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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov dokumentácie
ÚPN obce Oľdza – Zmeny a doplnky č. 5 (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 5“).

Obstarávateľ dokumentácie
Obec Oľdza
Obecný úrad
930 39 Oľdza 16
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov:
Ing. Peter Hanesz, Jasná 506/34, 929 01 Veľké Dvorníky (registračné číslo: 448).

Spracovateľ dokumentácie
ÚPn s.r.o.
Drotárska cesta 94
811 02 Bratislava
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. arch. M. Dudášová, autorizovaný architekt SKA, Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava, registračné číslo
0734 AA 0230.
Riešiteľský kolektív:
Ing. arch. M. Dudášová, Ing. arch. P. Beňová, Ing. Katarína Staníková.

Použité skratky a termíny
ÚPN = územný plán
ÚPD = územno-plánovacia dokumentácia
PD = projektová dokumentácia
ÚP a SP = územné plánovanie a stavebný poriadok
ZaD = zmeny a doplnky
Rozvojová plocha = regulačný blok = funkčná a priestorovo homogénna jednotka (blok), ktorá predstavuje
základnú územno-plánovaciu jednotku v území, vymedzenú na základe existujúceho stavu ako aj na základe
navrhnutej urbanistickej koncepcie ÚPN.
Funkčné a priestorovo homogénne jednotky (regulačné bloky) sú vymedzené na základe nasledovných
kritérií:
-

hranicu regulačných blokov v rámci urbanizovaného územia (existujúca a navrhovaná urbanistická
štruktúra) tvorí prevažne rovnaký charakter využitia

-

hranicu regulačných blokov v rámci neurbanizovaného územia tvoria prevažne prirodzené
ohraničenia (lesy, poľnohospodárska krajina ...).

Návrhové obdobie
Do roku 2030.
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Východiskové podklady pre Zmeny a doplnky č. 5 k ÚPN obce
Pre „Zmeny a doplnky č. 5“ boli východiskové najmä tieto podklady:


Záväzná časť “ÚPN regiónu TTSK”, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením TTSK č. 33/2014.



ÚPN obce Oľdza, dátum spracovania: 2007-2008, spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava, schválený uznesením
č. 38/2008 zo dňa 04.11.2008.



ÚPN obce Oľdza - zmeny a doplnky č. 1/2009, dátum spracovania 2009-2010, spracovateľ: ÚPn s.r.o.
Bratislava, schválený uznesením č. 15/2010 zo dňa 24.06.2010



ÚPN obce Oľdza – zmeny a doplnky č. 1/2014, dátum spracovania: 2014, spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava,
proces prerokovania bol pozastavený



ÚPN obce Oľdza – zmeny a doplnky č. 1/2018, dátum spracovania: 2018, spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava,
proces prerokovania bol pozastavený.



ÚPN obce Oľdza – zmeny a doplnky č. 4/2020, dátum spracovania: 2020-2021, spracovateľ: ÚPn s.r.o.
Bratislava, schválený uznesením č. 203/2021 zo dňa 29.07.2021



„Obytná zóna – východ“, Projekt pre územné rozhodnutie, dátum spracovania: 09/2021, spracovateľ: Ing.
Zoltán Pintér.
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A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši
Dôvody na obstaranie
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Obec Oľdza je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný
zákon) obstarávateľom ÚPD obce. V zmysle § 30 stavebného zákona má orgán územného plánovania sledovať,
či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady v území, resp. najmenej raz za štyri roky
preskúmať ÚPN, či nie sú potrebné jeho ZaD alebo či netreba obstarať nový ÚPN. Na základe požiadaviek obce
a jej občanov na rozvoj obce a iné zmeny riešenia platného ÚPN, obec pristúpila k spracovaniu ZaD platnej ÚPD.

Požiadavky na spracovanie a rozsah
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Textová časť obsahuje v smernej časti (v tejto kapitole v časti „Ciele riešenia“) prehľadné zhrnutie spracovania ZaD
ÚPN obce. Smerná časť je spracovaná formou úprav dotknutých kapitol (kapitoly, ktoré nie sú úpravami
dotknuté, nie sú v textovej časti uvádzané). Záväzná časť je spracovaná formou ZaD všetkých kapitol. Grafická
časť je spracovaná formou priesvitiek na výrezy všetkých výkresov platného ÚPN.
Predmetom pripomienkového konania sú vyznačené zmeny v texte a zmeny grafickej časti uvedené na
priesvitkách.

Ciele riešenia
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Hlavné ciele riešenia „Zmien a doplnkov č. 5“ sú definované v tabuľke č. 1 a 2.
Tabuľka č. 1: Navrhované ZaD s plošným priemetom – rozvojové plochy určené na novú výstavbu (regulačné
bloky)
Označ.

Výmera
v ha

Hlavné funkčné využitie v
zmysle platnej ÚPD

Navrhované hlavné
funkčné využitie podľa
ZaD č. 5

Účel navrhovaných
ZaD

1-5

0,7454

Bývanie v rodinných
domoch (BR)

Občianska vybavenosť
(OV)

2-5

0,7823

Bývanie v rodinných
domoch (BR)

Šport a rekreácia (ŠR)

Rozvojová plocha
schválená v platnom
ÚPN navrhovaná na
zmenu funkcie s využitím pre VP
stavby, najmä kult.
dom, klubovňu a školy
(základná, materská,
jasle)
Rozvojová plocha
schválená v platnom
ÚPN navrhovaná na
zmenu funkcie s využitím pre VP
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Označ.

