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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.6, CIELE SPRACOVANIA

A.1.1.1 A.1.3.1 DÔVODY PRE SPRACOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.6
Dôvodom pre zmeny a doplnky č.6 územného plánu obce Kočovce bolo zapracovanie
nasledovných zámerov do predmetného ÚPN O:
- rozšírenie lokality B2 pre bývanie
- rozšírenie lokality B8 pre bývanie (rozšírenie vo výhľadovom období)
- rozšírenie lokality B10 pre bývanie vo výhľadovom období
- zmena funkčného využitia lokality v m.časti Rakoľuby z plôch zelene na služby
a administratívu (S1)
- zmena funkčného využitia parcely 5443 k.ú. Rakoľuby na rekreačno – relaxačnú
zónu bez záberu poľnohospodárskej pôdy (R1)
- doplnenie funkčného využitia lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie
včítane náučného chodníka Skalka bez zásahu do krajiny a pôvodného využitia
(R2)
- územná rezerva lokality Kočovské Dlhé a Kotlovina pre ťažbu štrkopieskov vo
výhľadovom období (V4)
- rozšírenie lokality V3 pre ťažbu štrkopieskov
- medzi verejnoprospešné stavby zaradiť kombinované koridory miestnych
komunikácií (včítane chodníkov a chodníkov pozdĺž cesty II/507, III/50717
a diaľničného privádzača II/515) a technickej infraštruktúry navrhované
i navrhované na rekonštrukciu (vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby) v celej
obci
- zmena funkčného využitia hospodárskeho dvora nachádzajúceho sa na južnej
hranici katastra z využitia pre poľnohospodársku výrobu na využitie pre
priemyselnú výrobu (V5)
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A.1.1.2

