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Textová časť územného plánu obce

A.
A.1

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI

Dopĺňa sa kapitola:
A.1.1

DÔVODY PRE SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.7, CIELE SPRACOVANIA

A.1.1.1 A.1.3.1 DÔVODY PRE SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.7
Dôvodom pre zmeny a doplnky č.7 územného plánu obce Kočovce bolo zapracovanie
nasledovného zámeru do predmetného ÚPN O:
• rozšírenie lokality B1 Územného plánu obce Kočovce - zmena funkčného využitia parciel
č. 4795/5, 4765, 4766, 4767, 4768, 4795/6, 4795/7, 4795/1, 4772, 4773, 4774 a 4775
(vedené v KN – E) v k.ú. Rakoľuby, ktoré sú totožné s parcelami č. 4795/1,5,6,7 (vedené
v KN – C) v k.ú. Rakoľuby, z poľnohospodárskej pôdy na obytné územie s prevahou
plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001.
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A.1.1.2 CIELE SPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.7
Cieľom zmien a doplnkov č.7 je zapracovanie vyššie uvedeného zámeru a požiadaviek
obstarávateľa a jeho včlenenie do funkčnej štruktúry katastra obce v nasledovných okruhoch:
- zakomponovať zámer do kontextu územia, koordinovať zámer s konkrétnymi danosťami
územia a jeho obmedzujúcimi faktormi
- stanoviť rozsah územia, ktoré je vhodné pre realizovanie toho ktorého zámeru v
komplexných súvislostiach obce a susedných obcí a jej krajinného kontextu
- definovať zaťaženie územia uvažovaným zámerom a požiadavkami na verejné a
technické vybavenie, ktoré z realizácie zámerov vyplynú
Hlavnými cieľmi riešenia je:
- vhodnou organizáciou územia vytvoriť reguláciu jeho rozvoja smerom k priaznivej
priestorovej koncepcii a k zamedzeniu nevhodnej živelnosti
- vhodným využívaním funkčných plôch a ich priestorovou štruktúrou vytvoriť priaznivé
prostredie bez negatívnych dopadov smerom von na okolie ale aj dovnútra
- vytvoriť bezkolízne a kvalitné dopravné podmienky pripojenia predmetného území,
včítane statickej dopravy
- pripojiť predmetné územie racionálne a kvalitne na technickú infraštruktúru
Ostatné ustanovenia kapitoly zostávajú nezmenené.
A.2

VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE, AK EXISTUJE

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
ZaD č. 7 ÚPN-O Kočovce aktualizujú strategický dokumentu - platný Územný plán
sídelného útvaru Kočovce, schválený dňa 12.4.1995, uznesením OZ číslo 27/1995 –
OZ. (vypracoval APEL Trenčín, Ing. arch. J. Kvasnica a kol.)
Tento dokument bol aktualizovaný siedmimi Zmenami a doplnkami.
Zmenami a doplnkami č. 5, schválenými dňa 14.02.2005, uznesením č. 4/2005, bol
Územný plán sídelného útvaru Kočovce digitalizovaný, aktualizovaný v rozsahu celého
katastrálneho územia a premenovaný v zmysle platných právnych predpisov na Územný
plán obce (ÚPN-O) Kočovce . Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. XVII/2005 – O. VZN
nadobudlo účinnosť dňa 01.03.2005.
Následne bol ÚPN-O Kočovce aktualizovaný Zmenami a doplnkami č.6 ÚPN-O, ktoré boli
schválené dňa 19.03.2012, uznesením č.18/2012. Záväzná časť bola vyhlásená VZN č.
1/2012. VZN nadobudlo účinnosť dňa 04.04.2012.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
A.3

ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM STANOVISKOM

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
Keďže ide o zmeny a doplnky schváleného územného plánu obce, nebolo potrebné
spracovanie zadania, ani nebolo vydané súborné stanovisko. Ako podklad pre spracovanie
zmien a doplnkov bolo obstarávateľom spracovateľovi poskytnuté:
• Návrh územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý v roku 1995 spracoval APEL konzultant pre obnovu a rozvoj územia obcí a regiónov.
• platný Územný plán obce Kočovce – Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5 schválený dňa
14.2.2005 uznesením č.4/2005.
• mapový podklad katastrálneho stavu obce
• konzultácie s obecným zastupiteľstvom
• konzultácie s investorom zámeru v lokalite B1/7.
Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu obce (ďalej ZaD č.7 ÚPN-O) nie sú v rozpore so
zadaním k predmetnému ÚPN-SÚ.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU
B.1

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS

Za úvodný odstavec tejto kapitoly sa dopĺňa odstavec:
• Rozšírenie lokality B1 lokalitou B1/7 v návrhovom období s funkčným využitím
- obytné územie s prevahou plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001
v katastrálnej časti Rakoľuby na parceliach č. 4795/5, 4765, 4766, 4767, 4768,
4795/6, 4795/7, 4795/1, 4772, 4773, 4774 a 4775 (vedené v KN – E) v k.ú.
Rakoľuby, ktoré sú totožné s parcelami č. 4795/1,5,6,7 (vedené v KN – C) v k.ú.
Rakoľuby a jeho napojenia na technickú infraštruktúru
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.2

VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
Pre spracovanie zmien a doplnkov č.7 územného plánu obce Kočovce je záväzná
územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ktorou je:
• Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (schválený ako Územný plán veľkého
územného celku Trenčiansky kraj), ktorého záväzná časť je vyhlásená
Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z., uverejnená v Zbierke zákonov, čiastka 54 z
roku 1998
• Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku (ZaD ÚPN VÚC)
Trenčianskeho kraja č. 1/2004. Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom
TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004
zo dňa 23.6.2004.
• Zmeny a doplnky č. 2/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10.2011 uznesením
č. 297/2011 a ich záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2011.
Z uvedenej dokumentácie pre obec Kočovce vyplýva:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1
Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych
a vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických
podmienok.
1.1.4 Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch
križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov,
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).
1.2
Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom
regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní
centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných
sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej
koncentrácie,
1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu
a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na
celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a
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funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí
a vidieckych priestorov kraja.
1.3
Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom
systéme Slovenskej republiky:
1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
1.3.7 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických
systémov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej
komplexnosti regionálnych celkov,
1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
1.9
Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:
1.9.4 v okrese Nové Mesto nad Váhom: Bošáca, Zemianske Podhradie, Moravské Lieskové,
Bzince pod Javorinou, Lubina, Kočovce, Považany, Lúka, Čachtice, Podolie a Horná Streda,
1.10
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom
vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním
špecifických druhov osídlenia,
2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.6
zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón
2.8
pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov
a služieb cestovného ruchu,
2.8.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej
a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické
a technologické prvky a zariadenia,
2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do
medzinárodných informačných systémov,
2.9
podporovať rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v
kúpeľníctve..
2.10
zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných
liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd
3. V oblasti sociálnej infraštruktúry
3.1
Školstvo
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,

11/63

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.7

3.1.3 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja
zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné
odbory,
3.2
Zdravotníctvo
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej,
ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti,
3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám,
3.3
Sociálna starostlivosť
3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne
modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať
štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania
sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne
marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,
3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové,
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby
územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných,
dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie
zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre
dôchodcov) a služby,
3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj
prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1
rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich
ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry
(pamiatkovo chránené parky).
4.2
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske
osídlenie),
4.3
uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych
sídiel,
4.4
rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
4.5
Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji
4.6
Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
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4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti
rozptýleného osídlenia,
4.6.6 historické technické diela
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
5.1
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu
5.2
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred
eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred
všetkými druhmi odpadov,
5.3
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
5.4
v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky
navrhnúť na zalesnenie,
5.5
podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav
a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok,
protieróznych pásov a vetrolamov,
5.7
obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami
a mokraďami,
5.8
vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
5.9
podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných,
poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny,
5.11
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
5.12
revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných
programov,
5.14
rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,
5.15
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených
krajských a okresných environmentálnych akčných programov,
5.16
rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných
daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy
NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného
systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a
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ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s
funkciou ochrany prírody a krajiny
5.17
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany,
5.18
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských
vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.
5.19
odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody,
5.20
regulovať rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využívať
rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava,
Bezovec, Kľačno, Zelená Voda,...)
5.21
revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou
pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov
5.22
venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané
územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr.
Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách
náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách
5.23
zosúladiť požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja
hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty, Biele Karpaty
5.24
usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi
záujmami ťažbu štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením ťažby vo vodných nádržiach
alebo v korytách tokov oproti ťažbe z porasteného terénu
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1
vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky
využívať celé územie kraja,
6.2
nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v
existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených
areálov poľnohospodárskych dvorov,
7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1. Cestná infraštruktúra
7.1.1
rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach
7.1.14
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Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60
7.2 Infraštruktúra železničnej dopravy
7.2.1
zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať pre rýchlosť 250
km/hod. (juh - sever Viedeň - Bratislava - Žilina - Katowice), na území kraja v trase a
úsekoch:
• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - hranica Žilinského kraja.
7.2.2
rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma
7.3 Infraštruktúra vodnej dopravy
7.3.1
rezervovať a chrániť územie Vážskej vodnej cesty (vnútroštátna vodná cesta
medzinárodného významu na území kraja triedy Va, súčasť multimodálneho koridoru č. Va.,
AGN č. E81).lokalizovanej v trase a úsekoch:
Existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu,
Vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh
7.3.2.
rezervovať a chrániť územie AGN prístavov Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v:
• P 81 – 06 Novom Meste nad Váhom,
• P 81 – 08 Dubnici nad Váhom,
• P 81 – 09 Púchove,
• P 81 – 10 Považskej Bystrici
7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy
7.4.3
rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem
7.6 Hromadná doprava
7.6.1.
v návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať
integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou
7.7. Infraštruktúra cyklistickej dopravy
7.7.1
Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v trase
a úsekoch:
• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Puchov -Považská
Bystrica - hranica Žilinského kraja.
8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1. Energetika
8.1.1
rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi
vysoké napätie,
8.1.9
Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s
vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny
8.1.10
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vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja
8.2. Vodné hospodárstvo
8.2.1
rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov ... a záujmové územia výhľadových
vodohospodárskych diel
8.2.2
rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
8.2.4
Na úseku verejných kanalizácií:
v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie
Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s
odstraňovaním nutrientov z aglomerácií1s produkciou organického znečistenia väčšou ako
10 000 EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000
EO do 10 000 EO,
c) ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, zabezpečiť
primeranú úroveň čistenia komunálnych alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola
zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia realizovať priebežne v súlade
s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
l) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách od
2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov:...4. Aglomerácia Hrádok...
8.2.5
Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a
odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období
sucha,
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a
obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými
programami a koncepciou rozvoja,
e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v
čiastkovom povodí Váhu... v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného
hospodárstva,
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné
činnosti
8.2.7
V oblasti protipovodňovej ochrany
realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu,
Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej
ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s
investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou
vodného hospodárstva,
9.1 V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1
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Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle
znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších
environmentálnych záťaží.
9.1.2
Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v
mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ
9.1.3
Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi
predpismi.
9.1.4
Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5
Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6
Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.7
Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v
prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť
9.1.8
Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a
zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.
9.1.9
Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených
na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
9.1.10
Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
9.1.11
Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre
umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík
ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a
kvality podzemných vôd):
a) skládka Veronika v k. ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou,
b) skládka Luštek v k. ú. Dubnica nad Váhom v okrese Ilava,
c) skládka Lieskovec v k. ú. Dubnica nad Váhom(Prejta) v okrese Ilava,
d) skládka Kostolné - Hrašné v k. ú. Kosotlné v okrese Myjava,
e) skládka Borina v k. ú. Livinské Opatovce a Chudá Lehota v okrese Partizánske,
f) skládka TKO Brodzany v k. ú. Brodzany v okrese Partizánske,
g) skládka TKO a PTO Handlová v k. ú. Handlová v okrese Prievidza,
h) skládka Prievidza - Ploštiny v k. ú. Veľká Lehôtka a Prievidza v okrese Prievidza,
i) skládka stabilizátu v k. ú. Zemianske Kostoľany, Vieska a Bystričany v okrese
Prievidza,
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j)

skládka Vyšehradné v k. ú. Nitrianske Pravno v okrese Prievidza, k) skládka
Podstránie v k. ú. Lednické Rovne v okrese Púchov.
Z predmetnej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplývajú pre katastrálne
územie obce Kočovce nasledovné verejnoprospešné stavby:
3.Infraštruktúra vodnej dopravy
3.1. Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského
kanálu, vodných nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.3

ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Kapitola je doplnená o údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
nasledovne ( uvedené hrubšou kurzívou):
B.3.1.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
rok
1930
1950
1961
1970
1980
1991
1993
2001
2011

počet
867
942
1231
1398
1399
1370
1377
1388
1467

medziročný prírastok
+3,8
+26,3
+18,6
+0,1
-2,6
+3,5
+1,375
+ 7,9

B.3.1.2 ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA PODĽA VEKU
1980
23,5
59,1
17,4

2001
2011
Predproduktívny vek
17,7
14,86
Produktívny vek
59,3
59,03
Poproduktívny vek
22,7
26,10
priemerný vek
38,7
42,23
Index vitality
135
113
80
62,57
ZaD č. 7 v predmetnej lokalite B1/7 sa zvýši počet bytových jednotiek o 108 a počet
obyvateľov o 292.
B.4

1991
22,3
57,9
19,8

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

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.5

NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

B.5.1 CHARAKTERISTIKA SÍDLA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.5.2 PAMIATKY, VÝZNAMNÉ LOKALITY, OSOBNOSTI
Ustanovenia tejto kapitoly sa dopĺňajú:
Napriek skutočnosti, že v riešenom území, nie sú evidované národné kultúrne pamiatky
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a nie je tu evidovaná archeologická
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lokalita zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v katastrálnom území obce
Kočovce sú evidované archeologické nálezy / hromadný nález bronzových predmetov,
sídlisko lužickej kultúry a mladšej doby bronzovej ako i ďalšie/, je veľká pravdepodobnosť, že
pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým
situáciám resp. archeologickým nálezom.
Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie
a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie stavebného
povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického
výskumu.
Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového
úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada /v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní / stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti
narušenia archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu Krajský pamiatkový
úrad Trenčín vydá vyjadrenie v súlade s § 39 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR
číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127
zákona číslo 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
B.5.3 NÁVRH RIEŠENIA
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Územie riešené zmenami a doplnkami č.7 nadväzuje na širšie súvislosti:
- v komunikačnom systéme
- vo funkčnej štruktúre
- v technickej infraštruktúre na jestvujúce, resp. navrhované siete v území
Urbanistická kompozícia bude zohľadňovať taktiež tieto regulačné princípy:
- výškové zónovanie zohľadňujúce podmienky ochranných pásiem územia
- funkčnú, priestorovú, pôdorysnú reguláciu s ohľadom na ochranné pásma
a ostatné obmedzenia vyplývajúce z okolitých funkcií a z napájacích bodov
dopravnej a technickej infraštruktúry
- funkčné využitie územia obce s určením jeho prevládajúcich funkčných území
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH
ÚZEMÍ

B.6.1

ZÁSADY ROZVOJA OBCE

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
Schéma lokalít pre rozvoj obce je doplnená o lokalitu B1/7.
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LOKALITY PRE ROZVOJ OBCE
ZaD č.7

B1 / 7

L

E
V3
V4
B1 / 7

G

E

N

D

A

Navrhované lokality
Výhľadové lokality
ZaD č. 7 - Navrhovaná lokalita
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B.6.2 URČENIE PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ
B.6.2.1 OBYTNÉ ÚZEMIA
Ustanovenia tejto podkapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.1.1 Všeobecné zásady pre obytné územie :
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
• Zmenami a doplnkami č.7 predmetného územného plánu je možné potenciál územia
zvýšiť v lokalite B1/7 (obytné územie s prevahou plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10
vyhl. 55/2001) o cca 40 RD, 88 b.j. v bytových domoch a plochy občianskej vybavenosti .
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.1.2 Plochy pre obytnú zástavbu
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Plochy pre obytnú zástavbu vyplývajúce zo ZaD č.7 sú nasledovné plochy nachádzajúce
sa mimo zastavané územie obce:
• Rozšírenie lokality B1 lokalitou B1/7 v návrhovom období s funkčným využitím - obytné
územie s prevahou plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001 v katastrálnej
časti Rakoľuby na parceliach č. 4795/5, 4765, 4766, 4767, 4768, 4795/6, 4795/7,
4795/1, 4772, 4773, 4774 a 4775, ktoré sú totožné s parcelami č. 4795/1,5,6,7 (vedené
v KN – C) v k.ú. Rakoľuby.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.2 BÝVANIE
B.6.2.2.1 Vývoj a súčasný stav domového a bytového fondu
Dostupné údaje o ktoré sa táto kapitola opiera pochádzajú zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011, ktoré uvádzajú, že v obci Kočovce v čase sčítania bolo:
počet rodinných domov
383
počet bytov v bytových domoch
72
Týmto sa aktualizuje predmetná kapitola.
B.6.2.2.2 Prognóza vývoja bytového fondu
Prognózu vývoja bytového fondu vplyvom ZaD č.7 upravujeme v nasledovných bilanciách:
• k.ú. Rakoľuby:
počet rodinných domov zvyšujeme o cca 20 RD
počet b.j. v bytových domoch zvyšujeme o 88 b.j.
Lokalita B1/7 je rozšírením lokality B1 a tvoria jeden celok s predpokladanou kapacitou
do 40RD a 88 b.j. (s 20 RD počítali ZaD č.5). Uvedená kapacita RD a bytových domov je
maximálna. Počet obyvateľov môže klesnúť na úkor občianskej vybavenosti vhodnej
v súlade s charakterom územia navrhovanom ako obytné územie s prevahou plôch na
bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001. Proporciu bytov, domov a občianskej
vybavenosti overí následná urbanistická štúdia predmetnej lokality.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.3 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Občianska vybavenosť ZaD č.7 môže byť doplnená v lokalite B1/7 a B1 v zmysle §12,
ods. 9,10 vyhl. 55/2001 o plochy občianskej vybavenosti v súlade s potrebami obce.
ZaD č.7 sa zvýši predpokladaný počet obyvateľov o max. 292, čo si vyžiada cca 12 miest
v MŠ a cca 40 v ZŠ.
V lokalite B1+B1/7 sa plánuje okrem samotného bývania budovať priestory pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ambulancia obvodného a detského lekára, lekáreň),
expozitúru, prípadne pobočku pošty, malokapacitnú škôlku, detské ihrisko, obchodné
priestory a priestory služieb (kaderníctvo, kozmetika). Na predmetné územie bude
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spracovaná urbanistická štúdia, ktorá optimálne vyhodnotí proporciu bývania (rodinné domy,
bytové domy) a občianskej vybavenosti (prevažne vintegrovanej v bytových domoch,
prípadne rodinných domoch – drobné služby a samostatných objektoch) v súlade s §12, ods.
9,10 vyhl. 55/2001. Lokalita B1+B1/7 vzhľadom na jej polohu je pre tento účel mimoriadne
vhodná . Nachádza sa v blízkosti výrobného územia, ktoré poskytuje pracovné príležitosti,
nachádza sa pri ceste III. triedy, ktorá je menej frekventovaná než cesta II. triedy v prieťahu
obcou alebo diaľničnom privádzači. Je však ľahko prístupná pre obyvateľov obce, ľudí
prichádzajúcich z práce z Nového mesta nad Váhom alebo z priemyselných areálov
samotnej obce.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.4 VÝROBNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto podkapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.5 REKREAČNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto podkapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.3 NÁROKY NA PLOCHY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
Rozvoj obce v lokalite B1/7 si vyžiada v zmysle ZaD č.7 zväčšenie plochy zastavaného
územia ako aj zmenu funkčného využitia katastrálneho územia o : 4,29 ha pre obytnú zónu
a príslušné napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru vrátane navrhovanej regulačnej
stanice a účelovej prístupovej komunikácie k nej.
B.7

NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU,
VÝROBY A REKREÁCIE.

B.7.1 OBYTNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
B.7.1.1.1 Prehľad zámerov v jednotlivých lokalitách vyplývajúcich zo ZaD č.7
Lokalita B1/7, ktorá je predmetom ZaD č.7 má výmeru 4,29 ha. Nachádza sa mimo
hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 v k. ú. Rakoľuby. Je navrhovaná pre obytné územie
s prevahou plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001. Bude tvoriť jeden celok
s lokalitou B1 (navrhovanou ZaD č.5). Preto aj bilancie lokality B1 sú upravené (dôsledok
takto vytvorenej lokality B1 + B1/7 na dopravné napojenie a napojenie na technickú
infraštruktúru). Predpokladaná maximálna kapacita lokality B1 + B1/7 je 40 rodinných domov
s počtom obyvateľov 144 pri obložnosti 3,6 a cca 4 bytové domy po 22 b.j. s počtom
obyvateľov 220 pri obložnosti 2,5. V súčasnosti sa na predmetnom území (B1/7) nachádza 1
rodinný dom. Z toho lokalita č.B1 riešená ZaD č.5 mala kapacitu 20 RD.
Uvedená kapacita lokality B1+B1/7 je maximálna, presnejšie stanoví urbanistická štúdia.
Regulatívy sú navrhované nasledovne:
Celková zastavanosť lokality max.60%, 40% bude tvoriť verejná zeleň, zeleň bytových
domov a zeleň záhrad RD.
• pre rodinné domy (parcely RD)
• Možnosť zástavby: izolované rodinné domy, dvojdomy, radové domy
• Stavebná čiara 9m od osi komunikácie
• podlažnosť do 2+ (3 nadzemné podlažia vrátane podkrovia)
• Miery využitia pozemkov RD :
- koeficient zastavanosti do 0,40 (vrátane prístupových komunikácií
a spevnených plôch na pozemku RD)
- index zelene min. 0,6
• 2 odstavné plochy pre motorové vozidlá na vlastnom pozemku
• odstupy stavieb musia byť v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. § 6
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•

pre bytové domy
• Zástavba bytovými domami s možnou občianskou vybavenosťou prevažne
v prízemí
• Stavebná čiara 12m od osi komunikácie
• Podlažnosť do 3+ (4 nadzemné podlažia vrátane podkrovia)
•
Miery využitia plochy pre BD:
- koeficient zastavanosti do 0,40 (vrátane prístupových komunikácií
parkovísk a spevnených plôch vymedzenej plochy BD)
- index zelene min. 0,6
• 1,5 odstavné plochy pre motorové vozidlá na 1b.j (presnejšie určí skladba bytov
v urbanistickej štúdii a ďalších podrobnejších dokumentáciách BD)
• odstupy stavieb musia byť v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. § 6
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.1.1.2 Plochy na bývanie

Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené nasledovne:
Zmenené bilancie tejto kapitoly sú napísané hrubou kurzívou.
Očakávaný stav na konci návrhového obdobia :
počet bytov
počet bytov ZaD č.5 vrátane RD
636
počet bytov ZaD č.6 vrátane RD
4
počet bytov ZaD č.7 vrátane RD
108
počet bytov spolu vrátane RD
748
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.1.2 PLOCHY URČENÉ NA OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

počet obyvateľov
1590
14
292
1896

Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne.
Občianska vybavenosť ZaD č.7 môže byť doplnená v lokalite B1/7 a B1 v zmysle §12,
ods. 9,10 vyhl. 55/2001 o plochy občianskej vybavenosti v súlade s potrebami obce.
B.7.1.3 PLOCHY ZELENE
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
ZaD č. 7 navrhujú v dopravných koridoroch v rámci lokality B1 a B1/7 realizovať aleje
stromov, pozdľž cesty III/50701 realizovať líniovú ochrannú a izolačnú zeleň.
B.7.2 VÝROBNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto podkapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.3 REKREAČNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto podkapitoly zostávajú nezmenené.
B.8

VYMEDZENIE ZASTAVENÉHO ÚZEMIA OBCE

Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené nasledovne:
Zmenené bilancie sú napísané hrubou kurzívou.
súčasná zastavaná plocha obce cca
plocha riešená v doplnku č.4 k ÚPN SÚ z r.1995
navrhované rozšírenie obytnej zóny ZaD č.5
navrhované rozšírenie obytnej zóny ZaD č.6
navrhované rozšírenie obytnej zóny ZaD č.7
navrhované rozšírenie výrobnej zóny ZaD č.5
spolu

43,000 ha
19,860 ha
62,280 ha
0,99 ha
4,29 ha
36,620 ha
130,42 ha
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B.8.1.1.1 Rekapitulácia prírastku zastavaného územia
Podkapitola je v rámci ZaD č.7 doplnená nasledovne:
Územný plán obce vrátane jeho zmien a doplnkov vymedzuje navrhované zastavané
územie s celkovým prírastkom 130,42 ha.
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KATASTER A HRANICE OBCE
ZaD č.7
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Navrhovaná hranica zastavaného územia vrátane ZaD č.7
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B.9

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O a ostávajú ZaD č.7 nezmenené.
Lokalita č. B1 + B1/7 je zasiahnutá nasledovnými ochrannými pásmami:
• lokalita leží v I. st. územnej ochrany podľa zákona NR SR č.543/2002 Z.z.o ochrane
prírody a krajiny
• obce Kočovce (teda i predmetná lokalita) sa nachádza v ochranných pásmach letiska
Piešťany, stanovených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.1-434/91AIJPZ zo dňa
25.09.1991 a v ochranných pásmach letiska Trenčín, stanovených rozhodnutím Štátnej
leteckej inšpekcie zn. 1-68/91 zo dňa 27.02.1991.
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je
stanovené:
- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov letiska Piešťany s výškovým
obmedzením 317,00 m n. m. B.p.v.,
- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov letiska Trenčín s
výškovým obmedzením 377,00 - 414,28 m n.m.B.p.v.
Nad túto výšku je zakázané umiestňovať akékoľvek stavby a zariadenia bez
predchádzajúceho súhlasu Leteckého úradu SR.
- Zároveň upozorňuje, že v zmysle §28 ods. 3 a §30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom
letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy v povoľovacom procese
stavieb a zariadení nestavebnej povahy v ochranných pásmach letísk a leteckých
pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť
leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri
stavbách a zariadeniach:
- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných
mechanizmov mohli narušiť vyššie popísané ochranné pásma letiska
Piešťany a Trenčín,
- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných
alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad
okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a
leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných
podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na
generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia,
klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
• Krajský pamiatkový úrad Trenčín napriek skutočnosti, že v riešenom území, nie sú
evidované národné kultúrne pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového
fondu a nie je tu evidovaná archeologická lokalita zapísaná v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu, upozorňuje, že v katastrálnom území obce Kočovce sú evidované
archeologické nálezy / hromadný nález bronzových predmetov, sídlisko lužickej kultúry a
mladšej doby bronzovej ako i ďalšie/, je veľká pravdepodobnosť, že pri zemných prácach
spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým situáciám resp.
archeologickým nálezom. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých
stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou
pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na
zabezpečenie archeologického výskumu. V prípade zistenia nálezov je potrebné
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postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR číslo 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona číslo 50/1967 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
• Ochranné pásma cestnej dopravy:
vzdialenosti novej zástavby (stavebná čiara) sú stanovené:
- 20 m od osi zbernej komunikácie (cesta III/50701)
- 9 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia
- 12 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia a kolmými parkovacími
miestami
- 8 m od osi upokojenej komunikácie
- 12 m od osi upokojenej komunikácie a kolmými parkovacími miestami
• Hygienické ochranné pásma
Vo vnútri zastavaného územia budú platiť hygienické ochranné pásma ciest. Hygienické
ochranné pásma dopravy vyplývajú z Nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z.z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií.
Pre hygienické ochranné pásma platí vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. Takže je tiež
potrebné rešpektovať zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v §27 hovorí o ochrane zdravia pred hlukom.
V zmysle tohto predpisu je potrebné zabezpečiť, aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo
vnútornom prostredí neprekročil prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení
a aby bola zabezpečená ochrana vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho
prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.
- vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor
pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných
chránených objektov, rekreačné územie:
deň
LAeq,p = 45 dB
večer
LAeq,p = 45 dB
noc
LAeq,p = 40 dB
- vonkajší priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor
pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných
chránených objektov, rekreačné zariadenia v okolí diaľnic, ciest I. a II. triedy, miestnych
komunikácií s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá:
deň
LAeq,p = 50 dB
večer
LAeq,p = 50 dB
noc
LAeq,p = 45 dB
Je potrebné eliminovať negatívny vplyv cestnej premávky (hluk, vibrácie, prašnosť)
formou izolačnej zelene a čistením ciest. Preto v predmetnej lokalite pozdĺž cesty III/50701
ZaD č.7 požadujú realizovať aj ochrannú a izolačnú zeleň a vyššie uvedenú stavebnú čiaru
20m od osi cesty.
• Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení:
- ochranné pásmo VTL plynovodu
4m
- bezpečnostné pásmo VTL plynovodu
20m
- ochranné pásmo regulačnej stanice
8m
- bezpečnostné pásmo regulačnej stanice
50m
- ochranné pásmo STL plynovodu
4m
- bezpečnostné pásmo STL plynovodu
10m
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B.10 NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, OCHRANY PRED
POVODŇAMI

B.10.1 OBRANA ŠTÁTU
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.10.2 CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
Varovanie obyvateľstva, vyrozumenie obyvateľstva a ukrytie obyvateľstva zabezpečiť
v súlade:
• so zákonom č. 444/2006 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov,
• s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany,
• s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
Obec Kočovce plní úlohy na úseku civilnej ochrany v súlade s § 15 ods. l ) a § 15 ods.2)
zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.
Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
upravuje druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany
zameraných na ochranu života, zdravia a majetku a technické podmienky zariadení civilnej
ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení
mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu.
Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické
súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, pričom za ochranné stavby sa
považujú ochranné stavby budované na účely CO podľa druhu ochrany:
• odolné úkryty,
• plynotesné úkryty,
• jednoduché úkryty budované svojpomocne, pripravované na ochranu obyvateľstva v
čase vojny a vojnového stavu, resp. pri vzniku mimoriadnej udalosti
• chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.
Za stavby sa na účely tejto vyhlášky považujú najmä:
• sklady civilnej ochrany,
• kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany,
• vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany,
• strediská vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu.
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technické vybavenie
stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a
schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní
zariadení civilnej ochrany budovaných samostatne a budovaných v stavbách.
B.10.3 POŽIARNA OCHRANA
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
• pri zmene funkčného využívania územia je potrebné rešpektovať požiadavky vyplývajúce
zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi a s vyhláškou č. 288/2000 Z. z. a s predpismi platnými v čase realizácie
jednotlivých stavieb,
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•
•
•

zásobovanie požiarnou vodou riešiť v súlade s koncepciou zásobovania obyvateľstva, pri
tom vychádzať z STN 73 0873,
navrhuje priestorovú štruktúru a dimenzie komunikácií riešiť tak, aby bola zabezpečená
dobrá dostupnosť požiarnej techniky do všetkých častí obce,
úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných
pohromách navrhujeme vykonávať aj v spolupráci s požiarnymi stanicami v okolitých
sídlach.
B.10.4 OCHRANA PRED POVODŇAMI

Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
Podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o
uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a
zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách ustanovuje Vyhláška Ministerstva
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
419/2010 Z. z. zo dňa 13.10.2010. Spracovanie máp povodňového ohrozenia a
povodňového rizika uložil zákon 7/2010 správcom tokov do 22.12. 2013.
Na mape povodňového ohrozenia a povodňového rizika vodných tokov Slovenska, ktorú
zverejnil Slovenský vodohospodársky podnik š.p., pre územie obce Kočovce nie sú uvedené
žiadne povodňové ohrozenia a riziká.
B.11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU
EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ.
B.11.1 EKOLOGICKÁ KVALITA PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
B.11.2 PRVKY EKOLOGICKEJ STABILITY
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
B.11.3 NEGATÍVNE JAVY
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
B.11.4 OPATRENIA Z HĽADISKA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ŽIVOTA VÝZNAMNÝCH ÚZEMÍ
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA.
B.12.1 VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
B.12.1.1 ŠIRŠIE SÚVISLOSTI (PRIEMETY Z VÚC A NÁSLEDNÝCH DOKUMENTÁCIÍ)
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
B.12.2 PRIEMET REZORTNÝCH ZÁMEROV
B.12.2.1 DOPRAVNÉ ZARIADENIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.2 DOPRAVNÉ ZARIADENIA LETECKEJ DOPRAVY
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
B.12.2.3 DOPRAVNÉ ZARIADENIA VODNEJ DOPRAVY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.12.2.4 RIEŠENIE OBCE
B.12.2.4.1 Cestná doprava
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
ZaD č.7 zapracovávajú do predmetného ÚPN O lokalitu B1/7, ktorá je rozšírením lokality
B1. Lokalita B1+B1/7 (obytné územie s prevahou plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl.
55/2001) ako celok je napojená dopravne z jestvujúcej cesty III/50701, ktorá je v prieťahu
obcou zbernou komunikáciou MZ 8/40 B-3. Uvedené napojenie je navrhované vo dvoch
bodoch tak, aby komunikačný systém lokality bol v budúcnosti zaokruhovaný. Komunikácie
lokality budú zaradené do funkčnej triedy C3 obslužné komunikácie s prvkami upokojenia
MOU 5,5/30 a skľudnené komunikácie funkčnej triedy D1 v kategórii MO 5,5/20. Navrhovaná
regulačná stanica plynu bude sprístupnená účelovou prístupovou komunikáciou.
Riešenie statickej dopravy vyplýva z ustanovení STN 73 6110 (08/2004) a dodatku /Z1
z 11/2011, Z2/ z 01/2014 a z Vyhlášky 532/2002 Z.z. Požiadavka na počet stojísk pri
predpokladanej kapacite lokality B1+B1/7 je nasledovná:
40 RD
min. požiadavka 1RD = 2P.S/2G.M
80
Potreba stojísk pre navrhované RD musí byť pokrytá na vlastných pozemkoch.
Potreba stojísk pre navrhované BD môže byť byť pokrytá i v parteri, prípadne suteréne
BD.
88 b.j.v BD
min. požiadavka 1 b.j. = 1,5 P.S/1,5 G.M
132
2
2
OV cca 400m
min. požiadavka 85m = 1P.S
5
zamestnanci 5
min. požiadavka 5 zamestnancov = 1P.S
1
spolu okrem RD
138
Počty stojísk sú smernými hodnotami, ktoré budú korigované naslednými stupňami
predprojektovej a projektovej dokumentácie, kde bude upresnená kapacita lokality a jej
proporcie RD, b.j. a občianskej vybavenosti v súlade s §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001.
Z uvedeného počtu stojísk je potrebné vyčleniť potrebu vyhradených stojísk pre osoby s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyplýva z ustanovení Vyhl.č.532/2002 Z.z.
v počte 4% z celkovej potreby parkovacích miest-§ 58 odst. 2).
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.5 OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY
B.12.2.5.1 Technické ochranné pásma
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené – viď kapitolu B.9.
B.12.2.5.2 Hygienické ochranné pásma
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené – viď kapitolu B.9.
B.12.3 NÁVRH INFRAŠTRUKTÚRY PRE ROZVOJ OBCE
Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené a doplnené nasledovne:
Prehľad zámerov v jednotlivých lokalitách po zapracovaní ZaD č.7
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.7
č.

B1+B1/7

navrhovaná
funkcia

počet
obyvateľov

počet
RD

počet
b.j v
BD

dĺžka
komunikácii

88

640

1,88

72

20

4,25

292

20

3,5

100

28

B2a

0,5

14

4

B3

2,66

72

B2

obytné územie

plocha
ha

pozn.

rozšírenie
lokality B1

500
40
36

ZaD 6

190
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B4

4,05

122

34

B5a

5,95

107

30

700

B5b

6,56

204

57

700

B5c

8,0

207

63

500

B6

2,1

47

13

320

B7

1,53

43

12

190

B8

2,93

93

26

450

B8a

13,77

372

104

B9

4,7

144

40

800

B10

11,46

229

66

920

B11

2,1

75

21

320

B12

0,74

25

7

0

S1

služby a
administratríva

R1

rekreácia

R2

0,49

výhľad
ZaD 6

do 15 zamestnancov

výhľad
ZaD 6

ZaD 6
ZaD 6

rekreácia

ZaD 6

spolu
návrh
ZaD č.7

4,25

výrobné územie

18

400 zamestnancov z toho40
administratíva

V1b

9,6

100 zamestnancov z toho10
administratíva

V1c

6,1

100 zamestnancov z toho10
administratíva

300

V2

14,93

220 zamestnancov z toho20
administratíva

100

V1a

výhľad

292

20

88

návrh
450
výhľad

V3

výrobné územie
–ťažba štrku

49,48

15 zamestnancov

V4

výrobné územie
–ťažba štrku

38,9

20 zamestnancov

výhľad
ZaD 6

V5

výrobné územie

20 zamestnancov

jestvujúci
areálzmena
funkcie

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.3.1 ZÁSOBOVANIE VODOU
Jestvujúci stav
Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené a doplnené nasledovne:
Obec je zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu. Z uvedeného vodovodu sú
zásobované i jestvujúce areály výroby pitnou i úžitkovou vodou.
Návrh
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. Doplnené sú o požiadavky vyplývajúce zo ZaD č.7
nasledovne:
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.7
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č. lokality

Navrhovaná

B1
B1/7
B2, B2a
B3
B4
B5
B6
B7
B8, B8a
B9
B10
B11
B12
S1

počet

priem.
potreba
Qp

max.
deň
potreba
Qd

obytné územie

72
292

0,11
0,41

0,18
0,67

max.
hod.
potreba
Qh
0,32
1,19

114
72
122
518
47
42
465
144
229
75
25
15

0,19
0,11
0,19
0,81
0,07
0,07
0,75
0,23
0,37
0,12
0,04
0,02

0,30
0,18
0,30
1,29
0,11
0,11
0,47
0,37
0,39
0,19
0,06
0,03

0,45
0,32
0,54
2,32
0,20
0,20
0,43
0,67
2,09
0,34
0,11
0,06

R1

obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
služby a
administratíva
rekreácia

R2

rekreácia

V1

Výrobné územie

500

0,46

0,74

1,33

V2

výrobné územie

220

1,17

1,87

3,37

V3

Výrob. územie ťažba
štrku

15-20

0,03

0,05

0,09

V4

Výrob. územie ťažba
štrku

15-20

0,03

0,05

0,09

V5

Výrobné územie

15-20

0,03

0,05

0,09

funkcia

poznámka

lokality
B1+B1/7
tvoria celok

bez nároku
na pitnú vodu
bez nároku
na pitnú vodu
z toho 50
administratíva
z toho 20
administratíva
pitná voda
bude
dovážaná
pitná voda
bude
dovážaná
jestvujúci
vlastný zdroj

spolu
5,12
7,26
13,94
Lokalita B1+B1/7 bude napojená na verejný vodovod nasledovne:
• verejný vodovod v lokalite B1/7 bude napojený z trasy vedenej pozdĺž cesty II/507 po
jestvujúcej komunikácii južne od lokality B3 cez lokalitu B1/7 k zbernej komunikácii
smerom do Kálnice. Týmto zaokruhovaním sa odstráni problém stojacej vody na konci
vetvy smer Kálnica.
B.12.3.2 KANALIZÁCIA
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. Doplnené sú o požiadavky vyplývajúce zo ZaD č.7
nasledovne:
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B.12.3.2.1 Splašková kanalizácia.
Množstvo splaškových vôd
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.7
č.

navrhovaná
funkcia

B1

obytné územie

B1/7
B2,B2a
B3
B4
B5
B6
B7
B8,B8a
B9
B10
B11
B12
S1
R1
R2
V1
V2
V3

obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
obytné územie
rekreácia
rekreácia
výrobné územie
výrobné územie
výrobné územie –
ťažba štrku

V4
V5
spolu

Množstvo
spl. vôd
Qd.max. l/s

0,18

ročné
počet
obyvateľov
množstvo
(pracovníkov)
spl. vôd
Qroč.
m3
5 676,50
72

denná
produkcia
g/deň
BSK5
4 320

0,67

18921,60

292

24 863

0,30
0,18
0,30
1,29
0,11
0,11
0,47
0,37
0,39
0,19
0,06
0,03

8987,7
5 676,50
9 618,50
40 839,10
3 705,50
3 390,10
7 332,10
1 353,00
18091,00
5 913,00
1 971,00
898,77

114
72
122
518
47
42
465
144
229
75
25
15

6840
4 320
7 320
31 080
2 820
2 580
27900
8 640
13740
4 500
1 500
684

0,74
1,87
0,05

39 420,00
36 500,00
1 810,40

500
220
15-20

30114
12 000
1 200

0,05
0,05
7,38

1810,40
1810,40
213725,57

15-20
15-20
3025

1200
1200
186821

Špecifické znečistenie jestvujúci stav a dlhodobí výhľad
186821 g/deň
Špecifické organické znečistenie = ––––––––––––– = 365,5 g/m3 BSK5
527,04 m3/deň
Lokalita B1+B1/7 bude odkanalizovaná nasledovne:
• splašková kanalizácia bude napojená na verejnú kanalizáciu s napojením na ČOV
Hrádok po zväčšení jej kapacity (ktorá je plánovaná). Dočasne, do rozšírenia kapacity
ČOV, budú objekty lokality odkanalizované vodotesnými žumpami na vlastných
pozemkoch.
B.12.3.2.2 Dažďové vody
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
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Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.7
č.

