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C - Grafická časť zmien a doplnkov územného plánu obce
Grafické časti zmien a doplnkov č.1/2008 sú premietnuté na priesvitné náložky, ktoré sa
nakladajú na dotknuté grafické výkresy Územného plánu obce Zlatná na Ostrove.
Pre nakladanie náložiek je na priesvitkách orientačne vyznačený zákres časti telesa
železničnej trate č.131 Bratislava – Komárno.
Číslo výkresu

názov výkresu

merítko

1.

Širšie územné vzťahy regionálneho charakteru

M 1: 100 000

2.

Návrh širších územných vzťahov katastrálneho územia obce,
tvorby krajiny a prvkov ekologickej stability

M 1: 25 000

3ZD. Komplexný urbanistický návrh katastrálneho územie obce,
tvorby krajiny, ochrany prírody a ekologickej stability

M 1: 10 000

4ZD. Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce - priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia

M 1: 5 000

5.

Komplexný urbanistický návrh rozvoja miestnych častí
Horná Zlatná, Veľký Lél, návrh verejného dopravného
a technického vybavenia

M 1: 5 000

6ZD. Návrh verejného dopravného vybavenia obce

M 1: 5 000

7ZD. Návrh verejného technického vybavenia obce

M 1: 5 000

8ZD. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných
návrhov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch

M 1: 5 000
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I.

Urbanistická koncepcia UPN obce

- Kapitola bez zmena
II.

Návrh úprav rozšírenia hranice zastavaného územia obce

- Str. 7 – zmena textu v časti – v rámci územia obce, v prvom odrazníku
v severozápadnej časti po obvode pozemkov rozvojovej funkčnej plochy výroby,
výrobných služieb, distribúcie a skladov, ďalej v západnej časti po obvode
rozvojových plôch bývania v predĺžení ulíc Nová ulica, Malomlynská, Bratislavská
cesta, Kosínska cesta,



III.

III.1.

Regulatívy urbanistického riešenia

Regulatívy urbanistického
katastrálneho územia obce

usporiadania,

kompozície

a

funkčného

využitia

- Kapitola bez zmeny
III.2.

Regulatívy urbanistického usporiadania, kompozície a funkčného využitia
územia obce a samostatných miestnych častí obce

- Str. 11 – doplnenie textu za tretím odrazníkom
V severozápadnej časti obce je navrhnutý plošný rozvoj pôvodného výrobného
areálu stavebných materiálov na novú funkčnú prevádzku V5 – plocha výroby,
výrobných služieb, distribúcie a skladov pre konkrétny program „ skladové
a logistické centrum nových poľnohospodárskych strojov “ s príslušnými
ochrannými regulatívmi na elimináciu možných dopadov prevádzky na okolitú
zástavbu bývania a s určeným režimom dopravnej obsluhy.



III.3.

Regulatívy pre zachovanie a rozvoj kultúrno-historických a výtvarných hodnôt
územia

- Kapitola bez zmeny
III.4.

Regulatívy pre tvorbu krajiny, ochranu prírody a ekologickej hodnoty územia

- Kapitola bez zmeny
III.5.

Regulatívy pre rozvoj bývania

III.5.1. Rozvoj bývania
- Str. 21-22 – zmena textu časti c. návrhom nových lokalít bývania .......,


zóna bývania B4 – Pri Novej ulici
s návrhom zástavby súboru rodinných domov
cca 8 bj - rodinné domy
--------------------------------------------------spolu cca 200 bj
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- str. 22 – zmena údaju v sumarizácií navrhovaného počtu bytov
Návrh rozvoja bývania celkom

-

cca 284.bj

III.5.2. Súhrn predpokladaného počtu bytov
- str. 22 – zmena údajov v tabuľke na začiatku kapitoly





v prelukách zástavby obce
na nových plochách
– v rodinných domoch
– v bytových domoch
v malometrážnych bytoch
v rodinných penziónoch
celkom

cca 30 b.j.
cca 150 b.j.
cca 76 b.j.
cca 10 b.j.
cca 18 b.j.
cca 284 b.j.

III.5.3. Predpoklad vývoja počtu obyvateľov
- str. 23 – zmena údajov v tabuľke na začiatku kapitoly
-

v jestvujúcich trvalo obývaných bytoch
740 x 2,7 obyv/byt
zobytnením prechodne neobývaných bytov 32 x 2,7 obyv/byt
v obecných bytoch BD v realizácii
8 x 3,2 obyv/byt
v bytoch RD v prelukách
30 x 3,2 obyv/byt
v bytoch RD navrhovaných UPN
150 x 3,2 obyv/byt
v bytoch rodinných penziónov
18 x 3,0 obyv/byt
v bytových domoch navrhovaných ÚPN
76 x 2,7 obyv/byt
v malometrážnych bytoch
10 x 1,5 obyv/byt

Spolu

III.6.

cca 1 998 obyvateľov
cca
86 obyvateľov
cca
26 obyvateľov
cca
96 obyvateľov
cca 480 obyvateľov
cca
54 obyvateľov
cca 205 obyvateľov
cca
15 obyvateľov

1 076 x 2,786 obyv/byt cca 2 986 obyvateľov
= cca 3 000 obyvateľov
Regulatívy pre rozvoj občianskeho vybavenia

- Kapitola bez zmeny
III.7.

