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A.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov dokumentácie:
Územný plán obce Tŕnie – Návrh
Obstarávateľ dokumentácie:
Obec Tŕnie, v zastúpení: Vladimír Kapusta – starosta obce
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - Ing. arch. Beáta Mikušová,
registračné číslo 034.
Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie:
REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt registračné číslo
0834AA
a kolektív
Rozsah územnoplánovacej dokumentácie
V súlade s § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a
územnoplánovacej dokumentácii Územný plán obce Tŕnie obsahuje textovú a grafickú časť v
rozsahu a obsahu Návrhu ÚPN obce podľa vyššie uvedených predpisov.
Textová časť:
 Základné údaje
 Smerná časť
 Záväzná časť
Grafická časť:
 Výkres širších vzťahov

M 1: 50 000

 Komplexný výkres priestorového
využitia územia s riešením dopravy

usporiadania

a funkčného

 Komplexný výkres priestorového
využitia územia s riešením dopravy

usporiadania

a funkčného

M 1: 10 000
M 1: 2 000

 Výkres funkčných plôch

M 1: 5 000

 Výkres riešenia vodného hospodárstva

M 1: 2 000

 Výkres zásobovania el. energiou

M 1: 2 000

 Výkres zásobovania plynom

M 1: 2 000

 Výkres perspektívneho použitia PPF

M 1: 5 000

 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov MÚSES

M 1: 10 000

 Výkres verejnoprospešných stavieb

M 1: 2 000
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A.1.

HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI

Obec Tŕnie sa nachádza v širšej aglomerácii okresného mesta Zvolen, v malebnom
priestore na južnom úpätí Kremnických vrchov. Jej krásna okolitá príroda učarovala nielen
domácim, ale aj prichádzajúcim obyvateľom, ktorí v obci realizovali bytovú výstavbu.
Tŕnie leží v Kremnických vrchoch v podcelku Turovské predhorie v nadmorskej výške
v strede obce 505 m.n.m. s najvyšším bodom v k.ú. 730 m.n.m. Severnú časť katastra tvoria
lesy Kremnických vrchov, ktoré sú súčasťou navrhovanej CHKO Kremnické vrchy.
Obec Tŕnie tvoria pôvodne tri samostatné katastrálne územia

- Tŕnie
- Kašova Lehôtka
- Budička

Pôvodne to boli aj tri samostatné sídelné jednotky, ktoré sú osobitne popísané
v historických záznamoch. V súčasnosti treba chápať obec Tŕnie, ako jeden celok
s centrálnou obcou a dvoma osadami.
Prvá písomná zmienka o obci Tŕnie je spomenutá v listine z roku 1393. V tom čase
sa Tŕnie nazývalo Thyrna. V roku 1808 sa spomína názov Trňa. V archívoch pri vzniku
Československej republiky je názov obce Tŕnie.
Obec Tŕnie vznikla asi v druhej polovici 14. storočia. Patrila Zvolenskému panstvu.
V roku 1828 mala obec 32 domov a 240 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.
V roku 1928 vyhorela polovica obce.
Budička sa spomína v roku 1533, patrila Ostrolúckemu panstvu. V roku 1928 mala 9
domov a 70 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom najmä chovom dobytka.
V roku 1925 bola obec pripojená k Tŕniu.
Kašova Lehôtka vznikla v 14. storočí. Za feudalizmu bola zemianskou portálnou
dedinou. V roku 1928 mala 9 domov a 70 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom
a prácou v lesoch. V roku 1925 bola obec pripojená k Tŕniu.
Historickou pamiatkou a dominantou obce je rímskokatolícky kostol svätého Martina,
ktorý je umiestnený nad obcou.
Obec Tŕnie má v súčasnosti 371 obyvateľov. Dostupnosť z mesta Zvolen, krajinné a
prírodné hodnoty, ako aj kvalita životného prostredia predurčuje tejto obci reálny rozvoj vo
funkcii bývania.
Súčasný obraz obce si sčasti zachoval pôvodnú historickú štruktúru. Okrajové
plochy novšej zástavby sú charakterizované znakmi súčasných zastavovacích podmienok
(forma zástavby rodinných domov, odstupy od hraníc pozemku, vzdialenosti medzi
susednými objektmi).
Cieľom Územného plánu obce Tŕnie je komplexné riešenie priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a
časová koordinácia jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa
ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja
územia územný plán podriaďuje ochrane a rozvoju životného prostredia, kultúrno-historickým
a prírodným hodnotám územia, pričom vytvára možnosti optimálneho využitia zdrojov a
rezerv územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj.
Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou pre Územný plán obce Tŕnie je
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj schválený vládou SR uznesením č. 394 z 9. júna 1998, VÚC
Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2004 schválené Zastupiteľstvom Banskobystrického
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samosprávneho kraja uznesením č. 611/2004 zo dňa 16. a 17. decembra 2004. Nariadenie
vlády SR č. 263, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj bolo
uvedené v Zbierke zákonov SR 18. 8. 1998, Všeobecne záväzné nariadenie
Banskobystrického samosprávneho kraja č. 4/2004 zo dňa 17. decembra 2004, ktorým sa
vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku
Banskobystrického kraja nadobudlo účinnosť 21. januára 2005.
Územný plán obce vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu obce, z rozvojových
možností a z územnej a priestorovej disponibility stanovenej v Prieskumoch a rozboroch pre
spracovanie Územného plánu obce Tŕnie a v Krajinnoekologickom pláne.
Hlavnými úlohami pre riešenie územného plánu obce sú najmä:
 vytvoriť koncepciu rozvoja vo všetkých jej funkčných zložkách, pre stanovenie
optimálnych podmienok pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja obce,
 rozvojovú koncepciu obce vo všetkých jej funkčných zložkách riešiť tak, aby boli
zabezpečené optimálne podmienky pre jeho trvalo udržateľný rozvoj,
 rozvoj aktivít podriadiť
enviromentálnych hodnôt,

prírodným

danostiam

krajiny

s cieľom

zachovania

jej

 vymedziť nové plochy pre bývanie a občiansku vybavenosť,
 stanoviť zásady rozvoja
environmentálnych hodnôt,

hospodárskych

aktivít

vo

vzťahu

k zachovaniu

 dopravný systém obce riešiť vo vzťahu na nadradenú dopravnú sieť európskeho
a celoštátneho významu, stanoviť zásady rozvoja dopravného systému v riešenom
území,
 stanoviť zásady rozvoja technickej infraštruktúry vo vzťahu k rozvoju ťažiskových funkcií
v území,
 navrhnúť podmienky ochrany prvkov územného systému ekologickej stability vo vzťahu
k rozvojovým zámerom obce,
 stanoviť limity a regulatívy urbanistickej koncepcie
priestorovej štruktúry obce a jej katastrálneho územia,

a optimálneho

usporiadania

 stanoviť prioritu a postupnosť realizácie verejnoprospešných stavieb.
Podľa ustanovenia § 21 Zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov a § 65 ods. 3
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Koncept územného plánu obce Tŕnie nebude vypracovaný.

A.2.

VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
Obec Tŕnie nemá platný (riadne schválený) územný plán obce.

Počet obyvateľov obce nepresahuje 2000, preto podľa § 11 Zákona č. 50/1976.Zb.
v znení neskorších predpisov, obec nie je povinná mať vypracovaný územný plán . Dostupná
vzdialenosť sídla k okresnému mestu Zvolen, záujem občanov o stavbu rodinných domov,
vytvorenie nových rozvojových možností obce v oblasti rekreácie, agroturistiky, drobného
priemyslu a služieb,
rozvoja cestovného ruchu, prinútila
Obecný úrad zabezpečiť
spracovanie územného plánu obce.

A.3.

ZHODNOTENIE SÚLADU RIEŠENIA SO ZADANÍM

Hlavným cieľom a dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Tŕnie je mať
nástroj pre riadenie ďalšieho komplexného rozvoja obce so zreteľom na kultúrne a
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spoločenské aspekty s výslednou technickou, ako aj environmentálnou kvalitou, ktorá
zohľadňuje a spĺňa predstavy všetkých obyvateľov obce.
Predmetná územnoplánovacia dokumentácia určuje regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania územia a verejnoprospešné stavby pre časový horizont
do roku 2025 a výhľad do roku 2035. Územný plán obce je spracovaný v zmysle Zákona č.
50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.55/2001 Z. z.
V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii sú hlavné výkresy v rozsahu katastrálneho územia
riešené v M 1: 10 000, doplňujúce výkresy v rozsahu navrhovanej výstavby v M 1:2000.
Širšie územné vzťahy
sú riešené v M 1: 50 000.
Výsledkom územného plánu
je zosúladenie všetkých vzťahov s vytvorením optimálneho priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia.
Dôvodom pre obstaranie nového územného plánu obce je teda aktuálna potreba
premietnuť súčasné i predpokladané rozvojové zámery obce do komplexného
územnoplánovacieho dokumentu s právnou záväznosťou, ako aj nutnosť zosúladiť tieto
zámery s požiadavkami rozvojových a plánovacích dokumentov na úrovni nadradených
dokumentácií, najmä ÚPN VÚC Banskobystrického kraja. Za danej situácie Obecný úrad v
Tŕní inicioval obstaranie ÚPD na úrovni územného plánu obce.
Obec zabezpečila (v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov) výber spracovateľa územného plánu a výber
odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona, s ktorými uzatvorila zmluvu.
Vypracovanie Územného plánu obce zadala u REPROBAN s.r.o. Ing. arch. Alexandra
Bánovského, autorizovaného architekta SKA (registračné číslo 0834AA). Obstarávanie
zabezpečuje odborne spôsobilá osoba Ing. arch. Beata Mikušová, reg. č. 034.
Prieskumy a rozbory vypracoval Ing. arch. Alexander Bánovský, v roku 2008.
Krajinnoekologický plán vypracoval Mgr. Martin Bánovský v roku 2008.
Následne bolo vypracované zadanie pre spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie. Obec Tŕnie, ako obstarávateľ územného plánu, zadanie prerokovala podľa
príslušných ustanovení stavebného zákona. Po preskúmaní Krajským stavebným úradom
v Banskej Bystrici bolo zadanie schválené dňa 27.1.2009 uznesením Obecného
zastupiteľstva v Tŕní č. 36/2009 zo dňa 27.1.2009. V zmysle § 20 stavebného zákona je
Zadanie zadávacím dokumentom pre spracovanie Návrhu Územného plánu obce Tŕnie.
Návrh riešenia je plne v súlade s požiadavkami na riešenie, ktoré boli stanovené
v zadaní, tak z hľadiska ich obsahového vymedzenia, ako aj koncepčného smerovania.
Štruktúra textovej a grafickej časti korešponduje s podmienkami týkajúcimi sa
rozsahu a úpravy dokumentácie územného plánu obce.
Návrh Územného plánu obce Tŕnie bude prerokovaný podľa § 22 stavebného
zákona s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, dotknutými
správcami inžinierskych sietí, právnickými a fyzickými osobami. Po prerokovaní zapracovaní
opodstatnených pripomienok bude predložený na posúdenie dodržania postupu
obstarávania Krajskému stavebnému úradu v Banskej Bystrici a následne predložený na
schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Tŕní. Záväzná časť Územného plánu obce Tŕnie bude
vyhlásená všeobecne záväzným nariadením obce.
Návrhovým obdobím je rok 2025, s výhľadom do roku 2035.
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B.
B.1.

SMERNÁ ČASŤ
VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešené územie pre územný plán obce je vymedzené administratívno-správnymi hranicami
obce, t. j. hranicou katastrálneho územia Tŕnie.
Obec leží v okrese Zvolen na južných svahoch Kremnických vrchov.
Riešené územie je vymedzené hranicou katastrálneho územia obce Tŕnie a samostatnými katastrálnymi územiami Budička a Kašova Lehôtka.
Časť juhozápadnej hranice katastrálneho územia tvorí hranica okresov Zvolen a Žiar
nad Hronom. Riešené územie susedí s katastrálnymi územiami Železná Breznica, Sliač,
Turová, Budča, Hronská Dúbrava.
Hranice katastrálneho územia sú nemenné. Je potrebné pripomenúť, že z hľadiska
sídelnej štruktúry nie je logická katastrálna hranica v osade Huty, kde ju tvorí Breznický
potok. Takto patrí väčšina domov v osade do katastrálneho územia Železná Breznica a len
časť domov do katastrálneho územia Tŕnie. Z hľadiska života v obci, vo vzťahu na miestnu
štátnu správu, je tento stav nutné v budúcnosti zmeniť. Bolo by logické, aby všetky domy
v osade Huty patrili do katastrálneho územia Železná Breznica. Na túto skutočnosť
upozornila aj obec Železná Breznica v prípravných prácach vyjadrením č.j.:683/2007
z 5.11.2007. Z hľadiska spracovaných analýz v prieskumoch a rozboroch, sa javí priestor pri
vstupe do obce Tŕnie zo smeru Turová za potencionálne vhodný pre rozvoj obytných plôch.
Toto územie má dobré podmienky z hľadiska terénnych daností, ako aj z hľadiska možností
napojenia na technickú infraštruktúru. Perspektívne je možné uvažovať o zmene hraníc
katastrálneho územia Turová – Tŕnie, tak aby sa tieto plochy dostali do k. ú. Tŕnie.
Alternatívne je možné tieto plochy riešiť doplnkom k Územnému plánu obce Turová.
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Štruktúra katastrálneho územia podľa druhov pozemkov:

Druh pozemku

Celková výmera v ha

Celková výmera v %

Trvalé trávne porasty

469

38,16

Orná pôda

103

8,38

21

1,71

585

47,60

Záhrady
Lesná pôda
Vodné plochy

2

0,16

Zastavané plochy

13

1,06

Ostatné plochy

36

2,93

1 229

100,00

Spolu

Stredná časť územia je odlesnená a intenzívne využívaná pre poľnohospodársku
výrobu. Severnú a južnú časť územia tvoria lesy.
Terén je pahorkatinový, s nadmorskou výškou 386 - 730 m.n.m. v katastri. Stred obce
505 m.n.m.
Obec patrí do spádového územia mesta Zvolen.
Z južnej strany (6 km od stredu obce) sa nachádza hlavná dopravná trasa celoštátneho až
medzinárodného významu. Je to cesta č. I/50 Trenčín – Zvolen – Lučenec – Košice. Na túto
komunikáciu je obec dopravne napojená štátnou cestou III. triedy č. III/05086, ktorá je
zapojená do cesty I/50 v mimoúrovňovej križovatke Budča.
Územie katastra je mierne zvlnené, funkčne využívané v zastavanej časti na bývanie. Mimo
zastavanú časť predovšetkým na poľnohospodárske účely, na rekreáciu (v osadách)
a hospodárenie v lese.
Riešené územie pre územný plán obce je vymedzené administratívno-správnymi
hranicami obce Tŕnie, to je hranicou katastrálneho územia Tŕnie a hranicami katastrálnych
území Budička a Kašova Lehôtka.
Zastavané územie je kompaktné, vymedzené hranicami
k 1.1.1990.
Areál
hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho družstva v severozápadnej časti obce, nie je
súčasťou zastavaného územia k 1.1.1990.
Výmera riešeného územia je 1 229 ha, z toho zastavaná časť k1.1.1990 je 34 ha.
Cez katastrálne územie pretekajú potoky:


Lehotský potok



Tŕniansky potok



Veľký Sietenec



Plazno



Breznický potok
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B.2.

GEOGRAFICKÝ OPIS RIEŠENÉHO ÚZEMIA

B.2.1. Geomorfologické podmienky
Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, Atlas SSR, 1980) patrí
riešené územie v rámci Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpát, provincie Západné
Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, do oblasti Slovenského stredohoria, celku
Kremnické vrchy, podcelku Turovské predhorie.
Turovské predhorie – má mierne až stredne rezaný reliéf s amplitúdou 101-180 m,
miestami nad 180 m a stredným uhlom sklonu 4-10°. Turovské predhorie je dolinami tokov
rozčlenené do sústavy plochých širokých chrbtov, z ktorých morfologicky výrazne vystupujú
vypreparované andezity Bučan, Bukovina a Ostrý vrch. Turovské predhorie predstavuje typ
podvrchovinnej pahorkatiny s kultúrnou lesostepou, riedkym vidieckym osídlením,
poľnohospodárskou a lesohospodárskou funkciou.
B.2.2. Geologické podmienky
Podľa Geologickej mapy (Lexa a kol., 1998) je riešené územie nachádzajúce sa
v neovulkanickom pohorí Kremnické vrchy budované hlavne horninami z obdobia stredného
miocénu (mladšie treťohory). Dominujú vulkanické brekcie pyroxénických andezitov a
andezitové lávové prúdy.
Kvartér je tvorený deluviálnymi sedimentami ktoré sa vyskytujú najmä v strednej časti
riešeného územia. Deluviálno-fluviálne sedimenty sa nachádzajú v doline potoka Veľký
Sietenec a v doline Plazna. Fluviálne sedimenty vypĺňajú dno Breznickej a Lehotskej doliny
s rovnomennými vodnými tokmi. Zosuvy zaberajú relatívne veľké územie na západ od
zastavanej časti obce Tŕnie a v lokalitách Nad mlynom, Za bučinou.
.

B.2.3. Pôdne podmienky
V riešenom území sa v hlavnej miere vyvinula kambizem modálna, ktorá bola
pôsobením ľudskej činnosti pozmenená na kambizem kultizemnú. Kambizem pseudoglejová
sa vyvinula na zosuvnej ploche (lokalita Jánošovo), v priestore reovnobežných úvalín
(lokalita Sietno) a na mierne uklonenom severovýchodnom svahu pod kótou 534 m n. m.
v lokalite Hrabiny. Kambizem luvizemná sa vyskytuje v okolí sedla pri vstupe do Tŕnia
z východnej strany. Luvizem pseudoglejová až pseudoglej sa vyvinul priestore úvaliny na juh
od intravilánu obce Tŕnie a v zosuvnom území v okolí vrchu Háj (575,5 m n. m.). Pseudoglej
modálny zaberá nemalé plochy západne od Budičky a tvorí široký pás na mierne sklonených
svahoch v okolí intravilánu obce Tŕnie tiahnuci sa na sever od lokality Patočiny, cez Kľúčovo
až na Piesky. V okolí Budičského cintorína sa nachádza ostrovček litozeme až rankra.
Z hľadiska zrnitosti pôd patria všetky pôdy vyskytujúce sa v riešenom území medzi
stredne ťažké pôdy (hlinité). Prevažná časť pôd je hlboká až stredne hlboká, no vo
vybraných polohách sa vyskytú aj pôdy plytké. V riešenom území je badateľný vzťah medzi
skeletovitosťou pôdy a hĺbkou pôdy, kedy s hĺbkou pôdy ubúda skeletu, a tak hlboké pôdy sú
bez skeletu alebo slaboskeletovité a plytké pôdy sú silne skeletovité.

B.2.4. Hydrologické pomery
Riešené územie spadá do povodia rieky Hron. Na vyššej rozlišovacej úrovni patrí k. ú. Tŕnie
do povodí Breznického potoka (odvodňuje 43% plochy riešeného územia), Turovej (32%)
a Veľkého Sietenca (25%). Rozvodnica medzi povodiami Breznického potoka na západe
10

riešeného územia, a Turovej s Veľkým Sietencom na východnej strane prebieha po chrbáte
tvoriacom severo-južnú os riešeného územia. Breznický potok zároveň tvorí západnú hranicu
riešeného územia (okrem centrálnej časti). Časť východnej hranie tvorí Lehotský potok
a Veľký Sietenec. Medzi väčšie vodné toky pretekajúce riešeným územím patrí okrem
spomenutých Tŕniansky potok (preteká intravilánom obce Tŕnie) a Plazno (v juhozápadnej
časti riešeného územia). Ostatné vodné toky sú krátkymi prítokmi vyššie spomenutých
vodných tokov. V území prevláda erózna /deštrukčná/ činnosť vodných tokov nad
akumulačnou.
Toky pretekajúce katastrálnym územím obce Tŕnie sú v správe Lesov SR, š.p.,
Banská Bystrica.

B.2.5. Klimatické podmienky
Riešené katastrálne územie leží v miernej teplom a mierne vlhkom klimatickom
regióne /Džatko a kol. 1989/. Priemerná denná teplota vzduchu je od –3° C v januári do 19°
C v júli v závislosti od nadmorskej výšky. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú od 530 do 600
mm. Priemerná oblačnosť je okolo 61 %. Počet jasných dní je približne 49 a počet
zamračených dní je asi 122. počet dní so snehovou pokrývkou a rýchlosť vetra tak ako
teplota vzduchu a zrážky výrazne kolíšu v závislosti od nadmorskej výšky. Pre potreby
komplexnejšieho poznania klimatických podmienok katastrálneho územia uvádzame niektoré
/vybrané/ klimatické charakteristiky v priebehu celého roka:
Priemerná denná teplota vzduchu

Teplota vzduchu v °C
I
-4,7

II

III

IV

-2,2 2,5 8,5

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

13,6

17,0

18,8

17,8

13,7

8,1

3,4

-1,2

7,9

Vlhkosť vzduchu v %
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

83

81

74

67

69

69

69

69

74

80

84

86

75

Priemerná oblačnosť v %
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

72

70

61

58

59

61

55

53

52

64

78

79

64

Priemerný počet dní s hmlou
I

II

8,4

7,6

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

4,6 4,2

III

4

5,8

6,3

10,7

11,7

15,2

10,1

14,6

103,2

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Priemerný úhrn zrážok v mm
I

II

III

IV

V

11

44

42

45

48

77

81

77

64

56

54

63

57

708

Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou
VIII

IX

-

-

B.3.

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Rok

0,1 1,3

X

9,4

22,8

16,2

3,8

-

-

-

-

53,6

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ
ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Požiadavky vyplývajúce zo záväznej časti územného plánu regiónu, ktorou je
Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj, ktorého záväzná časť bola
vyhlásená Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z. z. a jeho zmenami a
doplnkami schválenými na zasadnutí BBSK uznesením č. 611/2004 zo dňa 17.12.2004,
ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Banskobystrického
samosprávneho kraja č.4/2004 sú nasledovné:
Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia vzťahujúce sa na
riešené územie
1.

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

1.6.

podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej
štruktúry
1.6.1.

podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
Nitriansko - pohronskú rozvojovú os: Trnava - Nitra – Žiar nad Hronom - Zvolen

1.7.

3.

v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
1.7.1.

podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanistickoarchitektonických daností,

1.7.2.

Zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny, zachovať historicky
utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých
regiónov,

1.7.3.

pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie
možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné
a životné prostredie
vidieckeho priestoru.

1.7.4.

vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám
podporou výstavby verejného dopravného a technického vybavenia obcí tak, aby
vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie
s urbánnym prostredím a dosahovali skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia
s požiadavkami na moderný spôsob života.

V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
3.14.

vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás
regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom
rešpektovaní zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3.15.

využiť bohatý kultúrno-poznávací potenciál územia na rozvoj poznávacieho
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a rekreačného turizmu,
3.17.
4.

podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody
pôdneho fondu

a

4.4.2.

rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s druhoradým,
alebo podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách ochranné
lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do
pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených
územiach kategórií chránený areál, národný park a v územiach vymedzených
biocentier,

4.4.3.

rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným
významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných chránených území
kategórie chránená krajinná oblasť.

4.11.

zabezpečovať nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia,
rešpektovanie, prípadne obnovu funkčného územného systému ekologickej stability,
biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni regionálnej a lokálnej.

4.12.

zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky a ich
brehové územia, s cieľom obnoviť integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné podmienky
pre biotu vodných ekosystémov.

4.13.

zabezpečovať zvýšenie ekologickej stability a obnovu biologickej rozmanitosti v územiach a
krajinných segmentoch s narušeným prírodným a životným prostredím.

5.

V oblasti usporiadania územia z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho
dedičstva

5.1.

rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie
objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie
pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky,
vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a využívať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

5.12.

rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické
regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych
aktivít a väzbám s prírodným prostredím.

Výstupy z riešenia územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa - záväzná časť
“Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj” sú záväzným dokumentom
pre riešenie ÚPN obce Tŕnie.

B.4.

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z PHSR OBCE TŔNIE

V zmysle Programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BBSK na roky 20072013 (Uznesenie ZBBSK č. 221/2007 z 23. augusta 2007) je potrebné vychádzať
z nasledovných priorít:
Obec Tŕnie patrí do mikroregiónu Adéla.
V roku 2000, z podnetu občanov obcí Železná Breznica,Tŕnie, Turová, Budča, Hronská
Breznica, Dubové, Bacúrov a Ostrá Lúka vzniklo Občianske združenie s názvom „Adéla –
Kremnicko-štiavnické združenie“. Pre mikroregión, združujúci tieto obce, bol spracovaný
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja „ a pre obec „Program rozvoja obce Tŕnie“.
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Ciele mikroregionu :
-

spolupracovať s miestnymi záujmovými skupinami a podnikateľmi,

-

chrániť jedinečnosť krajiny,

-

vytváranie turistických programov,

-

podporovať miestne komunity a občianske aktivity v obciach,

-

špecifické poslania a ciele – v oblasti odpadov, dopravy, politiky zamestnanosti,
bytovej politiky, životného prostredia, a pod.

Predmetom činnosti združenia je príprava a realizácia rozvojových programov,
územných plánov, získavanie finančných zdrojov pre realizáciu zámerov a cieľov regiónu,
a pod.
Riešenie Územného plánu obce Tŕnie nie je v rozpore s cieľmi občianskeho
združenia mikroregiónu ADÉLA.
Dokument je dôležitým podkladom nielen pre zostavenie miestnej stratégie v
podobe programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ale aj z hľadiska spracovania
územnoplánovacej dokumentácie.

B.5.