navrhovaná funkcia

plocha
ha

Qdažďové
l/s
B1
obytné územie
1,88
150
B1/7
4,29
342
B2,B2a obytné územie
4,6
368
B3
obytné územie
2,66
212
B4
obytné územie
4,05
324
B5
obytné územie
20,58
1 643
B6
obytné územie
2,1
168
B7
obytné územie
1,53
43
B8,B8a obytné územie
16,7
1336
B9
obytné územie
4,7
375
B10
obytné územie
11,46
916
B11
obytné územie
2,1
247
B12
obytné územie
0,74
59
S1
obytné územie
0,30
22
V1
Výrobné územie
36,73
2 933
V2
výrobné územie
12,5
998
spolu
126,92
10136
Dažďové vody zo zástavby, by mali byť zachytávaná na súkromných pozemkov
a využívané na polievanie, čím sa šetrí pitná voda a zachováva potrebný koeficient vlhkosti
pre zeleň v obci.
B.12.3.3 ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
B.12.3.3.1 Plynofikácia
B.12.3.3.1.1
Jestvujúci stav
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.3.3.1.2
Návrh riešenia
Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené a doplnené nasledovne:
B.12.3.3.1.2.1
Bilancia potreby plynu
Údaje o spotrebe boli počítané podľa Technických podmienok spoločnosti SPP distribúcia, a.s ako prevádzkovateľa distribučnej siete, ktorými určuje technické podmienky
prístupu, pripojenia do distribučnej siete a prevádzkovania distribučnej siete, ktoré nadobudli
účinnosť dňa 01.11.2012.
Spotreba plynu pre rozvojovú oblasť je predpokladaná nasledovná :
Rodinné domy – 382 RD:
maximálny hodinový odber:
QIBV(-14o;-16 o) = 1,5 m3/hod x 40
60 m3/hod
o
o)
3
maximálny denný odber:
QIBV(-14 ;-16 = 36 m /deň x 40
1 440 m3/deň
ročný odber (jednotne):
RQIBV = 2 425 m3/rok x 40
97 000 m3/rok
Bytové domy – 88 bytov
maximálny hodinový odber:
QKBV(-14o;-16 o) = 0,9 m3/hod x 88
79 m3/hod
1 901 m3/deň
maximálny denný odber:
QKBV(-14o;-16 o) = 21,6 m3/deň x 88
ročný odber (jednotne):
RQKBVš = 1 087 m3/rok x 88
95 656 m3/rok
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Qhod spolu pre lokalitu B1+B1/7 = 139 m3
Qrok spolu pre lokalitu B1+B1/7 = 192 700 m3
Jestvujúca STL plynovodná sieť v tesnej blízkosti lokality B1/7 je podľa vyjadrenia SPP
a.s. z 10.09.2014 č.j. DPSMM/009 kapacitne nepostačujúca. Preto je jediná možnosť
plynofikovať navrhovanú lokalitu z VTL plynovodu DN50, PN2,5, ktorý je vedený 30m južne
od záujmového územia smerom do obce Kálnica.
Na základe konzultácie v SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom je uvažované s osadením
VTL regulačnej stanice plynu v blízkosti VTL plynovodu v jeho bezpečnostnom pásme.
Bezpečnostné pásmo navrhovanej VTL regulačnej stanice (50m) nezasahuje do
jestvujúceho ani navrhovaného zastavaného územia.
Popis uvažovaného riešenia plynofikácie.
Z VTL plynovodu bude vyvedený VTL pripojovací plynovod DN50, PN 2,5MPa. Na jeho
konci bude osadená malá regulačná stanica plynu RS 200-1/1 v oplotení 3x3m. Z tejto
regulačnej stanice bude vyvedený do lokality B1/7 STL plynovod PE D90, z ktorého budú na
pozemky vyvedené STL pripojovacie plynovody. Objekt regulačnej stanice bude
sprístupnený účelovou prístupovou komunikáciou.
Podmienky umiestnenia navrhovanej regulačnej stanice v bezpečnostnom pásme VTL
budú stanovené príslušným oddelením SPP – distribúcia a.s. a musia byť zapracované do
následnej predprojektovej a projektovej dokumentácie plynofikácie predmetnej lokality B1/7
vrátane stavby regulačnej stanice .
Požadované vyplýva i z povinnosti dodržiavania platných právnych predpisov.
Ochranné a bezpečnostné pásma:
• ochranné pásmo VTL plynovodu
4m
• bezpečnostné pásmo VTL plynovodu
20m
• ochranné pásmo regulačnej stanice
8m
• bezpečnostné pásmo regulačnej stanice
50m
• ochranné pásmo STL plynovodu
4m
• bezpečnostné pásmo STL plynovodu
10m
B.12.3.3.2 Rozvody VN a NN
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
ZaD č.7 dôjde k nárastu spotreby elektrickej energie v lokalite B1/7 pre 40RD a 88 b.j., čo
bude pokryté z jestvujúcej trafostanice pri cintoríne, ktorá v súčasnosti disponuje
dostatočnou kapacitou.
Požiadavka nárastu spotreby:
označenie lokality
P inšt. kW
P suč. kW
RD
780
350
BD (bytové domy)
1716
660
B1+B1/7 spolu
2496
1010
B.12.3.4 VONKAJŠIE OSVETLENIE
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.3.5 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY
Ustanovenia tejto kapitoly sa dopĺňajú:
V novonavrhovanej B1/7 lokalite je možne realizovať telekomunikačné rozvody metalické
resp. optické, pre napojenie rodinných domov, bytových domov a občianskej vybavenosti.
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B.13 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PRÍPADNE HODNOTENIE Z HĽADISKA
PREDPOKLADANÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

B.13.1 OVZDUŠIE
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
Z hľadiska ochrany zdravia ľudí predmetná rozvojová lokalita B1/7 nebude mať negatívny
vplyv a ani samotná lokalita nie je ohrozená žiadnym zdrojom znečistenia.
B.13.2 VODA
B.13.2.1 OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
• rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z.z.
• lokalita B1/7 bude napojená na verejný vodovod a kanalizáciu
• stavebníci počas výstavby sú povinní stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo
k ohrozeniu podzemných vôd
• všetky dopravné prostriedky použité pri výstavbe musia byť zabezpečené tak, aby
nedochádzalo k úniku PH a mazacích olejov do pôdy a do podzemných vôd
B.13.2.2 KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.3 PÔDA
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené nasledovne:
V zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. a prílohy č.2 sa v zozname najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy uvádzajú v katastrálnom obce Kočovce nasledovné PBEJ:
0102002 0106012 0119002 0120003.
B.13.3.1 ERÓZIA PÔD
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.4 HLUK
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
Lokalita B1/7 nie je ohrozená hlukom.
B.13.5 ŽIARENIE
B.13.5.1 ŽIARENIE Z PRÍRODNÝCH ZDROJOV
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.5.2 RADÓNOVÉ RIZIKO
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:´
Pred výstavbou obytných budov a pobytových miestností je povinnosťou investorov
zabezpečiť stanovenie radónového rizika v súlade s § 47 ods.7 zák. č. 355/2007 Z.z.
B.13.6 SEIZMICITA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.7 ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.8 NÁVRH RIEŠENIA NAKLADANIA S ODPADMI
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú sa dopĺňajú nasledovne:
- pri realizácii každej výstavby, rekonštrukcie a búracích prácach v k.ú. obce Kočovce je
potrebné dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve,
- vytvoriť podmienky pre triedený zber odpadov
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B.14 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A
DOBÝVACÍCH PRIESTOROV

•
•
•
•
•
•
-

-

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú sa dopĺňajú nasledovne:
v katastrálnom území obce Kočovce :
eviduje sa ložisko nevyhradeného nerastu (4253)
eviduje sa ložisko nevyhradeného nerastu (4629)
neevidujú sa staré banské diela
nie sú zaregistrované zosuvy
neeviduje sa žiadne chránené ložiskové územie a dobývací priestor určený pre ochranu
výhradných ložísk;
evidované sú a je potrebné rešpektovať:
v k.ú. Kočovce ložisko nevyhradeného nerastu štrkopieskov na pozemku parc. č. 348 CKN (pozemnoknižná parcela č. 338)
v k.ú. Beckovská Vieska parc. č. 179/2 C-KN (pozemnoknižná parcela č. 207), kde na
týchto pozemkoch bolo povolené dobývanie štrkopieskov rozhodnutím OBÚ v Prievidzi
č. 1972/G/Jk/95 z 12.4.1996 pre Urbársku spoločnosť v Kočovciach;
na pozemkoch s parc. č. 351/7, 351/11, 351/12 (KN C) v k.ú. Kočovce vo využívaní
organizácie Slovenské štrkopiesky s.r.o.
prieskumné územie „Hôrka nad Váhom – Kálnica – U rudy“ s platnosťou do 22.06.2015
(lehotu môže príslušné ministerstvo predĺžiť)

B.15 VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.16 VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU A
LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
Zo ZaD č.7 vyplynuli nároky na záber poľnohospodárskej pôdy mimo zastavané územie
obce k 1.1.1990 celkovej výmere 4,29 ha. Ide o záber vyvolaný navrhovanou lokalitou B1/7 a
jej príslušné napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru vrátane navrhovanej
regulačnej stanice a účelovej prístupovej komunikácie k nej. .
V zmysle nariadenia vlády SR č.58/2013 Z.z. a prílohy č.2 sa v zozname najkvalitnejšej
poľnohospodárskej pôdy uvádzajú v katastrálnom území Rakoľuby nasledovné PBEJ:
0106002 a 0117002 . Predmetná lokalita B1/7 sa nachádza na pôde BPEJ 0106002, skupiny
2 , je v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy .
V lokalite B1/7 k záberom lesných pozemkov nedochádza.
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B.16.1 ZHODNOTENIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA PODĽA JEDNOTLIVÝCH LOKALÍT
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.16.1.1 LOKALITA B1, B1/7
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol sa menia ZaD č.7 nasledovne:
B.16.1.1.1 Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF
z hľadiska poľnohospodárstva.
Predmetom ZaD č.7 je lokalita B1/7, ktorá naväzuje na lokalitu B1 a bude tvoriť s ňou
jeden celok. Lokalita B1 bola predmetom riešenia ZaD č.5. Na lokalitu B1 bol udelený súhlas
na záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely orgánom ochrany PP
v rámci ZaD č. 5, schválených dňa 14.02.2005.
Lokalita B1+B1/7 sa nachádza v severnej časti obce ( kataster Rakoľuby), pozdĺž cesty III/
50701 (v zastavanom území zberná komunikácia) do obce Kálnica na jej južnej strane vo
dvoch celkoch. V súčasnosti je uvedená cesta zastavaná len jednostranne. Je na hranici
zastavaného územia obce, a susedí s obytným prostredím. Nenarúša preto organizáciu
obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a nevytvára neprístupné hony. Prevažnú časť
územia tvorí orná pôda. Na predmetnom území sa nachádza aj 1 jestvujúci RD.
Na poľnohospodárskej pôde (uvažovanej na predpokladané odňatie) nie sú vykonané
opatrenia ku zvýšeniu intenzity poľnohospodárskej výroby - závlahy a nenachádzajú sa tu
žiadne objekty poľnohospodárskej výroby. Z navrhovaného záberu PPF v lokalite B1/7 je
4,29 ha mimo zastavané územie.
Obec Kočovce je dynamicky sa rozvíjajúca obec s veľmi priaznivou geografickou
polohou, náväznosťou na okresné mesto, rozvinutou výrobnou zónou, dobrou dopravnou
dostupnosťou, výbornými možnosťami rekreácie a športu (leto, zima), preto aj rozvoj
obytného územia musí kopírovať záujem o toto územie. Obec predmetnou lokalitou bude
vytvárať priaznivé podmienky pre stabilizáciu hlavne mladých ľudí – mladých rodín, čím sa
zlepší koeficient vitality obce. Jej konkrétne funkčné využitie viď kapitolu B.16.1.1.3
Predmetná lokalita je na rozdiel od ostatných rozvojových lokalít platného územného plánu
prevažne majetkovo vysporiadaná, čo umožňuje jej okamžité využitie na navrhovanú funkciu
( obytné územie s prevahou plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001).
Konkrétne plochy navrhované platným územným plánom a jeho zmenami a doplnkami na
funkčné využitie obytné územie sú v súčasnosti v nasledovno štádiu využitia:
• lokalita B1 – nezastavaná (výnimku tvorí 1 RD zrealizovaný), na základe ZaD č.7
by sa mala stať súčasťou lokality B1+B1/7 (spracovaná je urbanistická štúdia)
• lokalita B2 – čiastočne zrealizovaná, prebieha výstavba alebo predprojektová
a projektová príprava (lokalita vyčerpaná)
• lokalita B3 - prebieha predprojektová a projektová príprava (lokalita vyčerpaná)
• lokalita B4 – nezrealizovaná, majetkovo nevysporiadaná pre zložité
majetkoprávne vzťahy, nezáujem stavať pozdĺž cesty II. triedy
• lokalita B5a - čiastočne zrealizovaná, prebieha výstavba alebo predprojektová
a projektová príprava (lokalita vyčerpaná)
• lokalita B5b - nezrealizovaná, majitelia nemajú záujem o výstavbu ani predaj
svojich pozemkov
• lokalita B5c – výhľad (nezáujem o preradenie do návrhového obdobia), majitelia
nemajú záujem o výstavbu ani predaj svojich pozemkov
• lokalita B6 - čiastočne zrealizovaná, prebieha výstavba alebo predprojektová
a projektová príprava (lokalita vyčerpaná)
• lokalita B7 - čiastočne zrealizovaná, prebieha výstavba alebo predprojektová
a projektová príprava (lokalita vyčerpaná)
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•

