novej výstavbe budú káblové, uložené
v zemi, a budú napájané cez hlavné rozvodné a istiace skrine RIS, s možnosťou prepojenia na
jestvujúce sekundárne vzdušné rozvody. Odberatelia budú napojení samostatnými prívodmi, alebo
slučkovaním s rozvodných a istiacich skríň RIS. Pri rekonštrukciách nevyhovujúcich rozvodov NN a
rozširovaní z dôvodu novej výstavby, je potrebné riešiť ich uloženie do zeme.
Verejné osvetlenie :
Osvetlenie nových cestných komunikácií v novej zástavbe je navrhované výbojkovými svietidlami
osadenými na osvetľovacích stožiaroch, pri osvetlení peších komunikácií sa svietidlá osadia na sadové
stožiare. Rozvod verejného osvetlenia bude káblový, uložený v zemi, napájaný z typových rozvádzačov
RVO a ovládaný pomocou HDO.
Zásady zásobovania elektrickou energiou :
a) v návrhu zásobovania elektrickou energiou treba vytvárať podmienky pre rešpektovanie § 4
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v rámci nových zariadení a rozvodov elektrickej energie a postupné
uplatnenie v rámci rekonštruovaných zariadení a rozvodov elektrickej energie s ich umiestnením
pod povrch zeme
b) pri návrhu projektovej dokumentácie a následnej výstavbe objektov a zariadení v riešenom
území mesta musia byť dodržané regulatívy :
c) navrhnuté nové transformačné stanice budú murované s káblovým prívodom uloženým v zemi
d) jestvujúce transformačné stanice stĺpové a stožiarové navrhnuté na prestavbu, rekonštrukciu a
na prekládku s ohľadom na možné technické riešenie prednostne vybudovať murované
e) nové VN rozvody v riešenom území musia byť uložené v zemi
f) jestvujúce VN rozvody pri prekládkach a rekonštrukciách rozvodov vybudovať izolovanými
vodičmi, alebo uložiť do zeme
g) sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v novej výstavbe musia byť uložené v zemi
h) pri rekonštrukciách nevyhovujúcich rozvodov NN a rozširovaní z dôvodu novej výstavby, je
potrebné riešiť ich uloženie do zeme, vrátane domových prípojok
i) elektromerové rozvádzače musia byť umiestnené na hraniciach stavebných pozemkov, tak aby
boli prístupné z verejných priestorov
j) rozvod verejného osvetlenia komunikácií bude káblový, uložený v zemi
k) vytvoriť podmienky pre realizáciu rekonštrukcie transformovne Handlová ( Záväzná časť ÚPN
VÚC Trenčianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1/2004 )
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B.11.3.2 Zásobovanie plynom
V odseku „ Miestne STL a NTL plynovody“ sa „Orientačná ročná spotreba zemného plynu“ upravuje
do tabuľkovej formy, doplňuje a znie :
Tab. 11.3.2.1 Orientačná ročná spotreba zemného plynu (rok 2005)
Označ.
a
b
c

sektor
bytový a verejný sektor
podnikateľský sektor
IBV
celkom
z toho KMET a.s

ročná spotreba
3
v m /rok
6 580 000
1 130 000
2 121 000
9 830 000
5 600 000

ročná spotreba
v kWh
67 090 000
11 522 000
21 616 000
100 228 000
57 098 000

Podiel
v%
67,0
11,5
21,5
100
57

Odsek „Potreba plynu“ sa upravuje a znie :
Predpokladaná potreba plynu pre návrhové obdobie rok 2020 a výhľadové obdobie rok 2035 bola
určená podľa stanovenej orientačnej potreby tepla v tabuľkách číslo 9a, 9b a č.10 a návrhu
zásobovania teplom v jednotlivých urbanistických obvodoch (UO), s rešpektovaním existujúcej
sústavy CZT KMET a HE. Vypočítané predpokladané potreby plynu pre všetky druhy odberu
(vykurovanie, príprava TÚV, varenie, mimo väčších technologických procesov) sú uvedené pre
jednotlivé UO a návrhové obdobia v tabuľkách č. 7 a 8.
Súčet uvedených hodnôt nedáva hodnotu zaťaženia RS, je potrebné použiť realizačný koeficient kr ,
ktorý sa stanoví na základe predpokladaného reálneho využitia rozvojových plôch a môže mať
hodnotu 0,3 - 0,7, podľa ich funkčného využitia.
Odsek „Ochranné pásma plynárenských zariadení“ sa upravuje a znie :
V území je potrebné rešpektovať ochranné pásma a bezpečnostné pásma v zmysle platnej
legislatívy (zákona číslo 251/2012, § 79).
V odseku „Regulačné stanice a miestne rozvody plynu“ druhý odstavec „Nové NTL, STL
plynovody....“ znie :
Nové NTL, STL plynovody sa navrhujú pre rozvojové plochy : NTL : FPB 3-1-1 a FPB 3-3-1; STL (0,1
MPa) : FPB 1-3-1, FPB 1-3-3, FPB 1-6-1, v UO 2 a UO 5; STL (0,3 MPa) : UO 3, UO 4, FPB 5-1-1
a UO 11. Pre zvýšenie prenosovej kapacity plynovodov sa v niektorých úsekoch podľa potreby
prevedie ich rekonštrukcia. SPP a.s. plánuje realizovať pre zlepšenie tlakových pomerov rekonštrukciu
NTL siete na STL.