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE

B.5.1. Demografické údaje

Obec Tŕnie už v 18. storočí patrila medzi stredne veľké obce regiónu. V druhej polovici 19.
storočia počet obyvateľov presiahol 450. Počet obyvateľov obce kontinuálne rástol aj
v ďalšom období a kulminoval v roku 1930. Obec bola v 70. rokoch zaradená v rámci
strediskovej sústavy osídlenia ako nestrediskové sídlo vyššieho významu. Počet obyvateľov
výrazne klesol po roku 1960.
Vývoj počtu obyvateľstva

Rok

Počet obyvateľov

1869

452

1880

429

1890

425

1900
1910

534

1921

605

1930

618

1950

556

1961

605

1970

496

1980

383

1991

320

643

14

2001

344

2005

355

2006

365

2007

370

2008

371

Vývoj počtu obyvateľov podľa sčítania ľudu

A.1.1.1.1

Skladba obyvateľov podľa vekových skupín a podľa pohlavia (stav z r. 2001)

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov
z toho muži
z toho ženy
Počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14)
z toho muži
z toho ženy
Počet obyvateľov v produktívnom veku (M 15-59, Ž 15-54)
z toho muži
z toho ženy
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku (M>60, Ž>55)
z toho muži
z toho ženy

344
180
164
55 (15,99%)
27
28
186 (54,07%)
111
75
103 (29,94%)
42
61

Z hľadiska demografických prognóz má vysokú výpovednú hodnotu index vitality, definovaný
ako podiel počtu obyvateľov v predproduktívnom veku k počtu obyvateľov v poproduktívnom
veku, násobený číslom 100. Tento ukazovateľ podľa údajov z roku 2001 dosahuje hodnotu
53,39, pričom až hodnoty nad 110 zaručujú perspektívu rastu počtu obyvateľov prirodzenou
menou. V prípade, že nedôjde k zmene demografickej situácie, možno v budúcnosti
očakávať pokles počtu obyvateľov. Tento trend možno kompenzovať pozitívnou migračnou
bilanciou, tj. prisťahovaním nových obyvateľov do obce, čo je z hľadiska polohy obce veľmi
pravdepodobné.
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Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku - k 31.12.2003

Národnostné zloženie obyvateľstva:

Národnosť trvalo bývajúceho obyvateľstva (2001)*

slovenská

maďarská

rómska

iná a nezistená

338

1

5

-

* podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.
Náboženské zloženie obyvateľstva:

Náboženské vyznanie trvale bývajúceho obyvateľstva (2001)*

rímskokatolícka
cirkev
310

evanjelická cirkev

reformovaná
kresťanská cirkev

5

0

iné a nezistené
6

bez vyznania
23

* podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2001.

6.2 Ekonomická aktivita obyvateľov
Výrobné aktivity realizuje v obci väčší počet drobných podnikateľov. Ide predovšetkým
o rôzne
remeselno-výrobné
prevádzky.
Poľnohospodársku
výrobu
realizuje
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Poľnohospodárske družstvo Budča a Ing. Badiar. Vysokoškolský lesný podnik
obhospodaruje v riešenom území štátne a neštátne lesy, ako aj časť pozemkov
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

31.12. 2001

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov

344

Počet ekonomicky aktívnych osôb

186

Podiel ekonomicky aktívnych (%)

54,07 %

Trh práce
evidovaní nezamestnaní k 31.12.2003

14

z toho ženy

5

6.3 Domový a bytový fond
V súčasnosti je bývanie hlavnou funkciou v riešenom území. Táto funkcia je reprezentovaná
predovšetkým tradičnou zástavbou rodinných domov, zväčša jednopodlažných.
domový fond:
Rodinné
domy
Domy spolu

170

Trvalo obývané domy

Ostatné
budovy
1

Domový
fond
spolu

3

174

105

1

1

107

98,14

0,93

0,93

100

spolu

65

0

0

65

určené na
rekreáciu

56

0

0

56

0

0

2

2

%
Neobývané
domy

Bytové
domy

Ubytovacie zariadenia bez bytu

Poznámka

bytový fond:
Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatné
budovy

Domový
fond
spolu

Byty spolu

173

4

1

178

Trvalo obývané byty

108

3

1

112

Neobývané
domy

96,4

2,7

0,9

100

spolu

65

1

0

66

určené na
rekreáciu

56

0

0

56

Poznámka
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z dôvodu zmeny
užívateľa

1

1

0

2

uvoľnené na
prestavbu

1

0

0

1

nespôsobilé na
bývanie

1

0

0

1

po kolaudácii

4

0

0

4

z iných dôvodov

2

0

0

2

3,15

1,33

2

3,07

Počet osôb na 1 byt

Priemerná obložnosť bytu (počet obyvateľov na 1 byt) dosahuje hodnotu 3,07. Podiel
neobývaných bytov predstavuje 36,51 % (tento ukazovateľ je veľmi vysoký).
Intenzita novej bytovej výstavby sa v posledných rokoch zvýšila. V budúcnosti možno za
istých okolností predpokladať oživenie dopytu po nových bytoch. Napomôcť tomu by mohol
aktuálny trend sťahovania obyvateľov miest do okolitých vidieckych obcí.
Ďalším zdrojom dopytu po nových bytoch bude pokračujúci trend znižovania počtu osôb na
domácnosť a rast priemernej obytnej plochy na obyvateľa.
Predpokladaný demografický vývoj
Predpokladaný nárast počtu obyvateľov bude pravdepodobne pochádzať najmä z migrácie –
z tohto aspektu vychádza aj navrhovaný prírastok počtu obyvateľov.
V nasledujúcich rokoch sa
predpokladá nárast obyvateľov obce najmä z dôvodu
preferovania bývania v kvalitnom vidieckom prostredí pred mestským bývaním. Územný plán
obce Tŕnie rieši však aj nové plochy nezávadnej výroby, čo tiež môže spôsobiť nárast počtu
obyvateľov. Vo všeobecnosti však návrh územného plánu preferuje zachovanie dnešného
charakteru obce v kvalitnom prírodnom prostredí s primeranými službami obyvateľstvu.
Predpokladaný demografický vývoj počtu obyvateľstva v obci Tŕnie je spracovaný v dvoch
variantoch – optimistický a reálny, ktoré sa od seba líšia vzhľadom na očakávaný vývoj
reprodukčných ukazovateľov a migrácie (plodnosť, úmrtnosť a migrácia). Východiskovými
údajmi pre výpočet prognózy sú údaje o počte obyvateľstva z SOBD 2001 a údaje od obce
k 31.12.2008.
Tab.

Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov :
31.12.2008

2025

2035

stav

návrh

návrh

optimistický variant

371
obyvateľov

850
obyvateľov

1.192
obyvateľov

reálny variant

371
obyvateľov

450
obyvateľov

500
obyvateľov

demografický vývoj

Poznámka
Pripravené
rozvojové
plochy bývania v územnom pláne 1.etapa 2.etapa
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V návrhovom optimistickom variante sa predpokladá, že vývoj počtu obyvateľov do roku
2020 (výhľad 2030) v obci Tŕnie bude mať priaznivú stúpajúcu tendenciu a to najmä
z dôvodu nárastu z dôvodu migrácie mladých rodín do sídiel, ktoré majú vytvorené územné
podmienky pre bytovú výstavbu. Reálny variant sleduje celoslovenské demografické trendy
a prirodzený prírastok obyvateľstva.

B.5.2. Bytový fond
V súťasnosti je bývanie hlavnou funkciou v riešenom území. Táto funkcia je reprezentovaná
predovšetkým tradičnou zástavbou rodinných domov, zväčša jednopodlažných. Zvyšok tvoria
byty v jednom bytovom dome (4 b.j.).
Domový a bytový fond
počet domov spolu (podľa SODB 2001)

174

z toho trvalo obývané

107

počet bytov k 31.12.2003

177

Intenzita novej bytovej výstavby má stúpajúci trend. V budúcnosti možno za istých okolností
predpokladať oživenie dopytu po nových bytoch. Napomôcť tomu by mohol aktuálny trend
sťahovania obyvateľov miest do okolitých vidieckych obcí. Naplnenie potenciálu obce
získavať nových obyvateľov migráciou bude závisieť predovšetkým od rozvojovej politiky
obce (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja), udržania a zlepšenia kvality života
v obci, od situácie na trhu práce, spektra poskytovaných služieb, kvality dopravného spojenia
a ďalších faktorov.
Možno konštatovať, že stavebno-technický stav bytového fondu je prevažne dobrý
a vyhovujúci. Vybavenie bytov patrí popri veku a veľkosti bytového fondu k hlavným
charakteristikám celkovej kvality bytov. Technická vybavenosť bytov sa v poslednom období
podstatne zlepšila.

B.6.

RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

Na základe administratívno-správneho členenia SR z roku 1996 je obec Tŕnie zaradená do
okresu Zvolen, kraj Banskobystrický. Patrí do širšej aglomerácie okresného mesta Zvolen
a spáduje do / v minulosti strediskovej / obce Budča.
Z hľadiska Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 (KÚRS 2001), kde navrhovaný
sídelný systém Slovenskej republiky vytvára sieť ťažísk osídlenia, rozvojových osí, sídelných
centier a ostatných sietí mestských a vidieckych sídiel, obec podľa štruktúry osídlenia patrí
do vidieckeho priestoru (obec ktorá nie je vyhlásená za mesto a má menej ako 5000
obyvateľov).
Najbližším sídlom vyššieho významu je Zvolen (11 km, 45 tis. obyvateľov). Možno
konštatovať, že poloha voči okresnému mestu a celkovej siete osídlenia v regióne
predstavuje dobrý predpoklad pre budúci harmonický rozvoj obce.
Obec leží 6 km od rýchlostnej komunikácie R1 (Banská Bystrica – Bratislava). Na túto
komunikáciu je napojená cestou III/05086.
Obec Tŕnie s okolitými osadami, rovnako ako okolité obce, má vzhľadom na svoju polohu
v hodnotnej krajine a v štruktúre osídlenia funkciu obytnú, rekreačnú, plochy v katastrálnom
území majú lesohospodársku a poľnohospodársku funkciu, bez zastúpenia priemyselnej
výroby. Priemysel sa koncentruje v okresnom meste Zvolen.

19

B.7.

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA

Obec Tŕnie sa nachádza v hodnotnom krajinnom prostredí charakteristickým svojím členitým
terénom. V severnej a južnej časti je katastrálne územie zväčša zalesnené, v strednej časti
je poľnohospodársky pôdny fond.
Z hľadiska sídelných štruktúr sa v katastrálnom území nachádza:
 Jadrová časť obce Tŕnie vymedzená existujúcou zastavanou časťou obce v rozsahu 34
ha.
 Osada Budička s osadou Hrabiny
 Osada Hrabiny
 Osada Kašova Lehôtka
Forma a spôsob zástavby obce sa vyvíjali na základe prírodných daností a najmä
terénnemu reliéfu. Typologicky obec začleňujeme do kategórie - podhorská dedina. Uličná
osnova pozostáva z viacerých vidlicovite sa rozvetvujúcich línií. Polohopisné trasy
komunikácií vychádzajú z terénnych daností zastavanej časti. Ulice sa rozvetvujú od
prístupovej juhovýchodnej strany smerom severným. Novšie štruktúry majú geometrické
formy – takmer priamočiare ulice, vo východnej časti majú charakter rastra paralelných ulíc.
Kombinácia pôvodného rastlého a novšieho geometrického kompozičného princípu je
zreteľná.
Napriek rozmanitosti a nepravidelnosti vnútornej štruktúry je celkový pôdorys obce
mimoriadne kompaktný. Obec má zreteľné jedno kompozičné a významové jadro
(námestíčko). Ťažiskový priestor obce sa ďalej postupne od jadra rozširuje východným
smerom (obecný dom, detský domov), kde vznikli ďalšie zariadenia vybavenosti.
Urbanistická štruktúra obce nesie znaky typickej vidieckej zástavby zväčša
jednopodlažných izolovaných rodinných domov. Domy sú orientované so štítom (polvalbou)
do ulice s pozdĺžnym radením priestorov. Z tejto štruktúry sa zachovala len malá časť.
Štruktúru pôvodných rodinných domov dopĺňjú hospodárske budovy (humná).
Jednopodlažnú výškovú hladinu mierne presahuje len niekoľko novších rodinných domov.
Novodobými štruktúrami v obci sú objekty obecného domu, ako aj objekt detského domova.
Časť zastavanej plochy zaberá areál Poľnohospodárskeho družstva, kde sa nachádza viac
nevyužívaných objektov.
Pôdorys, urbanistická štruktúra obce a architektúra pôvodných objektov je zdrojom
estetických hodnôt a identity obce. Je preto potrebné zachovanie charakteru pôvodnej
zástavby a podporenie týchto hodnôt realizáciou nasledovných opatrení:
 pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby,
zachovať typickú siluetu zástavby a rešpektovať kompozičné a významové jadro obce.
 v zastavanom území obce zachovať vidiecky charakter zástavby a charakter historického
pôdorysu
 uvažovať s rekonštrukciou a revitalizáciou centrálnej časti obce a verejných
priestranstiev (objekty občianskej vybavenosti, verejná zeleň, chodníky a spevnené
plochy)
 udržať výtvarné diela ľudového umelca, ako výrazné prvky humanizácie centrálneho
priestoru obce
 podporiť estetické kvality prostredia návrhom výsadby stromoradí a parčíkov
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 podporiť estetické kvality prostredia návrhom osadenia prvkov drobnej architektúry s
dôrazom na prírodné materiály
 v jadrovej časti obce podporovať výstavbu na nezastavaných prelukách v uličnej fronte
s cieľom vytvorenia kontinuálneho uličného priestoru
 rešpektovať založený dopravný systém
Pri zachovaní pôvodnej urbanistickej štruktúry je potrebné zachovanie jednotlivých objektov
z pôvodnej obytnej zástavby so znakmi historickej ľudovej architektúry.
V prípade objektov v zlom technickom stave je potrebné uprednostniť ich
rekonštrukciu (v odôvodnených prípadoch prestavbu) a k demolácii objektov pristúpiť len
v prípadoch závažného statického narušenia konštrukcie, a objektov rušivých
z prevádzkového hľadiska. Objekty nespôsobilé na trvalé bývanie z dôvodu nesplnenia
hygienických štandardov odporúčame využiť ako rekreačné chalupy. Zachovanie tradičnej
architektúry v ucelenej urbanistickej štruktúre je dôležité pre uchovanie historickej kontinuity
a identity obce.
Koncepcia rozmiestnenia nových plôch pre zástavbu rešpektuje pôvodný pôdorys
obce, vymedzený kompozičnými osami a ulicami. Časť nových rozvojových plôch na bývanie
priamo nadväzuje na existujúce zastavané územie obce (smer Budička).
Novonavrhovaná lokalita v severnej časti je koncipovaná tak, aby bola zachovaná
v pohľadoch dominanta kostola s jeho ochranným pásmom a súvisiacou zeleňou.
Dané estetické kvality prostredia je potrebné podporiť návrhom sadových úprav.
Navrhované plochy pre šport, rekreáciu dopĺňajú šprtový areál. Nové plochy pre
chalupársku rekreáciu sú orientované po obvode existujúcej zástavby v osade Kašova
Lehôtka. Taktiež sú navrhnuté športovo-rekreačné zariadenia v osadách Kašova Lehôtka
a Budička. Lyžiarsky vlek v osade Kšova Lehôtka je potrebné modernizovať. Územný plán
navrhuje výstavbu dvoch nových vlekov neďaleko existujúceho.
Plochy pre nezávadnú výrobu sú navrhnuté možnou rekonštrukciou a dostavbou
objektov v bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva a na ploche južne od predmetného
areálu.

B.8.

NÁVRH OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Územie celého regiónu je z hľadiska archeologického výskumu pomerne slabo
preskúmané.
Obec leží na južných plochách Kremnických vrchov, severne od archeologicky
exponovaného priestoru údolia Hrona. V riešenom území je evidovaná kamenná industria
pravdepodobne z neskorej doby kamennej, dokazujúca osídľovanie brehov Turovej
v praveku. Je teda možné, že aj stavebnou činnosťou v novonavrhovaných lokalitách môže
dôjsť k narušeniu neznámych archeologických vrstiev, či objektov.
V oblasti ochrany kultúrneho dedičstva je nutné sa riadiť zákonom NR SR č.
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
Na základe uvedeného si stavebníci /investor/ vyžiadajú ku každej pripravovanej
stavebnej činnosti na predmetnom území rozhodnutie od Krajského pamiatkového úradu
Banská Bystrica v rámci územného a stavebného konania, ktorý rozhodne o prípustnosti
prác a prípadnej nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum.
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Prvá písomná zmienka o obci Tŕnie je spomenutá v listine z roku 1393. V tom čase
sa Tŕnie nazývalo Thyrna. V roku 1808 sa spomína názov Trňa. V archívoch pri vzniku
Československej republiky je názov obce Tŕnie.
Obec Tŕnie vznikla asi v druhej polovici 14. storočia. Patrila Zvolenskému panstvu.
V roku 1828 mala obec 32 domov a 240 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom.
V roku 1928 vyhorela polovica obce.
Budička sa spomína v roku 1533, patrila Ostrolúckemu panstvu. V roku 1928 mala 9
domov a 70 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom najmä chovom dobytka.
V roku 1925 bola obec pripojená k Tŕniu.
Kašova Lehôtka vznikla v 14. storočí. Za feudalizmu bola zemianskou portálnou
dedinou. V roku 1928 mala 9 domov a 70 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom
a prácou v lesoch. V roku 1925 bola obec pripojená k Tŕniu.
Hromadná cestná dedina Tŕnie sa vyvinula z potočnej radovej.
Zastavané územie obce Tŕnie nie je evidované v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu SR ako chránené územie pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny.
V obci Tŕnie sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR /ÚZPF
SR/ tieto národné kultúrne pamiatky:


Rímskokatolícky kostol sv. Martina, parc. č. 21, č. ÚZPF 1122/0

v miestnej časti Kašova Lehôtka:


Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 10, parc. č. 33, č. ÚZPF 11093/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 14, parc. č. 45, č. ÚZPF 11094/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 16, parc. č. 49, č. ÚZPF 11095/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 19, parc. č. 57, č. ÚZPF 11096/0



Zvonica, parc. č. 12, č. ÚZPF 11228/0

v miestnej časti Hrabiny:


Zvonica, parc. č. 446, č. ÚZPF 11227/0

Rímskokatolícky kostol má z dôvodu zabezpečenia usmerneného rozvoja jeho
okolia a prostredia vymedzné ochranné pásmo. Medzi základné podmienky a kritériá pre
činnosti vo vymedzenom ochrannom pásme kostola patria:
o

primerané využívanie, udržiavanie a regenerácia kostola a jeho prostredia

o

pri tvorbe novej zástavby a obnove (údržba, rekonštrukcia, oprava, atď.)
nehnuteľností situovaných na území ochranného pásma rešpektovať
a zachovávať pôvodný historický pôdorys, parceláciu, objektovú skladbu,
výškové a priestorové usporiadanie objektov, charakteristických pohľadov,
siluety a panorámy s kostolom

o

vylúčiť možnosť výstavby výrobných prevádzok náročných na skladovacie
plochy a priestory

o

zachovať, udržiavať a regenerovať zeleň na území ochranného pásma
kostola

V záujme ochrany pôvodnej hodnotnej zástavby ľudovej architektúry je potrebné
rešpektovať a zachovávať pôvodnú historickú štruktúru, parceláciu, historický pôdorysný tvar
zástavby, objektovú skladbu, výškové a priestorové usporiadanie objektov, architektonický
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výraz uličných priečelí so zachovanými hodnotnými tvaroslovnými prvkami ľudovej
architektúry.
V katastrálnom území obce Tŕnie je evidovaný archeologický nález z neskorej doby
kamennej, preto je možné, že pri zemných prácach budú zistené nové archeologické nálezy,
resp. archeologické situácie.
Súhlasné stanovisko, resp rozhodnutie od Krajského pamiatkového úradu Banská
Bystrica si investor zabezpečí k zámeru, prípravnej a projektovej dokumentácii obnovy,
rekonštrukcii, údržbe, oprave, adaptácii, atď. národnej kultúrnej pamiatky a nehnuteľnosti
situovanej na území ochranného pásma katolíckeho kostola a to v rámci územného
a stavebného konania , konania o povolení zmeny stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích
prác, alebo stavby situovanej na území ochranného pásma.
V ďalších stupňoch PD je potrebné vykonať nasledovné opatrenia:
 zachovávať pôvodnú charakteristickú jestvujúcu
zachovávanie prvkov a znakov ľudovej architektúry,

zástavbu

s

prihliadnutím

na

 v zastavanom území obce zachovať vidiecky charakter zástavby a charakter historického
pôdorysu najmä pozdĺž hlavnej ulice
 objekty individuálnej výstavby a tiež ďalšie stavby, ktoré budú umiestnené na území
založenej historickej štruktúry obce regulovať tak, aby vo svojom architektonickom výraze
uplatňovali znaky regionálnej architektúry.
 rešpektovať podmienky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
o ÚP a SP a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

B.9.

POŽIADAVKY NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU
SCHOPNOSŤOU POHYBU

Požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných
stupňoch dokumentácie pre (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.):
 stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie
 byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 stavbu rodinného domu, ak ju má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie
 stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou
 stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou
pohybu a orientácie
 inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou.
Zároveň musí byť zabezpečený prístup do každej vyššie uvedenej stavby, miestna
komunikácia a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z..
Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných
predpisov a noriem (Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške).

B.10. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
Návrh funkčného využitia územia obce je zameraný na riešenie územnotechnických
problémov a potrieb obce, vymedzenie rozvojových plôch pre bytovú výstavbu, pre výrobu,
pre kultúrnu, športovú a rekreačnú vybavenosť, pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
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Urbanistický návrh vychádza z prírodných, územnotechnických a priestorových podmienok
územia a z dosiahnutého stupňa rozvoja urbanistickej štruktúry obce.
Podľa urbanistického návrhu bude územie obce využité pre nasledovné funkcie:
 obytnú
 hospodársku (výrobnú)
 rekreačnú
 dopravnú
V obci Tŕnie sú okrem obytných funkcií výraznejšie zastúpené výrobné aktivity viazané na
poľnohospodárstvo, v zastavanom území obce na služby a športové aktivity (futbalový
štadión).
Zariadenia občianskeho vybavenia sa nachádzajú hlavne v centrálnej časti obce,
v ťažiskovom priestore v centrálnej časti obce. Prevádzkové vzťahy sú bez výraznejších
problémov a kolízií.
V návrhu odporúčame rešpektovať súčasné funkčné využitie zastavaných plôch.
Intenzifikácia využitia obytného územia je možná najmä dostavbami a nadstavbami
existujúcich objektov. V obytnom území je potrebné budovanie ubytovacích kapacít
v kategórii ubytovanie na súkromí.
Plošný rozvoj obce determinujú viaceré limity, ktoré sa premietli do návrhu optimálneho
funkčného usporiadania. Ide predovšetkým o líniové dopravné a technické stavby a prírodné
prvky (vodné toky so sprievodnou zeleňou, lesné porasty).
Nové rozvojové plochy sú sčasti navrhované v nadväznosti na existujúcu zástavbu obce, čo
umožňuje plynulo nadviazať na existujúce dopravné a technické vybavenie. Väčšia časť
obytných plôch je na novej lokalite (severozápadne od kostola). Nové rozvojové plochy
počítajú najmä s rozvojom obytnej funkcie. V osade Kašova Lehôtka sa predpokladá rozvoj
najmä rekreačnej funkcie. V komplexnom riešení sa počíta aj s rozvojom výrobných
a športových aktivít.