CIELE SPRACOVANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.6

Cieľom zmien a doplnkov č.6 je zapracovanie vyššie uvedených zámerov a požiadaviek
obstarávateľa a ich včlenenie do funkčnej štruktúry katastra obce v nasledovných okruhoch:
- zakomponovať zámery do kontextu územia, koordinovať zámery 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 uvažovanými zámermi 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 predmetných
území, včítane statickej dopravy
- pripojiť predmetné územia 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:
Obec Kočovce mala spracovaný Návrh územného plánu sídelného útvaru (ÚPN-SÚ),
ktorý v roku 1995 spracoval APEL - konzultant pre obnovu a rozvoj územia obcí a regiónov.
Východiskom pre riešenie zmien a doplnkov č.6 je platný Územný plán obce Kočovce –
Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5 schválený dňa 14.2.2005 uznesením č.4/2005.
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 predpokladaným investorom zámeru v lokalite č.V3, V4.
• Štúdia napojenia účelovej komunikácie na cestu II/515, vypracovaná fy Donum
spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom v 02/2010
Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu obce (ďalej ZaD č.6 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 B2 pre bývanie v katastrálnej časti Beckovská Vieska
- rozšírenie lokality B8 pre bývanie v k. ú. Beckovská Vieska a Kočovce vo
výhľade
- rozšírenie lokality B10 pre bývanie v k. ú. Kočovce a Beckovská Vieska vo
výhľade
- zmena funkčného využitia lokality v k. ú. Rakoľuby z plôch zelene na služby
a a administratívu (S1)
- využitie parcely č. 5443 k.ú. Rakoľuby na rekreačno-relaxačnú plochu bez nároku
na záber poľnohospodárskej pôdy
- doplnenie funkčného využitia lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie
včítane náučného chodníka Skalka v k. ú. Beckovská Vieska a Kočovce bez
zásahu do krajiny a pôvodného využitia (R2)
- územná rezerva lokality Kočovské Dlhé a Kotlovina pre ťažbu štrkopieskov vo
výhľadovom období v k. ú. Kočovce (V4)
- rozšírenie lokality V3 pre ťažbu štrkopieskov v k. ú. Kočovce
- zmena funkčného využitia hospodárskeho dvora nachádzajúceho sa na južnej
hranici katastra z využitia pre poľnohospodársku výrobu na využitie pre
priemyselnú výrobu označenú V5
- medzi verejnoprospešné stavby zaradiť kombinované koridory miestnych
komunikácií (včítane chodníkov a chodníkov pozdĺž cesty II/507, III/50717
a diaľničného privádzača II/515) a technickej infraštruktúry navrhované
i navrhované na rekonštrukciu (vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby) v k.ú
Rakoľuby, Beckovská Vieska a Kočovce
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.6 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:
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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,
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.
1.7
Podporovať rozvoj centier osídlenia šiestej skupiny. Druhú podskupinu predstavujú sídla,
ktoré zabezpečujú komplexné základné vybavenie pre obyvateľov bezprostredného zázemia.
Ide o sídla:
1.7.4 v okrese Nové Mesto nad Váhom: ...Kočovce...
1.8
1.8.1 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na
integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrne -historických a urbanistickoarchitektonických daností
1.8.2 zachovať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného
charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ
zástavby obcí (kopaničiarsky v podhorí Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny,
poľnohospodársky v nive Váhu a Nitry, vinohradnícky v oblasti Nového Mesta nad
Váhom) a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov.(slovenský,
moravsko-slovácky, nemecký)
1.8.3 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné
prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných
negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru.
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1.8.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám,
podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí,
moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a
pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie
tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.
2. V oblasti rekreácie a cestovného ruchu
2.5
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,
3.3
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
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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
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
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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 sanácie zosuvných území a rekultivácie poddolovaného územia,
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 a na územiach špecifikovaných
ako prvky územného systému ekologickej stability
5.18
v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy
vedením prvkov územného systému ekologickej stability a to najmä biokoridorov prevažne v
oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov,
Považského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika, Javorníkov
5.19
odstrániť skládky odpadov lokalizované na území prvkov územného systému ekologickej
stability
5.20
regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územného systému ekologickej
stability, v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou
(Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava, Bezovec, Kľačno,...)
5.21
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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
5.25
rekultivovať a sanovať opustené ťažobné a začleniť ich do funkcie krajiny
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. Infraštruktúra cestnej dopravy
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
7.2.2
rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma
7.2.1
zabezpečiť územnú rezervu pre vysokorýchlostnú železničnú trať, (juh _ sever v úseku
Viedeň - Bratislava - Žilina - Katowice, na území kraja súčasť multimodálneho koridoru č. Va.
- hlavná sieť TI NA v trase a úsekoch:
•
hranica Trnavského kraja - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Považská Bystrica hranica Žilinského kraja
7.3 Infraštruktúra vodnej dopravy
7.3.1
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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
7.2.2.
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
8.1.13
V podhorských obciach kraja presadzovať a podporovať využitie miestnych energetických
zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, malé vodné elektrárne a pod.) pre potreby
obyvateľov a služieb
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
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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,
k) 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
stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu,... v súlade
s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku
a koncepciou vodného hospodárstva,
8.2.12
zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať potrebné
protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí. Nadväzne
komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach s dôrazom na odvedenie vnútorných vôd v
súlade s ekologickými limitmi využívania územia a ochrany prírody
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
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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): ...
Z predmetnej dokumentácie ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja vyplývajú pre katastrálne
územie obce Kočovce nasledovné verejnoprospešné stavby:
5.Infraštruktúra vodnej dopravy
5.1. 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

Dostupné údaje o ktoré sa táto kapitola opiera pochádzajú zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2001. Novšie údaje nie sú k dispozícii, preto ustanovenia tejto kapitoly
zostávajú nezmenené.

15/58

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.6

B.4

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
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.6 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.
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B.6

NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH
ÚZEMÍ

B.6.1 ZÁSADY ROZVOJA OBCE
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Koncepcia uvažuje aj s :
- rozšírením a doplnením rekreačných území
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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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.6 predmetného územného plánu je možné
potenciál územia zvýšiť o 4 RD - B2a, plochu vybavenosti (služby
a administratíva) – S1
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.6 sú nasledovné plochy nachádzajúce
sa mimo intravilán obce:
- rozšírenie lokality B2
- rozšírenie lokality B8 vo výhľade
- rozšírenie lokality B10 vo výhľade
- zmena funkčného využitia lokality S1 v m.časti Rakoľuby z plôch zelene na
služby a administratívu
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 2001. Novšie údaje nie sú k dispozícii, preto ustanovenia tejto kapitoly
zostávajú nezmenené.
B.6.2.2.2 Prognóza vývoja bytového fondu
Prognózu vývoja bytového fondu na základe vplyvu ZaD č.6 upravujeme v nasledových
bilanciách:
• Beckovská Vieska :
počet rod. domov zvyšujeme o 4 RD na celkovo 152
Celkove nové plochy:
počet rod. domov cca 260 + 36 b.j.
Výhľadovo
počet rod. domov 233 RD
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.3 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Občianska vybavenosť je ZaD č.6 doplnená o lokalitu S1 navrhovanú pre služby
a administratívu bez zvýšeného nároku na dopravu.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.4 VÝROBNÉ ÚZEMIE
B.6.2.4.1 Všeobecné zásady pre výrobné územie :
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Jestvujúce zariadenia výroby sú v súčasnosti doplnené o výrobné prevádzky na ploche
V3 zväčšenej o 38,74 ha (k záberu poľnohospodárskej pôdy dochádza na 32,306 ha), na
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ploche V4 vo výhľade o 38,9 ha. Hospodársky dvor využívaný na poľnohospodársku výrobu
na južnej hranici katastra je navrhovaný ZaD č.6 na priemyselnú výrobu ako lokalita V5.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.4.2 Plochy pre priemyselnú výrobu
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Zad č.6 upravujú výrobnú zónu nasledovne:
- rozširujú lokalitu V3 navrhovanú pre ťažbu štrkopieskov
- rozdeľujú lokalitu V1c na plochu pre výrobu, na poľnohospodárske využitie ako
PF a na plochu ochrannej a izolačnej zelene
- navrhujú lokality V4 Kočovské Dlhé a Kotlovina pre ťažbu štrkopieskov vo
výhľadovom období
- hospodársky dvor využívaný na poľnohospodársku výrobu na južnej hranici
katastra je navrhovaný ZaD č.6 na priemyselnú výrobu ako lokalita V5.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.2.4.3 Plochy pre poľnohospodársku výrobu
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Hospodársky dvor využívaný na poľnohospodársku výrobu na južnej hranici katastra je
navrhovaný ZaD č.6 na priemyselnú výrobu ako lokalita V5.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.6.2.5 REKREAČNÉ ÚZEMIE
Ustanovenia tejto kapitoly sa v podkapitolách menia a dopĺňajú nasledovne:
B.6.2.5.1 Všeobecné zásady pre rekreačné územie :
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Zad č.6 dopĺňajú rekreačné územie o:
• lokalita R1 – rekreačno- relaxačná plocha na parcele č. 5443 k.ú. Rakoľuby o
rozlohe 2,32 ha bez nároku na záber poľnohospodárskej pôdy
• lokalita R2 - využitie lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie včítane
náučného chodníka Skalka bez zásahu do krajiny
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.6.3

NÁROKY NA PLOCHY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA

Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
Rozvoj hospodárskej základne obce si vyžiada v zmysle ZaD č.6 zväčšenie plochy
zastavaného územia ako aj zmenu funkčného využitia katastrálneho územia o : 27,2 ha pre
obytnú zónu, o 2,32 ha rekreačnú zónu, zmenší výrobnú zónu o 4,47 ha. Plochu pre ťažbu
štrku zväčší o 38,74 ha v návrhu a 38,9 ha vo výhľade.
NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU,
VÝROBY A REKREÁCIE.