B.11.3.3 Zásobovanie teplom
V odseku „Návrh zásobovania teplom“ text poslednej odrážky znie :
-

rešpektovať koncepciu rozvoja obce (mesta) v oblasti tepelnej energetiky v zmysle platnej
legislatívy (zákona č. 657/2004 Z.z. § 31 o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z. a
zákona č. 184/2011 Z.z.)

V odseku „Návrh zásobovania teplom“ tretí odstavec sa upravuje a znie :
Potreba tepla pre jednotlivé urbanistické obvody UO bola stanovená pre odberateľské skupiny
byty, vybavenosť a rekreácia, priemysel a jej orientačné hodnoty v rozvojových plochách UPC a FPB
sú uvedené v tab. č. 9a) a 9b), pre návrhové obdobie k roku 2020 a v tab. č. 10 pre výhľadové
obdobie k roku 2035 a vyznačené v grafickej časti na výkrese riešenia energetiky.
Tabuľky č. 9a a 9b sa menia a dopĺňajú (viď prílohy smernej - textovej časti)
V odseku „Návrh zásobovania teplom“ štvrtý odstavec znie :
Z celkového navrhovaného tepelného zaťaženia rozvojových
2020 činí potreba tepla 11,345 MW, t.j. 48,8% pre bývanie,
a rekreáciu a 6,130 MW, t.j. 26,4% pre priemysel.
Z celkového navrhovaného tepelného zaťaženia rozvojových
2035 činí potreba tepla 5,135 MW, t.j. 75,5% pre bývanie,
a rekreáciu a 1,280 MW, t.j. 18,8% pre priemysel.

AGS ATELIÉR

plôch 23 240 MW k návrhovému roku
5,765 MW, t.j. 24,8% pre vybavenosť
plôch 6,805 MW k výhľadovému roku
0,390 MW, t.j. 5,7% pre vybavenosť
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B.11.3.4 Ostatné druhy energie
V druhom odstavci „Využitie obnoviteľných zdrojov“ sa na konci dopĺňa odrážka :
- výstavba kompostárne vo FPB 7-1-1 môže byť zdrojom certifikovaného biologického paliva pre
možnosť na spaľovanie v kotloch pre biomasu a bioplyn.

B.11.4. Telekomunikačné a informačné siete
B.11.4.1 Telekomunikácie
Bilancia FPB v odseku „Návrhové obdobie – k roku 2020“ sa dopĺňa :
FPB 4.1.2.
Administratíva:
Výroba:
Počet nových telefónnych staníc:
FPB 5.2.5
Bytový fond

30 prac. miest
40 prac. miest
12

Individuálna bytová výstavba:
Hromadná bytová výstavba:

128 b.j.
0
128 b.j.
192

Spolu
Počet nových telefónnych staníc:

B.11.4.2 Televízne zariadenia
Bez zmeny.

B.11.4.3

Miestny rozhlas

Bez zmeny.

B.11.4.4 Monitorovací kamerový systém
Bez zmeny.

B.12. KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ
STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ
Bez zmeny.

B.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A HODNOTENIE Z HĽADISKA PREDPOKLADANÝCH
VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Bez zmeny.

B.13.1. Zásady využívania
únosnosti územia

územia

vo

vzťahu

k ekologickej

Bez zmeny.

B.13.2. Opatrenia na elimináciu stresových prvkov v krajine
Bez zmeny.

B.13.3. Zložky životného prostredia
Bez zmeny.