B.11. ROZVOJ OBYTNEJ FUNKCIE
Bývanie je hlavnou funkciou v riešenom území. Táto funkcia je reprezentovaná takmer
výlučne tradičnou zástavbou rodinných domov. Priemerná obložnosť bytu (počet obyvateľov
na 1 obývaný byt) dosahuje hodnotu 3,07.
Predpokladaným zdrojom dopytu po nových bytoch bude predovšetkým prílev obyvateľov z
okresného mesta a okolitých obcí. Tento trend sa prejavuje na Slovensku v územiach
s vyššou urbanizáciou už niekoľko rokov. Naplnenie potenciálu obce získavať nových
obyvateľov migráciou závisí predovšetkým od rozvojovej politiky obce, udržania a zlepšenia
kvality života v obci, od situácie na trhu práce, spektra poskytovaných služieb a ďalších
faktorov.
Tlak na výstavbu nových bytov bude podporovať aj pokračujúci trend znižovania počtu osôb
na 1 domácnosť a súčasný rast priemernej obytnej plochy na 1 obyvateľa.
Návrh riešenia počíta s rozvíjaním diferencovaných foriem bývania na území obce. Cieľom je
uspokojiť požiadavky všetkých sociálnych vrstiev obyvateľov.
Pre uspokojenie potenciálneho dopytu po bytoch vymedzuje územný plán nové rozvojové
plochy pre rozvoj obytnej funkcie s celkovou kapacitou v návrhovom období 215 bytových
jednotek, ďalej sa predpokladá 9 bj formou rekonštrukcií existujúcich domov. Takže spolu je
prírastok bytov v návrhovom období (v 1. a 2. etape) 224 bytových jednotek.
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Prírastok bytového fondu na základe rozvojových zámerov a predpokladanej intenzifikácie
zástavby v rámci zastavaného územia obce je stanovený nasledovne:
Rozvojové plochy funkcie bývania
Číslo rozvojovej Počet bytových jednotiek
plochy bývania
Návrh

Výhľad

I. etapa

II. etapa

N1

3

N2

2

N3

1

N4

15

N5

3

N6

16*

N7

11

N8

5

N9

20

N10

16

N11

9

N12

22

N13

44

N14
15

N16

6

N17
Etapy spolu
Spolu
*

24

N15

4
126

90

216

v štyroch štvorbytových domoch

Počet novonavrhovaných bytových jednotiek podľa etáp:
Návrh
I. etapa

Výhľad

II. etapa
126

90
216

Spolu

216
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V súčasnosti je v obci 179 b.j., 371 obyvateľov.
Prírastok
bj

Etapa
Existujúci stav
1.
etapa

2.
etapa

Počet
bj

Prírastok

Počet
obyvateľov

Priemerná
obložnosť

371

2,07

388

759

2,45

282

1 041

2,58

obyvateľov

179

Navrhovaná
výstavba

126

Prírastok
bytov
rekonštrukciou

5

Navrhovaná
výstavba

90

Prírastok
bytov
rekonštrukciou

4

369
131

310
19

270
94

Spolu:

Poznámka

404
12

222

670

V rámci sceľovania a delenia pozemkov je potrebné aby boli rozvojové plochy rozčlenené na
stavebné pozemky viacerých veľkostných kategórií. Priemerná odporúčaná veľkosť
stavebných pozemkov je 800 m2.
V ďalších stupňoch predprojektovej a projektovej prípravy pri rekonštrukciách objektov, ale aj
v novonavrhovaných štruktúrach je potrebné vychádzať z miestnych daností, kde je potrebné
dodržiavať nasledovné zásady:
 používať materiály prírodného charakteru na vonkajších prvkoch architektonického
stvárnenia
 zásadne neaplikovať pultové strechy s ohľadom na založenú štruktúru a formu objektov
 dopĺňať v štruktúre zástavby prvky drobnej architektúry s regionálnym koloritom
 vychádzať z regionálnych daností pri členení fasád (typ a forma okien)

B.11.1. Návrh bývania:
Funkcia bývania je riešená formou výstavby bytových domov a rodinných domov.
Celkove je vymedzených 15 lokalít pre túto funkciu. Z toho 12 lokalít pre 1. etapu a 3 lokality
pre 2. etapu výstavby.
V prvej etape výstavby sa navrhuje využiť voľné plochy v zastavanom území, preluky
a nadmerné záhrady. Po vyčerpaní týchto možností pristupovať k rozvoju bývania mimo
zastavané územie, ale na plochách, ktoré sú riešené v kontakte s vybudovaným dopravným
systémom. Následne sa budú pripravovať ďalšie plochy vybudovaním technickej
infraštruktúry.
Do doby vybudovania kanalizácie + ČOV sa na pozemkoch budú realizovať nepriepustné
žumpy.
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1. etapa
Lokalita N 1

- 3 stavebné pozemky

- Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky nie je potrebné budovať technickú infraštruktúru (okrem kanalizáce)

Lokalita N 2

doprava

-

je možné napojiť na existujúcu komunikáciu

el. rozvody

-

pozemky je možné pripojiť na existujúce vzdušné
rozvody

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce je vybudovaný verejný vodovod,
na ktorý je možné pripojenie

kanalizácia

-

v riešení je potrebné zrealizovať kanalizačnú sieť

plyn

-

je možné napojiť na existujúce rozvody plynu

- 2 stavebné pozemky

- Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru

Lokalita N 3

doprava

-

je potrebné
komunikácie

budovať

predĺženie

existujúcej

el. rozvody

-

pozemok je možné pripojiť na existujúce vzdušné
rozvody

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce je vybudovaný verejný vodovod,
na ktorý je možné pripojenie predĺžením rozvodov

kanalizácia

-

v riešení je potrebné zrealizovať kanalizačnú sieť

plyn

-

je možné napojiť na existujúce rozvody plynu
predĺžením rozvodov

- 1 stavebný pozemok

- Pozemok je majetkoprávne vysporiadaný.
Pre pozemok je potrebné budovať technickú infraštruktúru

Lokalita N 4

doprava

-

výstavba navrhovanej obslužnej komunikácie

el. rozvody

-

pozemok je možné pripojiť na existujúce vzdušné
rozvody

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce je vybudovaný verejný vodovod,
je potrebné budovať rozvody vody (predĺžením
existujúcich rozvodov).

kanalizácia

-

v riešení je potrebné zrealizovať kanalizačnú sieť

plyn

-

je potrebné budovať plynovú prípojku

- 15 stavebných pozemkov

- Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Štyri stavebné pozemky je možné napojiť na dopravný systém na miestnu
komunikáciu, v projektovej príprave je potrebné riešiť vjazdy na stavebné
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pozemky. Ďalších jedenásť stavebných pozemkov bude dopravne
napojených na navrhovanú obslužnú komunikáciu. Pred projektovaním
rodinných domov je potrebné spracovať projekt predmetnej cesty tak, aby
bolo možné určiť správne výškové osadenie vo vzťahu na niveletu cesty.
Pre rodinné domy je potrebné budovať technickú infraštruktúru
doprava

-

prvé štyri stavebné pozemky je možné pripojiť na
existujúce vzdušné rozvody pre ďalších 11 je
potrebné vybudovať káblové nn rozvody
s dimenziami pre cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť).

kanalizácia

-

v riešení je potrebné zrealizovať kanalizačnú sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť).

el. rozvody

Lokalita N 5

rekonštrukcia (spevnenie a rozšírenie miestnej
komunikácie)
výstavba navrhovanej obslužnej komunikácie

- plocha pre výstavbu 3 rodinných domov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre predmetné rodinné domy je nutné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

rekonštrukcia (spevnenie a rozšírenie miestnej
komunikácie)

el. rozvody

-

stavebné pozemky je možné pripojiť na existujúce
vzdušné rozvody
je potrebné dodržať ochranné pásmo VN

Lokalita N 6

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť).

kanalizácia

-

v riešení je potrebné zrealizovať kanalizačnú sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu (predĺženie
existujúceho plynovodu).

-

plocha
pre
výstavbu
štyroch
4 x 4 b.j. = 16 bytových jednotiek

štvorbytových

domov

Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Územie bude dopravne napojené na navrhovanú obslužnú komunikáciu.
Pred projektovaním rodinných domov (lokalita N 4) a bytových domov je
potrebné spracovať projekt predmetnej cesty tak, aby bolo možné určiť
správne výškové osadenie vo vzťahu na niveletu cesty.
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Pre územie je potrebné budovať technickú infraštruktúru:

Lokalita N 7

doprava

-

výstavba navrhovanej
obslužnej komunikácie
a potrebných parkovacích miest

el. rozvody

-

územie je možné pripojiť na existujúce vzdušné
rozvody je potrebné vybudovať káblové nn
rozvody s dimenziami pre cieľové riešenie celého
územia

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

vonkajšie úpravy

-

v okolí bytových domov vznikne verejný priestor,
ktorý je potrebné vhodne upraviť sadovými
a terénnymi úpravami

- 11 stavebných pozemkov
Predmetná plocha je na hranici zosuvného územia, preto pred zahájením
projektovej prípravy je potrebné urobiť podrobný geologický prieskum.
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:

Lokalita N 8

doprava

-

výstavba navrhovanej
obslužnej komunikácie
rekonštrukcia (spevnenie a rozšírenie miestnej
komunikácie)

el. rozvody

-

územie je možné pripojiť na existujúce vzdušné
rozvody je potrebné vybudovať káblové nn
rozvody s dimenziami pre cieľové riešenie celého
územia

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

- 5 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
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doprava

-

rešpektovať možnú upravenú trasu regionálnej
cesty III/05086

el. rozvody

-

výstavba novej trafostanice s VN prípojkou

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

Lokalita N 9

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

- 20 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
rešpektovať možnú upravenú trasu regionálnej
cesty III/05086

doprava

-

el. rozvody

-

výstavba novej trafostanice s VN prípojkou

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

výstavba navrhovaných obslužných komunikácií

zásobovanie vodou -

Lokalita N 10

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

- 16 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

rešpektovať možnú upravenú trasu regionálnej
cesty III/05086
výstavba navrhovaných obslužných komunikácií

30

el. rozvody

-

výstavba novej trafostanice s VN prípojkou

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

Lokalita N 11

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

- 9 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
V riešení je potrebné rešpektovať ochranné pásmo existujúceho vodojemu
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

výstavba navrhovanej obslužnej komunikácie

el. rozvody

-

územie je možné pripojiť na existujúce vzdušné
rozvody je potrebné vybudovať káblové nn
rozvody s dimenziami pre cieľové riešenie celého
územia

zásobovanie vodou -

Lokalita N 15

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

- 15 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre predmetné rodinné domy je nutné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

rekonštrukcia (spevnenie a rozšírenie miestnej
komunikácie Tŕnie - Budička)

el. rozvody

-

rozšírenie trafostanice
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Lokalita N 16

-

stavebné pozemky je možné pripojiť na existujúce
vzdušné rozvody

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať nepriepustné žumpy

plyn

-

táto časť nebude plynofikovaná

- 6 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre predmetné rodinné domy je nutné budovať technickú infraštruktúru:

Lokalita N 17

doprava

-

rekonštrukcia (spevnenie a rozšírenie miestnej
komunikácie)

el. rozvody

-

rozšírenie trafostanice

-

stavebné pozemky je možné pripojiť na existujúce
vzdušné rozvody

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať nepriepustné žumpy

plyn

-

táto časť nebude plynofikovaná

- 4 stavebné pozemky
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre predmetné rodinné domy je nutné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

rekonštrukcia (spevnenie a rozšírenie miestnej
komunikácie)

el. rozvody

-

rozšírenie trafostanice

-

stavebné pozemky je možné pripojiť na existujúce
vzdušné rozvody

zásobovanie vodou -

v tejto časti obce nie je vybudovaný verejný
vodovod, je potrebné budovať rozvody vody
(predĺžením existujúcich rozvodov) dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť) kanalizácia
v riešení je potrebné zrealizovať kanalizačnú sieť

kanalizácia

v riešení je potrebné budovať nepriepustné žumpy

-

32

plyn

-

táto časť nebude plynofikovaná

2. etapa
Lokalita N 12

- 22 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

výstavba navrhovanej obslužnej komunikácie

el. rozvody

-

výstavba novej trafostanice s VN prípojkou

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

Lokalita N 13

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

- 44 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

výstavba navrhovaných obslužných komunikácií

el. rozvody

-

výstavba novej trafostanice s VN prípojkou

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.
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Lokalita N 14

- 44 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

výstavba navrhovaných obslužných komunikácií

el. rozvody

-

výstavba novej trafostanice s VN prípojkou

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

B.12. OBČIANSKE VYBAVENIE SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU
Občianska vybavenosť je vybudovaná na úrovni základnej vybavenosti. Je sústredená v
centre obce. V riešenom území sa nachádzajú nasledovné zariadenia nekomerčnej
občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry:
 Obecný úrad
 Obecná knižnica (2900 knižných jednotiek)
 Kultúrny dom – Miestne kultúrne stredisko (2 sály s kapacitou 2 x 150 miest)
 Rímskokatolícky kostol
 Fara
 dom smútku + cintorín
V oblasti obchodu a služieb sú v obci:
 1 predajňa potravín
 Pohostinstvo (2 prevádzky)
 Pošta


Detský domov Ratolesť s kapacitou 50 detí.

Školská vybavenosť je v susedných obciach – Základná škola v Budči (5 km), materská
škola v Turovej (2 km)
Zariadenia vyššej občianskej vybavenosti (stredné školstvo, zdravotnícke zariadenia, úrady)
sa nachádzajú v neďalekom okresnom meste Zvolen.
Štruktúra služieb poskytovaných v obci je pre obyvateľstvo primeraná možnostiam a vývoju
obce.
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B.12.1 Návrh funkcie občianskej vybavenosti
Obec v návrhovom období nezmení výrazne svoje možnosti pre rozvoj občianskej
vybavenosti z hľadiska tvorby investícií, preto sa bude rozvoj skvalitňovať rekonštrukciou
a možnou dostavbou.
Je potrebné zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu a dostavbu budovy obecného
úradu, zvážiť potrebu dvoch rovnocenných sál. Doporučuje sa pri sále v suteréne skvalitniť
vybavenie kuchyne so zvýšenou možnosťou stravovania dôchodcov, taktiež sa v tomto
priestore budú naďalej organizovať rôzne spoločenské akcie (svadby, jubileá, ....). Po
rekonštrukcii sa v podkroví objektu navrhuje zriadiť zariadenia pre klubovú činnosť (mládež),
V prízemí klub dôchodcov.
Výstavba novej materskej školy (ako samostatný objekt) sa v návrhovom období
nejaví aktuálna. Územný plán rieši priestory pre potreby materskej školy dostavbou
k Detskému domovu z južnej strany. Toto riešenie podmieňuje aj priestorové úpravy
v Detskom domove. Predpokladá sa možnosť napojenia škôlky na zdroj tepla, prípadne
využívanie funkcie stravovania.
Lokalita N 24

- Plocha pre výstavbu Materskej školy (dostavba k detskému domovu)
Pozemok je majetkoprávne vysporiadaný.
Navrhovaná dostavba
z detského domova

bude

napojená

na

technickú

infraštruktúru

Na ploche neďaleko športového štadióna sa navrhuje priestor pre malý amfiteáter.
- Plocha pre výstavbu malého amfiteátra

Lokalita N 23

Amfiteáter riešiť na základe terénnych daností. Dopravne bude napojený
na miestnu komunikáciu parkovanie na navrhovanom integrovanom
parkovisku. V letných mesiacoch bude tu možné organizovať menšie
kultúrno-spoločenské akcie. Napojenie na navrhovanú technickú
infraštruktúru.
Špecifické zariadenia občianskeho vybavenia pre obyvateľov a zamestnancov
(obchod, služby) môžu vznikať aj v rámci územia s hlavnou obytnou a výrobnou funkciou, čo
pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré územný plán obce stanovuje pre navrhované
rozvojové plochy a existujúcu zástavbu.
V rámci možností splnenia podmienky ochranného pásma cintorína (50m) sa
rozšírenie cintorína smerom ku kostolu.

navrhuje

- Plocha pre rozšírenie cintorína

Lokalita N 25

B.13. VÝROBA
Z hľadiska priemyselnej výroby návrh územnoplánovacej dokumentácie rieši plochy
nezávadnej výroby východne od existujúceho areálu poľnohospodárskeho družstva v
západnej časti obce. Ďalší rozvoj priemyselnej výroby je možný aj v areáli
poľnohospodárskeho družstva.
Zariadenia poľnohospodárskej výroby sú lokalizované v priestore
Lokalita N 26

- 4 zariadenia nezávadnej výroby
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

výstavba navrhovanej obslužnej komunikácie
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el. rozvody

-

zásobovanie vodou -

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie
výstavba nového akumulačného vodojemu

-

výstavba prívodného vodovodného potrubia do
vodojemu

-

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení je potrebné budovať novú kanalizačnú
sieť

plyn

-

je potrebné budovať rozvody plynu, dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu.

Drobné výrobné prevádzky (remeselné služby) môžu vznikať aj v rámci územia
s hlavnou obytnou funkciou, čo pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré územný plán obce
stanovuje pre navrhované rozvojové plochy a existujúcu zástavbu.
V obci na poľnohospodárskej pôde hospodári Poľnohospodárske družstvo Budča.
Nároky na prípadné rozširovanie živočíšnej výroby je potrebné riešiť v rámci
existujúcich poľnohospodárskych areálov v koordinácii s navrhovanou nezávadnou výrobou.
Na lesnej pôde hospodári Vysokoškolský lesnícky podnik Technickej univerzity vo Zvolene.

B.14. ROZVOJ FUNKCIE REKREÁCIE, ŠPORTU, CESTOVNÉHO RUCHU,
TURIZMU
Obec svojou jedinečnou krajinnou štruktúrou, malebným krajinným obrazom
tradíciou má obrovský potenciál pre rozvoj vidieckej turistiky.
Obec má veľký potenciál rozvoja cestovného ruchu a turizmu hlavne využitím
miestnych daností a dobudovaním prepojenia s turistickými trasami a cyklotrasami v okolí.
Tento potenciál je zároveň východiskom aj pre budovanie vlastnej infraštruktúry cestovného
ruchu
a turizmu
(ubytovanie
a stravovacie
kapacity,
športoviská
a relaxačné
plochy, zariadenia) na území obce.
Rekreačno športové aktivity v súčasnosti ponúka vybudovaný vlek v osade Kašova
Lehôtka. Pomerne výhodná expozícia severného svahu vytvára pomerne dobré lyžiarske
podmienky. V súčasnosti sú objekty v tejto osade v prevažnej miere využívané pre
chalupársku rekreáciu.
V riešenom území sa nachádzajú nasledovné športové a rekreačné zariadenia:
 športový areál s futbalovým ihriskom
 Lyžiarsky vlek v lokalite Kašova Lehôtka

B.14.1. Návrh funkcie rekreácie a športu:
Územný plán rieši rozvojové plochy pre rekreáciu (rekreačné chalupy) v osade
Kašova Lehôtka v lokalitách: N18, N19, N20
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Lokalita N 18

- 12 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:

Lokalita N 19

doprava

-

rekonštrukcia obslužnej komunikácie

el. rozvody

-

rozšírenie existujúcej trafostanice

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení sú navrhnuté nepriepustné žumpy

plyn

-

osada Kašova Lehôtka nebude plynofikovaná

- 6 stavebných pozemkov
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:

Lokalita N 20

doprava

-

rekonštrukcia obslužnej komunikácie

el. rozvody

-

rozšírenie existujúcej trafostanice

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení sú navrhnuté nepriepustné žumpy

plyn

-

osada Kašova Lehôtka nebude plynofikovaná

- 2 stavebné pozemky
Pozemky nie sú majetkoprávne vysporiadané.
Pre pozemky je potrebné budovať technickú infraštruktúru:
doprava

-

rekonštrukcia obslužnej komunikácie

el. rozvody

-

rozšírenie existujúcej trafostanice

-

vybudovať káblové nn rozvody s dimenziami pre
cieľové riešenie

zásobovanie vodou -

výstavba rozvodnej vodovodnej siete dimenzie
týchto rozvodov musia zodpovedať cieľovému
riešeniu (viď. grafická časť)

kanalizácia

-

v riešení sú navrhnuté nepriepustné žumpy

plyn

-

osada Kašova Lehôtka nebude plynofikovaná
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V priestore východne od futbalového štadiónu sú navrhnuté ďalšie rozvojové plochy
pre funkciu športu lokalita N21. Predpokladá sa rozšírenie športového areálu o ďalšie hriská
pre loptové hry (volejbal a pod.).
Lokalita N 21 - priestor pre športoviská a nevyhnutnú vybavenosť (šatne). Napojenie na
navrhovanú infraštruktúru.
V riešenom území sa nachádza lyžiarsky vlek v lokalite Kašova Lehôtka.
Doporučuje sa jeho rekonštrukcia, resp výmena. V susedstve sa navrhujú ďalšie dva vleky.
Pre osadu Kašova Lehôtka bola spracovaná Urbanistická štúdia, ktorá ako územnoplánovací
podklad je premietnutá do riešenia územného plánu. V návrhu sú to lokality N 27 – N 33.
Lokalita N 27 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Tenisový areál s komplexnou potrebnou vybavenosťou (tenisové kurty,
šatne, servis a sklady).
Lokalita N 28 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Športovo – rekreačný areál (servis, požičovňa športových potrieb,
reštauračné a ubytovacie zariadenie, zariadenie sociálnych služieb,
ustajnenie koní so skladmi krmiva).
Lokalita N 29 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Penzión, horský hotel, ubytovacie zruby, hádzanárske hrisko.
Lokalita N 30 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Minigolfový areál s komplexnou potrebnou vybavenosťou (minigolfové
hrisko, servis a sklady).
Lokalita N 31 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Komplexné služby pe lyžovanie (údolná stanica vlekov, oprava a požičovňa
lyžiarskej výstroje, občerstvenie, horská služba)
Technické vybavenie
Lokalita N 32 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Lyžiarsky areál – vleky + zjazdovky.
Lokalita N 33 rekreačné zariadenie Kašova Lehôtka
Bežkárske resp. štvorkolkové trate.
Lokalita N 34 rekreačné zariadenie Budička
Jazdecký areál, Agroturistické zariadenie
Toto zariadenie sa skladá z objektov:
Konareň – ustajnenie pre 32 koní + soc. Zariadenie, klubovne v podkroví
ubytovanie
Prvádzková budova – hnojisko, sklady, prístrešok na techniku
Kolotoč pre kone – kruhový výbeh
Krytá jazdiareň
Otvorená jazdecká plocha
Správcovská budova
Pre areál sú riešené aj parkovacie plochy
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Na území obce nie sú zriadené žiadne ďalšie prevádzky, ktoré by poskytovali
možnosť relaxácie, športového vyžitia alebo turizmu pre verejnosť.

B.15. FUNKČNÉ ČLENENIE JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT
Funkčné využitie jednotlivých lokalít je definované hlavnou funkciou, prípustným funkčným
využitím a neprípustným využitím nasledovne:
Hlavné funkčné využitie

Prípustné využitie

Funkčné využitie BV (N1-N17)
 bývanie v rodinných

domoch

 bývanie v bytových domoch 









bývanie v bytových domoch
budovanie ubytovacích
kapacít v kategórii
ubytovanie na súkromí
príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
ihriská a oddychové plochy
zeleň súkromných záhrad
parkovo upravená plošná
zeleň verejných priestorov
zeleň uličná, líniová
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb nerušiacich
obyvateľov obytného
prostredia na okolitých
parcelách, malé ubytovacie
zariadenia svojim objemom
a rozsahom nepresahujúce
stavebným zákonom
a príslušnou vyhláškou
stanovený rozsah zástavby
pre rodinné domy

Funkčné využitie OV (N23, N24, N25)
 občianska vybavenosť
 príslušné verejné dopravné
(areály zariadení základnej
a technické vybavenie
a špecializovanej
nevyhnutné pre obsluhu
občianskej vybavenosti)
územia
 parkovo upravená plošná
zeleň
 zeleň líniová
 bývanie v bytových domoch
v polyfunkcii s občianskou
vybavenosťou
 v školskom areáli
športoviská

Neprípustné využitie










výroba
skladovanie
zariadenia dopravy
všetky druhy činností, ktoré
by svojimi negatívnymi
vplyvmi (napr. zápachom,
hlukom, vibráciami,
prašnosťou, zvýšeným
výskytom hlodavcov)
priamo alebo nepriamo
obmedzili využitie parciel
pre účely bývania
individuálna chatová
rekreácia, okrem rodinných
domov využívaných na
chalupárstvo.

výroba
bývanie, okrem bývania
v bytových domoch
v polyfunkcii s občianskou
vybavenosťou

Funkčné využitie Š N21, N27-N34
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šport








Funkčné využitie CHR (N18-N20)
 chalupárska rekreácia

 bývanie v rodinných
domoch







Funkčné využitie HD (9)
 hospodársky dvor so
živočíšnou výrobou








príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
individuálna chatová
rekreácia
parkovo upravená plošná
zeleň
zeleň líniová
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb



zariadenia základnej
občianskej vybavenosti
zariadenia pre drobný chov
hospodárskych zvierat
zariadenia ľudových
remesiel a služieb
slúžiacich pre obsluhu tohto
územia
zariadenia pre šport,
rekreáciu a aktívne využitie
voľného času a
neorganizovanej
telovýchovy. (V tomto
území je možné umiestniť
iba športové zariadenia pre
neorganizovanú
telovýchovu, kultúrne,
zábavné, stravovacie
zariadenia slúžiace výlučne
pre obsluhu tohto územia).
parkovanie riešiť na
vlastných pozemkoch






príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
prevádzky výrobných
služieb
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb, ubytovacie
zariadenia súvisiace s
lokalitou
agroturistika











bývanie, okrem bývania
správcu
výroba
skladovanie
zariadenia dopravy

výroba
skladovanie
zariadenia, ktoré vyžadujú
obsluhu ťažkou nákladnou
dopravou, okrem dopravy
potrebnej pre
poľnohospodársku výrobu
v tomto území
všetky druhy činností, ktoré
by pôsobili svojimi
negatívnymi vplyvmi na
životné prostredie (napr.
zápachom, hlukom,
vibráciami, prašnosťou)

bývanie
rekreácia
priemyselná výroba

Funkčné využitie VS (N26)
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výroba a sklady





príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb

Funkčné využitie TV (N 6, N 22, N28)
príslušné verejné dopravné
 technická vybavenosť
vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu územia
- ČOV
 verejná zeleň
 spevnené plochy
Funkčné využitie PP
 poľnohospodárska pôda









Funkčné využitie ES
 plošné prvky ekologickej
stability = lesy, vodné toky,
trvalé trávne porasty (ES)

Funkčné využitie VZ
 verejná zeleň

















bývanie
rekreácia
živočíšna výroba

všetky ostatné funkcie

trvalé trávne porasty,
vrátane trávnych neúžitkov
a neobhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy
lesy a nelesná drevinová
vegetácia
vodné plochy a toky
nevyhnutné prevádzkové
vybavenie
poľné hnojiská
verejné dopravné a
technické vybavenie



všetky ostatné funkcie

nelesná drevinová
vegetácia
vodné plochy
pešie a cyklistické trasy
oddychové plochy
verejné dopravné a
technické vybavenie



všetky ostatné funkcie

menšie športové ihriská
príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
drobné prevádzky služieb
prvky drobnej architektúry



všetky ostatné funkcie

41

B.16. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA V EXISTUJÚCEJ ČASTI
Pre reguláciu, funkčné využívanie územia a hmotovo-priestorové usporiadanie je
riešené územie existujúcej zastavanej časti rozdelené do jednotlivých sektorov. Existujúce
zastavané sektory sú číslované od 1 do 11.
Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Sektor 1

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

poznámka

Plocha pôvodného kompaktného zastavaného územia obce. V roku 1928 vyhorela polovica
obce, v tom čase mala obec 32 domov a 240 obyvateľov. Po požiari sa obnovila zástavba
v pôvodnej štruktúre a sčasti aj v pôvodnej forme. Pôvodnú zástavbu tvorili na tejto ploche
prevažne kamenné murované domy pod valbovou strechou. K jednotraktovému domu patrila
v dvornej časti stodola. Táto pôvodná vidiecka štruktúra zástavby sa v tomto sektore
v primeranej miere zachovala. Časť rodinných domov bola asanovaná a na ich mieste boli
postavené nové, ale už spravidla bez zachovania pôvodného typického tvaroslovia.
Časť súčasnej existujúcej zástavby jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov je
v pomerne dobrom technickom stave, len niektoré domy sú v zlom stave, chátrajú, je potrebná
ich rekonštrukcia, resp. prestavba so zachovaním pôvodných architektonických znakov.
Priestor obce ohraničený zo severnej strany, z južnej strany a západnej strany domoradiami je
vytvorený do tvaru V a vytvára jednoznačnú centrálnu časť obce. Cez túto plochu prechádza
regionálna cesta (v severnej strane), vedľa nej (z južnej strany) je plocha nízkej zelene
s výtvarnými dielami od miestneho ľudového umelca.
 rodinné domy,
 Dbať na odbornú  obmedzený
BV
rekonštrukciu
chov hosp.
 drobné prevádzky,
OV
pôvodných
zvierat.
 nevýrobné služby,
zachovaných
 aktivity,

remeslá,
opravárenské
VZ
domov.
ktoré
služby
produkujú
 Pri
rekonštrukcii
objektov
možnosť
hluk,
prestavby
zápach,
hospodárskych
alebo
budov na obytné
vyžadujú
účely.
Zachovať
pravidelnú
formu v objemovom
alebo častú
riešení – rodinné
ťažkú
domy so sedlovými
nákladnú
strechami s valbou.
dopravu.
 Centrálny
priestor
polohopisne
a výškopisne
zamerať, spracovať
návrh
na
jeho
revitalizáciu.