Regulatívy pre rozvoj vybavenosti cestovného ruchu a rekreácie

- Kapitola bez zmeny
III.8.

Regulatívy pre rozvoj výroby a skladového hospodárstva

III.8.1. Priemyselná, drobná komunálna a remeselná výroba
- Str. 35 – doplnenie textu na konci kapitoly ďalším odrazníkom.


Návrh zmien a doplnkov č1/2008 rieši investorský záujem územne rozšíriť súčasný
výrobný areál v severnej polohe zástavby obce pri železničnej trati na plochách
navrhovaných územným plánom obce pre obytnú zástavbu a zmenu stanoveného
funkčného využívania na novú funkciu V5 – plocha výroby, výrobných služieb,
distribúcie a skladov.
Pre funkčnú plochu sú stanovené záväzné regulatívy
- zabezpečiť po obvode plochy rozšíreného areálu výsadbu ochranných
izolačných pásov zelene v kombinácií stromov a okrasných kríkov,
- dopravnú obsluhu areálu nákladnými automobilmi a strojmi zabezpečovať po
miestnych komunikáciách výlučne po miestnych komunikáciách na obvode
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-

zástavby centrálnej časti obce ulicami Za dedinou, Čalovecká ulica a po ceste
južne od železničnej stanice – Staničná ulica,
statickú dopravu prevádzky areálu riešiť výlučne rámci jeho plochy.

III.8.2. Poľnohospodárska výroba
- Kapitola bez zmeny
III.8.3. Lesné hospodárstvo
- Kapitola bez zmeny
III.8.4. Nerastné suroviny a rašelina
- Kapitola bez zmeny

III.9.

Regulatívy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia

III.9.1. Regionálne dopravné vzťahy
- Kapitola bez zmeny
III.9.2. Územný priemet návrhu dopravy
III.9.2.4.Vnútorná zberná a obslužná komunikačná sieť
- Str. 45 – doplniť druhý odstavec s časťou Spoločenskú funkciu..... na jeho konci
V nadväznosti na riešený nový rozvoj areálu výroby, výrobných služieb, distribúcie a
skladov - V5 a predpokladaný nárast nákladnej a osobnej železničnej dopravy
a zvýšenie využiteľnosti železničnej stanice, je potrebné riešiť prepojovaciu miestnu
komunikáciu – Staničnú ulicu medzi ulicami Čalovská a Železničná ako obslužnú
komunikáciu s funkciou C2 v kategórií MO8/40.

III.10. Regulatívy pre rozvoj verejného technického vybavenia
III.10.1. Vodné hospodárstvo
III.10.1.1. Zásobovanie pitnou vodou
- Str. 51 – doplniť text za druhým odstavcom
Nový výrobný areál V5 – plocha výroby, výrobných služieb, distribúcie a skladov,
riešený zmenami a doplnkami č1/2008 predpokladá poskytnúť pracovné príležitosti cca
50 pracovníkom. Podľa výpočtu potreby pitnej vody je navrhnuté pripojenie areálu na
existujúcu obecnú vodovodnú sieť.
III.10.1.2. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
- Str. 52 – doplnenie textu v časti Kanalizácia na konci prvého odstavca.
Odpadové vôd splaškové z plánovaného výrobného areálu V5 - výroba, výrobné
služby, distribucia a sklady, budú odvádzané do pripravovanej obecnej kanalizácie
a stokovou sústavou do ČOV Komárno.
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III.10.1.3. Dažďové odpadové vody
- Str. 96 – doplniť text kapitoly ďalším odrazníkom na konci


Pre odvedenie dažďových vôd výrobného areálu V5 - výroba, výrobné služby,
distribúcia a sklady, bude potrebné vybudovať samostatnú dažďovú kanalizáciu
a odviesť tieto vody do vhodného recipientu, alebo do akumulačných nádrží
a následným vsakovaním. Akumulované vody je vhodné využívať ako úžitkovú
vodu, napr. na polievanie areálovej zelene.
Dažďové vody z manipulačných plôch, parkovísk a komunikácii budú pred
odvedením do dažďovej kanalizácie prečistené cez lapače olejov).