lokalita B8, B8a - nezrealizovaná, majitelia mali záujem o zástavbu lokality ako
celok, ale na časť B8a (výhľad lebo nebol zmenami a doplnkami č.6 vydaný
predbežný súhlas na záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
účely)
• lokalita B9 - čiastočne zrealizovaná, prebieha výstavba alebo predprojektová
a projektová príprava (lokalita vyčerpaná)
• lokalita B10 – výhľad
• lokalita B11, B12 - nezrealizovaná, majitelia nemajú záujem o výstavbu ani predaj
svojich pozemkov
Z uvedených dôvodov je záujem o lokalitu B1/7 odôvodnený. Tiež je vhodné termínovo
zosúladiť plánovanú predprojektovo a projektovo pripravenú lokalitu B3 s plánovanou
výstavbou v lokalite B 1/7, ktorá je predmetom ZaD č.7.
Vzhľadom na skutočnosť, že v katastrálnom území obce a hlavne na území susediacom
s reálne zastavaným územím (či v zastavanom území alebo mimo neho) sa nachádzajú
prevažne pôdy 2. skupiny a pôdy uvedené v zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej
pôdy, je potrebné rozvoj obce uskutočňovať i na pôde 2. skupiny.
Pri ďalšej aktualizácii územného plánu obce Kočovce sa prehodnotia zábery
poľnohospodárskej pôdy na lokalitách B5b, B11 a B12 v platnom územnom pláne. Pozemky
sú zaradené do 2. skupiny BPEJ a sú mimo zastavaného územia obce.
B.16.1.1.2 Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
poľnohospodárskej výrobe.
Územie lokality sa nachádza v katastrálnej časti Rakoľuby a zaberá celkovo 4,29 ha.
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovanej lokalite pri realizácii
urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke. Väčšina plochy záberu je
v súčasnosti poľnohospodársky obrábaná (okrem pozemku jestvujúceho RD).
Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere poľnohospodárskeho pôdneho
fondu.
BPEJ v riešenej lokalite je: 0106002 (skupina 2)
B.16.1.1.3 Funkčné využitie riešeného územia
B.16.1.1.3.1

Obytná zástavba .

Celková výmera lokality B1/7 predstavuje 4,29 ha. Nachádza sa mimo hraníc
zastavaného územia k 1.1.1990 v katastri Rakoľuby. Je navrhovaná pre novú výstavbu
rodinných domov, bytových domov a občianskej vybavenosti ( obytné územie s prevahou
plôch na bývanie podľa §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001). Kapacita lokality B1+B1/7 je cca 128
b.j. vrátane RD s maximálnym počtom obyvateľov cca 364 a plôch pre občiansku
vybavenosť, ktorú obec nutne potrebuje. V lokalite B1+B1/7 sa plánuje okrem samotného
bývania budovať priestory pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ambulancia
obvodného a detského lekára, lekáreň), expozitúru, prípadne pobočku pošty, malokapacitnú
škôlku, detské ihrisko, obchodné priestory a priestory služieb (kaderníctvo, kozmetika). Na
predmetné územie bude spracovaná urbanistická štúdia, ktorá optimálne vyhodnotí
proporciu bývania (rodinné domy, bytové domy) a občianskej vybavenosti (prevažne
vintegrovanej v bytových domoch, prípadne rodinných domoch – drobné služby
a samostatných objektoch) v súlade s §12, ods. 9,10 vyhl. 55/2001. Lokalita B1+B1/7
vzhľadom na jej polohu je pre tento účel mimoriadne vhodná . Nachádza sa v blízkosti
výrobného územia, ktoré poskytuje pracovné príležitosti, nachádza sa pri ceste III. triedy,
ktorá je menej frekventovaná než cesta II. triedy v prieťahu obcou alebo diaľničnom
privádzači. Je však ľahko prístupná pre obyvateľov obce, ľudí prichádzajúcich z práce
z Nového mesta nad Váhom alebo z priemyselných areálov samotnej obce.
Do plochy pre bytovú výstavbu 4,29 ha je započítané celé územie lokality B1/7, z čoho sa
predpokladá na základe záväzných urbanistických regulatívov celkovo 60 % zastavanej
plochy . Zvyšok 40% bude tvoriť verejná zeleň, zeleň pri BD a záhrady RD.
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B.16.1.1.4 Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Užívateľom poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej lokalite je PD Kálnica
a súkromníci. vlastníkmi sú súkromníci.
B.16.1.2 LOKALITA B2
Ustanovenia tejto kapitoly boli zmenené ZaD č.6 a ZaD č.7 ich nemenia.
B.16.1.3 LOKALITA B3
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.4 LOKALITA B4
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.5 LOKALITA B5
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.6 LOKALITA B6
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.7 LOKALITA B7
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.8 LOKALITA B8
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.9 LOKALITA B9
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.10 LOKALITA B10
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.11 LOKALITA B11
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.12 LOKALITA B12
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.13 LOKALITA V1
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.14 LOKALITA V2
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.15 LOKALITA V3
Ustanovenia tejto kapitoly boli zmenené ZaD č.6 a ZaD č.7 ich nemenia.
B.16.1.16 LOKALITA R1
Ustanovenia tejto kapitoly boli zmenené ZaD č.6 a ZaD č.7 ich nemenia
B.16.1.17 LOKALITA R2
Ustanovenia tejto kapitoly boli zmenené ZaD č.6 a ZaD č.7 ich nemenia
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KOČOVCE ZaD Č.7, lok.č.B1/7 - TABUĽKA VYHODNOTENIA ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