Výmera
v ha

Hlavné funkčné využitie v
zmysle platnej ÚPD

Navrhované hlavné
funkčné využitie podľa
ZaD č. 5

3-5

0,3902

Orná pôda a TTP (OP)

Špeciálna vybavenosť (ŠV)

4-5

4,9876

Orná pôda a TTP (OP)

Výroba a sklady (VS)

5-5

10,9111

Orná pôda a TTP (OP)

Výroba a sklady (VS)

6-5

2,3583

Orná pôda a TTP (OP)

Výroba, sklady a občianska
vybavenosť (VO)

© 2022

Účel navrhovaných
ZaD
stavby, najmä
multifunkčné ihrisko
Nová rozvojová plocha
- s využitím pre VP
stavby, najmä hasičskú
zbrojnicu a zberný
dvor
Nová rozvojová plocha
- s využitím pre
priemyselnú výrobu
Nová rozvojová plocha
- s využitím pre výrobu
silikátových
prefabrikátov v časti
pri ceste II. triedy
a logistiku v časti
smerom k obci (s
časťou plochy bolo
v platnom ÚPN
počítané v etape
výhľadu)
Nová rozvojová plocha
- s využitím pre
logistiku, obchod a
služby

Ostatné ZaD (neuvedené v Tabuľke č. 1) nemajú plošný priemet resp. ide o skutkový stav a sú v dokumentácii
vyznačené bez číselného označenia. Jedná o tieto ZaD:
Tabuľka č. 2: Navrhované ZaD ostatné
Porad. č.
navrhovaných ZaD

Účel navrhovaných ZaD a podrobný popis

a.

Zmeny regulácie:
- doplnenie špecifickej regulácie pre rozvojové plochy „bývania v rodinných domoch
(BR)“ č. 7, 10, 11, 12, 14, 17 - min. podiel občianskej vybavenosti a verejne
prístupnej zelene 5% (bez možnosti započítania zelene pozdĺž komunikácií),
navýšenie max. percenta zastavania objektami o 5% pre doplnkové stavby (garáže,
hospodárske objekty príp. iné)
- určenie regulatívov v lokalite „Východ“ podľa návrhu dokumentácie pre ÚR
- určenie podmienky spracovania ÚPN zóny pre vybrané lokality
- vymedzenie rozvojových plôch, regulovaných v záväznej textovej časti, v
záväznom výkrese č. 2b (rozvojové plochy navrhované v etape výhľadu, rozvojové
plochy s potrebou riešenia v ÚPN zóny, rozvojové plochy vymedzené na
verejnoprospešné stavby)
- ďalšie úpravy vyznačené najmä v texte záväznej časti, osobitne: zosúladenie
s platnými právnymi predpismi a doplnenie definícií (najmä etapy výhľadu).

Po spracovaní „Zmien a doplnkov č. 5“ budú tieto prerokované podľa § 22 v súvislosti s § 31 stavebného zákona
s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na posúdenie dodržania postupu
obstarávania Okresnému úradu v Trnave, odboru výstavby a bytovej politiky a následne predložené na
schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Oľdzi.
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A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Pre obec Oľdza bol vypracovaný „ÚPN obce Oľdza“ firmou ÚPn s.r.o. Bratislava s ukončením prác v roku 2008.
ÚPN bol schválený uznesením č. 38/2008 zo dňa 04.11.2008 a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN zo dňa
04.11.2008. ÚPN bol štyri krát aktualizovaný – „Zmenami a doplnkami č. 1/2009“, „Zmenami a doplnkami č.
1/2014“ (proces prerokovania bol pozastavený), „Zmenami a doplnkami č. 1/2018“ (proces prerokovania bol
pozastavený) a „Zmenami a doplnkami č. 4/2020“.
Pôvodná dokumentácia je aj naďalej vhodnou dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja obce Oľdza.
„Zmeny a doplnky č. 5“ neovplyvňujú koncepciu riešenia schválenej dokumentácie.

A.1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
„Zmeny a doplnky č. 5“ sú v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja v platnom „ÚPN obce Oľdza“ a jeho „Zadaním“.
Zadanie ÚPN obce bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie ÚPN obce
Oľdza (toto zadanie bolo schválené uznesením č. 29/2007 zo dňa 27.09.2007). Vzhľadom na charakter
dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 5“, iné zadanie nebolo vypracované.

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
A.2.1 Vymedzenie riešeného územia
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 5“ sú lokality č. 1-5 až 6-5, nachádzajúce sa v katastrálnom území
Oľdza, s celkovou výmerou 20,1749 ha – Tabuľka č. 1, ako aj ďalšie ZaD podľa Tabuľky č. 2.

A.2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu
regiónu
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Priemet ÚPN regiónu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bol v ÚPN obce Oľdza spracovaný v „ZaD č.
4/2020“ a opakovane ho neuvádzame.

A.2.3 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady
obce
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Rozvojové plochy „Zmien a doplnkov č. 5“ nevytvárajú nové podmienky pre bývanie v RD a preto ani
neumožnia nárast počtu b. j. a trvalo bývajúcich obyvateľov. Vytvárajú podmienky pre výrobu, sklady,
občiansku vybavenosť, špeciálnu vybavenosť a šport, preto umožnia nárast počtu pracovných príležitostí
(odhadujeme cca 100 pracovných miest).
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A.2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny
Návrhy ekostabilizačných opatrení
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Návrhy ekostabilizačných opatrení podľa RÚSES okresu Dunajská Streda, ESPRIT 2019 (pred schválením)
Návrhy opatrení smerujú k zvýšeniu ekologickej stability územia a prispievajú k tvorbe ekologicky vyváženej
krajiny, eliminácii eróznej činnosti vody a vetra, zabezpečeniu optimálneho využitia územia, eliminácii vplyvu
bariérových prvkov a pod.
Ekostabilizačné opatrenia


E2 - zvýšiť podiel nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine,
rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu (makroštruktúry) na menšie bloky (mezoštruktúry až mikroštruktúry)



E22 - zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie v okolí antropogénnych objektov s nepriaznivými
vplyvmi na životné prostredie - poľnohospodárske a priemyselné objekty, skládky



E23 - zosúladiť ťažbu nerastných surovín s ochranou prírody a ochranu vôd.