III.10.2. Energetika a energetické zariadenia
III.10.2.1. Zásobovanie elektrickou energiou
- Str. 55 – doplnenie textu kapitoly na konci
Pre zásobovanie výrobného areálu V5 – výroba, výrobné služby, distribúcia a sklady
elektrickou energiou bude treba pre dodávku zvýšeného elektrického príkonu
rekonštruovať existujúcu transformačnú stanicu č. 308 výmenou jej transformátorov za
výkonovo väčšie, alebo zabezpečiť požadované množstvo elektrickej energie novou
samostatnou prípojkou z 22kV VN vedenia, ktoré prechádza západným okrajom
výrobného areálu a novou trafostanicou .
III.10.2.2. Zásobovanie zemným plynom
- Str. 56 – doplnenie textu kapitoly „ Územie obce Zlatná na Ostrove “ za tretím odstavcom
Pre zásobovanie navrhovaného areálu výroby a výrobných služieb - V5 plynom sa
vybuduje nová vetva STL plynovodu, ktorá sa napojí na už jestvujúcu sieť uličných
plynovodov. Svetlosť navrhovanej vetvy musí byť určená pomocou prepočtu hydrauliky
siete.
Pre možnosť zvýšenia dodávky zemného
rekonštruovať existujúcu regulačnú stanicu.

plynu

však

bude

nevyhnutné

III.10.3. Zásobovanie teplom
- Kapitola bez zmeny
III.10.4. Telekomunikácie a telekomunikačné zariadenia
- Str. 58 – doplnenie textu na konci časti Návrh rozvoja
Pre prevádzku areálu výroby, výrobných služieb V5 - Skladové a logistické centrum sa
nepredpokladá výrazne zvýšený počet účastníkov elektronickej komunikačnej siete.
Požiadavka rozšírenia siete elektronickej komunikácie bude zabezpečená novými
rozvodmi a skapacitnením siete novými technológiami.
III.11. Regulatívy starostlivosti o zložky životné prostredie
- Kapitola bez zmeny
III.12. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
- Kapitola bez zmeny
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IV.

Regulatívy pre nadväzné urbanisticko - architektonické riešenia podrobnej zástavby
územia a stavieb

- Kapitola bez zmeny
V.

Plochy pre verejnoprospešné stavby

V.1

Plochy
pre
verejnoprospešné
stavby
prevzaté
zo
schválených
územnoplánovacích dokumentov vyšších stupňov a iných projektov

- Str. 66 – posledný odsek textu zameniť za nasledovný :
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
ďalších zákonov a nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky, pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
V.2.

Plochy pre verejnoprospešné stavby navrhnuté územným plánom obce

- Str. 68 – doplnenie časti doprava na konci ďalším odrazníkom


VI.

plocha pre prestavbu prepojovacej miestnej komunikácie - Staničná ul., medzi
ulicami Čalovecká a Železničná, na obslužnú komunikáciu funkcie C2 v kategórií
MO 8/30 s predstaničným priestorom, prevádzkovým parkoviskom stanice,
zastávkou autobusovej hromadnej dopravy a prepojovacím peším chodníkom.

Verejnoprospešné stavby

VI.1

Verejnoprospešné stavby prevzaté zo schválených
dokumentov vyšších stupňov a iných projektov

územnoplánovacích

- Str. 69 – posledný odsek textu zameniť za nasledovný :
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
ďalších zákonov a nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky, pozemky, stavby a
práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
VI.2.

Verejnoprospešné stavby navrhnuté územným plánom obce

- Str. 70 – doplnenie časti doprava na konci ďalším odrazníkom


prestavba prepojovacej miestnej komunikácie - Staničná ul., medzi ulicami
Čalovecká a Železničná, na obslužnú komunikáciu funkcie C2 v kategórií MO 8/30
s predstaničným priestorom, prevádzkovým parkoviskom stanice, zastávkou
autobusovej hromadnej dopravy a prepojovacím peším chodníkom.
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VII.

Postup obstarávania ďalších územnoplánovacích a urbanistickoarchitektonických materiálov pre rozvoj obce a jej katastrálneho územia
v etapizácií realizácie ÚPN obce

VII.1. Určenie na ktoré časti obce bude obstaraný ÚPN Z
- Kapitola bez zmeny

VII.2. Etapizácia realizácie územného plánu
- Str. 71 – doplnenie údaju v časti I. etapa – časový horizont 2007 – 2011 na konci
- I. etapa – časový horizont 2007 – 2011
funkcia výroby
- lokality V1, V2, RV1, RV3, V5
VII.3. Návrh materiálov pre riešenie v I. etape realizácie ÚPN obce
- kapitola bez zmeny
VII.4. Legislatívne opatrenia
- kapitola bez zmeny

VIII.

Schéma záväzných časti a verejnoprospešných stavieb
Záväzné časti Zmien a doplnkov č.1/2008 Územného plánu obce Zlatná na Ostrove

tvoria :



textová časť dokumentácie B. – Záväzná časť v rozsahu kapitol I. – VII.,
grafická časť dokumentácie C. – Grafická časť - výkresy v rozsahu :

4ZD. Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce - priestorové
usporiadanie a funkčné využívanie územia

M 1: 5 000

Plochy pre verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb sú
menovite uvedené :
 v kapitole V. - Plochy pre verejnoprospešné stavby,
 v kapitole VI. - Zoznam verejnoprospešných stavieb.
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