Sektor 2

Priestor tvorený dominantou obce – kostolom s okolitou rastlou zeleňou. Táto hodnotná plocha
je spojená so sektorom 1 peším prepojením popri objekte fary. Rímskokatolícky kostol sv.
Martina, parc. č. 21, č. ÚZPF 1122/0 je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
SR /ÚZPF SR/ ako národná kultúrna pamiatka. Kostol má svoje ochranné pásmo.
Najdôležitejšie je rešpektovať hmotovo – priestorové pôsobenie tak, aby vo výslednom riešení
bolo vo všetkých pohľadových rovinách primerane zachované.
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Kostol,
Fara




VZ

špecifické podmienky,
obmedzenia

zeleň
v pôvodnom 
formovaní
parkovanie (pozdĺžne
rozšírením regionálnej
cesty)


Sektor 3

neprípustné
funkcie

Pri
rekonštrukcii 
vychádzať
z podmienok, ktoré
stanovia
orgány
pamiatkovej

ochrany.
Pešie
chodníky
ponechať v existujúcich
trasách
v materiálnom
podaní
z rudimentárnych materiálov.

Akákoľvek
výstavba
nových
objektov
Výsadba
nepôvodných druhov
zelene.

Štruktúra zástavby nových rodinných domov

BV

Sektor 5

Akákoľvek
výstavba
nových
objektov
Výsadba
nepôvodných druhov
zelene.

Cintorín s domom smútku. Tento priestor naväzuje na areál kostola. V riešení je potrebné
rekonštruovať, dom smútku s možným rozšírením.
Navrhuje sa rozšírenie cintorína (lokalita N 20).
 Budovanie chodníkov,  Udržať kompaktnú 
Cintorín
lavičiek v cintoríne
zeleň so sektorom 2
Dom
 V prípade
riešenia
smútku
novej trasy regionálnej
cesty, pôvodnú trasu

ponechať na parkovaie

Sektor 4

poznámka





rodinné domy,
drobné prevádzky,
nevýrobné služby,
remeslá

-

územne plochu
nezahusťovať novou
zástavbou




obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Plocha rodinných domov. Štruktúra zástavby z posledných tridsiatich rokov vychádzajúca
z nových podmienok (vzdialenosti od hraníc pozemkov, vzdialenosti medzi domami). Existujúca
zástavba jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov cca 20 až 30 ročných v dobrom
technickom stave. Na pozemkoch sa nachádzajú garáže a hospodárske budovy.
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
BV






rodinné domy,
drobné prevádzky,
nevýrobné služby,
remeslá, opravárenské služby

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

Pri rekonštrukcii
objektov možnosť
prestavby
hospodárskych budov
na obytné účely.
Zachovať formu v
objemovom riešení –
rodinné domy so
sedlovými strechami.




poznámka

obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Sektor 6

Na tejto ploche sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti: objekt obecného úradu, objekt
materskej školy a bytový dom. V tomto priestore sa navrhuje dostavba materskej školy
k Detskému domovu Ratolesť
 rodinné domy, bytové  Pri
rekonštrukcii  obmedzený
OV
domy,
objektov
možnosť
chov hosp.
VZ
využitia podkrovia.
zvierat.
 drobné prevádzky,
 V riešení
 aktivity,
 nevýrobné služby,
Š
predmetného
ktoré
 remeslá, opravápriestoru je potrebné
produkujú
renské služby
riešiť parkovisko vo
hluk,
vzťahu na sadové
zápach,
úpravy.
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Sektor 7

Plocha rodinných domov. Štruktúra zástavby z posledných desiatich rokov vychádzajúca
z nových podmienok (vzdialenosti od hraníc pozemkov, vzdialenosti medzi domami). Existujúca
zástavba nových jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov.
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
BV

Sektor 8






rodinné domy,
drobné prevádzky,
nevýrobné služby,
remeslá, opravárenské služby

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

Pri rekonštrukcii

a možnej dostavbe
objektov zachovať formu
v objemovom riešení –

rodinné domy so
sedlovými strechami.

poznámka

obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aaktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Na tejto ploche sa nachádzajú:


Š

Športový areál – na ploche je vybudované futbalové hrisko bez potrebného zázemia. Je
potrebné dobudovať základnú vybavenosť hriska (šatne, príručný sklad)


OV
ES



VZ



šport, rekreácia a
aktívne využitie
voľného času
obyvateľov obce.
V tomto území je
možné umiestniť iba
športové zariadenia
pre neorganizovanú
telovýchovu, kultúrne,
zábavné, stravovacie
zariadenia slúžiace
výlučne na obsluhu
tohto územia.
vjazd dopravných
prostriedkov do týchto
území nie je možný,
resp. môže byť
výnimočne povolený
dopravnej obsluhe.
Na druhej strane
komunikácie je nutné
budovať parkovanie.





Dobudovať
multifunkčné
športové zariadenie.
Športové ihriská,
šatne, objekt
posilňovne, sauny,
drobné služby
súvisiace s touto
funkciou.
Spracovať projekt
sadových úprav
s novo navrhovanou
plochou N 21








bývanie,
okrem
bývania
správcu
výroba
skladovanie
zariadenia
dopravy
všetky
druhy
činností,
ktoré by
svojimi
negatívnymi
vplyvmi
(napr.
zápachom,
hlukom)
kazili
prostredie
pre účely
športu a
rekreácie
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Sektor 9

špecifické podmienky,
obmedzenia

poznámka

Areál poľnohospodárskeho družstva postavený a dobudovaný v druhej polovici dvadsiateho
storočia. Plocha málo intenzívne využívaná, bez kvalitných exteriérových úprav (ochranná
a vnútroareálová zeleň).
Areál postupne reprofilovať na nezávadnú výrobu.
 zariadenia
 Objekty v areáli je
HD
poľnohospodárskej
potrebné
výroby (prevádzky a
rekonštruovať,
farmy, skladové
prípadne prestavať
priestory, garáže
s riešením nových
poľnohospodár-skych
technológií.
strojov).
 Areál projekčne
pripraviť, ako
 nezávadná výroba
ucelený priestor
s detailným riešením
sadových úprav
(ochranná zeleň,
mikropriestory...)
 Organizovať
vnútroareálovú
dopravu.
 V areáli riešiť
nezávadnú výrobu,
ktorá bude spĺňať
kritériá z hľadiska
životného
prostredia.


Sektor 10

neprípustné
funkcie

Na
týchto
plochách nie je
možné rozvíjať
funkcie, ktoré sú
závislé
na
kvalite životného
prostredia

Plocha pôvodného kompaktného zastavaného územia osady Budička. Pôvodnú zástavbu
tvoriia na tejto ploche prevažne kamenné murované domy pod valbovou a polvalbovou
strechou. K jednotraktovému domu patrila ojedinele v dvornej časti stodola. Táto pôvodná
vidiecka štruktúra zástavby sa v tomto sektore v primeranej miere zachovala. Časť súčasnej
existujúcej
zástavby
jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov
je
v pomerne dobrom technickom stave, len niektoré domy sú v zlom stave, chátrajú, je potrebná
ich rekonštrukcia, resp. prestavba so zachovaním pôvodných architektonických znakov.
 rodinné domy,
 Pri
rekonštrukcii  aktivity,
BV
objektov
možnosť
ktoré
 drobné prevádzky,
CHR
využitia objektov na
produkujú
 nevýrobné služby,
rekreačné
účely.
hluk,
 remeslá, opraváZachovať formu v
zápach,
renské služby nenáobjemovom riešení
alebo
ročné na parkovanie
vyžadujú
 rodinné domy so
pravidelnú,
sedlovými strechami
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Sektor 11

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

poznámka

Plocha pôvodného kompaktného zastavaného územia osady Kašova Lehôtka. V predmetnom
sektore sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR /ÚZPF SR/ tieto národné
kultúrne pamiatky:


Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 10, parc. č. 33, č. ÚZPF 11093/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 14, parc. č. 45, č. ÚZPF 11094/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 16, parc. č. 49, č. ÚZPF 11095/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 19, parc. č. 57, č. ÚZPF 11096/0



Zvonica, parc. č. 12, č. ÚZPF 11228/0

Pri možnej rekonštrukcii je potrebné vychádzať z podmienok stanovených pamiatkovými
orgánmi.
Pôvodnú zástavbu tvoriia na tejto ploche prevažne kamenné murované domy pod valbovou a
polvalbovou strechou. K jednotraktovému domu patrila ojedinele v dvornej časti stodola. Táto
pôvodná vidiecka štruktúra zástavby sa v tomto sektore v primeranej miere zachovala. Časť
súčasnej existujúcej zástavby
jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov je
v pomerne dobrom technickom stave.
 rodinné domy,
 Pri
rekonštrukcii  Na týchto
BV
objektov
možnosť
plochách nie
 rekreačné chalupy
CHR
využitia objektov na
je možné
 drobné prevádzky,
rekreačné
účely.
rozvíjať
 nevýrobné služby,
Zachovať formu v
funkcie,
objemovom riešení
ktoré sú
rodinné domy
závislé na
s valbovými a
kvalite
polvalbovými
životného
strechami
prostredia

B.17. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
V súčasnosti je zastavané územie obce vymedzené:
o

hranicou zastavaného územia obce určenou k 1.1.1990

o

Schvaľovacím protokolom č. 6/2002-ZV zo dňa 19. apríla 2002, vypracovaný
krajskou /schvaľovacou/ komisiou pre rozšírenie hraníc zastavaného územia obce
k 1.1.1990. Krajská komisia posúdila elaborát vyhotovený okresnou komisiou na
rozšírenie hranice zastavaného územia obce Tŕnie, porovnala a skontrolovala
zhodnosť a úplnosť jeho písomnej a grafickej časti. Návrh na rozšírenie hranice
zastavaného územia
obce Tŕnie je v súlade s kritériami a podmienkami
definovanými v článku 5 Metodických pokynov MP SR č. 8355/2000-6920.
Rozšírenie hranice zastavaného územia obce Tŕnie bolo schválené a predstavovalo
plochu 2,9682 ha.

Vymedzením nových rozvojových plôch sa územie pre zástavbu výrazne rozšíri. Rozvojové
plochy mimo súčasného zastavaného územia, sú navrhované na začlenenie do zastavaného
územia obce. Prírastok zastavaných území v zmysle návrhu územného plánu je
rekapitulovaný v nasledujúcej tabuľke. Navrhovaná hranica zastavaného územia je
zakreslená vo výkrese č. 2,3 a 4.
Rekapitulácia prírastku zastavaného územia podľa rozvojových plôch:
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Číslo rozvojovej Výmera plochy v Prírastok
plochy
ha
v ha

ZÚ Lokalita

N4

0,240

0,240

V záhradách

N6

0,400

0,400

V záhradách - bytovky

N7

0,660

0,660

Na Budičku

N8

0,336

0,336

Za kostolom

N9

1,296

1,296

Za kostolom

N10

1,098

1,098

Za kostolom

N11

0,840

0,840

Za kostolom

N12

1,452

1,452

Za kostolom

N13

2,880

2,880

Za kostolom

N14

1,668

1,668

Za kostolom

N15

0,720

0,720

Budička

N16

0,360

0,360

Budička

N17

0,240

0,240

Budička

N21

0,400

0,400

Pri hrisku

N22

0,070

0,070

Pri hrisku

N23

0,120

0,120

Pri hrisku

N34

1,050

1,050

Budička

N26

0,400

0,400

Nezávadná výroba

8

0,600

0,600

Futbalové hrisko

Prírastok spolu

14,830

14,830

Poznámka

B.18. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV
V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené
územie:
 cestné ochranné pásmo regionálnej cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia
20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, predpis č.
35/1984 Zb. a 193/1997 Z. z. V cestnom ochrannom pásme je zakázaná, alebo
obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cestu, alebo premávku na nej (výnimku zo
zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme udeľuje príslušný cestný správny orgán
v štádiu prípravnej dokumentácie).
 manipulačné pásma pobrežných pozemkov vodných tokov a vodohospodárskych
objektov v šírke 5 m pre malé vodné toky, pretekajúce riešeným územím
 ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
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
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v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:
zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2
m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy
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 nemäžu poškodiť vodiče vzdušného
vedenia
vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel
umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 4 m
po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného
bodu)
 ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., §
36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je
2m.
 ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:
1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky
v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto
vedením je zakázané:
zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať
osobitne ťažné mechanizmy
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
 ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36:
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
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej
stanice na výmenu technologických zariadení
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v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri
ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť
prevádzky elektrickej stanice
 ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného
okraja potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia
 ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. §56 vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu, alebo od pôdorysu technologickej
časti plynárenského zariadenia meraného kolmo na os plynovodu, alebo na hranu
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
1 m pre plynovod,
ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území obce
s prevádzkovaným tlakom nižším, ako 0,4 MPa
4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 do 500 mm
 bezpečnostné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. §57 vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu, alebo od pôdorysu technologickej
časti plynárenského zariadenia meraného kolmo na os plynovodu, alebo na hranu
pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
10 m pri plynovodoch, s prevádzkovaným tlakom nižším, ako 0,4 MPa
prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 Mpa s menovitou svetlosťou do ´
350 mm
50m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch určí
v súlade s technologickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri
plynovodoch s tlakom nižším, ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej
zástavbe.
 ochranné pásmo podzemných rozvodov závlahovej vody 5 m
 hygienické ochranné pásmo ČOV pri mechanicko-biologickom čistení v zmysle STN 75
6401
 ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej
telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003
Z.z. v znení neskorších predpisov
 ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch
V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať dotknutý
orgán štátnej správy (Obvodný lesný úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 odst. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavieb a o využití
územia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov.
-

V zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. §30 o civilnom letectve (letecký zákon) v znení
neskorších predpisov, je potrebný súhlas Leteckého úradu Slovenskej republiky na
stavby a zariadenia:
vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1, písm a),
stavby a zariadenia 30 m a viac umiestnené na prírodných, alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods. 1, písm
b),
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zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých
pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110
kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1, písm c).
V zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. podľa § 49 môže správca vodného toku pri
výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné
pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie
pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10
m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Je potrebné zabezpečiť ochranu inudačných území
tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle Zákona o ochrane pred
povodňami č. 666/2004 Z.z.

B.19. NÁVRH NA RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, CIVILNEJ OCHRANY
OBYVATEĽSTVA POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED
POVODŇAMI
B.19.1. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu
Záujmy obrany Slovenskej republiky upravuje zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky.
Vojenské objekty a podzemné inžinierske siete vojenskej správy nie sú v záujmovom
priestore evidované a vojenská správa tu nemá žiadne územné požiadavky.
B.19.2. Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva
Pri riešení záujmov civilnej ochrany obyvateľstva je potrebné zohľadniť požiadavky:
 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavbu
a technických podmienok zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov (ochrana obyvateľstva ukrytím)
 vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
Vzhľadom k reálnym možnostiam je predpoklad pre ochranu obyvateľstva ukrytím budovať
ochranné stavby len formou úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch
(dvojúčelové stavby).
Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty
budované svojpomocne musia spĺňať požiadavky na:
 vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas
ukryť,
 zabezpečenie
ochrany pred
nebezpečných látok,

rádioaktívnym

zamorením a pred preniknutím

 minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,
 statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,
 vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a
ventilačným zariadením,
 utesnenie.
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Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť
hodnotu K0 = minimálne 50.", čo je základnou požiadavkou na umiestnenie týchto
ochranných stavieb.
Varovanie obyvateľstva v riešenej zóne musí byť obecným úradom zabezpečené reláciou
v obecnom rozhlase, alebo inými mobilnými vyrozumievacími prostriedkami.
B.19.3. Návrh riešenia požiarnej ochrany
Obec má fungujúci dobrovoľný Obecný hasičský zbor, ktorý plní úlohy súvisiace so
zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných
mimoriadnych udalostiach.
V obci sa nachádza hasičská zbrojnica vybavená základnou hasiacou technikou V prípade
požiaru slúži zásahová jednotka zo Zvolena.
Zásobovanie požiarnou vodou v nových lokalitách bude riešené z verejnej vodovodnej siete
z požiarnych hydrantov a z požiarnej nádrže.
V zmysle STN 73 5710 - Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky, nevyplýva
potreba novej veľkej požiarnej stanice. Úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a
vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách sa budú aj naďalej vykonávať v
spolupráci s požiarnou stanicou vo Zvolene.
Na základe § 15 zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov je obec povinná označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové
cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských
jednotiek.
Urbanistické, dopravné a technické riešenie spĺňa požiadavky prístupu hasiacej techniky, ku
všetkým funkčným plochám a budovám.
B.19.4. Návrh riešenia ochrany pred povodňami
Riešeným územím pretekajú toky: Tŕniansky potok, Turová a sčasti Breznický potok.
Korytá tokov je potrebné pravidelne udržiavať, aby sa neznižovala kapacita koryta toku.
V zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. podľa § 49 môže správca vodného toku užívať
pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pozemky 10 m od brehovej čiary pri
vodohospodársky významnom toku a pri drobných vodných tokoch 5 m od brehovej čiary.
Tieto ochranné pásma je nutné rešpektovať.
Návrh protipovodňových opatrení v urbanizovanom prostredí:

 zabezpečiť úpravu korýt tokov na prietok Q100
 rešpektovať prirodzené terénne depresie ako recipienty vôd z povrchového odtoku,
 zabezpečiť orbu na veľkoplošných plochách v smere vrstevníc
 pri akejkoľvek novej zástavbe v obci navrhujme realizovať program zadržiavania
dažďových vôd na vhodných lokalitách. To znamená dažďové vody zo striech domov
i výrobných hál, zachytávať napríklad v záhradných jazierkach i iných vhodných vodných
plochách
 Zachovať meandrovanie tokov, obnoviť sprievodné porasty tokov na pobrežných
pozemkoch, kde boli odstránené.
 Zabezpečiť ochranu inundačných území tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné
činnosti v zmysle zákona č. 666/2004 Z.z.
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B.20. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
Základný rámec ochrany prírody vytvára zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.
v platnom znení a vykonávacie predpisy vydané na jeho vykonanie (vyhlášky). Okrem iného
sú v ňom implementované dve ťažiskové smernice ES zamerané na ochranu - Smernice
Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o vtákoch) a Smernice rady
č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
(smernica o biotopoch). Vstupom do Európskej únie Slovensko prijalo európsky systém
ochrany prírody a rozvíja ho popri existujúcom národnom systéme, čím dochádza
k čiastočnej zmene oproti doterajšej koncepcii ochrany prírody, kde sa zdôrazňovala najmä
ochrana území a zameriava sa na účinnú ochranu biotopov a druhov, pre ktoré sa vyhlasujú
chránené územia.
V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. sa ochranou prírody a krajiny rozumie obmedzovanie
zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné
dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto
zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy. Zákon má zabezpečiť
ochranu prírody prostredníctvom územnej ochrany (chránené územia), ochrany druhov
(rastliny, živočíchy, nerasty a skameneliny), ochrany drevín rastúcich mimo lesa a ochrany
biotopov.
Pre územnú ochranu sa ustanovuje 5 stupňov ochrany. Stupne ochrany sa od seba líšia iba
zoznamom činností, ktorých uskutočňovanie je v tom-ktorom stupni možné iba so súhlasom
orgánu ochrany prírody a krajiny, alebo úplne zakázané. Rozsah obmedzení sa so
zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje. (§ 12 až 16 zákona č. 543/2002 Z. z), najprísnejšia
ochrana sa uplatňuje v 5. stupni ochrany.

B.20.1. Národná sústava chránených území v riešenom území
Do riešeného územia, ktoré tvoria katastrálne územia obce Tŕnie, Budička a Kašova Lehôtka
zasahuje navrhovaná Chránená krajinná oblasť Kremnické vrchy.
Prevládajúcou vegetačnou formáciou v riešenom území sú lesy, zaberajúce takmer 47,60
% územia. V závislosti od nadmorskej výšky tu môžeme nájsť rôzne typy lesov - od
teplomilných dubín až po vysokohorské smrečiny. Na druhom mieste sú trvalé trávne
porasty s 38,16 %. Orná plocha tvorí 8,38 %, ostatok tvoria záhrady 1,71 %, vodné plochy
0,16 %, ostatné plochy 2,93 % a zastavané plochy 1,06 %.
Poslaním navrhovanej Chránenej krajinnej oblasti Kremnické vrchy je
 diferencovaná ochrana ekosystémov a prirodzených procesov v nich prebiehajúcich,
ochrana krajinného rázu, reliéfu, ochrana druhov rastlín a živočíchov
 výskum a monitoring
 environmentálna výchova
 trvalo udržateľný turizmus a rekreácia
B.20.2. Európska sústava chránených území v riešenom území (územia NATURA
2000)
Osobitné ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. sú venované podmienkam pre tvorbu súvislej
európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy
území :
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Chránené vtáčie územia
Územia vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v smernici o ochrane vtáctva
(§ 26 zákona o ochrane prírody - Special Protection Area, SPA). Do riešeného územia
nezasahuje Chránené vtáčie územie.
Územia európskeho významu
Územia vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v smernici o biotopoch – tzv.
osobitné územie ochrany (Special Area of Conservation, SAC).
NPR Boky zasahuje do riešeného územia na jeho južnej hranici na ploche cca 13 ha.
Vyhlásené bolo za chránené rozhodnutím komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č.
58906/64-osv./9 v roku 1964. Je zahrnuté do návrhu Území Európskeho významu výnosom
MŽP SR č. 3/2004-5.1. pod kódom SKUEV0245. Predstavuje jednu z najsevernejších lokalít
xerotermných druhov rastlín a živočíchov, s výraznými lesostepnými spoločenstvami,
otvorenými skalnými stanovišťami, so zachovanými komplexami dubových lesov, ako aj
s výskytom jedinečných geologických výtvorov (skalné steny, skalné hríby v rôznych
štádiách vývoja).
Podľa § 16 zákona 543/2002 Z.z. je na území s piatym stupňom ochrany, do ktorého
patrí aj NPR zakázané:
a) vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1,
b) zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt,
c) stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
d) zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
e) osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový areál,
f) rušiť pokoj a ticho,
g) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
h) meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravou, zasypávaním,
odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu okrem
vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s
osobitným predpisom,40)
i) umiestniť stavbu.
Na území sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie činností
uvedených v § 12 písm. c), e) až h), § 13 ods. 2 písm. i), j) a l), § 14 ods. 2 písm. d) a f) a §
15 ods. 2 písm. b).
B.20.3. Vegetácia riešeného územia
Klimatické a edafické podmienky strednej Európy po skončení poslednej doby ľadovej
umožňujú existenciu lesných ekosystémov v celom priestore. Pred príchodom človeka poľnohospodára pokrýval les celý tento priestor. Existencia väčších bezlesných enkláv a
úloha veľkých bylinožravcov (zubor, los, tur, jeleň, divý kôň....) pri ich vytváraní a udržiavaní
nie je dodnes uspokojivo zodpovedaná. Nebolo tomu inak ani v riešenom území. Aj tu
v dávnej minulosti dominoval les, bezlesím boli iba plochy vodných tokov, kde sa však
vzhľadom na ich bystrinný charakter nevytvárali osobité rastlinné spoločenstvá, väčšie
prameniská alebo menšie skalné útvary.
Charakter vegetačnej pokrývky ovplyvňovala v posledných dvoch tisícročiach, okrem
meniacich sa klimatických faktorov, v hlavnej miere činnosť človeka. V tomto území sa
s rozvojom poľnohospodárstva výmera lesa neustále znižovala. Až v posledných zhruba 40-
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50-tich rokoch po zanechaní pravidelného obhospodarovania nastupuje sekundárna
sukcesia, v dôsledku ktorej sa tieto plochy rôznou rýchlosťou stávajú opäť lesom, ktorý však
často nezodpovedá drevinovým zložením ani štruktúrou pôvodnému lesnému spoločenstvu.
Tento proces čiastočne urýchlilo aj umelé zalesňovanie nevyužívaných pasienkov a lúk.
B.20.4. Územný systém ekologickej stability
GNÚSES SR vyjadruje základný rámec priestorovej ekologickej stability územia Slovenska,
predstavuje priestorové usporiadanie ekologicky najvýznamnejších zachovaných prírodných
území SR ako základný a východiskový dokument pre zabezpečenie ekologickej stability
a ochrany diverzity v SR. Tento dokument schválila Vláda SR uznesením č. 319 z 27. apríla
1992 a stal sa tak záväzným podkladom pre spracovanie nižších stupňov ÚSES a pre
spracovanie plánovacích a projekčných dokumentácií všetkých stupňov, ktoré sa dotýkajú
priestorovej organizácie a využitia územia. Generel nadregionálneho ÚSES bol v roku 2000
aktualizovaný a následne v roku 2001 premietnutý do Koncepcie územného rozvoja
Slovenska, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 1033/2001.
Prvky územného systému ekologickej stability
Orografický celok Kremnické vrchy (patrí doň celé riešené územie) patrí medzi
jadrové územia ekologickej stability národného významu. Riešené územie má podľa RÚSES
okresu Zvolen (SAŽP, 1995) veľmi vysoký stupeň ekologickej stability.
Regionálne biocentrum
Mláčik - západokarpatské, prirodzené, zmiešané jedľo-bučiny, pralesovitého
charakteru v podhorskom až horskom stupni s významnou diverzitou zoocenóz. Zasahuje do
severnej časti riešeného územia. Z RÚSES okresu Zvolen (SAŽP, 1995) vyplývajú pre prvky
ÚSES nasledovné limity a odporúčania:
-

zabezpečiť územnú ochranu územiam dosiaľ legislatívne nechráneným

limitovať, prípadne zakázať rozvoj antropických aktivít (regulácie tokov, rekreácia,
poľnohospodárstvo, odvodnenie, doprava, výstavba, skládky a pod.)
na území realizovať celoplošný základný ekosozologický prieskum doplňujúci
súčasné poznatky, najmä z hľadiska vegetačného krytu a vybraných skupín fauny (napr.
cicavce, obojživelníky, plazy, bezstavovce)
-

vypracovať špeciálne projekty starostlivosti (napr. osobitné režimy ochrany)