Hydrologické


H3 – zrealizovať opatrenia na zlepšenie kvality povrchových vôd.

A.2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia
A.2.12.1 Doprava
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V „ZaD č. 5“ sú navrhované tieto zámery dopravného významu:


ostatné obslužné komunikácie.

Navrhované komunikácie je potrebné riešiť v ďalšom stupni PD v zmysle STN 73 6110. Dopravný priestor
komunikácií medzi oploteniami pozemkov musí umožňovať pohodlný vjazd a výjazd na pozemok minimálne
vozidlám o dĺžke 9m.
V dokumentácii „ZaD č. 5“ nedochádza k iným zmenám v riešení cestnej dopravy. Navrhované lokality sa napoja
na existujúce komunikácie (pozri výkres č. 3).
Podrobný návrh dopravného riešenia v navrhovaných lokalitách bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po
dohode s príslušnými správcami komunikácií.

A.2.12.2 Vodné hospodárstvo
Zásobovanie pitnou vodou
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V dokumentácii „ZaD č. 4“ nedochádza k zmenám v riešení zásobovania pitnou vodou (pozri výkres č. 4.a).
Navrhované lokality sa napoja na rozvodnú sieť pitnej vody, do doby vybudovania rozvodnej siete pitnej vody v
obci bude zásobovanie pitnou vodou riešené individuálne prostredníctvom studní.
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Podrobný návrh riešenia zásobovania pitnou vodou (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom vodovodu, v súlade s aktuálnymi
pripojovacími podmienkami.

Odkanalizovanie a likvidácia odpadových vôd
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V dokumentácii „ZaD č. 5“ nedochádza k zmenám v riešení odkanalizovania (pozri výkres č. 4.a). Navrhované
lokality č. sa napoja na splaškovú kanalizáciu, do doby vybudovania splaškovej kanalizácie v obci bude
odkanalizovanie riešené individuálne prostredníctvom nepriepustných žúmp.
Podrobný návrh riešenia odkanalizovania (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude spracovaný
v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom kanalizácie, v súlade s aktuálnymi pripojovacími
podmienkami.

A.2.12.3 Energetika
Zásobovanie zemným plynom
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V dokumentácii „ZaD č. 5“ nedochádza k zmenám v riešení zásobovania zemným plynom(pozri výkres č. 4.b).
Navrhované lokality sa napoja na STL plynovody resp. zásobovanie teplom bude riešené individuálne
prostredníctvom elektrickej energie resp. alternatívnych zdrojov.
Podrobný návrh riešenia zásobovania zemným plynom (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom plynovodu.

Zásobovanie elektrickou energiou
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V „ZaD č. 5“ sú navrhované tieto zámery technického významu (pozri výkres č. 4.b):


trafostanice



kábelové vedenia VN.

V dokumentácii „ZaD č. 5“ nedochádza k iným zmenám v riešení zásobovania elektrickou energiou. Všetky
navrhované lokality sa napoja na el. sieť VN 22 kV. V prípade nedostatočnej kapacity el. staníc sa navrhne ich
rekonštrukcia resp. vybudovanie nových el. staníc.
Podrobný návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude
spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušným správcom el. siete.

A.2.12.4 Telekomunikácie
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V dokumentácii „ZaD č. 5“ nedochádza k zmenám v riešení telekomunikácií. Navrhované lokality sa napoja na
podzemné oznamovacie vedenia ST resp. využijú služby mobilných operátorov.
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Podrobný návrh riešenia telekomunikácií (vrátane bilancií) v navrhovaných lokalitách bude spracovaný v ďalších
stupňoch PD po dohode s príslušným správcom el. siete.

A.2.12.5 Zariadenia špeciálnej technickej vybavenosti
Zariadenia požiarnej ochrany
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V rozvojovej ploche č. 3-5 obec navrhuje vybudovanie hasičskej zbrojnice.

Zariadenia odpadového hospodárstva
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
V rozvojovej ploche č. 3-5 obec navrhuje vybudovanie zberného dvora.

A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho a lesného
pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
Poľnohospodárska pôda
 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy je spracované v zmysle zákona 220/2004 Z. z. (v znení Zákona
č. 57/2013 Z. z. a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z.
z.). Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. Pre vypracovanie
poľnohospodárskej časti boli použité tieto podklady – bonitované pôdno-ekologické jednotky poskytol
Výskumný ústav pôdoznalectva a ÚPN obce Oľdza v znení neskorších zmien a doplnkov.
Riešené územie sa nachádza na ploche poľnohospodárskej pôdy v zastavanom území obce a mimo zastavaného
územia, určeného k 1.1.1990. Hranica lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie poľnohospodárskej pôdy sú
zakreslené vo výkrese č. 6.
Podľa vyhlášky č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2004 Z. z. – príloha č. 9, ktorá na
základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí
poľnohospodárska pôda, ktorá je predmetom udelenia súhlasu a zmien v udelenom súhlase, do 2., 3. a 6.
skupiny kvality (BPEJ 0032002/2, 0036032/3, 0036035/3, 0032062/6, 0032065/6). Najkvalitnejšou pôdou v k. ú.
Oľdza sú kódy 0036002, 0036005, 0036012, 0036032.
Porovnanie alternatívneho umiestnenia stavby na poľnohospodárskej pôde (§ 12 ods. b/ zákona č. 220/2004
Z. z.)
Nulový variant
„Zmeny a doplnky č. 5“ sa nemôžu spracovávať variantne (pri riešení zmien a doplnkov ÚPD sa vychádza zo
stavebného zákona, kde sa pri obstarávaní zmien a doplnkov postupuje podľa § 22 - §28 stavebného zákona – v
zmysle uvedených ustanovení nie je možné predložiť alternatívne riešenie a tak sa zmeny a doplnky ÚPD
z hľadiska alternatívneho riešenia posudzujú podľa vo vzťahu k nulovému riešeniu).
Nulový variant preto v prípade „Zmien a doplnkov č. 5“ predstavuje súčasný stav – t. j. stav, ktorý by nastal, ak
by sa navrhovaná činnosť uskutočnila v zmysle pôvodne navrhovaného funkčného využitia, t. j.:
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1-5 – „Bývanie v rodinných domoch (BR)“