AGS ATELIÉR
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životného

Na konci kapitoly sa dopĺňa text :
Environmentálne záťaže:
V katastri mesta Handlová eviduje nasledovné environmentálne záťaže:
•
Názov EZ: PD (004) Handlová – ČS PHM Prievidzská cesta
Názov lokality: ČS PHM Prievidzská cesta
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Registrovaná ako: Sanovaná, rekultivovaná lokalita.
Názov EZ: PD PD (005) / Handlová - skládka popolovín
Názov lokality: Handlová - skládka popolovín
Druh činnosti: energetika
Registrovaná ako: Sanovaná, rekultivovaná lokalita.
Skládka popolovín ovplyvňuje životné prostredie v komponente sírany, ktoré prekročili medznú hodnotu
(250 mg/l) v štyroch sondách.

•

B.13.5. Faktory pozitívne ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia
Bez zmeny.

B.13.6. Koncepcia odpadového hospodárstva
Dopĺňa sa:
V riešenom území sa evidujú skládky odpadov:
•
•
•
•

šesť upravených (prekrytých, terénne úpravy a pod.,
jedna prevádzkovaná skládka odpadov,
desať opustených skládok odpadov bez prekrytia (nelegálne skládky),
jedna skládka odpadov mimo prevádzky (definitívne uzavretá).

B.14. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
Bez zmeny.

B.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Bez zmeny.

B.16. VYHODNOTENIE
PERSPEKTÍVNEHO
POUŽITIA
POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO
PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
B.16.1. Bonitované pôdno-ekologické jednotky
Dopĺňajú sa BPEJ v rámci zastavaného územia s vyznačením v náložke na výkres záberov pôdneho a
lesného fondu.

B.16.2. Poľnohospodárska pôda
Bez zmeny.

B.16.3. Lesná pôda
Bez zmeny.

AGS ATELIÉR
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B.16.4. Zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy

UO

UPC

Lokalita č.
(FPB)

Etapa

Tabuľka B.16.4.1 „Predpokladané odňatie poľnohospodárskej pôdy“ sa dopĺňa nasledovne :

Katastrálne
územie

Výmera
lokality
spolu
Spolu v ha
v ha

1

2

3

4

5

6

4

4-1

4-1-2

N

Handlová

3,66

3,66

5

5-2

5-2-5

N

Handlová

14,68

10,86

7

7-1

7-1-1

N

Handlová

2,27

2,27

Celkom

Predpokladaná výmera
poľnohospodárskej pôdy
Z toho
V zastavanom území

Skupina
BPEJ
7
-

Výmera
v ha

-

16,79

Mimo zastavaného
územia

-

Skupina
BPEJ
8
5.
6.
6.
7.
7.
9.

Výmera
v ha
9
1,66
2,00
1,85
9,01
1,10
1,17

-

-

16,79

Iná informácia

10
-

B.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH
A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Bez zmeny.

B.18. PRÍLOHY – TABUĽKY
Názvy tabuliek č. 7, 8, 9, a 10 sa upravujú a znejú :
č. 7 - POTREBA PLYNU PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY UO (NO K ROKU 2020)
č. 8 - POTREBA PLYNU PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY UO (VO K ROKU 2035)
č. 9 -TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY (NO K ROKU 2020)
č.10 -TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY (VO K ROKU 2020)

Tabuľky č. 1, 3, sa dopĺňajú nasledovne (viď prílohy) :
č. 1. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – BÝVANIE (NO K ROKU 2020)
č. 3. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – VYBAVENOSŤ (NO K ROKU 2020)
č. 5. - FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA – PRIEMYSEL (NO K ROKU 2020)

Tabuľky č. 7 a 9 sa dopĺňajú a upravujú v úplnom znení nasledovne (viď prílohy) :
č. 7. - POTREBA PLYNU PRE NAVRHOVANÉ ROZVOJOVÉ LOKALITY UO (NO K ROKU 2020)
č. 9. -TEPELNÝ VÝKON A ROČNÁ POTREBA TEPLA PRE ROZVOJOVÉ LOKALITY (NO K ROKU 2020)

B.19. NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI
Záväznú časť tvorí DIEL „B“.

Ing. arch. Gabriel Szalay
autorizovaný architekt
hlavný riešiteľ
a kolektív riešiteľov
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Zoznam skratiek sa dopĺňa :
BRO FPB
KEK
NATURA 2000 NECONET
PTO TKO ÚPC -
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biologicky rozložiteľný odpad
funkčno-priestorový blok
kajinnoekologický komplex
sústavy chránených území členských krajín Európskej únie
Národná ekologická sieť Slovenska
priemyselný tuhý odpad
tuhý komunálny odpad
územno-priestorový celok
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