B.7

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.6
č.
B2a

navrhovaná
funkcia
obytné územie

plocha
ha

počet
obyvateľov

0.5

14

počet
RD

počet
b.j
4

dĺžka
komunikácii
40

pozn.
rozšírenie lok. B2
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S1

obytné územie

0,49

služby a
administratíva

B8a

obytné územie

13,77

372

104

1390

rozšírenie lok. B8 vo
výhľade

B10

obytné územie

3,83

92

28

290

rozšírenie lok. B10
vo výhľade

B.7.1.1.1.1 Lokalita č. B 1
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.2 Lokalita č. B 2, B2a
Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené nasledovne:
Lokalita B2 a lokalita B2a tvoria jeden celok v návrhovom období, pričom lokalita č.B2a je
predmetom ZaD č.6.
Lokalita B2 – bilancie a regulatívy zo ZaDč.5 sa pre túto lokalitu nemenia
Lokalita B2a, ktorá je predmetom ZaD č.6 má výmeru 0,5 ha. Nachádza sa mimo hraníc
zastavaného územia k 1.1.1990 v katastri Beckovská Vieska. Je navrhovaná pre novú
výstavbu rodinných domov v počte 4RD s počtom obyvateľov 14.
Regulatívy sú navrhované nasledovne:
• Individuálna zástavba izolovanými rodinnými domami
• Stavebná čiara 12m od osi komunikácie
• Miery využitia pozemkov:
- koeficient zastavanosti 0,35-0,20
- index podlažných plôch 0,3-0,75
- koeficient stavebného objemu 2,25-5
B.7.1.1.1.3 Lokalita č. B 3
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.4 Lokalita č. B 4
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.5 Lokalita č. B 5
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.6 Lokalita č. B 6
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.7 Lokalita č. B 7
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.8 Lokalita č. B 8, B8a
Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené nasledovne:
Lokalita B8 a lokalita B8a tvoria 1 celok, pričom lokalita B8 je ZaDč.5 zaradená do návrhu
a jej rozšírenie B8a predmetnými ZaDč.6 je zaradené do výhľadu.
Lokalita B8 – bilancie a regulatívy zo ZaDč.5 sa pre túto lokalitu nemenia
Lokalita B8a (výhľad), ktorá je predmetom ZaD č.6 má výmeru 13,77 ha. Nachádza sa
mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 v katastri Beckovská Vieska a Kočovce. Je
navrhovaná pre novú výstavbu rodinnými domami v počte cca 104 a počtom obyvateľov 372.
ZaD č. 6 navrhujú aby bol súčasťou výhľadového riešenia lokality B8a po celej dĺžke
súbežne s cestou II/507 zelený pás v šírke 40 metrov za účelom vytvorenia zóny kľuku od už
teraz nadmerne frekventovanej komunikácie.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.7.1.1.1.9 Lokalita č. B 9
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.10
Lokalita č. B 10 výhľad
Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené nasledovne:
Celková výmera predstavuje 11,46 ha. Nachádza sa prevažne mimo hraníc intravilánu
k 1.1.1990 v katastri Kočovce. Je navrhovaná pre novú výstavbu rodinných domov v počte
cca 66 a počtom obyvateľov 229 .
B.7.1.1.1.11
Lokalita č. B 11
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.1.1.1.12
Lokalita č. B 12
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.
Predpokladaná výstavba bytov(včítane bytov v RD) :
náhrada za nevyhovujúci bytový fond
požiadavky na zlepšenie štandardu (cca 5 % domácností)
prírastok obyvateľov
prírastok obyvateľov výhľad - rezerva
celkom
z toho
náhrada za jestvujúci
nové plochy
výhľad - rezerva
Očakávaný stav na konci návrhového obdobia :
počet bytov
počet bytov výhľad - rezerva
počet obyvateľov
počet obyvateľov výhľad - rezerva

36
20
226 + 4=230
101+132=233
519
36
250
233

640
223
2247
808

Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.1.2 PLOCHY URČENÉ NA OBČIANSKU VYBAVENOSŤ
B.7.1.2.1.1 Lokalita č. S1
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
Zámer – lokalita S1 o rozlohe 0,49 ha navrhovaný ZaD č.6 rozšíri sieť služieb
a administratívy bez negatívnych a rušivých vplyvov na obytnú zónu a bez zvýšeného nároku
na dopravu. V časti Rakoľuby v súčasnosti chýba predajňa potravinového i nepotravinového
tovaru, ktorá by mala byť súčasťou uvedeného zámeru v predmetnom území.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.1.3 PLOCHY ZELENE
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
ZaD č. 6 navrhujú aby bol súčasťou výhľadového riešenia lokality B8a po celej dĺžke
súbežne s cestou II/507 zelený pás v šírke 40 metrov za účelom vytvorenia zóny kľuku od už
teraz nadmerne frekventovanej komunikácie.
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B.7.2

VÝROBNÉ ÚZEMIE

Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené nasledovne:
B.7.2.1.1 Prehľad zámerov v jednotlivých lokalitách vyplývajúcich zo ZaD č.6
prírastok
pč.

navrhovaná funkcia

plocha
ha

počet
zamest.

pozn.