Lokálny biokoridor:
Zahŕňanú bezprostredné okolie vodných tokov.
limitovať, prípadne zakázať rozvoj antropických aktivít (regulácie tokov, rekreácia,
poľnohospodárstvo, odvodnenie, doprava, výstavba, skládky a pod.)
na území realizovať celoplošný základný ekosozologický prieskum doplňujúci
súčasné poznatky, najmä z hľadiska vegetačného krytu a vybraných skupín fauny (napr.
cicavce, obojživelníky, plazy, bezstavovce)
Lesné porasty s dominantnou funkciou proti eróznou alebo proti deflačnou:
Zastúpené lesným komplexom juhozápadne od Budičky spadajúcim k Breznickému
potoku.
vo vyčlenených lesných porastoch v hospodárskej činnosti realizovať súbor opatrení
na zvýšenie účinnosti protieróznej a protideflačnej funkcie lesných porastov
Lesné porasty s dominantnou funkciou vodohospodárskou:
Týmito sú lesné komplexy v okolí Budičského mlynu, v SZ susedstve intravilánu Tŕnia
a lesy Skalnej doliny, celý lesný komplex v južnej časti k. ú. Tŕnie.
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vo vyčlenených lesných porastoch dodržiavať súbor opatrení na zlepšenie
kvalitatívneho a kvantitatívneho účinku vodohospodárskej funkcie lesných porastov.
Územný plán navrhuje rešpektovať miestne biocentrá a biokoridory, najmä brehové porasty
vodných tokov (z dôvodu zachovania ekologickej stability územia).
Odporúčané opatrenia:
 zabrániť ďalšej fragmentácií územia
 na lesnom pôdnom fonde postupne meniť (dlhodobo) drevinové zloženie existujúcich
monokultúr na porasty blízke štruktúrou a druhovou skladbou prirodzeným lesom
s cieľom zvýšenia odolnosti voči imisiám
 v lesných komplexoch (lesy ochranné) dodržať legislatívne platné štatutárne podmienky
 revitalizovať a rekonštruovať pôvodné brehové porasty všetkých tokov v riešenom území,
eliminovať ich znečistenie TKO a splaškami najmä v úsekoch v sídle a jeho blízkosti,
obmedziť ich neprirodzenú reguláciu
 striktne zachovať základný rámec priestorovej organizácie prvkov krajinnej štruktúry ako
predpokladu udržania dostatočného supňa ekologickej stability, čo platí aj pre ich funkčné
využívanie (zachovať a udržiavať súčasný stav)
 zabrániť
ďalšiemu
postupu
sukcesie
drevín
zabezpečením
pravidelného
obhospodarovania lúčnych biotopov kosbou alebo pastvou na princípoch správnej
poľnohospodárskej praxe
 vylúčiť aplikáciu chemických látok
 orné pôdy obhospodarovať (orať, siať) po vrstevnici, zabrániť ďalšiemu odvodneniu
 zachovať alebo obnoviť poloprirodzené zloženie lúčnych porastov
 zachovať, posilniť a ošetrovať
poľnohospodárskych plochách

súčasnú

rozptýlenú

krajinnú

vegetáciu

na

Chránené biotopy:
V riešenom katastrálnom území evidujeme nasledujúce chránené biotopy:
Lk1

Nížinné a podhorské kosné lúky

Lk3

Mezofilné pasienky a spásané lúky

Ls1.3

Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

Ls1.4

Horské jelšové lužné lesy

Ls2.1

Dubovo-hrabové lesy karpatské

Ls2.2

Dubovo-hrabové lesy panónske

Ls3.1

Teplomilné submediteránne dubové lesy

Ls4

Lipovo-javorové sutinové lesy

Ls5.1

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Chránené biotopy na PPF boli určené na základe mapovania travinnej vegetácie
Slovenska, ktoré vykonával inštitút DAPHNE v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR
v rokoch 1999 – 2006. Údaje z mapovania v predmetnom území sú z rokov 2004 a 2005. Pre
objektívne posúdenie súčasného stavu travinnej vegetácie (degradácia, rudealizácia) a s tým
súvisiaceho overenia prítomnosti chránených biotopov by bolo potrebné preverenie
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uvedených biotopov na konkrétnej lokalite počas aktuálneho vegetačného obdobia
(najvhodnejšie v máji až júli). Rovnako by sa uskutočnilo preverenie reálneho výskytu
chránených druhov, ktoré boli na lokalite zaznamenané.
Chránené biotopy na LPF sú určené podľa podkladov bývalého Lesprojektu vo
Zvolene.
B.21. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
B.21.1. Regionálne dopravné vzťahy
Obec má výhodnú polohu voči dopravnému koridoru nadregionálneho významu. Okresné
mesto Zvolen je významným dopravným uzlom, ktorým prechádzajú dôležité cestné
a železničné dopravné koridory.
Obec leží 5,0 km od hlavnej dopravnej trasy celoštátneho až medzinárodného významu je to
cesta č. I/50 Trenčín – Zvolen – Lučenec – Košice, resp. rýchlostná komunikácia R1, ktorá je
súčasne medzinárodný ťah E 571 Bratislava – Banská Bystrica v kategórii štvorpruhovej
smerovo rozdelenej komunikácie R 22,5/80(100). Obec Tŕnie je pripojená na tento koridor
cestou III/05086.
Doprava železničná
Cez riešené územie železničná trať neprechádza, najbližšia trať je v Budči – dvojkoľajná
elektrifikovaná železničná trať č. 150 Nové Zámky – Zvolen.
Prepravné vzťahy
V riešenom území sa výrazne uplatňuje všeobecný trend uprednostňovania individuálnej
automobilovej dopravy pred ostatnými druhmi dopravy.
B.21.2. Cestné komunikácie
Obec je na nadradený komunikačný systém napojená prostredníctvom regionálnej
cesty tretej triedy č. III/05086, (Budča -Tŕnie- Železná Breznica – Hronská Breznica) ktorá sa
v Budči pripája na štát. cestu I/50. Cesta č. III/05086 plní funkciu obslužnej komunikácie.
Komunikačný systém dopĺňa sieť obslužných komunikácií. Zaťaženie komunikačnej siete je
sčasti z tranzitu, sčasti z dopravy zdrojovej a cieľovej obyvateľov, resp. zo zásobovania.
Z ťažkej dopravy sú to len prejazdy poľnohospodárskych a lesných mechanizmov, zvážanie
dreva ťažkými vozidlami z lesa. V obci je 6,8 km miestnych komunikácií.
V lokalite pri existujúcom vodojeme, je pozdĺžny profil cesty III/05086 kritický, preto by
bolo ideálne tento úsek presmerovať tak, aby spĺňal podmienky technických noriem. Tým by
sa zlikvidoval rizikový bod v zimnom období.
Územný plán alternatívne rieši presmerovanie trasy popod vodojem cez plochu
novonavrhovanej výstavby rodinných domov. V prípade ponechania exisujúcej polohy
navrhujeme niektoré úseky nad vodojemom riešiť v plynulejšej trase (viď. Výkresová časť).
V prieťahu zastavaným územím je funkčné zaradenie cesty III/05086 ako miestna
komunikácia zberná tr. B2 (STN 736110). V niektorých úsekoch existujúca zástavba
zabraňuje dodržať toto šírkové usporiadanie.
Na komunikáciu zbernú vyúsťujú komunikácie triedy C2, C3 a D1 obslužné.
Komunikácie triedy C3 pokračujú za hranicu zastavaného územia ako komunikácie účelové.
Funkcia prístupová sa tu prelína s funkciou poľných, resp. lesných ciest.
Všetky miestne komunikácie svojim šírkovým usporiadaním nespĺňajú technické podmienky
minimálnych kategórií v zmysle STN. Vzhľahom na veľmi nízku intenzitu dopravy sídla
súčasné šírky komunikácií vyhovujú.
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Kvalita komunikácií:

Povrch vozoviek miestnych komunikácií okrem cesty III/05086 je prevažne v zlom
technickom stave. Vozovky sú nedostatočne odvodnené, povrchy sú prevažne rozbité, a tým
aj prašné.
Intenzita dopravy na ceste III/05086 v riešenom území nebola zisťovaná. Premávka na ceste
je nízka. Kategória cesty, aj keď je v niektorých úsekoch pod normu minimálneho šírkového
usporiadania, vyhovuje svojej funkcii.
Ochranné pásma cestné

Cesta III/05086 20 m od osi vozovky mimo zastavanú časť obce.

B.21.3. Návrh dopravy, funkcia a kategorizácia ciest
Riešenie dopravy v zastavanej časti obce
Komunikácie zberné
Prieťah cesty III/05086 zostane naďalej dopravnou osou obce. V zastavanej časti
obce Tŕnie bude plniť funkciu zbernej komunikácie tr. B2. Trasovanie v lokalite pri
existujúcom vodojeme, kde je pozdĺžny profil komunikácie kritický, je riešená možnosť tento
úsek presmerovať tak, aby spĺňal podmienky technických noriem. Tým by sa zlikvidoval
rizikový bod v zimnom období. Územný plán alternatívne rieši presmerovanie popod vodojem
cez plochu novonavrhovanej výstavby rodinných domov. V prípade ponechania exisujúcej
trasy navrhujeme niektoré úseky nad vodojemom riešiť v plynulejšej trase (viď. Výkresová
časť). Tento úsek je navrhovaný s funkciou zbernej komunikácie tr. B2.
Komunikácie zberné v nových lokalitách sú navrhnuté v min. kategórii MZ 8/50 (STN
736110). V prieťahu zastavaným územím je navrhované šírkové usporiadanie v kategórii
MZ 8,5 (8,0)/50, resp. MOK 7,5/40.
Komunikácie obslužné tr. C2, C3 a D1
Súčasná sieť obslužných komunikácií zostane nezmenená. Bude vyžadovať spevnenie
povrchov na bezprašné komunikácie a kategorizáciu. Nové obslužné komunikácie bude
potrebné vybudovať pre prístup k novým objektom IBV, vo funkčnej triede C3 a D1.
Kategórie obslužných komunikácií navrhujeme: MO 7/40, MOK 7,5/40, MOK 4/30.
Miestne komunikácie účelové
Reliéf terénu v zastavanej časti obce, vzhľadom na dopravné zaťaženie neumožňuje
budovanie prekládky dopravy do inej polohy. Trasy ostávajú v nezmenenej polohe.
Nároky statickej dopravy
Parkoviská pre odstavenie osobných áut
v nasledovných počtoch:

v jednotlivých lokalitách budú potrebné

 Obecný úrad + Detský domov + Materská škola

4 – 6 park. miest

 Obchod Jednota + pohostinstvo 3 – 5 park. Miest
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Lokalita N 22 - parkovisko pre športový areál s navrhovanou plochou pre 10 – 14 park.
miest pre osobné vozidlá + parkovanie pre 2 autobusy
Lokalita N 28 - parkovisko pre športový areál v osade Kašova Lehôtka s navrhovanou
plochou pre cca 35 park. miest pre osobné vozidlá.
Lokalita N 29 - parkovisko pre športový areál v osade Kašova Lehôtka s navrhovanou
plochou pre cca 15 park. miest pre osobné vozidlá.
Lokalita N 30 - parkovisko pre športový areál v osade Kašova Lehôtka s navrhovanou
plochou pre cca 33 park. miest pre osobné vozidlá.
Lokalita N 34 - parkovisko pre športový areál v osade Budička s navrhovanou plochou pre
cca 12 park. miest pre osobné vozidlá.
Ostatné potrebné plochy pre parkovanie budú na súkromných pozemkoch (pri objektoch
nezávadnej výroby a na pozemkoch pre výstavbu rodinných domov) a pri navrhovaných
bytových domoch.
Každý rodinný dom bude mať riešené garážovanie – minimálne prekrytý prístrešok.
B.21.4. Doprava autobusová
Hromadná preprava osôb je zabezpečená prímestskou autobusovou dopravou, ktorú
zabezpečuje SAD Zvolen.
Do obce premávajú linky 611 405 37, 611 405 9.
Linky prechádzajú po ceste III/05086 so zastávkou Tŕnie, Budička, Kašova Lehôtka.
Autobusové zastávky pokrývajú dochádzkové vzdialenosti. V novonavrhovanej lokalite pre
výstavbu rodinných domov navrhujeme ďalšiu autobusovú zastávku.
B.21.5. Nemotoristická doprava
Pešia doprava - Východisková charakteristika
Existujúci reliéf obce vytvoril zaujímavý systém pešieho prepojenia, smerom ku kostolu, ktorý
spája jednotlivé body chodníkmi trasovanými medzi domami a oplotením pozemkov.
Návrh:
 Existujúce pešie chodníky povrchovo upraviť.
 Zabezpečiť výstavbu pešieho chodníka v úseku existujúceho centra (od autobusovej
zastávky
východne v smere k obecnému úradu a západne smerom k bývalému
obecnému úradu), taktiež smerom k športovému areálu
Turistické trasy
Existujúce turistické trasy sú napojené na systém turistických chodníkov. Územný plán
nenavrhuje ich rozšírenie.
Doprava cyklistická

Na riešenom území navrhujeme časť trasy, ktorá tvorí Cyklotrasu Zvolenskeho štvorlistka –
mapa v prilohe. Táto trasa má pokračovanie v oboch smeroch a spaja turistické atraktivity
(Zvolen - Kováčová – Turovský háj – Turová – Tŕnie – Budička – Hrabiny – Ostrá Lúka –
Zvolen).
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B.22. NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA
B.22.1. Vodné hospodárstvo - zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou
Súčasný stav
V riešenom území sa nachádza jadrová obec Tŕnie a osady Budička a Kašova Lehôtka.
Všetky tri sídelné jednotky majú vybudovaný vlastný vodojem s pôvodne vlastnými zdrojmi.
Zásobovanie vodou v obci Tŕnie
Pôvodne bol v obci Tŕnie vybudovaný miestny obecný vodovod, cez ktorý bola pitnou
a úžitkovou vodou zásobovaná takmer celá obec. Na hranici zastavanej časti nad obcou bol
vybudovaný akumulačný vodojem, do ktorého bola privedená voda z troch
vlastných vodných zdrojov. Tento systém nedostatočne fungoval (slabá kapacita zdrojov)
a tak došlo k provizornému technickému riešeniu. Do rozvodného potrubia bolo napojené
prívodné potrubie z Pohronského skupinového vodovodu, čím bol zásobovaný akumulačný
vodojem.
Vodovodné rozvody sú v dobrom technickom stave.
Koncepcia riešenia
Koncepcia zásobovania vodou v obci Tŕnie (okrem osád) je založená na princípe:


Zdroj vody bude Pohronský skupinový vodovod



Akumuláciu budú tvoriť 2 vodojemy – existujúci vodojem (100 m3)
– navrhovaný nový vodojem (150 m3)



Zásobovanie vodou bude realizované v dvoch tlakových pásmach

Bilancia pitnej vody
Bilancia je spracovaná aproximatívne pre 2 tlakové pásma
1.

tlakové pásmo – z existujúceho vodojemu (100 m3) na kóte 498 m.n.m.
v súčasnosti vodojem zásobuje z 371 obyvateľov cca 330
v návrhu z tohoto vodojemu bude zásobovaná nižšie položená časť existujúcej
obce (okrem cca 30 domov), lokality v prelukách a nové plochy popri ceste na
Budičku.
Kalkulovaný počet obyvateľov:

Z existujúceho stavu spolu:
Z nových lokalít (N1-N8): 58 bj x 3
Spolu:

371 obyvateľov

súčasný stav

- 90 ob.

z 30 domov

- 20 ob.

z Budičky

- 20 ob.

z Kašovej Lehôtky

241 ob.
+174 ob
415 obyvateľov

Výpočet potreby pitnej vody:
Potreba pitnej a úžitkovej vody pre súčasný stav i výhľadové roky 2025 a 2035 je vyčíslená
v zmysle platnej vyhlášky MŽP SR 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 kanalizácii.
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Výpočet potreby vody pre je spracovaný do nasledovnej tabuľky:
Qd= priemerná potreba (m3/deň)

Počet
obyvateľov

Rok

2008
súčasnosť
2035
Návrh

Obyvatelia

Základná
vybavenosť

spolu

350

47,25

8,48

55,73

415

56,025

11,00

67,025

Qd
Spolu
(l/s)

Qdmax=
maximálna
potreba

Ročná
potreba
(m3/rok)

(m3/deň)

(l/s)

0,645

111,46

1,29

20.341,45

0,776

134,05

1,55

24.464,125

Krytie potreby vody pre 1. tlakové pásmo – vodné zdroje:
Obec Tŕnie bude zásobovaná z prívodného potrubia Pohronského skupinového vodovodu
Akumulácia vody - vodojem:
Akumulácia vody pre 1. tlakové pásmo obce Tŕnie bude zabezpečená v existujúcom
akumulačnom vodojeme (Tŕnie 1x100 m3).
Posúdenie akumulácie:
Rok

Maximálna
denná potreba
vody
(m3/deň)

Potreba akumulácie [m 3] vodojem 100 m3
pri 60 %

pri 100 %

Zabezpečenie
akum. v %

2008
súčasnosť

111,46

66,876

111,46

89,72

2035
návrh

134,05

80,430

134,05

74,60

Poznámka

V zmysle STN 75 5302 „Vodojemy“ existujúci vodojem (Tŕnie 1x100 m 3) spolu objem 100 m3
bude spĺňať požiadavku pre navrhované 1. tlakové pásmo minimálnej akumulácie vody – 60
% maximálnej dennej potreby vody aj pre návrhový rok 2035, aj pra dlhodobejší výhľad.

2.

tlakové pásmo – z navrhovaného vodojemu (150 m3) na kóte 553 m n.m.
v návrhu z tohoto vodojemu bude zásobovaná vyššie položená časť existujúcej obce
(cca 30 domov) a lokality novonavrhovanej individuálnej bytovej výstavby v lokalite
„nad kostolom“ (N8-N14).
Kalkulovaný počet obyvateľov:

Spolu:

420 obyvateľov

140 bj lokality N8 – N14

+90 ob.

z 30 domov exist. zást.

510 obyvateľov

Výpočet potreby pitnej vody:
Potreba pitnej a úžitkovej vody pre výhľadové roky 2025 a 2035 je vyčíslená v zmysle platnej
vyhlášky MŽP SR 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 kanalizácii.
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Výpočet potreby vody je spracovaný do nasledovnej tabuľky:

Rok

Qd= priemerná potreba (m3/deň)

Počet
obyvateľov

Obyvatelia
2035
Návrh

*

510

68,85

Základ. VýroVyb.
ba*
5,00

4,26

spolu
78,11

Qd
spolu
(l/s)
0,904

Qdmax=
maximálna
potreba
(m3/deň)

(l/s)

156,22

1,808

Ročná
potreba
(m3/rok)
28.510,15

Vo výrobe sa navrhujú celkom 4 zariadenia s predpokladanom počtom 20 pracovných miest

Qd1 = 20 zamestnancov. 120,0 l/os/deň = 2400 l/deň = 2,4 m 3/deň = 0,55 l/s

Formátované: Písmo: Nie je Kurzíva, Bez podčiarknutia,
Farba písma: Automaticky

Qd2 = Qd.kd = 2400 l/deň . 2 = 4800,00 l/deň = 4,80 m3/deň = 0,110 l/s

Formátované: Farba písma: Automaticky

Qd = Qd2 . 324 prac. dní = 4,8 m3/deň . 324 = 1555,2 m3/rok

Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky

Qd priemerné = Qd : 365 = 1555,2 : 365 = 4,26 m3/deň

Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky
Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky
Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky

Krytie potreby vody pre 2. tlakové pásmo – vodné zdroje:

Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky

Obec Tŕnie bude zásobovaná z prívodného potrubia Pohronského skupinového vodovodu

Formátované: Farba písma: Automaticky

Akumulácia vody - vodojem:

Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky

Akumulácia vody pre 2. tlakové pásmo obce Tŕnie bude zabezpečená v navrhovanom
akumulačnom vodojeme.

Formátované: Bez podčiarknutia, Farba písma: Automaticky

Posúdenie akumulácie:
Rok
2035
návrh

Maximálna
denná potreba
vody
(m3/deň)
156,22

Potreba akumulácie [m 3] vodojem 150 m3
pri 60 %

pri 100 %

Zabezpečenie
akum. v %

93,732

156,22

96,02

Poznámka

V zmysle STN 75 5302 „Vodojemy“ navrhovaný vodojem (1x150 m3) spolu objem 150 m3
bude spĺňať požiadavku pre navrhované 2. tlakové pásmo minimálnej akumulácie vody – 60
% maximálnej dennej potreby vody aj pre návrhový rok 2035, aj pra dlhodobejší výhľad.
Zásobovanie vodou v osade Budička
V osade je vybudovaný zásobný vodojem, do ktorého je z vodných zdrojov privedená voda.
Odtiaľ je rozvodným potrubím zásobovaná vodou celá osada. Vodné zdroje sú
nedostatočné, preto je potrebné priviezť vodu prívodným potrubím zo zdroja – z
Pohronského skupinového vodovodu.
Vodojem má kapacitu 50 m3, ktorá je postačujúca pre súčasnosť a navrhovaný rozvoj.
Zásobovanie vodou v osade Kašova Lehôtka
V osade je vybudovaný zásobný vodojem, do ktorého je z vodných zdrojov privedená voda.
Odtiaľ je rozvodným potrubím zásobovaná vodou celá osada. Vodné zdroje sú
nedostatočné, preto je potrebné priviezť vodu prívodným potrubím zo zdroja – z
Pohronského skupinového vodovodu.
Vodojem má kapacitu 50 m3, ktorá je postačujúca pre súčasnosť a navrhovaný rozvoj.
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V zmysle STN 92 0400 „Požiarna bezpečnosť stavieb“ budú na vonkajšom verejnom
vodovode osadené nadzemné požiarne hydranty o potrebnej dimenzie DN 80 mm.
Celý navrhovaný verejný vodovod je možné špecifikovať ako verejnoprospešnú stavbu.
Priestorová úprava uloženie vo verejných plochách, ako aj križovania a súbehy podzemných
vedení musí vyhovovať normám STN 73 6005, STN 73 6822.
Vodovodnú sieť navrhujeme uložiť vo verejných priestranstvách ciest a zelene.
Pri riešení rozvodnej siete pitnej vody musia byť splnené požiadavky noriem STN 73 6005
a 73 6822.
V priečnom reze komunikácií je nutné vyhľadovo uvažovať s umiestnením vodovodu,
splaškovej kanalizácie, prípadne samostatnej dažďovej kanalizácie. Musí byť riešená
v súlade s STN 73 6620.
Je potrebné dbať na ochranu vodárenských zdrojov podzemných vôd v zmysle zákona č.
364/2004 Z. z. a náväzných nariadení.