poznámka

zastavanosť lokality max.60%,
40% bude tvoriť verejná zeleň,
zeleň bytových domov a zeleň
záhrad RD
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B.17 HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH,
EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.17.1 ENVIRONMENTÁLNE DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.17.2 EKONOMICKÉ DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.17.3 SOCIÁLNE DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.17.4 ÚZEMNOTECHNICKÉ DÔSLEDKY NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.18 ZÁVÄZNÁ ČASŤ.
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol sú nasledovne zmenné a doplnené.
VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Na koniec kapitoly sa dopĺňa odstavec:
Pre spracovanie zmien a doplnkov č.7 územného plánu obce Kočovce je záväzná
územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ktorou je:
• Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (schválený ako Územný plán veľkého
územného celku Trenčiansky kraj), ktorého záväzná časť je vyhlásená
Nariadením vlády SR č. 149/98 Z. z., uverejnená v Zbierke zákonov, čiastka 54 z
roku 1998
• Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku (ZaD ÚPN VÚC)
Trenčianskeho kraja č. 1/2004. Tento dokument bol schválený Zastupiteľstvom
TSK uznesením č.259/2004 dňa 23.6.2004. Všeobecne záväzné nariadenie TSK
č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC
Trenčianskeho kraja bolo schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č. 260/2004
zo dňa 23.6.2004.
• Zmeny a doplnky č. 2/2004 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10.2011 uznesením
č. 297/2011 a ich záväzná časť vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2011.
Z uvedenej dokumentácie pre obec Kočovce vyplýva:
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
1.1
Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych
a vnútroregionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických
podmienok.
1.1.4 Rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch
križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov,
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).
1.2
Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom
regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní
centier osídlenia a priľahlých vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných
sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej
koncentrácie,
1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a
celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu
a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na
celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a
funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí
a vidieckych priestorov kraja.
1.3
Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom
systéme Slovenskej republiky:
1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej
komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk
osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
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1.3.7 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických
systémov – sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej
komplexnosti regionálnych celkov,
1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
1.9
Podporovať rozvoj centier osídlenia lokálneho významu v sídlach, ktoré zabezpečujú
komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia. Ide o sídla:
1.9.4 v okrese Nové Mesto nad Váhom: Bošáca, Zemianske Podhradie, Moravské Lieskové,
Bzince pod Javorinou, Lubina, Kočovce, Považany, Lúka, Čachtice, Podolie a Horná Streda,
1.10
podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom
vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním
špecifických druhov osídlenia,
2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.6
zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich
záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón
2.8
pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
2.8.1. sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov
a služieb cestovného ruchu,
2.8.2. postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej
a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
2.8.3. pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické
a technologické prvky a zariadenia,
2.8.4. všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne
prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do
medzinárodných informačných systémov,
2.9
podporovať rozvoj využívania minerálnych a termálnych vôd v cestovnom ruchu a v
kúpeľníctve..
2.10
zachovať pri novej výstavbe a ďalšom rozvoji územia jestvujúce ochranné pásma prírodných
liečivých a prírodných minerálnych stolových vôd
3. V oblasti sociálnej infraštruktúry
3.1
Školstvo
3.1.1 rozvíjať školstvo na všetkých stupňoch a zabezpečiť územnotechnické podmienky,
3.1.3 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, rovnomernejšie pokryť územie kraja
zariadeniami stredného školstva a podľa potreby trhu práce aktuálne reprofilovať študijné
odbory,
3.2
Zdravotníctvo
3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej,
ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti,
3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov
jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám,
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3.3
Sociálna starostlivosť
3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne
modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať
štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania
sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne
marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,
3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové,
zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby
územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných,
dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s
predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie
zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre
dôchodcov) a služby,
3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované
komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj
prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia
4. V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva
4.1
rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich
ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry
(pamiatkovo chránené parky).
4.2
rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske
osídlenie),
4.3
uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych
sídiel,
4.4
rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
4.5
Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v
nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji
4.6
Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti
rozptýleného osídlenia,
4.6.6 historické technické diela
5. V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany
poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu
5.1
rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci
urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu
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5.2
realizovať systémy správneho využívania poľnohospodárskych pôd a ich ochranu pred
eróziou, zaburinením, nadmernou urbanizáciou, necitlivým riešením dopravnej siete a pred
všetkými druhmi odpadov,
5.3
pri obnovách lesných hospodárskych plánov potrebných k obhospodarovaniu lesov
zohľadňovať požiadavky ochrany prírody,
5.4
v jednotlivých okresoch kraja neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky
navrhnúť na zalesnenie,
5.5
podporovať riešenie eróznych problémov, ktoré je navrhované v rámci pozemkových úprav
a projektov miestneho územného systému ekologickej stability, prostredníctvom remízok,
protieróznych pásov a vetrolamov,
5.7
obmedzovať reguláciu a melioráciu pozemkov v kontakte s chránenými územiami
a mokraďami,
5.8
vytvárať podmienky pre zastavenie procesu znižovania biodiverzity v celom území kraja,
5.9
podporovať opatrenia na sanáciu a rekultiváciu zosuvných a opustených ťažobných,
poddolovaných území a začleniť ich do funkcie krajiny,
5.11
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch,
5.12
revitalizovať priestory so zmenenou krajinnou štruktúrou podľa osobitných revitalizačných
programov,
5.14
rekultivovať jestvujúce vyťažené priestory štrkovísk, zemníkov, lomov,
5.15
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených
krajských a okresných environmentálnych akčných programov,
5.16
rešpektovať pri organizácii, využívaní a rozvoji územia význam a hodnoty jeho prírodných
daností a najmä v osobitne chránených územiach (v zmysle územnej ochrany, sústavy
NATURA 2000 a pod.), biotopov európskeho a národného významu,“ prvkoch územného
systému ekologickej stability, NECONET, zvlášť biotopoch osobitne chránených a
ohrozených druhov bioty, mokradí a voľne žijúcich živočíchov. Využívanie územia zosúladiť s
funkciou ochrany prírody a krajiny
5.17
podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny, v pásmach hygienickej ochrany,
5.18
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských
vrchov, Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov.
5.19
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odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody,
5.20
regulovať rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využívať
rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava,
Bezovec, Kľačno, Zelená Voda,...)
5.21
revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou
pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozdĺž tokov
5.22
venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne
likvidovaným resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území -zvlášť mimo zastavané
územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, važín, prírodných úprav brehov a pod. - napr.
Dudváh, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách
náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách
5.23
zosúladiť požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja
hospodárstva so záujmami ochrany prírody najmä v Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty, Biele Karpaty
5.24
usmerniť v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi
záujmami ťažbu štrkopieskov v alúviu Váhu s uprednostnením ťažby vo vodných nádržiach
alebo v korytách tokov oproti ťažbe z porasteného terénu
6. V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja
6.1
vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky
využívať celé územie kraja,
6.2
nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne obcí v
existujúcich hospodárskych areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených
areálov poľnohospodárskych dvorov,
7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
7.1. Cestná infraštruktúra
7.1.1
rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v
ochranných pásmach
7.1.14
Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60
7.2 Infraštruktúra železničnej dopravy
7.2.1
zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre vysokorýchlostnú železničnú trať pre rýchlosť 250
km/hod. (juh - sever Viedeň - Bratislava - Žilina - Katowice), na území kraja v trase a
úsekoch:
• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - hranica Žilinského kraja.
7.2.2
rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma
7.3 Infraštruktúra vodnej dopravy
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7.3.1
rezervovať a chrániť územie Vážskej vodnej cesty (vnútroštátna vodná cesta
medzinárodného významu na území kraja triedy Va, súčasť multimodálneho koridoru č. Va.,
AGN č. E81).lokalizovanej v trase a úsekoch:
Existujúceho Vážskeho elektrárenského kanálu,
Vodných nádrží a prirodzeného koryta rieky Váh
7.3.2.
rezervovať a chrániť územie AGN prístavov Vážskej vodnej cesty lokalizovaných v:
• P 81 – 06 Novom Meste nad Váhom,
• P 81 – 08 Dubnici nad Váhom,
• P 81 – 09 Púchove,
• P 81 – 10 Považskej Bystrici
7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy
7.4.3
rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými
rozhodnutiami o určení ochranných pásiem
7.6 Hromadná doprava
7.6.1.
v návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať
integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou
7.7. Infraštruktúra cyklistickej dopravy
7.7.1
Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v trase
a úsekoch:
• hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Puchov -Považská
Bystrica - hranica Žilinského kraja.
8. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
8.1. Energetika
8.1.1
rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi
vysoké napätie,
8.1.9
Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a
druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s
vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny
8.1.10
vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja
8.2. Vodné hospodárstvo
8.2.1
rešpektovať pásmo hygienickej ochrany vodných zdrojov ... a záujmové územia výhľadových
vodohospodárskych diel
8.2.2
rešpektovať ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.
8.2.4
Na úseku verejných kanalizácií:
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v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie
Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:
a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s
odstraňovaním nutrientov z aglomerácií1s produkciou organického znečistenia väčšou ako
10 000 EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
b) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho (biologického) čistenia
komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od 2 000
EO do 10 000 EO,
c) ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, zabezpečiť
primeranú úroveň čistenia komunálnych alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola
zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia realizovať priebežne v súlade
s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
l) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách od
2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov:...4. Aglomerácia Hrádok...
8.2.5
Na úseku odtokových pomerov povodí: v súlade s požiadavkami ochrany prírody a
odporúčaniami Rámcovej smernice o vodách
a) vykonávať na upravených tokoch údržbu za účelom udržiavania vybudovaných kapacít,
b) zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov v extrémnych situáciách tak povodňových, ako aj v období
sucha,
c) zabezpečiť na neupravených úsekoch tokov predovšetkým ochranu intravilánov miest a
obcí, nadväzne komplexne riešiť odtokové pomery na tokoch v súlade s rozvojovými
programami a koncepciou rozvoja,
e) vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných tokov v
čiastkovom povodí Váhu... v súlade s rozvojovými programami a koncepciou vodného
hospodárstva,
f) vytvoriť podmienky pre včasnú prípravu a realizáciu protipovodňových opatrení,
g) zabezpečiť ochranu inundačných území tokov a zamedziť v nich výstavbu a iné nevhodné
činnosti
8.2.7
V oblasti protipovodňovej ochrany
realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu,
Nitry a Myjavy na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej
ochrany SR a ďalších tokov v čiastkových povodiach Váhu, Nitry a Myjavy v súlade s
investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou
vodného hospodárstva,
9.1 V oblasti odpadového hospodárstva
9.1.1
Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom
odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového
hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle
znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších
environmentálnych záťaží.
9.1.2
Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v
mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ
9.1.3
Riešiť vybudovanie nových etáp existujúcich skládok odpadov v súlade s právnymi
predpismi.
8/63

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.7 – záväzná časť

9.1.4
Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie
materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
9.1.5
Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek
(papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
9.1.6
Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného
aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
9.1.7
Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v
prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť
9.1.8
Povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov za podmienky energetického využitia a
zároveň tieto odpady nie je možné materiálovo zhodnotiť.
9.1.9
Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených
na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
9.1.10
Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
9.1.11
Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych
skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre
umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík
ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a
kvality podzemných vôd):
k) skládka Veronika v k. ú. Dežerice v okrese Bánovce nad Bebravou,
l) skládka Luštek v k. ú. Dubnica nad Váhom v okrese Ilava,
m) skládka Lieskovec v k. ú. Dubnica nad Váhom(Prejta) v okrese Ilava,
n) skládka Kostolné - Hrašné v k. ú. Kosotlné v okrese Myjava,
o) skládka Borina v k. ú. Livinské Opatovce a Chudá Lehota v okrese Partizánske,
p) skládka TKO Brodzany v k. ú. Brodzany v okrese Partizánske,
q) skládka TKO a PTO Handlová v k. ú. Handlová v okrese Prievidza,
r) skládka Prievidza - Ploštiny v k. ú. Veľká Lehôtka a Prievidza v okrese Prievidza,
s) skládka stabilizátu v k. ú. Zemianske Kostoľany, Vieska a Bystričany v okrese
Prievidza,
t) skládka Vyšehradné v k. ú. Nitrianske Pravno v okrese Prievidza, k) skládka
Podstránie v k. ú. Lednické Rovne v okrese Púchov.
Z predmetnej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplývajú pre katastrálne
územie obce Kočovce nasledovné verejnoprospešné stavby:
3.Infraštruktúra vodnej dopravy
3.1. Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského
kanálu, vodných nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.18.1 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA
VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA

B.18.1.1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
Ustanovenia tejto kapitoly pre lokalitu B1+B1/7 a jej podkapitol sú nasledovne doplnené.
Regulatívy sú navrhované nasledovne:
celková zastavanosť lokality B1, B1/7
max. 60%,
celková zeleň (verejná zeleň, zeleň bytových domov a zeleň záhrad RD)
min. 40%
• pre rodinné domy (parcely RD)
• individuálna zástavba izolovanými rodinnými domami, radové domy, dvojdomy
• stavebná čiara 9m od osi komunikácie
• podlažnosť do 2+ (3 nadzemné podlažia vrátane podkrovia)
• miery využitia pozemkov RD :
- koeficient zastavanosti do 0,40 (vrátane prístupových komunikácií
a spevnených plôch na pozemku RD)
- index zelene min. 0,6
• 2 odstavné plochy pre motorové vozidlá na vlastnom pozemku
• odstupy stavieb musia byť v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. § 6
• pre bytové domy
• zástavba bytovými domami s možnou občianskou vybavenosťou prevažne
v prízemí
• stavebná čiara 12m od osi komunikácie
• podlažnosť do 3+ (4 nadzemné podlažia vrátane podkrovia)
• miery využitia plochy pre BD:
- koeficient zastavanosti do 0,40 (vrátane prístupových komunikácií
parkovísk a spevnených plôch vymedzenej plochy BD)
- index zelene min. 0,6
• 1,5 odstavné plochy pre motorové vozidlá na 1b.j (presnejšie určí skladba bytov
v urbanistickej štúdii a ďalších podrobnejších dokumentáciách BD)
• odstupy stavieb musia byť v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. § 6
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.18.1.2 ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú doplnené nasledovne:
B.18.1.2.1 Regulatívy pre plochy s prevládajúcou obytnou funkciou (obytné územia
§12 ods.9,10 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.)
Zámery z platnej ÚPD sú doplnené o zámer B1/7 (čo je rozšírenie lokality B1, ktorá bola
predmetom ZaD č.5 ÚPN O Kočovce).
Pre tento celok platia nasledujúce záväzné regulatívy týkajúce sa funkčného využitia:
Prípustné využitie:
- bývanie v rodinných / bytových domoch a prislúchajúce zariadenia (
garáže, drobné hospodárske objekty )
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie
- zeleň, ihriská a oddychové plochy
- občianska vybavenosť
- ostatné súvisiace funkcie
Neprípustné využitie:
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-

priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými
vplyvmi
- skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho
charakteru
Ochranná a izolačná zeleň
- pozdľž zbernej komunikácie v lokalite B1 B1/7 vytvoriť izolačný pás
zelene
- pozdĺž komunikácií vytvoriť alej stromov
B.18.1.2.2 Regulatívy pre plochy s prevládajúcou výrobnou funkciou (výrobné
územia §12 ods.13 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.)
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.18.1.2.3 Regulatívy pre plochy prevažne s občianskou vybavenosťou a obytnou
funkciou (zmiešané územia §12 ods.11 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.)
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.18.1.2.4 Regulatívy pre plochy prevažne s výrobnou
a obytnou funkciou
(zmiešané územia §12 ods.12 vyhlášky č. 55/2001 Z.z.)
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.18.1.2.5 Regulatívy pre plochy rekreácie a športu (rekreačné územia §12 ods.14
vyhlášky č. 55/2001 Z.z.)
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.18.1.2.6 Regulatívy pre nezastavané územie
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.18.2 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA ÚZEMIA