V3

výrobné územie –ťažba štrku

38,74

15

rozširenie lokality V3 v
návrhu

V4

výrobné územie –ťažba štrku

38,9

15

výhľad

V5

výrobné územie

20

zmena z poľnohospodárskej
výroby na priemyselnú

B.7.2.2 PLOCHY PRE PRIEMYSELNÚ VÝROBU
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol sú zmenené a doplnené nasledovne:
B.7.2.2.1.1 Lokalita č. V1
Ustanovenia tejto kapitoly zmenené a doplnené nasledovne:
Plocha lokality V1c pôvodne o rozlohe 6,1 ha je rozdelená na 3 časti: V1c/1- plochu
priemyselnej výroby o rozlohe 1,63 ha a plochu V1c/2, skladajúcu sa z plochy prinavrátenej
poľnohospodárskej výrobe o rozlohe 3,19 ha a plochy ochrannej a izolačnej zelene o rozlohe
1,28 ha.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.2.2.1.2 Lokalita č. V2
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené
B.7.2.2.1.3 Lokalita č. V3
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené:
ZaD č.6 dôjde k zväčšeniu lokality V3 o 32,306 mimo súčasných hraniciach zastavaného
územia k 1.1.1990 v nive rieky Váh na juhozápadnej hranici katastra časti Kočovce.
Ide o zväčššenie jestvujúcej lokality V3 na ktorej v súčasnosti prebieha ťažba štrku.
Doprava štrkopieskov z danej lokality bude po navrhovanej účelovej komunikácii vedenej od
diaľničného privádzača cez katastrálne územia Rakoľuby, Beckovská Vieska a Kočovce až
po existujúcu spevnenú poľnú cestu v katastrálnom území Kočovce. k lokalite V3. Táto trasa
bola navrhnutá projektom pozemkových úprav ( jej umiestnenie bolo dané na základe
miestneho územného systému ekologickej stability a schválených všeobecných zásad
usporiadania územia) a je na ňu vypracovaná projektová dokumentácia.
Plánovanou ťažbou štrkopieskov dôjde v predmetnej lokalite k výrubu pobrežnej
vegetácie Váhu. Pri prípadnom výrube stromov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ak orgán ochrany
prírody nariadi náhradnú výsadbu podľa § 48 vyššie uvedeného zákona, treba uprednostniť
geograficky pôvodné druhy drevín. V prípade, že by obec neevidovala pozemky vhodné na
náhradnú výsadbu podľa uvedeného § 48 ods. 3, odporúča ju vysadiť na dotvorenie
pobrežnej vegetácie v existujúcich hydrických biokoridoroch. V súvislosti s ťažobnými
prácami taktiež je potrebné upozorniť na znenie ods. 4 § 6 zákona č. 117/2010 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov: „Na zmenu stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním,
ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany
prírody, okrem vykonávania týchto činností správcom vodného toku v súlade s osobitným
predpisom."
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Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.2.2.1.4 Lokalita č. V4
Bude vyčlenená pre ťažbu štrku vo výhľade. Územie lokality č.V4 o výmere 38,9 ha sa
nachádza medzi diaľnicou a súčasnou poľnou cestou, východne od diaľnice mimo hranice
zastavaného územia k 1.1.1990 v katastrálnej časti Kočovce.
B.7.2.2.1.5 Lokalita č. V5
Hospodársky dvor na južnej hranici katastra, pôvodne využívaný na poľnohospodársku
výrobu, je navrhovaný ZaD č.6 na funkčné využitie pre priemyselnú výrobu.
B.7.2.3 PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU
Ustanovenia tejto kapitoly zmenené a doplnené nasledovne:
Hospodársky dvor na južnej hranici katastra, pôvodne využívaný na poľnohospodársku
výrobu, je navrhovaný ZaD č.6 na priemyselnú výrobu (v súlade s kapitolou B.7.2.2.1.5)
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.2.4 PLOCHY PRE POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU - PLOCHY LESNÝCH POZEMKOV
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené:
ZaD č.6 sa dopĺňa funkčné využitie lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie
včítane náučného chodníka Skalka bez zásahu do krajiny a pôvodného využitia.
• Na základe zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2005:
- §-u 6 ods. 2 ...návrhy územných plánov obcí...ak sa týkajú lesných pozemkov alebo
môžu ovplyvniť funkcie lesov, sú ich obstarávatelia pri spracovaní konceptov povinní
prerokovať s príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a vyžiadať si jeho
súhlas
- §-u 6 ods. 3 ... územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, nemožno
vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu a záväzného stanoviska príslušného orgánu
štátnej správy lesného hospodárstva
- § 10 ods. 2 ... na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia v
ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva
• Posudzovanie z hľadiska obhospodarovateľa lesných pozemkov:
Podľa §6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pri územnom
plánovaní sú spracovatelia návrhov povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať
ustanovenia §5 odst. 2, ďalej §30 (o využívaní lesov verejnosťou) a §31 (zákaz niektorých
činností).
1. v oblasti lokality Sochoň rešpektovať požiadavky predmetného územia na zachovanie
prirodzeného charakteru a trvalo udržateľné využívanie biocenóz v oblasti Zverníka
Sochoň. V rámci predmetného územia je možné identifikovať celý rad chránených rastlín
a živočíchov ( flóra lykovec jedovatý Daphne mezereum, snežienka jarná Galanthus
nivalis, konvalinka voňavá Convallaria majalis, hlaváčik jarný Adonis vernalis, ľalia
zlatohlavá Lilium martagon, fauna: užovka stromová Elaphe longissima,
výr skalný Bubo bubo, fúzač alpský Rosalia alpina, roháč obyčajný Lucanus cervus).
Lesy v územnej pôsobnosti Zverníka Sochoň sú v súlade s
ustanoveniami
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie:
„Lesy osobitného určenia", ktorých prioritnou funkciou je plnenie špecifických potrieb
spoločnosti, právnických alebo fyzických osôb. Na zabezpečenie týchto potrieb je
významne zmenený spôsob obhospodarovania oproti bežnému hospodáreniu. Cieľom
využívania lesov predmetnej oblasti je zachovanie, zveľaďovanie, ochrana a trvalo
udržateľné využívanie genofondu zveri ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.
Na základe uvedených skutočností územie Zverníka Sochoň nie je vhodné pre realizáciu
stavebnej investičnej činnosti.
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2. v prípade doplnenia náučného chodníka Skalka je potrebné rešpektovať zásady ochrany
lesných pozemkov uvedených v §5 zákona č. 326/2005 Z.z. v znp.
Pri návrhu využitia záujmového územia obce je potrebné zabezpečiť zachovanie plnenia
mimoprodukčných a produkčných funkcií lesa a doterajší prístup k lesným pozemkom
motorovými vozidlami.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.7.3