B.22.2. Vodné hospodárstvo - odkanalizovanie a likvidácia odpadových vôd
Súčasný stav;
V riešenom území sa nachádza jadrová obec Tŕnie a osady Budička a Kašova Lehôtka. Ani
jedna z týchto troch sídelných jednotiek nemá vybudovaný systém kanalizácie resp. čistenie
odpadových vôd.
Kanalizácia a ČOV v obci Tŕnie
Obec Tŕnie nemá ešte v súčasnosti vybudovanú verejnú kanalizáciu. Odpadové vody sú
v súčasnosti zachytávané v domových žumpách, septikoch, alebo sú priamo vypúšťané do
miestnych tokov a cestných rigolov. Takýto spôsob odvádzania odpadových vôd je
nevyhovujúci, lebo spôsobuje hygienické závady v obci a znečisťovanie miestnych vodných
tokov.
Dažďové odpadové vody sú odvádzané len povrchovo jestvujúcimi nespevnenými a
čiastočne upravenými rigolmi až do jestvujúcich miestnych tokov.
V obci Tŕnie je potrebné vybudovať verejnú kanalizáciu. Celková koncepcia odkanalizovania
obce je navrhnutá ako systém s vybudovaním delenej kanalizácie.
Splašková kanalizácia je navrhovaná, ako gravitačná v celom rozsahu pre celú jestvujúcu a
navrhovanú zástavbu obce.
Navrhovaná stoková sieť bude zaústená do čistiarne odpadových vôd s kapacitou pre 1000
ekvivalentných osôb.
Výstavba ČOV (aj malých domových) a kanalizačných sietí podlieha v zmysle Zákona č.
391/2000 Z.z. povinnosti zisťovacieho konania na posudzovanie vplyvov na životné
prostredie. Toto zabezpečuje investor v zámere vo fáze územného a stavebného konania.
Dažďové odpadové vody sú v súčasnosti z celej jestvujúcej zástavby obce odvádzané len
povrchovo a to vybudovanými spevnenými i zemnými povrchovými rigolmi, či priekopami,
ktoré sú zaústené do miestnych tokov. Tento systém naďalej ostane, s tým, že dažďové vody
na pozemkoch budú zachytávané do nepriepustných nádrží, odkiaľ bude voda používaná na
polievanie.
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Množstvo odpadových vôd

Splaškové odpadové vody a vstupné údaje pre ČOV
Množstvo splaškových odpadových vôd sme stanovili z výpočtu pitnej vody
Výpočet – vyčíslenie produkcie splaškových vôd je prevedené v zmysle platnej STN 756101
– „Stokové siete a kanalizačné prípojky“ na základe výpočtu potreby vody:

Qd= priemerná potreba (m3/deň)
Počet

Rok

obyvateľov

2035

925

Návrh

Základná
Obyvatelia vybavenosť spolu
+ výroba
124,875

20,26

Qdmax=
maximálna
potreba

Qd
Spolu
(l/s)

145,135 1,68

Ročná
potreba

(m3/deň) (l/s)

(m3/rok)

290,27

52 974,64

3,36

Návrh

Popis

rok 2035
Počet obyvateľov
= E.O.
M.j.
Qsplaškové
denné = Qp
(priemerný denný
prietok)
Qsplaškové
denné max. = Qm
(maximálný denný
prietok)
Qsplaškové
denné min. =
Qmin.*
(priemerný denný
prietok)
Qsplaškové ročné
= Qr
(ročný prietok)

925
l/deň

m3/deň

l/s

145.135

145,135

1,68

290.270

290,27

3,36

87.081

87,081

1,008

-

52 974,64

-

Poznámka

3

m /rok

*Qmin. = Qp . 0,60

Odvádzanie priemyselných odpadových vôd produkovaných z výrobných činností pred
zaústením do verejnej stokovej siete umožniť len za predpokladu ich predčistenia v zmysle
príslušných predpisov určených prevádzkovým poriadkom.
Navrhované plochy pre nezávadnú výrobu južne od arálu poľnohospodárskeho družstva
budú mať samostatné čistenie odpadových vôd, ktoré bude osobitne zhodnotené podľa
podmienok výroby, ktoré sa v súčasnosti nedajú odhadnúť.
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V osadách Kašova Lehôtka, Budička, Hrabiny budú splaškové vody odvedené do
nepriepustných žúm a odtiaľ vyvážané do čističky odpadových vôd.
B.22.3. Zásobovanie elektrickou energiou
V katastrálnom území Tŕnie plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.,
výhľadovo výstavbu nového 2x400 kV vedenia PVE Ipeľ- Medzibrod – Horná Ždaňa, ktorého
koridor prechádza juhozápadným okrajom k.ú.
SÚČASNÝ STAV V ZÁSOBOVANÍ ELEKTRICKOU ENERGIOU:
Obec Tŕnie je zásobovaná el. energiou z VN 22 kV vzdušnej linky č.303 Vedenie je
prevedené AlFe lanom s prierezom 3 x 120 mm2. VN vzdušná sieť je trasovaná ako
juhozápadná tangenta obce.
Od tejto linky
staniciam:

sú prevedené odbočky

k piatim stĺpovým

transformačným

T1

400 kVA

v strede obce

T2

400 kVA

vo východnej časti obce (vedľa cesty smer Kašova Lehôtka)

T3

250 kVA

v osade Budička

T4

250 kVA

v osade Hrabiny

T5

250 kVA

v osade Kašova Lehôtka.

Transformačné stanice sú stĺpové vystrojené transformátormi s prevodom 22/0,4 kV. Ďalšie
výkonové zaťaženie jestvujúcich trafostaníc, je možné len po zvýšení výkonov jestvujúcich
transfotmátorov,
Súčasná energetická náročnosť:
 Bytový fond - 179 bj

Pb = 179. β. Pb1bjkW = 179. 0,3. 8,00 kW = 429,6 kW  450 kW

 Občianska. vybavenosť

Pb.ov  130 kW

 Celková existujúca náročnosť

Pb = 580 kW

Technické podmienky:
Elektrická sieť:
 VN

3 str. 50 Hz; 22 kV // IT

 NN

3PEN str. 50 Hz; 400/230 V // TN-C

 VO

3PEN str. 50 Hz; 400/230 V // TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom - STN 33-2000-4-41:
VN

- ochrana v normálnej prevádzke: izolovaním, krytmi, zábranami, polohou
- ochrana pri poruche: samočinným odpojením od napájania v sieti IT

NN, VO - ochrana v normálnej prevádzke: izolovaním, krytmi, zábranami, polohou
- ochrana pri poruche: samočinným odpojením od napájania v sieti TN
Zaradenie EZ do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 718/2002
Z.z.:
 vzdušné a káblové rozvody VN, trafostanice

- skup. A
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 vzdušné a káblové rozvody NN a VO

- skup. B

Ochranné pásma:
ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:

od 1 kV do 35 kV vrátane:
pre vodiče bez izolácie 10 m, v súvislých lesných priesekoch 7 m
pre vodiče so základnou izoláciou 4 m, v súvislých lesných priesekoch 2 m
pre zavesené káblové vedenie 1 m

od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m

od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m

od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m

nad 400 kV 35 m
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z.,
§ 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2
m
Stožiarové trafostanice - ochranné pásmo 10 m
Káblové rozvody VO - ochranné pásmo 1 m od kraja kábla
Pôvodné technické riešenie
Transformačné stanice sú stĺpové. Ďalšie výkonové zaťaženie vyplývajúce z nárastu
energetickej náročnosti, je možné po ich rekonštrukcii.
Od trafostaníc sú vedené sekundárne vzdušné siete NN 3x400/230V realizované holými
vodičmi 4xAlFe do 70 mm2 z ktorých sú napojené jednotlivé jestvujúce odberné miesta.
Verejné osvetlenie je riešené výbojkovými svetelnými miestami osadenými na betónových
resp. drevených podperných bodoch spoločných so sekundárnou sieťou NN. Rozvod VO je
realizovaný vodičom AlFe do 25 mm2.
Návrh zásobovania elektrickou energiou
Nárast energetickej náročnosti:
1. etapa
bytový fond – prírastok 130 bj (navrhovaná výstavba 125 b.j., prírastok bytov rekonštrukciou 5 b.j.)
Pb.130bj = 130. β. Pb.1bjkW = 130. 0,3. 11,00 kW = 429,00 kW  440 kW
predpoklad 5 bj s elektrickým vykurovaním ... Pb.eh

= 5. Peh.1bj  5. 15kW = 75 kW

občianska vybavenosť

Pb.ov

 50 kW

podnikateľská činnosť

Pb.p

 80 kW

verejné osvetlenie

Pvo

 10 kW

Celkový nárast 1. etapa

Pb. 1.et = 655 kW

2. etapa
bytový fond – prírastok 94 bj

(navrhovaná výstavba 90 b.j., prírastok bytov rekonštrukciou 4 b.j.)

Pb.94 bj = 94. β. Pb.1bjkW = 94. 0,3. 11,00 kW = 310,2 kW  320 kW
predpoklad 5 bj s elektrickým vykurovaním ... Pb.eh

= 5. Peh.1bj  5. 15kW = 75 kW
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občianska vybavenosť

Pb.ov

 20 kW

podnikateľská činnosť

Pb.p

 40 kW

verejné osvetlenie

Pvo



Celkový nárast 2. et

Pb. 1.et = 460 kW

Celkový nárast 1.+2. et.

Pbn+

5 kW

= 1.115 kW

Celková náročnosť po navýšení - Pb.celk. (exist. + nárast) = 580 + 1.115 = 1 695 kW
Pokrytie energetickej potreby je navrhované rekonštrukciou stávajúcich trafostaníc so
zvýšením kapacity.
Pre ďalší rozvoj sa navrhujú dve kioskové trafostanice TN v lokalite za kostolom s kapacitou
2 x 400 kVA.
Technické riešenie
Sieť NN:
Novonavrhované objekty IBV, nové objekty pre podnikanie a objekty občianskej vybavenosti
budú napojené z novorealizovanej káblovej siete NN, ktorá bude napojená po rekonštrukcii
trafostaníce T2 VN káblovou prípojkou. Prechody zo vzdušnej siete, vzájomné prepojenie a
odbočky káblových vetiev bude realizované v poistkových skriniach VRIS a PRIS. Káblová
sieť bude realizovaná káblami 1-AYKY4x150 resp. 1-AYKY4x240. Káble budú vedené mimo
komunikácií, pri križovaní komunikácií budú uložené v káblových chráničkách. V miestach
súbehu budú káble VO uložené v spoločných ryhách s NN sieťou.
Jednotlivé objekty budú napojené presľučkovaním cez prípojkové skrine a jednotlivé
elektromerové skrine budú osadené do oplotenia objektov prístupné z verejného
priestranstva
Verejné osvetlenie:
Verejné osvetlenie v častiach kde je vzdušná NN sieť zostane v pôvodnom technickom
riešení, t.j. výbojkové na podperných bodoch NN siete.
V novonavrhovaných lokalitách bude VO výbojkové na oceľových stožiaroch, rozvod VO
bude realizovaný káblami 1-AYKY4Bx10. VO bude ovládané centrálnym impulzom
pôvodného verejného osvetlenia obce.
Rozmiestnenie transformačných staníc, konfigurácia VN rozvodov s udaním kapacít a
ochranných pásiem je zrejmá z grafickej časti riešenia.
Zásady zásobovania elektrickou energiou
Analýzou súčasného stavu v zásobovaní elektrickou energiou a predpokladaným nárastom
spotreby EE v riešenom území bude nutné:
 rekonštruovať jestvujúce trafostanice T1 T2 T3 a T4
 sekundárnu sieť NN realizovať zemnými káblami 1-AYKY4x do 250mm2 uloženými v
káblových ryhách popri cestných a peších komunikáciách, kde sa budú jednotlivé objekty
napájať zasľučkovaním cez prípojkové skrine s možnosťou dosiahnutia dvojcestného
zásobovania a zálohovania v prípade poruchy vedenia
 sekundárna NN sieť, kapacita, dimenzie káblových vedení, výpočty siete riešiť v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie pre jednotlivé lokality podľa platných predpisov a
technických noriem
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 všetky ďalšie projektové riešenia musia byť konzultované s príslušnými správcami
elektrických silnoprúdových a slaboprúdových sietí a ich požiadavky musia byť
bezpodmienečne dodržané.
B.22.4. Zásobovanie zemným plynom
Obec je v súčasnosti plynofikovaná na 90 %. Napojená je na VTL plynovod, v katastrálnom
území Budča z regulačnej stanice VTL/STL. Prívodné potrubie z regulačnej stanice je DN
200, rozvody v obci sú DN 50 – 200.
Novonavrhované lokality budú napojené na jestvujúce rozvody plynu.
V obci sa nachádza miestna sieť STL plynovodov z LPE o tlakovej úrovni 0,4MPa. Trasy sú
vedené prevažne okrajom miestnych komunikácií.
Osady Budička a Kašova Lehôtka nebudú plynofikované, kvôli predpokladanému malému
odberu.
Zemný plyn bude slúžiť na vykurovanie, prípravu TÚV a varenie.

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv
Bv

3 bj
2 bj
1 bj
15 bj
3 bj
16 bj
11 bj
5 bj
20 bj
16 bj

N11

1

Bv

9bj

N22

1

Kapacity
OV

Hodinová
potreba

Ročná
potreba ZP
m3

Dĺžka
nového
plynovodu
m

Počet
prípojok
ks/m

9,9
6,6
3,3
49,5
9,9
48,0
36,3
16,5
66,0
52,8

6
4
2
30
6
32
22
10
40
32

10.500
7.000
3.500
52.500
10.500
56.000
38.500
17.500
70.000
56.000

jestvujúci
60
jestvujúci
200
30
80
120
25
90
150

3/45
2/14
1/40
15/105
3/35
4/32
11/77
5/50
20/140
16/112

29,7

18

31.500

140

9/63

10

378.000

200

4/32

731.500 m3

1.095 m

92/745

Počet
obyvateľov

Počet bytov

Funkčné
Využitie

Etapa

Číslo
Sektora

Potreby zemného plynu – I. Etapa

nezávadná
výroba
4 zariadenia

VN

103 bj+4 zariadenia výroby

Spolu

212

Počet regulátorov je uvažovaných 95 ks, počet plynomerov 107 ks, veľkosti do 6 m3

Počet bytov

Počet
obyvateľov

N12

2

Bv

22 bj

72,6

44

77.000

160

22/154

N13

2

Bv

44 bj

145,2

88

154.000

250

44/308

N14

2

Bv

24 bj

79,2

84.000

170

24/168

580 m

90/630

Spolu

Etapa

Hodinová
potreba

Číslo
Sektora

Funkčné
Využitie

Potreby zemného plynu – II. Etapa

90 bj

Kapacity
OV

48
180

Ročná
potreba ZP
m3

315 000 m3

Dĺžka
nového
plynovodu
m

Počet
prípojok
ks/m
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Počet regulátorov je uvažovaných 90 ks, počet plynomerov 90 ks, veľkosti do 6m3
Lokality v osadách Kašova Lehôtka a Budička nebudú plynofikované
Celkom spolu 1.etapa, 2.etapa byty + výroba hod. odber ZP 392 m3/hod.,
ročná spotreba 1.046.500 m3/rok.

B.23. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
B.23.1. Ochrana pôdy
V poľnohospodárstve je potrebné zabezpečiť skládky dusíkatých hnojív (močovka) i vápna
(často používaných pri stavbe rôznych objektov) pred splachom do vodných tokov. Na
poliach nehnojiť močovkou v období pretrvávajúcich výdatných dažďov (náhle splavy
dusičnanov zo svahov do tokov). V prípade chemického ničenia hlodavcov používať
moderné, overené prostriedky, ktoré nie sú nebezpečné pre ryby a iné vodné živočíchy.
Rešpektovať navrhnuté opatrenia na elimináciu pôdnej erózie na poľnohospodárskom
pôdnom fonde.
B.23.2. Ochrana vôd
Odkanalizovanie novo navrhovaných funkčných plôch a likvidáciu odpadových vôd riešiť
v centrálnej čistiarni odpadových vôd. Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd musí
zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. a NV
SR č. 296/2005, ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd, vrátane
podmienok pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku.
Odstrániť zdroje znečisťovania povrchových a spodných vôd.
Nové prevádzky ako aj nové spevnené plochy pre dopravu navrhovať s ohľadom na
zachytávanie ropných látok.
Územný plán stanovuje v rámci rozvoja obce postupovať v súlade s Vodným zákonom
č.364/2004 Z.z., ktorý vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových
a podzemných vôd, vrátane vodných ekosystémov. Tento zákon upravuje práva a povinnosti
fyzických a právnych osôb k povrchovým a podzemným vodám pri ich ochrane
a hospodárnom využívaní.
B.23.3. Ochrana ovzdušia
V k.ú. obce Tŕnie nie sú evidované žiadne zdroje znečistenia ovzdušia. Znečistenie ovzdušia
spôsobené diaľkovým prenosom imisií nie je možné na lokálnej úrovni ovplyvniť.
K zlepšeniu čistoty ovzdušia prispeje zmena palivovej základne z tuhých palív na plyn –
ďalšia plynofikácia obce v nových lokalitách.
B.23.4. Odpadové hospodárstvo
Obec je v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. zodpovedná za nakladanie a
likvidáciu komunálneho a drobného stavebného odpadu ktorý vzniká na území obce.
Problematiku odpadového hospodárstva podrobne rieši Program odpadového hospodárstva
obce Tŕnie, vypracovaný v zmysle vyhlášky č. 283/2001 Z. z. v nadväznosti a v súlade s
Programom okresu Zvolen. Odpad z obce je tvorený prevažne odpadom vyprodukovaným z
domácností a ďalším odpadom podobným domovému odpadu z prevádzok v obciach.
Významný podiel produkovaného odpadu predstavuje odpad z verejných priestranstiev. V
obci sa v roku 2009 vyprodukovalo 138 t komunálneho odpadu, z ktorého sa využilo 8 t.
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Odpady sú vyvážané na skládku Tlmače, v katastri obce Tlmače, ide o skládku určenú na
ukladanie odpadov, ktoré nie sú nebezpečné. Prevádzkovateľom skládky je Sita Sliač
Pri využívaní územia je nutné rešpektovať nasledovné zásady:
 Do riešeného územia neumiestňovať prevádzky tvoriace nebezpečný odpad.
 Komunálny odpad separovať, v obci zriadiť zberný dvor oddelených zložiek komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov (v lokalite č. N26, resp. sektore 9 vo výkrese č.
4 Výkres funkčných plôch).
 Zabezpečiť správne nakladanie s nebezpečným odpadom.
 V území obce nezriaďovať skládky odpadu.
 Organický odpad kompostovať.
 Nepoužiteľné časti odpadu ukladať na regionálnej skládke komunálneho odpadu.
B.23.5. Ochrana pred ionizujúcim žiarením
V katastrálnom území nie sú zdroje ionizujúceho žiarenia. Pri využívaní územia neuvažovať
so zriadením zariadení, ktoré je možné charakterizovať ako zdroj tohto žiarenia.
B.23.6. Ochrana pred hlukom
Riešené územie nie je plošne zaťažené nadmerným hlukom. Najvýznamnejším zdrojom
hluku sú líniové cestné zdroje. V budúcnosti je potrebné eliminovať prípadný stret funkcií
a bývania so zdrojmi hluku a vibrácií od líniových dopravných ťahov.
Pri využívaní územia neuvažovať s umiestnením prevádzok zvyšujúcich hladinu hluku (ani
v lokalite určenej pre výrobu a skladovanie).
B.23.7. Zeleň
Zeleň v zastavenom území obce tvoria najmä záhrady a priestor okolo kostola.
V navrhovaných plochách novej výstavby navrhujeme realizovať zeleň ako jej súčasť.
B.23.8. Návrh zásad starostlivosti o ŽP
Rešpektovať nasledovné zásady starostlivosti o životné prostredie v obci:
 realizáciu navrhovaných obytných plôch podmieniť vybudovaním rozvodov verejných
inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, ČOV + kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a
v potrebnom časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia
 zabezpečiť nasledovné požiadavky na ochranu zdravia ľudí:
o

zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie
obyvateľstva obce pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj hygienicky
vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd (budovanie ČOV +
kanalizácie) – inžinierske siete budovať v predstihu alebo súbežne
s navrhovaným riešením

o

regulovať rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo možné nežiadúce
ovplyvňovanie chránených funkcií (bývanie, šport – rekreácia,) prevádzkami
nadmerne zaťažujúcimi životné prostredie hlukom, emisiami škodlivín
a pachov (poľnohospodárska výroby, autoservis, skleníkové hospodárstvo),

o

V prípade realizácie funkčných plôch priemyslu v dotyku s funkciou bývania
môžu byť realizované len také výrobné činnosti, ktoré nebudú nadmerným
zápachom alebo prachom znehodnocovať úroveň kvality bývania v tejto
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oblasti (betonárne, drevovýroba, kovovýroba, lakovne) vo vzdialenosti kratšej
ako 300-500 m od obytnej zóny. Dodržanie dostatočných odstupových
vzdialeností od závažnosti zdroja znečisťovania ovzdušia sa odporúča podľa
prílohy E normy OTN ŽP 2 111:99.
o

urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej
zelene a podzemných vôd

o

obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou

o

usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých objektov navrhnúť tak, aby sa vylúčilo
ich vzájomné tienenie a dodržali sa vo vnútorných priestoroch určených na
dlhodobý pobyt ľudí vyhovujúce svetlotechnické podmienky podľa NV SR č.
353/2006 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

 pri umiestňovaní živočíšnej výroby na plochách hospodárskeho dvora je potrebné
postupovať tak, aby OP hygienické živočíšnej výroby neovplyvnilo funkčné využitie
kontaktných navrhovaných plôch bývania, resp. ostatné funkcie
 v riešení odpadového hospodárstva navrhovať minimalizáciu vzniku odpadov, správne
zneškodňovať odpady a maximalizovať podiel recyklovateľných surovín
 rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva obce Tŕnie
 zabezpečiť zlepšenie využitia poľnohospodárskej pôdy návrhom protieróznych opatrení
 pri návrhu zástavby resp. iných aktivít v území rešpektovať všetky existujúce územia
ochrany prírody

B.24. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ
V katastrálnom území obce Tŕnie nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala
ochrana ložísk nerastných surovín. Taktiež nie sú evidované staré banské diela v zmysle
§ 10 vyhlášky SGÚ č. 9/1989 Zb., v znení vyhlášky SGÚ č. 5/1992 Zb. V predmetnom
katastrálnom území nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast.
V riešenom území sú zaregistrované zosuvy, ktoré sú ohraničené v grafickej časti. (Miera
presnosti je obmedzená, pretože hranice zosuvných území sú prenášané z mapy 1: 50 000).
Navrhované lokality sa nenachádzajú na plochách zosuvného územia.
Pred zahájením výstavby v navrhovaných lokalitách je potrebné previesť geologický
prieskum.

B.25. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ
PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

B.25.1. Poľnohospodárske pôda
Výmera riešeného územia je 1 229 ha, z čoho 593 ha ha tvorí poľnohospodárska pôda, čo
predstavuje 48,25 %. Z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy tvoria trvalé trávne porasty
469 ha, čo je 79,09 %, orná pôda 103 ha, čo je 17,37 % a záhrady 21 ha, čo je 3,54 %.
Z týchto údajov vyplýva, že sa jedná o územie využívané v pomerne malej miere na
poľnohospodárake účely, vzhľadom k tomu, že sa jedná o územie podhorské, morfologicky
členité.
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V riešenom území sa vyskytujú tieto BPEJ:
BPEJ

pôdny druh

skeletovitosť

hĺbka

pôdny typ

0758772

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované,
na výrazných svahoch

0765212

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

kambizeme typické a kambizeme luvizemné na
svahových hlinách

0771412

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0777262

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

kambizeme plytké na vulkanických horninách

0777462

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

kambizeme plytké na vulkanických horninách

0781682

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme na vulkanických horninách, na výrazných
svahoch

0781882

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme na vulkanických horninách, na výrazných
svahoch

0797682

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

litozeme a rankre, obsah skeletu v celom profile nad
80%, alebo s výskytom horniny do 0,1 m

0857202

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

bez skeletu

hlboké pôdy

pseudogleje typické na polygénnych hlinách

0857502

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

bez skeletu

hlboké pôdy

pseudogleje typické na polygénnych hlinách

0858672

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované
na výrazných svahoch

0861212

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

kambizeme typické, kambizeme typické kyslé na
minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov

0861242

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme typické, kambizeme typické kyslé na
minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov

0861442

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme typické, kambizeme typické kyslé na
minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov

0861512

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

kambizeme typické, kambizeme typické kyslé na
minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov

0861542

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme typické, kambizeme typické kyslé na
minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov

0871242

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871412

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871512

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0877262

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

kambizeme plytké na vulkanických horninách

0877462

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

kambizeme plytké na vulkanických horninách
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0881682

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme na vulkanických horninách, na výrazných
svahoch

0881882

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme na vulkanických horninách, na výrazných
svahoch

0881982

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme na vulkanických horninách, na výrazných
svahoch

0889212

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

pseudogleje typické na polygénych hlinách so
skeletom

0889412

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

slabo skeletovité

hlboké pôdy

pseudogleje typické na polygénych hlinách so
skeletom

0897682

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

litozeme a rankre, obsah skeletu v celom profile nad
80%, alebo s výskytom horniny do 0,1 m

0977462

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

kambizeme plytké na vulkanických horninách

1061442

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

stredne skeletovité

stredne hlboké

kambizeme typické, kambizeme typické kyslé na
minerálne bohatých zvetralinách vulkanitov

1077462

stredne ťažké
pôdy (hlinité)

silne skeletovité

plytké pôdy

kambizeme plytké na vulkanických horninách

V nasledujúcej tabuľke uvádzame rozdelenie kódov BPEJ do skupín kvality pôdy podľa
prílohy č. 3 k zákonu č. 220/2004 Z.z.. Podľa §12 ods. 2 a) sú chránené pôdy do prvej až
štvrtej kvalitatívnej skupiny. V riešenom území chránené pôdy nie sú.
Skupina
kvality

Kód BPEJ

5

0765212

6

0861212, 0861242

7

0771412, 0857502, 0861442, 0861512,
0861542, 0871242, 0871412, 0871512,
0889212, 1061442

8

0777262, 0777462, 0857202, 0858672,
0877262, 0877462, 0889412

9

0758772, 0781682, 0781882, 0797682,
0881682, 0881882, 0881982, 0897682,
0977462, 1061442 1077462

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona č. 220/2004
Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Podklady k vyhodnoteniu boli získané
z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.
Podľa Zákona č. 220/2004 Z. z. (príloha č. 3), ktorý na základe 7-miestneho kódu BPEJ
uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí poľnohospodárska
pôda, na ktorej sa navrhuje nová výstavba, do 5. až 9. skupiny kvality.
Navrhované rozvojové plochy pre výstavbu sa nachádzajú na plochách v rámci zastavaného
územia aj na plochách poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia, určeného
k 1.1.1990.
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Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie z PPF sú zakreslené vo výkrese č. 08:
Výkres perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely.

Celková výmera riešeného územia

1 229 ha

Výmera rozvojových plôch (plochy, na ktoré bol daný 1,37 ha
súhlas v doplnkoch, + 1. etapa +
hospodárske plochy)

2. etapa,

nepoľno-

Celkový záber poľnohospodárskej pôdy

17,344 ha (z toho: 1,279 ha v zastavanom území
obce)

Nepoľnohospodárske plochy v rozvojových
plochách

0,222 ha

Z toho: Požadovaný záber
poľnohospodárskej pôdy pre etapu návrhu
(1. etapa + 2. etapa)

17,344 ha (z toho: 1,279 ha v zastavanom
území
obce)
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Prehľad o štruktúre poľnohospodárskej pôdy na navrhovaných lokalitách urbanistického
rozvoja
Žiadateľ: Obec Tŕnie
Spracovateľ: REPROBAN s.r.o., Kozáčeka 16, 960 01 Zvolen
Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt
Kraj:
Banskobystrický
Okres:
Zvolen
Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy
Lokalita
číslo

Katastrálne
územie

Funkčné využitie

1

k.ú. Tŕnie

bývanie v rodinnom dome

Výmera
lokality
v ha

celkom
v ha

z toho
kultúra
BPEJ
Skupina

výmera v ha
orná

2

k.ú. Tŕnie

400 m2 stavebný pozemok
200 m2 cesta
bývanie v rodinných domoch

Užívateľ
poľnohosp
pôdy

TTP

0,060

1, 002

1, 002

Iná
informácia

1.etapa

V zastavanom
území

1.etapa

13 poz. v zastava
nom území
2 pozemky mimo
zast. úz.