2-5 – „Bývanie v rodinných domoch (BR)“



3-5 – „Orná pôda a TTP (OP)“



4-5 – „Orná pôda a TTP (OP)“



5-5 – „Orná pôda a TTP (OP)“



6-5 – „Orná pôda a TTP (OP)“
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Variant „rozvojový“ predložený v “Zmenách a doplnkoch č. 5“
Koncepcia riešenia „Zmien a doplnkov č. 5“ – ako variantu „rozvojového“ – uvažuje s rozvojovým zámerom na
poľnohospodárskej pôde s nasledovným poradovým číslom, funkčnou charakteristikou a uvedením účelu:


1-5 – „Občianska vybavenosť (OV)“ - Rozvojová plocha schválená v platnom ÚPN pod č. 12 navrhovaná na
zmenu funkcie - s využitím pre VP stavby, najmä kult. dom, klubovňu a školy (základná, materská, jasle)



2-5 – „Šport a rekreácia (ŠR)“ - Rozvojová plocha schválená v platnom ÚPN pod č. 12 navrhovaná na
zmenu funkcie - s využitím pre VP stavby, najmä multifunkčné ihrisko



3-5 – „Špeciálna vybavenosť (ŠV)“ - Nová rozvojová plocha - s využitím pre VP stavby, najmä hasičskú
zbrojnicu a zberný dvor



4-5 – „Výroba a sklady (VS)“ - Nová rozvojová plocha - s využitím pre priemyselnú výrobu



5-5 – „Výroba a sklady (VS)“ - Nová rozvojová plocha - s využitím pre výrobu silikátových prefabrikátov
v časti pri ceste II. triedy a logistiku v časti smerom k obci (s časťou plochy bolo v platnom ÚPN počítané
v etape výhľadu)



6-5 – „Výroba, sklady a občianska vybavenosť (VO)“ - Nová rozvojová plocha - s využitím pre logistiku,
obchod a služby

Obec Oľdza oproti nulovému variantu preferuje variant rozvojový, ktorý pre obec zabezpečí ďalší rozvoj funkcie
občianskej vybavenosti, športu a rekreácie, špeciálnej vybavenosti, výroby a skladov.
Zdôvodnenie
Obec Oľdza pristúpila k spracovaniu „Zmien a doplnkov č. 5“ najmä z dôvodu, že zástupcovia obce prehodnotili
pôvodné riešenie ÚPN a majú záujem zmeniť reguláciu funkčného a priestorového usporiadania a zabezpečiť
tak lepšie predpoklady na rozvoj obce.
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „ZaD č. 5“
Žiadateľ: Obec Oľdza, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., Kraj: Trnavský, Obvod: Dunajská Streda
Lokalita
č.

Katastrálne
územie

Funkčné využitie

Výmera
lokality
v ha

3-5
4-5
5-5
6-5

k. ú. Oľdza
k. ú. Oľdza
k. ú. Oľdza
k. ú. Oľdza

Spolu

Špeciálna
vybavenosť (ŠV)

0,3902

Výroba a sklady
(VS)

4,7760

Výroba a sklady
(VS)

10,7765

Výroba, sklady
a občianska
vybavenosť (VO)

2,3583

18,3010

Predpokladaná výmera
poľnohosp. pôdy
celkom

Z toho

v ha

Skupina
BPEJ

výmera
v ha

0,3802

0036002/2

0,0086

0032062/6

0,3716

0036035/3

0,6086

0032065/6

4,1674

0036035/3

5,5573

0032065/6

5,2192

0036035/3

1,6234

0032065/6

0,5852

–

18,2910

4,7760
10,7765
2,3583

18,2910

Vysvetlivky k tabuľkám:
ZÚ = zastavané územie obce
Skupiny BPEJ, zvýraznené podčiarknutím, patria medzi najkvalitnejšiu pôdu v príslušnom k. ú.
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Užívateľ
poľnohosp.

Vybud.
hydromelior.

Časová
etapa

Druh pozemku / iná
informácia

pôdy

zariadenia

realizácie

súkromník

závlahy

návrh do
roku 2030

orná pôda, 0,0100 ha
nepoľn. pôda / --

súkromník

závlahy

návrh do
roku 2030

orná pôda / –

súkromník

závlahy

návrh do
roku 2030

orná pôda / –

súkromník

závlahy

návrh do
roku 2030

orná pôda, 0,1497 ha
nepoľn. pôda / --

–

–

–

–
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Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 5“ – požadované
zmeny v udelenom súhlase k predchádzajúcim ÚPD, týkajúce sa zmeny funkčného využitia odsúhlasených lokalít
Žiadateľ: Obec Oľdza, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., Kraj: Trnavský, Obvod: Dunajská Streda
Lokalita č.
/ ozn.
podľa
udeleného
súhlasu

1-5 /
12 - časť

Kat.
územie

k. ú.
Oľdza

Funkčné využitie
/ funkčné využitie
podľa udeleného
súhlasu

Občianska
vybavenosť (OV) /

Výmera
lokality
v ha

0,7454

Predpokladaná výmera poľnohosp.
pôdy
Celkom v ha

Z toho

Užívateľ
poľnohosp
. pôdy

Vybud.
hydromel.
zariadenia

Časová
etapa
realizácie

Druh pozemku / iná
informácia

/ výmera
podľa
udeleného
súhlasu

Skupina
BPEJ

výmera
v ha

0,7454 /

0032062/6

0,7454

Obec
Oľdza

závlahy

návrh do
roku 2030

orná pôda / pre lokalitu bol
udelený súhlas v procese
prerokovania ÚPN obce
Oľdza