REKREAČNÉ ÚZEMIE

Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
B.7.3.1.1.1 Lokalita č. R1
Lokalita R1 o rozlohe 2,32 ha bude slúžiť pre krátkodobú rekreáciu a oddych (ihrisko pre
deti, relax pri sezónnom zbere úrody na priľahlej parcele napr. pri samozbere...). Vzhľadom
k tomu, že na predmetné územie nebol udelený predbežný súhlas na nepoľnohospodárske
využitie, nie je možné tu umiestňovať stavby, ktoré vyžadujú vyňatie z poľnohospodárskej
pôdy.
B.7.3.1.1.2 Lokalita č. R2
ZaD č.6 sa dopĺňa funkčné využitie lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie
včítane náučného chodníka Skalka bez zásahu do krajiny a pôvodného využitia. Podmienky
využívania viď kapitolu B.7.2.4.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly 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 výrobnej zóny ZaD č.5
spolu zastavané územie ZaD č.6
navrhované rozšírenie výrobnej zóny- ťažba štrku ZaD č.5
navrhované rozšírenie výrobnej zóny- ťažba štrku ZaD č.6
spolu navrhované rozšírenie výrobnej zóny- ťažba štrku

43,000 ha
19,860 ha
20,230 ha
0,99 ha
36,620 ha
0,99 ha
10,730 ha
32,306 ha
43,036 ha

B.8.1.1.1 Rekapitulácia prírastku zastavaného územia
Bilancie , ktoré vyplynuli zo ZaD č.6 sú napísané hrubou kurzívou.
č.lok
ality