1.etapa

V zastavanom
území

0,400

1.etapa

mimo zastavanéh
územia

0,660

1.etapa

0,060
Zastavané

9.000m2 stavebné pozemky
1.020 m2 cesta

Časová
etapa
realizácie

záhrada

Zastavané
územie

0,060

Vybud.
hydromelior.
zariadenia

územie

0,170

0,832

0,030

0,270

0889212
7.skupina

3

k.ú. Tŕnie

bývanie v rodinných domoch
3.000m2 stavebné pozemky

4

k.ú. Tŕnie

bývanie v bytových domoch

0,300

0,300

0,400

0,400

Zastavané
územie

0758772
9.skupina

3.200 m2 bytovky
800 m2 cesta

0889212

bývanie v rodinných domoch

0889412

7.skupina

5

k.ú. Tŕnie

0,690

0,660

6.600 m2 stavebné pozemky
200 m2 cesta

8.skupina

mimo zastavanéh
územia

0889212
7.skupina

6

7

k.ú. Tŕnie

k.ú. Tŕnie

1.etapa

0861442

bývanie v rodinných domoch
3.000 m2 stavebné pozemky
200 m2 cesta

0,336

bývanie v rodinných domoch
12.000 m2 stavebné pozemky
960 m2 cesta

1,296

0,336

7.skupina

0,336

0861442
1,296

7.skupina

1.etapa

1,296

mimo zastavanéh
územia

mimo zastavanéh
územia

0881682
9.skupina

0889412
8.skupina

8

k.ú. Tŕnie

bývanie v rodinných domoch

0861442
1,098

1,098

bývanie v rodinných domoch
6.600 m2 stavebné pozemky
1.800 m2 cesta

0,840

0,840

bývanie v rodinných domoch
13.200 m2 stavebné pozemky
1.320 m2 cesta

1,452

9.600 m2 stavebné pozemky

1.etapa

1,098

8.skupina

v zastavanom
území

1.380 m2 cesta

9

10

11

k.ú. Tŕnie

k.ú. Tŕnie
k.ú. Tŕnie

bývanie v rodinných domoch

1.etapa

0889412
8.skupina

0,840
2.etapa

0889412
1,452

7.skupina

1,452
2.etapa

0881682
9.skupina
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v zastavanom
území 13 pozemko
mimo zastavanéh
územia 2 pozemk
v zastavanom
území

mimo zastavanéh
územia
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Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

Lokalita
číslo

Katastrálne
územie

Funkčné využitie

Výmera
lokality
v ha

celkom
v ha

26.400 m2 stavebné pozemky
2.400 m2 cesta

2,880

2,880

z toho
kultúra
BPEJ
Skupina

0861442

Užívateľ
poľnohosp
pôdy

výmera v ha
orná
0,570

TTP
2,310

Vybud.
hydromelior.
zariadenia

Časová
etapa
realizácie

Iná
informácia

záhrada

7.skupina

12

k.ú. Tŕnie

bývanie v rodinných domoch
14.400 m2 stavebné pozemky
2.280 m2 cesta

2.etapa

0881682
1,668

1,668

9.skupina

1,668

0861442
7.skupina

13

k.ú. Tŕnie
k.ú. Budička

bývanie v rodinných domoch

k.ú. Tŕnie
k.ú. Budička
k.ú. Tŕnie
k.ú. Budička
k.ú. Tŕnie
k.ú. Kaš.
Lehôtka

bývanie v rodinných domoch

k.ú. Tŕnie
k.ú. Kaš.
Lehôtka
k.ú. Tŕnie

Rekreačné domy

7.200 m2 stavebné pozemky

1.etapa

0889412
0,780

0,720

8.skupina

0,130

0,590

0897682
9.skupina

14

15

16

1.etapa

0857502
7.skupina

0,360

0,360

2.400 m2 stavebné pozemky

0,264

0,240

7.skupina

0,240

Rekreačné domy

0,810

0,720

0877462

0,720

3.600 m2 stavebné pozemky
bývanie v rodinných domoch

0,360
1.etapa

0861512

8.skupina

7.200 m2 stavebné pozemky

0877262
8.skupina

17

18
19

k.ú. Tŕnie

0,378

0,360

Rekreačné domy

0,360

7.skupina

3.600 m2 stavebné pozemky

1.200 m2 stavebné pozemky
Športový areál

0861442

0,120

0,120

0877462

0,120

8.skupina

0,450

0,450

0889212

0,040

0,410

0,035

0,065

7.skupina

0758772
9.skupina

20

k.ú. Tŕnie

Parkovisko

0,100

0,100

0889212
7.skupina

21

k.ú. Tŕnie

Amfiteáter

0,120

0,120

0889212

0,120

7.skupina

22

k.ú.Tŕnie

priemysel

0,500

0,500

0889412

0,500

7.skupina

23

k.ú. Tŕnie
k.ú. Kaš.

Rekreácia, šport

0,860

0,860

0861242

0,860

6.skupina

Lehôtka

0861212
6.skupina

24

k.ú. Tŕnie
k.ú. Kaš.

Rekreácia, šport

Lehôtka

0,750

0,750

0861212

0,750

6.skupina

0881882
9.skupina
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mimo zastavanéh
územia

Územný plán obce Tŕnie
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Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy
Výmera
lokality
v ha

z toho
kultúra

Katastrálne
územie

Funkčné využitie

25

k.ú.Tŕnie

Rozšírenie cintorína

0,024

0,024

Zastavané
územie

26

k.ú.Tŕnie

Občianska vybavenosť

0,028

0,028

Zastavané
územie

17,566

17,344

Lokalita
číslo

celkom
v ha

BPEJ
Skupina

orná

Spolu:

Užívateľ
poľnohosp
pôdy

výmera v ha
TTP

záhrada

0,024

0,028

1,993

14,161

1,190

B.25.2. Lesná pôda
K záberom lesných pozemkov návrhom územného plánu nedochádza. V ochrannom pásme lesa
(vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch) nie sú
navrhované žiadne stavby.

B.26. KOMPLEXNÉ HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ
Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH
A ÚZEMNOTECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Územný plán obce Tŕnie je výsledkom komplexného zhodnotenia riešeného územia. Je priemetom a
zosúladením všetkých záujmov a vzťahov, čoho výsledok je najoptimálnejšie riešenie harmonického
rozvoja obce.
V celkovom hodnotení je možné konštatovať, že sa v Územnom pláne obce Tŕnie neriešia také aktivity
a funkčné plochy, ktoré by negatívne ovplyvnili existujúcu environmentálnu hodnotu územia.
Navrhované riešenie z hľadiska ekonomických dôsledkov zásadne neovplyvňuje existujúci stav (nie je
potrebné likvidovať založenú štruktúru, alebo jej časť kvôli ďalšiemu navrhovanému využitiu).
Je potrebné pre existujúci stav, ako aj pre navrhovaný rozvoj vybudovať kvalitnú technickú
infraštruktúru v zmysle spracovaného Územného plánu obce Tŕnie.
Navrhovaný rozvoj znamená nárast stavu obyvateľov, to ale nevyvolá také územno-technické
dôsledky, ktoré by znamenali zvýšené nároky na nadradený systém technickej infraštruktúry.
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ZÁVÄZNÁ ČASŤ
ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA A PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia.
Určujúcou je hlavná funkcia, t.j. prípustné funkčné využitie, ktorej podiel v každom
regulačnom bloku je minimálne 80% z celkovej funkčnej plochy.
Hlavné funkčné využitie

Prípustné využitie

Funkčné využitie BV (N1-N17)
 bývanie v rodinných

domoch

 bývanie v bytových domoch 









bývanie v bytových domoch
budovanie ubytovacích
kapacít v kategórii
ubytovanie na súkromí
príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
ihriská a oddychové plochy
zeleň súkromných záhrad
parkovo upravená plošná
zeleň verejných priestorov
zeleň uličná, líniová
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb nerušiacich
obyvateľov obytného
prostredia na okolitých
parcelách, malé ubytovacie
zariadenia svojim objemom
a rozsahom nepresahujúce
stavebným zákonom
a príslušnou vyhláškou
stanovený rozsah zástavby
pre rodinné domy

Funkčné využitie OV (N23, N24, N25)
 občianska vybavenosť
 príslušné verejné dopravné
(areály zariadení základnej
a technické vybavenie
a špecializovanej
nevyhnutné pre obsluhu
občianskej vybavenosti)
územia
 parkovo upravená plošná
zeleň
 zeleň líniová
 bývanie v bytových domoch
v polyfunkcii s občianskou
vybavenosťou
 v školskom areáli
športoviská

Neprípustné využitie










výroba
skladovanie
zariadenia dopravy
všetky druhy činností, ktoré
by svojimi negatívnymi
vplyvmi (napr. zápachom,
hlukom, vibráciami,
prašnosťou, zvýšeným
výskytom hlodavcov)
priamo alebo nepriamo
obmedzili využitie parciel
pre účely bývania
individuálna chatová
rekreácia, okrem rodinných
domov využívaných na
chalupárstvo.

výroba
bývanie, okrem bývania
v bytových domoch
v polyfunkcii s občianskou
vybavenosťou
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Funkčné využitie Š N21, N27-N34
 šport







Funkčné využitie CHR (N18-N20)
 chalupárska rekreácia

 bývanie v rodinných
domoch







Funkčné využitie HD (9)
 hospodársky dvor so
živočíšnou výrobou








príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
individuálna chatová
rekreácia
parkovo upravená plošná
zeleň
zeleň líniová
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb



zariadenia základnej
občianskej vybavenosti
zariadenia pre drobný chov
hospodárskych zvierat
zariadenia ľudových
remesiel a služieb
slúžiacich pre obsluhu tohto
územia
zariadenia pre šport,
rekreáciu a aktívne využitie
voľného času a
neorganizovanej
telovýchovy. (V tomto
území je možné umiestniť
iba športové zariadenia pre
neorganizovanú
telovýchovu, kultúrne,
zábavné, stravovacie
zariadenia slúžiace výlučne
pre obsluhu tohto územia).
parkovanie riešiť na
vlastných pozemkoch






príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
prevádzky výrobných
služieb
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb, ubytovacie
zariadenia súvisiace s
lokalitou
agroturistika











bývanie, okrem bývania
správcu
výroba
skladovanie
zariadenia dopravy

výroba
skladovanie
zariadenia, ktoré vyžadujú
obsluhu ťažkou nákladnou
dopravou, okrem dopravy
potrebnej pre
poľnohospodársku výrobu
v tomto území
všetky druhy činností, ktoré
by pôsobili svojimi
negatívnymi vplyvmi na
životné prostredie (napr.
zápachom, hlukom,
vibráciami, prašnosťou)

bývanie
rekreácia
priemyselná výroba
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 výroba a sklady
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príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
zariadenia obchodu,
verejného stravovania
a služieb

Funkčné využitie TV (N 22, N28)
príslušné verejné dopravné
 technická vybavenosť
vybavenie nevyhnutné pre
obsluhu územia
 verejná zeleň
 spevnené plochy
Funkčné využitie PP
 poľnohospodárska pôda









Funkčné využitie ES
 plošné prvky ekologickej
stability = lesy, vodné toky,
trvalé trávne porasty (ES)

Funkčné využitie VZ
 verejná zeleň

















bývanie
rekreácia
živočíšna výroba

všetky ostatné funkcie

trvalé trávne porasty,
vrátane trávnych neúžitkov
a neobhospodarovanej
poľnohospodárskej pôdy
lesy a nelesná drevinová
vegetácia
vodné plochy a toky
nevyhnutné prevádzkové
vybavenie
poľné hnojiská
verejné dopravné a
technické vybavenie



všetky ostatné funkcie

nelesná drevinová
vegetácia
vodné plochy
pešie a cyklistické trasy
oddychové plochy
verejné dopravné a
technické vybavenie



všetky ostatné funkcie

menšie športové ihriská
príslušné verejné dopravné
a technické vybavenie
nevyhnutné pre obsluhu
územia
drobné prevádzky služieb
prvky drobnej architektúry



všetky ostatné funkcie
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C.1.1. Návrh funkčného využívania v existujúcej časti

Pre reguláciu, funkčné využívanie územia a hmotovo-priestorové usporiadanie je riešené
územie existujúcej zastavanej časti rozdelené do jednotlivých sektorov. Existujúce zastavané
sektory sú číslované od 1 do 11.
Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Sektor 1

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

poznámka

Plocha pôvodného kompaktného zastavaného územia obce. V roku 1928 vyhorela polovica
obce, v tom čase mala obec 32 domov a 240 obyvateľov. Po požiari sa obnovila zástavba
v pôvodnej štruktúre a sčasti aj v pôvodnej forme. Pôvodnú zástavbu tvorili na tejto ploche
prevažne kamenné murované domy pod valbovou strechou. K jednotraktovému domu patrila
v dvornej časti stodola. Táto pôvodná vidiecka štruktúra zástavby sa v tomto sektore
v primeranej miere zachovala. Časť rodinných domov bola asanovaná a na ich mieste boli
postavené nové, ale už spravidla bez zachovania pôvodného typického tvaroslovia.
Časť súčasnej existujúcej zástavby jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov je
v pomerne dobrom technickom stave, len niektoré domy sú v zlom stave, chátrajú, je potrebná
ich rekonštrukcia, resp. prestavba so zachovaním pôvodných architektonických znakov.
Priestor obce ohraničený zo severnej strany, z južnej strany a západnej strany domoradiami je
vytvorený do tvaru V a vytvára jednoznačnú centrálnu časť obce. Cez túto plochu prechádza
regionálna cesta (v severnej strane), vedľa nej (z južnej strany) je plocha nízkej zelene
s výtvarnými dielami od miestneho ľudového umelca.
 rodinné domy,
 Dbať na odbornú  obmedzený
BV
rekonštrukciu
chov hosp.
 drobné prevádzky,
OV
pôvodných
zvierat.
 nevýrobné služby,
zachovaných
 aktivity,
 remeslá, opravárenské
VZ
domov.
ktoré
služby
 Pri
rekonštrukcii
produkujú
objektov
možnosť
hluk,
prestavby
zápach,
hospodárskych
alebo
budov na obytné
vyžadujú
účely.
Zachovať
pravidelnú
formu v objemovom
alebo častú
riešení – rodinné
ťažkú
domy so sedlovými
nákladnú
strechami s valbou.
dopravu.
 Centrálny
priestor
polohopisne
a výškopisne
zamerať, spracovať
návrh
na
jeho
revitalizáciu.

Sektor 2

Priestor tvorený dominantou obce – kostolom s okolitou rastlou zeleňou. Táto hodnotná plocha
je spojená so sektorom 1 peším prepojením popri objekte fary. Rímskokatolícky kostol sv.
Martina, parc. č. 21, č. ÚZPF 1122/0 je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
SR /ÚZPF SR/ ako národná kultúrna pamiatka.
Najdôležitejšie je rešpektovať hmotovo – priestorové pôsobenie tak, aby vo výslednom riešení
bolo vo všetkých pohľadových rovinách primerane zachované.
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Kostol,
Fara




VZ

špecifické podmienky,
obmedzenia

zeleň
v pôvodnom 
formovaní
parkovanie (pozdĺžne
rozšírením regionálnej
cesty)


Sektor 3

neprípustné
funkcie

Pri
rekonštrukcii 
vychádzať
z podmienok, ktoré
stanovia
orgány
pamiatkovej

ochrany.
Pešie
chodníky
ponechať v existujúcich
trasách
v materiálnom
podaní
z rudimentárnych materiálov.

Akákoľvek
výstavba
nových
objektov
Výsadba
nepôvodných druhov
zelene.

Štruktúra zástavby nových rodinných domov

BV

Sektor 5

Akákoľvek
výstavba
nových
objektov
Výsadba
nepôvodných druhov
zelene.

Cintorín s domom smútku. Tento priestor naväzuje na areál kostola. V riešení je potrebné
rekonštruovať, dom smútku s možným rozšírením.
Navrhuje sa rozšírenie cintorína (lokalita N 20).
 Budovanie chodníkov,  Udržať kompaktnú 
Cintorín
lavičiek v cintoríne
zeleň so sektorom 2
Dom
 V prípade
riešenia
smútku
novej trasy regionálnej
cesty, pôvodnú trasu

ponechať na parkovanie

Sektor 4

poznámka





rodinné domy,
drobné prevádzky,
nevýrobné služby,
remeslá

-

územne plochu
nezahusťovať novou
zástavbou




obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Plocha rodinných domov. Štruktúra zástavby z posledných tridsiatich rokov vychádzajúca
z nových podmienok (vzdialenosti od hraníc pozemkov, vzdialenosti medzi domami). Existujúca
zástavba jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov cca 20 až 30 ročných v dobrom
technickom stave. Na pozemkoch sa nachádzajú garáže a hospodárske budovy.
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
BV

Sektor 6

rodinné domy,
drobné prevádzky,
nevýrobné služby,
remeslá, opravárenské služby

neprípustné
funkcie

Pri rekonštrukcii
objektov možnosť
prestavby
hospodárskych budov
na obytné účely.
Zachovať formu v
objemovom riešení –
rodinné domy so
sedlovými strechami.




poznámka

obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Na tejto ploche sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti: objekt obecného úradu, bytový
dom a Detský domov Ratolesť
OV
VZ
Š

Sektor 7






špecifické podmienky,
obmedzenia






rodinné domy, bytové 
domy,
drobné prevádzky,

nevýrobné služby,
remeslá, opravárenské služby

Pri
rekonštrukcii 
objektov
možnosť
využitia podkrovia.
V riešení

predmetného
priestoru je potrebné
riešiť parkovisko vo
vzťahu na sadové
úpravy.

obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Plocha rodinných domov. Štruktúra zástavby z posledných desiatich rokov vychádzajúca
z nových podmienok (vzdialenosti od hraníc pozemkov, vzdialenosti medzi domami). Existujúca
zástavba nových jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov.

84
REPROBAN s.r.o., Kozáčeka 16, 960 01 ZVOLEN

Územný plán obce Tŕnie

september 2009

Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
BV

Sektor 8






rodinné domy,
drobné prevádzky,
nevýrobné služby,
remeslá, opravárenské služby

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

Pri rekonštrukcii

a možnej dostavbe
objektov zachovať formu
v objemovom riešení –

rodinné domy so
sedlovými strechami.

poznámka

obmedzený
chov hosp.
zvierat.
aaktivity,
ktoré
produkujú
hluk,
zápach,
alebo
vyžadujú
pravidelnú
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

Na tejto ploche sa nachádzajú:


Š

Športový areál – na ploche je vybudované futbalové hrisko bez potrebného zázemia. Je
potrebné dobudovať základnú vybavenosť hriska (šatne, príručný sklad)


OV
ES



VZ



šport, rekreácia a
aktívne využitie
voľného času
obyvateľov obce.
V tomto území je
možné umiestniť iba
športové zariadenia
pre neorganizovanú
telovýchovu, kultúrne,
zábavné, stravovacie
zariadenia slúžiace
výlučne na obsluhu
tohto územia.
vjazd dopravných
prostriedkov do týchto
území nie je možný,
resp. môže byť
výnimočne povolený
dopravnej obsluhe.
Na druhej strane
komunikácie je nutné
budovať parkovanie.





Dobudovať
multifunkčné
športové zariadenie.
Športové ihriská,
šatne, objekt
posilňovne, sauny,
drobné služby
súvisiace s touto
funkciou.
Spracovať projekt
sadových úprav
s novo navrhovanou
plochou N 21








bývanie,
okrem
bývania
správcu
výroba
skladovanie
zariadenia
dopravy
všetky
druhy
činností,
ktoré by
svojimi
negatívnym
i vplyvmi
(napr.
zápachom,
hlukom) pre
účely
športu a
rekreácie
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Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Sektor 9

september 2009

špecifické podmienky,
obmedzenia

poznámka

Areál poľnohospodárskeho družstva postavený a dobudovaný v druhej polovici dvadsiateho
storočia. Plocha málo intenzívne využívaná, bez kvalitných exteriérových úprav (ochranná
a vnútroareálová zeleň).
Areál postupne reprofilovať na nezávadnú výrobu.
 zariadenia
 Objekty v areáli je
HD
poľnohospodárskej
potrebné
výroby (prevádzky a
rekonštruovať,
farmy, skladové
prípadne prestavať
priestory, garáže
s riešením nových
poľnohospodárskych
technológií.
strojov).
 Areál projekčne
 nezávadná výroba
pripraviť, ako
ucelený priestor
s detailným riešením
sadových úprav
(ochranná zeleň,
mikropriestory...)
 Organizovať
vnútroareálovú
dopravu.
 V areáli riešiť
nezávadnú výrobu,
ktorá bude spĺňať
kritériá z hľadiska
životného
prostredia.

Sektor 10

neprípustné
funkcie

Na
týchto
plochách nie je
možné rozvíjať
funkcie, ktoré sú
závislé
na
kvalite životného
prostredia

Plocha pôvodného kompaktného zastavaného územia osady Budička. Pôvodnú zástavbu
tvoriia na tejto ploche prevažne murované domy pod valbovou a polvalbovou strechou. K
jednotraktovému domu patrila ojedinele v dvornej časti stodola. Táto pôvodná vidiecka štruktúra
zástavby sa v tomto sektore v primeranej miere zachovala. Časť súčasnej existujúcej zástavby
jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov je v pomerne dobrom technickom stave,
len niektoré domy sú v zlom stave, chátrajú, je potrebná ich rekonštrukcia, resp. prestavba so
zachovaním pôvodných architektonických znakov.
 rodinné domy,
 Pri
rekonštrukcii  aktivity,
BV
objektov
možnosť
ktoré
 drobné prevádzky,
CHR
využitia objektov na
produkujú
 nevýrobné služby,
rekreačné
účely.
hluk,
 remeslá, opraváZachovať formu v
zápach,
renské služby nenáobjemovom riešení
alebo
ročné na parkovanie
vyžadujú
 rodinné domy so
pravidelnú,
sedlovými strechami
alebo častú
ťažkú
nákladnú
dopravu.

86
REPROBAN s.r.o., Kozáčeka 16, 960 01 ZVOLEN

Územný plán obce Tŕnie

Sektor - Popis existujúceho stavu
označenie
funkčné prípustné funkcie
využitie
Sektor 11

september 2009

špecifické podmienky,
obmedzenia

neprípustné
funkcie

poznámka

Plocha pôvodného kompaktného zastavaného územia osady Kašova Lehôtka. V predmetnom
sektore sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR /ÚZPF SR/ tieto národné
kultúrne pamiatky:


Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 10, parc. č. 33, č. ÚZPF 11093/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 14, parc. č. 45, č. ÚZPF 11094/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 16, parc. č. 49, č. ÚZPF 11095/0



Dom ľudový s hospodárskou časťou č. 19, parc. č. 57, č. ÚZPF 11096/0



Zvonica, parc. č. 12, č. ÚZPF 11228/0

Pri možnej rekonštrukcii je potrebné vychádzať z podmienok stanovených pamiatkovými
orgánmi.
Pôvodnú zástavbu tvoriia na tejto ploche prevažne kamenné murované domy pod valbovou a
polvalbovou strechou. K jednotraktovému domu patrila ojedinele v dvornej časti stodola. Táto
pôvodná vidiecka štruktúra zástavby sa v tomto sektore v primeranej miere zachovala. Časť
súčasnej existujúcej zástavby
jednopodlažných a dvojpodlažných rodinných domov je
v pomerne dobrom technickom stave.
 rodinné domy,
 Pri
rekonštrukcii  Na týchto
BV
objektov
možnosť
plochách nie
 rekreačné chalupy
CHR
využitia objektov na
je možné
 drobné prevádzky,
rekreačné
účely.
rozvíjať
 nevýrobné služby,
Zachovať formu v
funkcie,
objemovom riešení
ktoré sú
rodinné domy
závislé na
s valbovými a
kvalite
polvalbovými
životného
strechami
prostredia

Územný plán obce stanovuje taktiež súbor záväzných regulatívov priestorového
usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na plochy s predpokladom lokalizácie zástavby
(rozvojové plochy s predpokladom lokalizácie zástavby a existujúce zastavané plochy).
Maximálna výška objektov
Regulatív určuje maximálnu výšku objektov danú max. počtom podlaží, resp. výškou objektu
v metroch (pri výrobných a skladových objektoch). Maximálna výška objektov je stanovená
nasledovne:
 2 nadzemné podlažia (+ obytné podkrovie, resp. ustúpené – polovičné podlažie) pre
regulačné bloky BV (bývanie v rodinných domoch), OV
 1 nadzemné podlažie (+ obytné podkrovie, resp. ustúpené – polovičné podlažie) pre
regulačné bloky CHR, Š
 15 m pre regulačné bloky VS, HD.
Poznámka: Výškové obmedzenie neplatí pre bodové stavby technického vybavenia. V ostatných
plochách sa nepočíta s lokalizáciou ďalšej zástavby, resp. neplatí výškové obmedzenie.

Intenzita využitia plôch
Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavania objektmi (pomer
zastavanej plochy objektami k ploche pozemku, resp. regulačného bloku krát 100 %). Do
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zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie. Regulatív max.
percenta zastavania objektmi je stanovený nasledovne:
 60 % pre regulačné bloky VS, HD
 30 % pre regulačné bloky BV
 40 % pre regulačné bloky OV
 20 % pre regulačné bloky CHR, Š
Poznámka: V ostatných plochách sa nepočíta s lokalizáciou ďalšej zástavby, resp. neplatí
obmedzenie intenzity využitia plôch.
Stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných
predpisov a noriem.

C.2.