0,7823 /

0036002/2

0,7258

0032062/6

0,0565

Obec
Oľdza

závlahy

5,3988

návrh do
roku 2030

orná pôda / pre lokalitu bol
udelený súhlas v procese
prerokovania ÚPN obce
Oľdza

1,5277

–

–

–

–

--

5,3988

Bývanie
v rodinných
domoch (BR)
2-5 /
12 - časť

k. ú.
Oľdza

Šport a rekreácia
(ŠR) /

0,7823

Bývanie
v rodinných
domoch (BR)
Spolu

–
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Pozn.: Slová vyznačené kurzívou majú len informatívny charakter (ide o vysvetlivky resp. definície
a regulatívy, schválené v platnom ÚPN, ktoré uvádzame kvôli súvislostiam so „Zmenami a doplnkami č. 5“), t.
j. nie sú predmetom pripomienkového konania „Zmien a doplnkov č. 5“.

B.1. ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie:
 V závere sa vkladajú nové odrážky s textom, ktorý znie: 


Pre etapu výhľadu je označenie rozvojovej plochy uvedené v zátvorke = tieto regulačné bloky sú
vymedzené z dôvodu vytvorenia územnej rezervy a podmienkou ich realizácie je ďalšia aktualizácia ÚPN
obce. Do doby schválenia aktualizácie ÚPN obce môžu byť využívané len ako regulačné bloky OP: orná
pôda a TTP. Ide o lokality č. (2), (6), (8), (9), (13), (14), (15), (16), (19).



Správne konania, ktoré boli začaté pred dňom účinnosti VZN o vyhlásení záväzných častí „ZaD č. 5“, sa
dokončia podľa predpisov platných v čase začatia správneho konania.

B.1.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania
Maximálna výška objektov
 V 1. odrážke 1. odseku sa text „posledné ustupujúce“ nahrádza textom, ktorý znie: 
ustúpené

 V 1. odrážke 1. odseku sa za texty „BR“ a „OVŠ“ vkladá text, ktorý znie: 
1

 V 2. odrážke 1. odseku sa text „posledné ustupujúce“ nahrádza textom, ktorý znie: 
ustúpené

 V závere 3. odrážky 1. odseku sa vkladá text, ktorý znie: 
, ŠV, VO

 V 4. odrážke 1. odseku sa text „posledné ustupujúce“ nahrádza textom, ktorý znie: 
ustúpené

 Za odsek „Poznámka:“ sa vkladá nový odsek s textom, ktorý znie: 
1

Nevzťahuje sa na lokalitu „Východ“, pre ktorú sú určené špecifické regulatívy podľa zozáväznenej
zonálnej dokumentácie.

 V časti „Definície pojmov“ sa celý text 1. až 3. odrážky nahrádza textom, ktorý znie: 


„Podzemným podlažím“ sa rozumie každé podlažie, ktorého obsypaná plocha fasády pôvodným terénom
je viac ako 50% z celkovej plochy fasády. Referenčná plocha fasády uvažovaného podlažia je vymedzená
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ÚPn s.r.o.

Územný plán obce Oľdza – Zmeny a doplnky č. 5

© 2022

jeho konštrukčnou výškou a obvodom jeho zastavanej plochy. Ostatné podlažia sú nadzemné. (prevzaté z
STN 73 4301 Bytové budovy)


„Podkrovím“ sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP vymedzený konštrukciou
krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje
také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé
obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica
odporúčanej výšky obytnej miestnosti bytovej budovy. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)



„Ustúpeným podlažím“ sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný s posledného NP vymedzený
konštrukciou stropu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie.. Za ustúpené
podlažie sa považuje také podlažie, ktorého zastavaná plocha je menšia ako polovica zastavanej plochy
predchádzajúceho podlažia. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

Intenzita využitia plôch
 V závere 1. odrážky 1. odseku sa vkladá text, ktorý znie: 
, ŠV, VO

 V 2. odrážke 1. odseku sa za text „OVŠ“ vkladá text, ktorý znie: 
1

 V 3. odrážke 1. odseku sa za text „30 %“ vkladá text, ktorý znie: 
+ 5 % pre doplnkové stavby (garáže, hospodárske objekty príp. iné)

 V 3. odrážke 1. odseku sa za text „BR“ vkladá text, ktorý znie: 
1

 Za odsek „Poznámka:“ sa vkladá nový odsek s textom, ktorý znie: 
1

Nevzťahuje sa na lokalitu „Východ“, pre ktorú sú určené špecifické regulatívy podľa zozáväznenej
zonálnej dokumentácie.

 V časti „Definície pojmov“ sa celý text 2. odrážky nahrádza textom, ktorý znie: 


Zastavanou plochou objektom sa rozumie plocha zastavaná budovou (t. j. pozemnou stavbou, ktorá je
priestorovo uzavretá a zastrešená a je pevne spojená so zemou) = ortogonálneho priemetu vonkajšieho
obvodu zvislých konštrukcií (bez izolačných prímuroviek) najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad
terénom do vodorovnej roviny (t j. napr. stavby bazénov ani podzemných objektov sa do zastavanej
plochy nepočítajú, sú počítané ako spevnené plochy príp. ako plochy zelene ak je nad nimi „terén nad
podzemnými konštrukciami“ – definíciu pozri v časti „Minimálny podiel zelene“). Do zastavanej plochy sa
nepočíta pôdorysný priemet prevísajúcich atík, striech, balkónov, arkierov a podobne s presahom do 1,5
m, prístrešky nad spevnenými plochami sa počítajú. (prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)

Podiel ozelenenia plôch
 V 1. odrážke 1. odseku sa za text „BR“ vkladá text, ktorý znie: 
1
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 V 3. odrážke 1. odseku sa za text „OVŠ“ vkladá text, ktorý znie: 
1

 V závere 5. odrážky 1. odseku sa vkladá text, ktorý znie: 
, ŠV, VO

 Za odsek „Poznámka:“ sa vkladá nový odsek s textom, ktorý znie: 
1

Nevzťahuje sa na lokalitu „Východ“, pre ktorú sú určené špecifické regulatívy podľa zozáväznenej
zonálnej dokumentácie.