Ustanovenia tejto kapitoly sa týkajú predmetu ZaD č.7 nasledovne:
Medzi verejnoprospešné stavby sú zaradené:
• miestne komunikácie vrátane chodníkov a chodníkov pozdĺž cesty III/50717 a technická
infraštruktúra navrhovaná i navrhovaná na rekonštrukciu prestavbu alebo pretrasovanie,
vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby
B.18.2.1 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
Dopravná infraštruktúra bude v zmysle STN 73 61 10 a STN 736101 .
B.18.2.2 ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Kapitola a jej podkapitoly budú doplnené nasledovne:
B.18.2.2.1 Vodovod
V rámci ZaD č.7 budú na verejnú vodovodnú sieť napojené lokality B1+B1/7.
Verejný vodovod v lokalite B1/7 bude napojený z trasy vedenej pozdĺž cesty II/507 po
jestvujúcej komunikácii južne od lokality B3 cez lokalitu B1/7 k zbernej komunikácii smerom
do Kálnice. Týmto zaokruhovaním sa odstráni problém stojacej vody na konci vetvy smer
Kálnica.
B.18.2.2.2 Kanalizácia
Splašková kanalizácia
Novonavrhované obytné územia ZaD č.7 bude napojené na verejnú kanalizáciu.
• splašková kanalizácia bude napojená na verejnú kanalizáciu s napojením na ČOV
Hrádok po zväčšení jej kapacity (ktorá je plánovaná). Dočasne, do rozšírenia kapacity
ČOV, budú objekty lokality odkanalizované vodotesnými žumpami na vlastných
pozemkoch.
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Dažďová kanalizácia
dažďové vody z novovybudovaných komunikácií v nových lokalitách musia byť odvedené
dažďovou kanalizáciou alebo odvedené do rigolov vedľa komunikácii
dažďové vody zo zástavby budú zachytávané na pozemkoch, čím sa šetrí pitná voda
a zachováva potrebný koeficient vlhkosti pre zeleň v obci
pred vyústením dažďových kanalizačných potrubí do recipientov je potrebné osadenie
sedimentačných nádrží
na parkovisku sa musí osadiť odlučovač ropných látok
B.18.2.2.3 Zásobovanie elektrickou energiou
nárast spotreby elektrickej energie v lokalite B1/7 pre 40RD a 88 b.j. bude pokryté
z jestvujúcej trafostanice pri cintoríne, ktorá v súčasnosti disponuje dostatočnou
kapacitou
rozvody NN budú vedené v zemných káblových ryhách
B.18.2.2.4 Zásobovanie zemným plynom
rešpektovať existujúci systém zásobovania obce plynom,
plynofikovanie novej lokality uskutočniť nasledovne:
z VTL plynovodu bude vyvedený VTL pripojovací plynovod DN50, PN 2,5MPa. Na jeho
konci bude osadená malá regulačná stanica plynu RS 200-1/1 v oplotení 3x3m. Z tejto
regulačnej stanice bude vyvedený do lokality B1/7 STL plynovod PE D90, z ktorého budú
na pozemky vyvedené STL pripojovacie plynovody. Objekt regulačnej stanice bude
sprístupnený účelovou prístupovou komunikáciou,
podmienky umiestnenia navrhovanej regulačnej stanice v bezpečnostnom pásme VTL
budú stanovené príslušným oddelením SPP – distribúcia a.s. a musia byť zapracované
do následnej predprojektovej a projektovej dokumentácie plynofikácie predmetnej lokality
B1/7 vrátane stavby regulačnej stanice ,
B.18.3 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A
VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY.
VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol sa dopĺňajú a upravujú nasledovne:
B.18.3.1 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH HODNÔT
Ustanovenia tejto kapitoly sa dopĺňajú:
Napriek skutočnosti, že v riešenom území, nie sú evidované národné kultúrne pamiatky
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a nie je tu evidovaná archeologická
lokalita zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v katastrálnom území obce
Kočovce sú evidované archeologické nálezy / hromadný nález bronzových predmetov,
sídlisko lužickej kultúry a mladšej doby bronzovej ako i ďalšie/, je veľká pravdepodobnosť, že
pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k archeologickým
situáciám resp. archeologickým nálezom.
Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie
a uplatňovania územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie stavebného
povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického
výskumu.
V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR
číslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127
zákona číslo 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
B.18.3.2 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
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B.18.3.3 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
B.18.3.3.1 V oblasti ochrany ovzdušia
• zavádzanie programov na znižovanie množstva základných znečisťujúcich látok v
priemyselných závodoch, areáloch výroby i obytnej zóne,
• nesituovať nové veľké zdroje znečistenia
• vylúčiť negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie
• zabezpečiť výsadbu ako aj následnú starostlivosť o ochrannú a izolačnú zeleň v
blízkosti frekventovaných komunikácií, v blízkosti výrobných a poľnohospodárskych
areálov a verejnú zeleň v obytnej zóne
• rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov, vrátane súvisiacich vykonávacích vyhlášok.
B.18.3.3.2 V oblasti znižovania hladiny hluku
• rešpektovať zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v §27 hovorí o ochrane zdravia pred hlukom.
V zmysle tohto predpisu je potrebné:
- zabezpečiť, aby hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí
neprekročil prípustné hodnoty a aby bola zabezpečená ochrana vnútorného
prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní
ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.
• v stabilizovanom území na plochách kontaktných so zdrojom hluku realizovať intervenčné
zásahy na zníženie hodnoty hluku (barierová zeleň, oplotenie ...)
• v rozvojových plochách zmiešaných situovať bližšie k zdroju hluku objekty, ktoré tolerujú
vyššiu hranicu hluku (plochy statickej dopravy, technické priestory občianskej a technickej
vybavenosti.)
B.18.3.3.3 V oblasti odpadového hospodárstva a enviromentálne zaťažených
územiach
Je potrebné:
• rešpektovať závery v súčasnosti platného POH
• následné POH spracovať s ohľadom na zásady a regulatívy starostlivosti o životné
prostredie a samozrejme ho rešpektovať
• vytvoriť podmienky pre triedený zber odpadov pre rodinnú zástavbu, ako aj pre
bytové domy
B.18.3.3.4 V oblasti ochrany vôd
• dodržiavať platné zákony a normy
• zabezpečiť účinnú ochranu vodných zdrojov pred degradáciou a ich trvalo udržateľné
využívanie,
• regulovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov a
poľnohospodárskej pôdy,
• zabrániť znehodnocovaniu podzemných vôd priesakom z nevodotesných žúmp,
zabezpečiť dobudovanie verejnej kanalizácie s napojením na ČOV,
• dodržiavať ochranné pásma vodných zdrojov,
• dodržiavať ochranné pásma verejných vodovodov, kanalizácií,
• rešpektovať ochranné pásma vodných tokov vrátane priľahlého územia,
• stavebníci počas výstavby v danej lokalite sú povinní stavebné práce zabezpečiť tak, aby
nedošlo k ohrozeniu podzemných vôd.
• všetky dopravné prostriedky použité pri výstavbe musia byť zabezpečené tak, aby
nedochádzalo k úniku PH a mazacích olejov do pôdy a do podzemných vôd
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B.18.3.3.5 V oblasti protipovodňovej ochrany
• rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,
• rešpektovať realizované opatrenia na vodných tokoch z hľadiska ochrany pred povodňami
úpravy pred vybrežovaním veľkých vôd a zabezpečenie stability koryta na tokoch,
• pri údržbe potokov permanentne zabezpečovať voľný prietočný profil potokov a voľný
odtokový profil pre vybudované priepusty na potokoch tak, aby sa zamedzilo možnému
zaplaveniu okolitých objektov,
• rešpektovať ochranné pásma vodných tokov vrátane priľahlého územia,
• uplatňovať princíp zadržiavania vody v území (formou retenčných nádrží, vsakovacích
systémov dažďových vôd a pod.), čím sa zabráni priamemu odvádzaniu dažďovej vody do
vodných tokov a plôch.
B.18.3.3.6 V územiach ohrozených zosuvmi
V katastrálnom území obce Kočovce nie sú zaregistrované zosuvy. Je však potrebné:
• pred akýmkoľvek urbanizačným, stavebným alebo iným zásahom vykonať
hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum,
• zamedziť nežiaducej praxi vsakovania splaškových a zachytených vôd iného pôvodu do
horninového prostredia na území obce.
• požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného a technického
vybavenia územia
B.18.4 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
Ustanovenia tejto kapitoly budú upravené a doplnené nasledovne:
Zmenami a doplnkami č.7 budú do zastavaného územia zahrnuté i plochy lokality č. B1/7
o rozlohe 4,29 ha.
B.18.5 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
B.18.6 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol budú doplnené nasledovne:
B.18.6.1 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
V zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.
55/2001 Z. z. sú vymedzené verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť
pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného
technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného
prostredia.
V prípade riešeného územia sú ako verejnoprospešné stavby klasifikované nasledovné
stavby (lokalizáciu viď grafickú prílohu „schéma verejnoprospešných stavieb“ - umiestnenie
VPS v grafickej časti je orientačné, presné vymedzenie plôch bude predmetom
podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie):
B.18.6.1.1 Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z vyššej ÚPD
Z predmetnej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplývajú pre katastrálne
územie obce Kočovce nasledovné verejnoprospešné stavby:
3.Infraštruktúra vodnej dopravy
3.1. Vážska vodná cesta lokalizovaná v trase a úsekoch Vážskeho elektrárenského
kanálu, vodných nádrží a v prirodzenom koryte rieky Váh.

14/63

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.7 – záväzná časť

B.18.6.1.2 Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z územného plánu obce
Ustanovenia tejto kapitoly a jej podkapitol boli zmenené a doplnené v rámci Zmien
a doplnkov č.6 k predmetnému ÚPN O. ZaD č.7 ostávajú nezmenené.
Predmetnej lokality B1/7 (ako i celku B1+B1/7) sa týka:
B. dopravné stavby a inžinierske siete v navrhovaných lokalitách bývania - prístupové
komunikácie pre obsluhu navrhovaných rozvojových plôch (kombinované koridory pre
komunikácie a technickú infraštruktúru).
B.18.7 URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ
DOKUMENTÁCIU NIŽŠIEHO STUPŇA

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené a dopĺňajú sa nasledovne:
pre lokalitu B1+B1/7 je potrebné vypracovať urbanistickú štúdiu.
B.18.8 SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ A VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB
• verejnoprospešné stavby
• schéma záväzných častí je súčasťou grafickej časti
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