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

 pri návrhu riešenia jednotlivých stavieb občianskeho vybavenia a sociálnej infraštruktúry
dodržiavať príslušné normy a právne predpisy, platné v čase realizácie stavieb
 lokalizovať zariadenia občianskej vybavenosti (najmä obchod a služby) v rámci
vymedzených regulačných blokov (tam, kde to pripúšťajú regulačné podmienky, ktoré
územný plán obce stanovuje pre navrhované rozvojové plochy a existujúcu zástavbu) –
prípadné plochy pre občiansku vybavenosť situovať najmä v blízkosti hlavných cestných
komunikácií.

C.3.

ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO
VYBAVENIA

Komunikácie zberné
 Prieťah cesty III/05086 v zastavanej časti obce Tŕnie bude plniť funkciu zbernej
komunikácie tr. B2.
 V priestore „pri kostole“ korigovať smerové trasovanie cesty III/05086
 Komunikácia popod existujúci vodojem je navrhovaná, ako zberná komunikácia tr. B2,
čím sa vytvoria optimálne podmienky pre zmenu trasy cesty III/05086 a odstráni sa úsek
s nepriaznivým stúpaním.
 Komunikácie zberné v nových lokalitách riešiť v min. kategórii MZ 8/50.
 Komunikácie zberné v prieťahu zastavaným územím riešiť v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50,
resp. MOK 7,5/40.
 Rekonštruovať Súčasnú sieť obslužných komunikácií tr. C2, C3 a D1 ( spevnenie
povrchov na bezprašné komunikácie a kategorizáciu).
 Nové obslužné komunikácie vybudovať pre prístup k novým objektom IBV vo funkčnej
triede C3 a D1.
 Kategórie obslužných komunikácií riešiť ako MO 7/40, MOK 7,5/40, MOK 4/30.
 Jestvujúce miestne komunikácie účelové ponechať v nezmenenej polohe.
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 Pre výstavbu v území pre nezávadnú výrobu (N26) vybudovať prístupovú komunikáciu
v existujúcej trase s technickým riešením so zmiernením existujúcej nivelety v časti úseku
(potrebné spevnenie a rozšírenie účelovej komunikácie).
 Parkoviská pre odstavenie osobných áut v jednotlivých lokalitách budovať pred Obecným
úradom, športovým areálom na navrhovanej ploche (N22), taktiež v priestore Kašova
Lehôtka (N28), pred Obchodom (Jednota + pohostinstvo). Kapacitu parkovísk na
verejných priestranstvách, pri vybavenosti a pri areáloch rekreácie a športu v návrhovom
období riešiť v zmysle STN 73 6110 pri stupni automobilizácie 1:3,5
 Ostatné potrebné plochy pre parkovanie riešiť v zmysle STN 73 6110 – odstavovanie
vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo
v garážach, parkovanie a odstavovanie osobných a nákladných áut podnikateľských
subjektov s väčšími areálmi zabezpečiť na vlastnom pozemku. Každý rodinný dom bude
mať riešené garážovanie – minimálne prekrytý prístrešok.
 Pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu
ŽP a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
(norma udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73
0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách
 Rešpektovať existujúce autobusové zastávky v obci.
 Riešiť novú autobusovú zastávku v lokalite za kostolom, pokiaľ sa zaháji výstavba
rodinných domov v predmetnej lokalite
 Existujúce pešie chodníky povrchovo upraviť. Priechody pre chodcov vyznačiť zvislým
a vodorovným dopravným značením a podľa potreby aj znížením dovolenej jazdnej
rýchlosti, chodníky v miestach priechodov vybaviť bezbariérovými úpravami.
 Zabezpečiť výstavbu peších chodníkov


v úseku existujúceho centra



súbežne so štátnou cestou v zastavanej časti obce



v nových lokalitách IBV.

 Trasovať cyklotrasu v polohe Turovský háj, Kašova Lehôtka, Tŕnie, Budička, Hrabiny .
 Šírkové usporiadanie plánovaných peších a cyklistických trás navrhnúť v ďalších
stupňoch PD v zmysle STN 73 6110
 Pokiaľ možno, vyhýbať sa neekonomickému riešeniu jednostranne obostavaných
komunikácií, aby sa nezvyšovali náklady na vybudovanie technickej infraštruktúry
 Zabezpečiť zachovanie voľných prieluk v zástavbe za účelom výstavby komunikačného
napojenia perspektívnych rozvojových plôch
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ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO
VYBAVENIA

 Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma vodných tokov, technických zariadení
a líniových stavieb
 Postupne zabezpečiť komplexnú technickú vybavenosť riešeného územia
 Pri projektovaní zariadení a líniových trás technickej infraštruktúry postupovať podľa
príslušných noriem a predpisov
 V rámci pozemkových úprav vyplývajúcich z budúcej výstavby vynechať ochranné pásma
vodných tokov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
 Ochranu vodných pomerov a vodných zdrojov riešiť v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.
z. o vodách – vypúšťanie odpadových a osobitných odpadových vôd do povrchových vôd
 Vybudovať nový vodojem s prívodným vodovodným potrubím.
 Vybudovať prívodné vodovodné potrubie do existujúceho vodojemu Tŕnie
 Vybudovať prívodné vodovodné potrubie do existujúceho vodojemu Budička
 Rriešiť napojenie navrhovanej výstavby na verejný vodovod, v max. miere zokruhovať
rozvodnú sieť pitnej vody.
 Navrhované rozvodné vodovodné potrubie v nových lokalitách (verejný vodovod)
vybudovať prevažne v okrajoch budúcich miestnych komunikácii (mimo spevnenej časti
vozovky) s možnosťou napojenia všetkých objektov zástavby obce v dvoch tlakových
pásmach.
 Pre novonavrhované lokality N8–N14 budovať nové prívodné potrubie z
navrhovaného vodojemu (pripojenie týchto lokalít na existujúce rozvody nie je možné
z hľadiska tlakových pomerov).
 Vodovodnú sieť uložiť vo verejných priestranstvách ciest a zelene.
 V zmysle STN 92 0400 „Požiarna bezpečnosť stavieb“ budú na vonkajšom verejnom
vodovode osadené nadzemné požiarne hydranty o potrebnej dimenzie DN 80 mm.
 Vybudovať splaškovú kanalizáciu pre existujúcu zástavbu
 Vybudovať splaškovú kanalizáciu v navrhovanej zástavbe


V navrhovaných plochách v najnižšom možnom
odpadových vôd.

bode pri toku realizovať čistiareň

 Odvádzanie priemyselných odpadových vôd produkovaných z navrhovaných výrobných
činností pred zaústením do verejnej stokovej siete umožniť len za predpokladu ich
predčistenia v zmysle príslušných predpisov určených prevádzkovým poriadkom
 dažďové vody v zastavanom území a v nových lokalitách odvádzať cestnými rigolmi
 V lokalitách Kašova Lehôtka, Budička, Hrabiny budovať nepriepustné žumpy.
 V rozvojových lokalitách situovaných pri väčších sklonoch terénu vybudovať protierózne
opatrenia (záchytné priekopy dažďových vôd)
 Riešenie povrchových dažďových vôd do vsaku (predovšetkým zo spevnených plôch)
zosúladiť so zákonom č. 364/2004 Z.z. – vodný zákon
 Rezervovať priestor pre výstavbu nového 2x400 kV vedenia PVE Ipeľ- Medzibrod –
Horná Ždaňa, ktorého koridor prechádza juhozápadným okrajom k.ú.
 Rekonštruovať jestvujúce trafostanice
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 Trafostanice v zastavanom území a v nových lokalitách uvažovať prednostne kioskové
prefabrikované
 Sekundárnu sieť NN realizovať zemnými káblami 1-AYKY4x do 250 mm2 uloženými v
káblových ryhách popri cestných a peších komunikáciách.
 Napájať zaslučkovaním cez prípojkové skrine s možnosťou dosiahnutia dvojcestného
zásobovania a zálohovania v prípade poruchy vedenia
 Sekundárna NN sieť, kapacita, dimenzie káblových vedení, výpočty siete riešiť v ďalších
stupňoch projektovej dokumentácie pre jednotlivé lokality podľa platných predpisov a
technických noriem
 Koordinovať trasy el. vedení s inými inžinierskymi sieťami
 Stimulovať využívanie alternatívnych druhov energie


Trasy navrhovaných plynovodov viesť prevažne okrajom miestnych komunikácií .

 Koordinovať trasy plynovodov s inými inžinierskymi sieťami
 Osady Budička a Kašova Lehôtka nebudú plynofikované, kvôli predpokladanému
malému odberu.
 V rozvojových lokalitách vytvárať verejne prístupné koridory pre možnosť trasovania
inžinierskych sietí
 Pred realizáciou výstavby
telekomunikačných káblov

C.5.

v rozvojových

lokalitách

vytýčiť

presné

trasovanie

ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH
HODNÔT

 zachovávať pôvodnú charakteristickú jestvujúcu zástavbu s prihliadnutím na
zachovávanie prvkov a znakov ľudovej architektúry so zachovaním dominantného
postavenia kostola v krajinnom obraze
 v zastavanom území obce zachovať vidiecky charakter zástavby a charakter historického
pôdorysu pozdĺž hlavnej ulice,
 objekty individuálnej výstavby a tiež ďalšie stavby, ktoré budú umiestnené na území
založenej historickej štruktúry obce regulovať tak, aby vo svojom architektonickom výraze
uplatňovali znaky regionálnej architektúry,
 v súlade s § 14 ods. 4 pamiatkového zákona číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu, utvoriť a viesť evidenciu pamätihodností obce
 rešpektovať podmienky v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
o ÚP a SP a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
 investor / stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce si od krajského
pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada
konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými
prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu, že
stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických
nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných pamiatok.
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ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
SO ZRETEĽOM NA UDRŽANIE EKOLOGICKEJ STABILITY

C.6.1. Chránené územia podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002.:
Rešpektovať chránené územia podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002.

C.6.2. Prvky RÚSES v k.ú. Tŕnie
Rešpektovať prvky RÚSES v k.ú. Tŕnie:
Regionálne biocentrum
Mláčik - zasahuje do severnej časti riešeného územia. Z RÚSES okresu Zvolen
(SAŽP, 1995) vyplývajú pre prvky ÚSES nasledovné limity a odporúčania:
-

zabezpečiť územnú ochranu územiam dosiaľ legislatívne nechráneným

limitovať, prípadne zakázať rozvoj antropických aktivít (regulácie tokov, rekreácia,
poľnohospodárstvo, odvodnenie, doprava, výstavba, skládky a pod.)
na území realizovať celoplošný základný ekosozologický prieskum doplňujúci
súčasné poznatky, najmä z hľadiska vegetačného krytu a vybraných skupín fauny (napr.
cicavce, obojživelníky, plazy, bezstavovce)
-

vypracovať špeciálne projekty starostlivosti (napr. osobitné režimy ochrany)

Lokálny biokoridor:
Zahŕňanú bezprostredné okolie vodných tokov.
limitovať, prípadne zakázať rozvoj antropických aktivít (regulácie tokov, rekreácia,
poľnohospodárstvo, odvodnenie, doprava, výstavba, skládky a pod.)
na území realizovať celoplošný základný ekosozologický prieskum doplňujúci
súčasné poznatky, najmä z hľadiska vegetačného krytu a vybraných skupín fauny (napr.
cicavce, obojživelníky, plazy, bezstavovce)
Lesné porasty s dominantnou funkciou proti eróznou alebo proti deflačnou:
Zastúpené lesným komplexom juhozápadne od Budičky spadajúcim k Breznickému
potoku.
vo vyčlenených lesných porastoch v hospodárskej činnosti realizovať súbor opatrení
na zvýšenie účinnosti protieróznej a protideflačnej funkcie lesných porastov
Lesné porasty s dominantnou funkciou vodohospodárskou:
vo vyčlenených lesných porastoch dodržiavať súbor opatrení na zlepšenie
kvalitatívneho a kvantitatívneho účinku vodohospodárskej funkcie lesných porastov.
rešpektovať miestne biocentrá a biokoridory, najmä brehové porasty vodných tokov
(z dôvodu zachovania ekologickej stability územia).
Návrh opatrení:
 zabrániť ďalšej fragmentácií územia
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 na lesnom pôdnom fonde postupne meniť (dlhodobo) drevinové zloženie existujúcich
monokultúr na porasty blízke štruktúrou a druhovou skladbou prirodzeným lesom
s cieľom zvýšenia odolnosti voči imisiám
 v lesných komplexoch (lesy ochranné) dodržať legislatívne platné štatutárne podmienky
 revitalizovať a rekonštruovať pôvodné brehové porasty všetkých tokov v riešenom území,
eliminovať ich znečistenie TKO a splaškami najmä v úsekoch v sídle a jeho blízkosti,
obmedziť ich neprirodzenú reguláciu
 striktne zachovať základný rámec priestorovej organizácie prvkov krajinnej štruktúry ako
predpokladu udržania dostatočného supňa ekologickej stability, čo platí aj pre ich funkčné
využívanie (zachovať a udržiavať súčasný stav)
 zabrániť
ďalšiemu
postupu
sukcesie
drevín
zabezpečením
pravidelného
obhospodarovania lúčnych biotopov kosbou alebo pastvou na princípoch správnej
poľnohospodárskej praxe
 vylúčiť aplikáciu chemických látok
 orné pôdy obhospodarovať (orať, siať) po vrstevnici, zabrániť ďalšiemu odvodneniu
 zachovať alebo obnoviť poloprirodzené zloženie lúčnych porastov
 zachovať, posilniť a ošetrovať
poľnohospodárskych plochách

súčasnú

rozptýlenú

C.6.3. Všeobecné zásady a regulatívy v k.ú.
územnoplánovacej dokumentácie

Tŕnie

krajinnú

vyplývajúce

vegetáciu

na

z nadradenej

 V navrhovanej chránenej krajinnej oblasti uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným
ekologickým účinkom,
 pri využívaní LPF uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia aj v závislosti od stupňa
ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny,
 v chránených územiach uplatňovať ekologické princípy hospodárenia,
 zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky nevyužiteľné
pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov rastlín, alebo živočíchov
a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do lesného pôdneho fondu,
 vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva v súlade s ochranou životného
prostredia a zdravou výživou,
 vytvárať podmienky pre obnovu TTP v súlade s udržaním ekologickej stability územia a
zachovania krajinného rázu,
 zariadenia a služby umiestňovať prednostne do zastavaného územia,
 návštevnosť, kapacity vybavenosti a využitie voľnej krajiny v ich okolí zosúlaďovať s
požiadavkami štátnej ochrany prírody.
 rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných
lokalitách umožniť len v súlade so schváleným programom, alebo plánom rozvoja obce,
mesta, alebo regiónu a len na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Na
územiach s 3. až 5. stupňom ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, nezakladať nové lokality a strediská rekreácie, liečby, športu a turizmu.
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 viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do
sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných útvarov vo voľnej
krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu historických mestských a vidieckych
celkov a objektov kultúrnych pamiatok.
 vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás regionálneho,
nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu ako
neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách
Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o
ochrane prírody a krajiny.
 podporovať rozvoj všetkých druhov turizmu v súlade s ochranou prírody a krajiny.
 rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých
vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park,
národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná
pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované
územie európskeho významu a národného významu, biotopy chránených rastlín a
živočíchov.
 uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny diferencovaný spôsob
hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia,
 rešpektovať prioritnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov nachádzajúcich sa vo
vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórie národná prírodná
rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka,
 rešpektovať hlavnú ekologickú a environmentálnu funkciu lesov s druhoradým, alebo
podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy
osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia
a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórií
chránený areál, národný park a v územiach vymedzených biocentier.

C.7.

ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 realizáciu navrhovaných obytných plôch podmieniť vybudovaním rozvodov verejných
inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a
v potrebnom časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia
 zabezpečiť nasledovné požiadavky na ochranu zdravia ľudí:
o

zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie
obyvateľstva obce pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj hygienicky
vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd (budovanie
kanalizácie) – inžinierske siete budovať v predstihu alebo súbežne
s navrhovaným riešením

o

regulovať rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo možné nežiadúce
ovplyvňovanie chránených funkcií (bývanie, šport – rekreácia,) prevádzkami
nadmerne zaťažujúcimi životné prostredie hlukom, emisiami škodlivín
a pachov (poľnohospodárska výroby, autoservis, skleníkové hospodárstvo),
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o

V prípade realizácie funkčných plôch priemyslu v dotyku s funkciou bývania
môžu byť realizované len také výrobné činnosti, ktoré nebudú nadmerným
zápachom alebo prachom znehodnocovať úroveň kvality bývania v tejto
oblasti (betonárne, drevovýroba, kovovýroba, lakovne) vo vzdialenosti kratšej
ako 300-500 m od obytnej zóny. Dodržanie dostatočných odstupových
vzdialeností od závažnosti zdroja znečisťovania ovzdušia sa odporúča podľa
prílohy E normy OTN ŽP 2 111:99.

o

urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej
zelene a podzemných vôd

o

obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou

o

usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých objektov navrhnúť tak, aby sa vylúčilo
ich vzájomné tienenie a dodržali sa vo vnútorných priestoroch určených na
dlhodobý pobyt ľudí vyhovujúce svetlotechnické podmienky podľa NV SR č.
353/2006 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

o

preveriť potrebu rádiovej ochrany objektov podľa vyhl. MZ SR č. 528/2007 Z.
z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia
z prírodného žiarenia,

 pri umiestňovaní živočíšnej výroby na plochách hospodárskeho dvora je potrebné
postupovať tak, aby OP hygienické živočíšnej výroby neovplyvnilo funkčné využitie
kontaktných navrhovaných plôch bývania, resp. ostatné funkcie
 v riešení odpadového hospodárstva navrhovať minimalizáciu vzniku odpadov, správne
zneškodňovať odpady a maximalizovať podiel recyklovateľných surovín
 rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva obce Tŕnie
 zabezpečiť zlepšenie využitia poľnohospodárskej pôdy návrhom protieróznych opatrení
 pri návrhu zástavby resp. iných aktivít v území rešpektovať všetky existujúce územia
ochrany prírody

C.8.

VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzuje ÚPN obce Tŕnie zastavané územie
obce tak, že obsahuje:
 existujúce zastavané územie definované hranicou zastavaného územia k 1.1.1990
 nové rozvojové plochy mimo hranice zastavaného územia vrátane priľahlých komunikácií.

C.9.

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené
územie:
 cestné ochranné pásmo regionálnej cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia
20 m od osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, predpis č.
55/1984 Zb. a 193/1997 Z. z. V cestnom ochrannom pásme je zakázaná, alebo
obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť cestu, alebo premávku na nej (výnimku zo
zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme udeľuje príslušný cestný správny orgán
v štádiu prípravnej dokumentácie).
95
REPROBAN s.r.o., Kozáčeka 16, 960 01 ZVOLEN

Územný plán obce Tŕnie

september 2009

 manipulačné pásma pobrežných pozemkov vodných tokov a
objektov v šírke 5 m pre malé vodné toky

vodohospodárskych

 ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo
vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:


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



od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m



od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m



od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m



nad 400 kV 35 m

 v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je zakázané:


zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky



vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m



vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti
2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou



uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky



vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku



vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy



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



vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho
nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na tento účel
umožniť prevádzkovateľovi udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke
4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (táto
vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podporného
bodu)

 ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla:


1 m pri napätí do 110
a zabezpečovacej techniky

kV

vrátane

vedenia

riadiacej

regulačnej

 v ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením
je zakázané:


zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať
osobitne ťažné mechanizmy
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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

 ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia v zmysle zákona č.
656/2004 Z. z., § 36:


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



s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do
elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení



v ochrannom pásme elektrickej stanice je zakázané vykonávať činnosti, pri
ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť
prevádzky elektrickej stanice

 ochranné pásmo vodovodov a kanalizácií v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov: do priemeru DN 500 1,5 m na obidve strany od pôdorysného
okraja potrubia, priemeru DN500 a viac 2,5 m na obidve strany od pôdorysného okraja
potrubia
 ochranné pásmo podzemných rozvodov závlahovej vody 5 m
 hygienické ochranné pásmo ČOV v zmysle STN 75 6401
 ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej
telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov
 ochranné pásmo lesa vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona
č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 V prípade realizácie stavieb v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať dotknutý
orgán štátnej správy (Obvodný lesný úrad) o záväzné stanovisko podľa § 10 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavieb a o využití
územia vo vzdialenosti do 50 m od okraja lesných pozemkov.
 pásmo hygienickej ochrany cintorína
v zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve vo vzdialenosti 50 m, kde nie je
povolené umiestňovať akékoľvek stavby
V zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. podľa § 49 môže správca vodného toku pri
výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb, alebo zariadení užívať pobrežné
pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie
pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri
drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary. Pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10
m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. Je potrebné zabezpečiť ochranu inudačných území
tokov, zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné činnosti v zmysle Zákona o ochrane pred
povodňami č. 666/2004 Z.z.
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C.10. VYMEDZENIE PLÔCH NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA
VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A
CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby
Pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo
verejnom záujme, (podľa zoznamu uvedeného v Zákone č. 50/1976 Zb., §108, odsek 2),
možno vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť
rozhodnutím stavebného úradu (ďalej len "vyvlastniť").
Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo
vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm.a) (verejnoprospešné stavby podľa
schválenej územnoplánovacej dokumentácie) sa považujú stavby určené na
verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj
a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie.
V riešenom území je potrebné vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby podľa
nasledovného zoznamu:
 rekonštrukcia regionálnej cesty III/05086 v existujúcej trase
 rekonštrukcia miestnych komunikácií zberných a obslužných
 výstavba miestnych komunikácií v nových lokalitách IBV
 rekonštrukcia a výstavba účelových komunikácií
 rekonštrukcia a výstavba peších chodníkov
 rekonštrukcia a údržba existujúceho vodojemu
 výstavba nového vodojemu
 prívodné vodovodné potrubie do existujúceho vodojemu Tŕnie
 prívodné vodovodné potrubie do existujúceho vodojemu Budička
 prívodné vodovodné potrubie do novonavrhovaného vodojemu rozvodné vodovodné
potrubie z vodojemu v existujúcej zastavanej časti obce
 rozvodné vodovodné potrubie z nového vodojemu v nových lokalitách IBV
 výstavba miestnej kanalizácie v nových lokalitách IBV
 výstavba čistiarne odpadových vôd
 plynofikácia nových lokalít IBV
 výstavba navrhovaného 2x400 kV vedenia PVE Ipeľ- Medzibrod – Horná Ždaňa,
ktorého koridor prechádza juhovýchodnou časťou k.ú.
 výstavba káblovej 22 kV VN prípojky do navrhovaných trafostaníc
 výstavba navrhovaných trafostaníc
 rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia
 verejné osvetlenie v nových lokalitách IBV
 verejná zeleň
 údržba verejnej zelene v obci
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 všetky siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou
vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej
technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
 ostatné siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú odvádzanie a čistenie odpadových vôd (výstavba čistiarní odpadových vôd,
kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými
zariadeniami kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené
v grafickej časti.
Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov
Sceľovanie a delenie pozemkov je potrebné vykonať pre všetky novonarhované rozvojové
lokality.
Vymedzenie plôch na asanácie
Územný plán obce nevymedzuje žiadne plochy pre asanácie.

C.11. URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A
SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
Územný plán obce Tŕnie (vzhľadom na veľkosť obce) nevymedzuje plochy, pre ktoré je
potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

C.12. ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB:
 rekonštrukcia regionálnej cesty III/05086 v existujúcej trase
 rekonštrukcia miestnych komunikácií zberných a obslužných
 výstavba miestnych komunikácií v nových lokalitách IBV
 rekonštrukcia a výstavba účelových komunikácií
 rekonštrukcia a výstavba peších chodníkov
 rekonštrukcia a údržba existujúceho vodojemu
 výstavba nového vodojemu
 prívodné vodovodné potrubie do existujúceho vodojemu Tŕnie
 prívodné vodovodné potrubie do existujúceho vodojemu Budička
 prívodné vodovodné potrubie do novonavrhovaného vodojemu
 rozvodné vodovodné potrubie z vodojemu v existujúcej zastavanej časti obce
 rozvodné vodovodné potrubie v nových lokalitách IBV z navrhovaného vodojemu
 výstavba čistiarne odpadových vôd
 výstavba miestnej kanalizácie v nových lokalitách IBV
 plynofikácia nových lokalít IBV
 výstavba navrhovaného 2x400 kV vedenia PVE Ipeľ- Medzibrod – Horná Ždaňa,
ktorého koridor prechádza juhovýchodnou časťou k.ú.
 výstavba káblovej 22 kV VN prípojky do navrhovaných trafostaníc
 výstavba navrhovaných trafostaníc
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 rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia
 verejné osvetlenie v nových lokalitách IBV
 verejná zeleň
 údržba verejnej zelene v obci
 všetky siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, obslužné a výrobné aktivity pitnou a úžitkovou
vodou (vodovodné rozvody a príslušné zariadenia vodovodnej siete podľa príslušnej
technickej dokumentácie) – neoznačené v grafickej časti
 ostatné siete, zariadenia, terénne úpravy a stavby a k nim prislúchajúce plochy, ktoré
zabezpečujú odvádzanie a čistenie odpadových vôd (rozšírenie čistiarní odpadových vôd,
kmeňové stoky, hlavné zberače a ostatná kanalizačná sústava s príslušnými
zariadeniami kanalizačnej siete podľa príslušnej technickej dokumentácie) – neoznačené
v grafickej časti.

C.13. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH
STAVIEB
Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti
nasledovne:
Textová časť:
 Návrh záväznej časti - Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie
sú uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť
územnoplánovacej dokumentácie
Grafická časť


Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívanie
územia s riešením dopravy

M 1: 10 000



Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívanie
územia s riešením dopravy

M 1: 2 000



Výkres funkčných plôch

M 1: 5 000



Výkres verejnoprospešných stavieb

M 1: 2 000

100
REPROBAN s.r.o., Kozáčeka 16, 960 01 ZVOLEN