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi
 Text sa nemení.

Stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
 Text sa nemení.

Špecifická regulácia v regulačných blokoch BR (bývanie v rodinných domoch - RD)
 V 1. odrážke 1. odseku sa za text „beprípustná“ vkladá text, ktorý znie: 
1

 Za 1. odrážku 1. odseku sa vkladá nový odsek s textom, ktorý znie: 
1

Nevzťahuje sa na lokalitu „Východ“, pre ktorú sú určené špecifické regulatívy podľa zozáväznenej
zonálnej dokumentácie.

 Celý text odseku za 1. odrážkou sa nahrádza textom, ktorý znie: 
Izolovaná zástavba je zástavba izolovaných rodinných domov - izolovaným rodinným domom sa rozumie
bytová budova, samostatne stojaca na vlastnom pozemku (rodinný dom v zmysle §43b ods. 3 Stavebného
zákona a súvisiacich predpisov), pričom pri umiestnení domu na pozemok musia byť dodržané min.
odstupy od všetkých hraníc pozemku. (čiastočne prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)
Združená zástavba je zástavba dvojdomov a radových rodinných domov (RD). Dvojdomom sa rozumie
bytová budova, ktorá vzniká združením dvoch rodinných domov (rodinné domy v zmysle §43b ods. 3
Stavebného zákona a súvisiacich predpisov). Rodinné domy majú jednu spoločnú deliacu stenu
umiestnenú na spoločnej hranici pozemku a každý z nich má samostatný prístup do domu a na vlastný
pozemok. (čiastočne prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy) Radovým RD sa rozumie bytová budova,
ktorá vzniká radením najmenej troch a viac rodinných domov (rodinné domy v zmysle §43b ods. 3
Stavebného zákona a súvisiacich predpisov) bezprostredne vedľa seba so spoločnými stenami
umiestnenými na spoločnej hranici dvoch susedných pozemkov. Zastavaná plocha každého jednotlivého
RD zaberá celú šírku pozemku, pričom toto sa nemusí týkať RD v koncových polohách rodinnej zástavby.
(čiastočne prevzaté z STN 73 4301 Bytové budovy)
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Radové RD

 V závere sa vkladá text, ktorý znie: 


v rozvojových plochách č. 7, 10, 11, 12, 14, 17 vymedziť min. podiel občianskej vybavenosti a verejne
prístupnej zelene 5 % z celkovej výmery rozvojovej plochy (bez započítania zelene pozdĺž komunikácií).



v lokalite „Východ“ rešpektovať špecifické regulatívy podľa zozáväznenej zonálnej dokumentácie „Obytná
zóna – východ“, územné rozhodnutie, zhotoviteľ: PZ-CONSTRUCT, s.r.o. (pozri Prílohy č. 1, 2).

Špecifická regulácia v regulačných blokoch VS (výroba a sklady)
 Text sa nemení.

Špecifická regulácia pre celé územie obce
 Text sa nemení.

Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie priestorového usporiadania:
 Text sa nemení.

B.1.2 Zásady a regulatívy funkčného využívania územia
 V celej kapitole sa text „ubytovacie zariadenia kategórie turistická ubytovňa a chatová osada (podľa
vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried), jednoduché ubytovacie zariadenia, v ktorých sa poskytuje ubytovanie
v súvislosti s výkonom práce – napr. robotnícke ubytovne, ubytovne pre brigádnikov, ubytovacie zariadenia
nižšieho štandardu – napr. nocľahárne, útulky a ubytovacie bunky (podľa §1 ods. 2 bod n, o, s vyhlášky č.
259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia)“ nahrádza textom, ktorý znie: 

ubytovacie zariadenia - turistická ubytovňa, chatová osada, jednoduché ubytovacie zariadenia, v ktorých sa
poskytuje ubytovanie v súvislosti s výkonom práce – napr. robotnícke ubytovne, ubytovne pre brigádnikov
a ubytovacie zariadenia nižšieho štandardu – napr. nocľahárne, útulky a ubytovacie bunky 1

 V 2. odseku sa text „2a“ nahrádza textom, ktorý znie: 
2b

 Za text časti „Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok OV“ sa vkladá nová časť s textom, ktorý
vrátane nadpisu znie: 
Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok ŠV
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:


špeciálna vybavenosť (ŠV)
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Opis hlavného funkčného využitia:


rozsiahlejšie areály zariadení špeciálnej vybavenosti – najmä hasičská zbrojnica a zberný dvor

Prípustné využitie:


príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia



parkovo upravená plošná zeleň



zeleň líniová

Neprípustné využitie:


výroba



bývanie



ubytovacie zariadenia - turistická ubytovňa, chatová osada, jednoduché ubytovacie zariadenia, v ktorých
sa poskytuje ubytovanie v súvislosti s výkonom práce – napr. robotnícke ubytovne, ubytovne pre
brigádnikov a ubytovacie zariadenia nižšieho štandardu – napr. nocľahárne, útulky a ubytovacie bunky 1



činnosti, ktoré sú v CHVO zakázané v zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. a všetky priemyselné
činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitne činnosti, ktoré by svojimi
vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo
nepriamo obmedzili životné prostredie



všetky činnosti zamerané na nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a činností v zmysle §1 ods. 1 uvedeného zákona, na
ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy



činnosti v rozpore s kultúrno-historickými tradíciami obce

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok ŠR

 V 2. odrážke časti „Prípustné využitie“ sa v závere vkladá text, ktorý znie: 
– len na pozemku KN-C parc. č. 130/10

 Za 4. odrážku časti „Neprípustné využitie“ sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie: 


individuálna chatová rekreácia – okrem uvedenej v prípustnom využití

Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok VS

 Text odrážky, vyplývajúcej zo „Zmien a doplnkov č. 4/2020“, sa vypúšťa. 
 Za text časti „Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok VS“ sa vkladá nová časť s textom, ktorý
vrátane nadpisu znie: 
Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok VO
Hlavné funkčné využitie - záväzná funkcia:


výroba (nepoľnohospodárska), sklady a občianska vybavenosť (VO)

Opis hlavného funkčného využitia:


rozsiahlejšie areály zariadení logistiky, obchodu a služieb

Prípustné využitie:


príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
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Neprípustné využitie:


bývanie



rekreácia



živočíšna výroba



ubytovacie zariadenia - turistická ubytovňa, chatová osada, jednoduché ubytovacie zariadenia, v ktorých
sa poskytuje ubytovanie v súvislosti s výkonom práce – napr. robotnícke ubytovne, ubytovne pre
brigádnikov a ubytovacie zariadenia nižšieho štandardu – napr. nocľahárne, útulky a ubytovacie bunky 1



činnosti, ktoré sú v CHVO zakázané v zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. a všetky priemyselné
činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitne činnosti, ktoré by svojimi
vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, prašnosťou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo
nepriamo obmedzili životné prostredie



všetky činnosti zamerané na nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a činností v zmysle §1 ods. 1 uvedeného zákona, na
ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy, okrem zberných dvorov a kompostární



činnosti v rozpore s kultúrno-historickými tradíciami obce

 Nadpisy „Regulácia funkčného využitia pre novú rozvojovú plochu“ a „Rozvojová plocha č. 1-1/2009“,
vyplývajúce zo „Zmien a doplnkov č. 1/2009“, sa nahrádzajú textom, ktorý znie: 
Regulatívy funkčného využitia pre regulačný blok ŤŠ (rozvojová plocha č. 1-1/2009)



V nadpise „Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie funkčného využitia“, vyplývajúceho zo „Zmien
a doplnkov č. 1/2009“, sa za text „využitia“ vkladá text „a definície pojmov“, celý nadpis potom znie: 

Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie funkčného využitia a definície pojmov:
 V závere sa vkladá nový odsek s textom, ktorý znie: 
1

Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia majú k
dispozícii spoločné hygienické zariadenia. Jednoduchým ubytovacím zariadením s prechodným
ubytovaním je budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom
práce, najmä robotnícke ubytovne alebo ubytovanie na určitý čas v súvislosti s výkonom sezónnej práce
nepresahujúcej osem mesiacov, najmä ubytovne pre brigádnikov. Chatová osada je ubytovacie zariadenie
na prechodné ubytovanie hostí výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až
štvorlôžkových izbách. Chatová osada môže byť vybudovaná ako samostatný areál, súčasť kempingu alebo
dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah
služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady. Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom
areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä
stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch
prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem
základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a
obchodnú vybavenosť. Kemping je umiestnený v prírodnom prostredí s trávnatými plochami, zeleňou a
rovinatým terénom pod ubytovacími zariadeniami. Areál kempingu je oplotený alebo inak prírodne
ohraničený s uzamykateľnou bránou alebo rampou a príjazd k nemu je umožnený verejnosti prístupnou
cestou. Ubytovacím zariadením s nižším štandardom je budova alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje
ubytovanie v rámci poskytovania pobytovej formy sociálnej služby na určitý čas v zariadeniach sociálnych
služieb krízovej intervencie, ktorými sú útulky a nocľahárne. (čiastočne prevzaté najmä zo zákona č.
277/2008 Z. z. s platnosťou ukončenou 18.02.2021)
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B.1.3 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti
 Text sa nemení.

B.1.4 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia
 V 2. odrážke sa za text „(v zmysle“ vkladá text, ktorý znie: 
§ 28 a

B.1.5 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia
 Za 26. odrážku sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie: 


vybudovať zberný dvor v rozvojovej ploche č. 3-5

 Za 29. odrážku sa vkladajú nové odrážky s textom, ktorý znie: 


problematiku požiarnej ochrany pre jednotlivé objekty riešiť v zmysle platných STN v následných
podrobnejších stupňoch PD stavieb,



v návrhu komunikačného systému vytvárať možnosť dopravnej obsluhy na zabezpečenie prístupu
požiarnej techniky,



návrh prístupových komunikácií a nástupných plôch pre protipožiarne zásahy v navrhovaných zmiešaných,
výrobných a rekreačných územiach riešiť v podrobnejších stupňoch ÚPD a PD stavieb – až po upresnení
konkrétnej funkčnej náplne,



pre následné podrobnejšie stupne ÚPD dodržať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 699/2004
Z. z., STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a ďalšie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred požiarmi, najmä
tieto regulatívy:



-

prístupové komunikácie musia spĺňať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musia mať
trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m, nachádzať sa vo vzdialenosti max. 50 m od každého navrhovaného
rodinného domu a dimenzované na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy
požiarneho vozidla - do šírky prístupovej komunikácie (min. 3,0 m) sa nesmie započítať parkovací pruh,

-

každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový
objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla – v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.,

-

vnútorné a vonkajšie zásahové cesty sa nepožadujú v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.

vybudovať hasičskú zbrojnicu v rozvojovej ploche č. 3-5

 Celý text 30. odrážky sa nahrádza novými odrážkami s textom, ktorý znie: 


v objektoch právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb v existujúcej zástavbe, ako aj
v nových rozvojových plochách obce budovať zariadenia civilnej ochrany - ochranné stavby typu jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov



budovať ochranné stavby formou úkrytov budovaných svojpomocne v obytných stavbách (dvojúčelové
stavby) – na určenie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty vymenuje obec
komisiu, ktorá určí ako vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén, technické prízemie v rodinných
domoch alebo bytových domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní
špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí
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a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu podľa prílohy č.1 tretej časti vyhlášky MV SR č.
532/2006 Z. z.

B.1.6 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt
 Text sa nemení.

B.1.7 Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie
ekologickej stability
 V 1. odrážke sa za text „543/2002“ vkladá text, ktorý znie: 
Z. z.

B.1.8 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie
 V 1. pododrážke 2. odrážky sa text „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“ nahrádza textom, ktorý znie:



vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej
vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v platnom znení

 V 5. pododrážke 2. odrážky sa text „NV SR č. 353/2006 Z. z.“ nahrádza textom, ktorý znie: 
vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.

 V 6. pododrážke 2. odrážky sa text „Budovy na bývanie“ nahrádza textom, ktorý znie: 
Bytové budovy

 V 7. pododrážke 2. odrážky sa celý text nahrádza textom, ktorý znie: 
pri návrhu nových rozvojových plôch pre bývanie v ďalších stupňoch PD uplatňovať požiadavky zákona č.
87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v územnom plánovaní obce
a vyhlášky č. 98/2018 Z. z. o obmedzení ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho
žiarenia

 V závere sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie: 


v ďalšom procese zohľadniť:
-

dve upravené skládky (prekrytie, terénne úpravy a pod.), tri opustené skládky bez prekrytia (nelegálne
skládky)

-

ložisko nevyhradeného nerastu LNN č. 4758 Oľdza I. pre LS a.s. Bratislava, štrkopiesky a piesky (zdroj:
http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/), ložisko so zastavenou ťažbou alebo na ktorom sa
nepredpokladá využívanie zásob

-

ložisko nevyhradeného nerastu LNN č. 4560 Oľdza pre AGRIPENT spol. s.r.o. Bratislava, štrkopiesky a
piesky (zdroj: http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/), ťažené ložisko
-

územie so stredným radónovým rizikom, ktoré môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia
územia
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Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je
potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
oblasti, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový GP na ropu a zemný plyn.

-

B.1.9 Vymedzenie zastavaného územia obce
 Text 3. odrážky, vyplývajúcej zo „Zmien a doplnkov č. 1/2009“, sa vypúšťa. 

B.1.10 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných
predpisov
 Text „Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo územia zastavaného
alebo určeného na súvislé zastavanie slúžia cestné ochranné pásma.“ za 2. odrážkou sa nahrádza textom,
ktorý znie: 
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného
platným územným plánom obce slúžia cestné ochranné pásma; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný
plán podľa osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia obce.

 V 9. odrážke sa text „ochranné pásmo“ nahrádza textom, ktorý znie: 
pásma ochrany verejných

 V 9. odrážke sa za text „DN 500“ vkladá text, ktorý znie: 
vrátane

 V 9. odrážke sa text „1,5“ nahrádza textom, ktorý znie: 
1,8

 V 9. odrážke sa text „2,5“ nahrádza textom, ktorý znie: 
3,0

 V závere 9. odrážky sa vkladá text, ktorý znie: 
- mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie

 V 2. odseku sa za text „V zmysle“ vkladá text, ktorý znie: 
§ 28 a
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B.1.11 Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a
sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny
 Pred 1. odrážku 3. odseku sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie: 


rozvojové plochy:
-

č. 1-5 s funkciou „občianska vybavenosť (OV)“, s využitím najmä pre kult. dom, klubovňu a školy
(základná, materská, jasle)

-

č. 2-5 s funkciou „šport a rekreácia (ŠR)“, s využitím najmä pre multifunkčné ihrisko

-

č. 3-5 s funkciou „špeciálna vybavenosť (ŠV)“, s využitím najmä pre hasičskú zbrojnicu a zberný dvor

B.1.12 Vymedzenie častí územia, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácii
nižšieho stupňa
 Celý text sa nahrádza textom, ktorý znie: 
ÚPN zóny je v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. (§12) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako aj
v zmysle vyhlášky č. 55/2001 o ÚPP a ÚPD, potrebné spracovať na nasledujúce lokality:


rozvojové plochy č. 7, 10, 11, 12, 17



v prípadoch, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.

B.2. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
 Pred 1. odrážku 2. odseku sa vkladá nová odrážka s textom, ktorý znie: 


rozvojové plochy:
-

č. 1-5 s funkciou „občianska vybavenosť (OV)“, s využitím najmä pre kult. dom, klubovňu a školy
(základná, materská, jasle)

-

č. 2-5 s funkciou „šport a rekreácia (ŠR)“, s využitím najmä pre multifunkčné ihrisko

-

č. 3-5 s funkciou „špeciálna vybavenosť (ŠV)“, s využitím najmä pre hasičskú zbrojnicu a zberný dvor

 V závere sa vkladajú nové prílohy s textom a grafickou časťou, ktoré znejú: 
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Územný plán obce Oľdza – Záväzná časť

Príloha č. 1: „Obytná zóna – východ“ – situácia

HRANICA POZEMKOV

DVOJDOMOV

DVOJDOMOV

27

ÚPn s.r.o.

© 2022

Územný plán obce Oľdza – Zmeny a doplnky č. 5

Príloha č. 2: „Obytná zóna – východ“ – tabuľka funkčnej a priestorovej regulácie
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Územný plán obce Oľdza – Zmeny a doplnky č. 5
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