navrhovaná funkcia

plocha
celková
ha

z toho
prírastok ha

B1

obytné územie

1,88

1,88

B2

obytné územie

3,5

3,3

B2a

obytné územie

0,50

0,50

B3

obytné územie

2,66

2,25

B4

obytné územie

4,05

4,05

B5a

obytné územie

5,95

5,60

poznámka

ZaD č.6
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B5b

obytné územie

6,56

B6

obytné územie

2,10

B7
B8

obytné územie
obytné územie

1,53
2,93

0,75
2,20

B9

obytné územie

4,70

2,80

B11

obytné územie

2,10

0,20

B12

obytné územie

0,74

0,22

S1

obytné územie-služby a administratíva

0,49

0,49

V1a

výrobné územie

18,00

18,00

V1c

výrobné územie

6,1

6,1

V2

výrobné územie

12,52

14,93

Spolu ZaD.č.6

0,99

0,99
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B.9

VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

Ustanovenia tejto kapitoly budú zmenené a doplnené nasledovne:
• Kataster obce Kočovce sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa § 12 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
• Osobitne chránená časť prírody a krajiny sa tu nenachádza, podobne ako lokality
sústavy NATURA 2000.
V rámci územného systému ekologickej stability (ÚSES), ktorý bol vypracovaný pre VÚC
Trenčianskeho kraja, sa na území obce nachádzajú nasledovné prvky ÚSES, ktoré je
potrebné rešpektovať pri ďalších analýzach územia:
• Regionálne biocentrum RBc 55 Sochoň na východe katastra rovnomenného
masívu.
• Nadregionálny biokoridor Váh v západnej časti katastra.
• Regionálny biokoridor Kálnický potok, ktorý pretína kataster v centrálnej časti.
V nasledovných lokalitách treba rešpektovať nasledovné prvky ochrany prírody a krajiny:
• V bezprostrednej blízkosti pobrežnej vegetácie treba rešpektovať zachovanie
optimálneho stavu regionálneho biokoridoru Kalnický potok a to na lokalitách:
- Kočovské Dlhé a Kotlovina, kde sa nachádza územná rezerva pre ťažbu štrkopieskov,
- B8, kde sa plánuje vo výhľade rozšírenie lokality pre bývanie v celej pôvodnej dĺžke od
cesty až po potok.
• V bezprostrednej blízkosti nadregionálneho biokoridoru Váh treba rešpektovať
zachovanie optimálneho stavu i v lokalite V3, kde sa plánuje rozšíriť územia pre
ťažbu štrkopieskov.
• Na území regionálneho biocentra Rbc 55 Sochoň, kde treba rešpektovať jeho
ekostabilizačnú funkciu na navrhovaných lokalitách:
a) severovýchodná časť rovnomenného masívu, kde sa plánuje doplnenie funkčného
využitia pre rekreačné a športové aktivity,
b) Kočovská skalka, kde sa plánuje doplnenie náučného chodníka. Na tomto území je
evidovaný výskyt nasledovných biotopov európskeho významu:
kód NATURA

kódSK

biotop

6510
9130

Lkl
Ls5.1

Nížinné a podhorské kosné lúky
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Zdroj: SOP SR

Ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa
dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu
alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas
obvodného úradu životného prostredia.
• Na základe zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2005:
- § 10 ods. 2 ... na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia v
ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva
• Správca tokov požaduje rešpektovať:
- Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a
- príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102 atď.,
- Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požaduje
odsúhlasiť s ich organizáciou,
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-

Je potrebné ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke
min. 4,0 m pre Kalnický potok.
- Navrhované rozšírenie lokality V3 pre ťažbu štrkopieskov realizovať tak, aby bola
zachovaná jej min. vzdialenosť 100 m od brehovej čiary a päty hrádze Váhu.
• Obce Kočovce 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
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.

29/58

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.6

•

Doplnenie náučného chodníka Skalka a využitie lokality Sochoň pre rekreačné a
športové využitie je možné len za predpokladu, že v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov HKM-1 Kočovce a NVVH-1 Nová Ves nad Váhom bude
zakázané stanovať, táboriť, budovať športoviská a športové zariadenia a robiť
športovú činnosť.
• Funkčné využitie lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie včítane
náučného chodníka Skalka (bez zásahu do krajiny a pôvodného využitia) za
podmienky dodržania nasledovného:
- Na základe zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2005:
- §-u 6 ods. 2 ...návrhy územných plánov obcí...ak sa týkajú lesných
pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, sú ich obstarávatelia
pri spracovaní konceptov povinní prerokovať s príslušným orgánom
štátnej správy lesného hospodárstva a vyžiadať si jeho súhlas
- §-u 6 ods. 3 ... územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných
pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu a
záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva
- § 10 ods. 2 ... na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a
využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné
stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva
- Posudzovanie z hľadiska obhospodarovateľa lesných pozemkov:
Podľa §6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pri územnom
plánovaní sú spracovatelia návrhov povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať
ustanovenia §5 odst. 2, ďalej §30 (o využívaní lesov verejnosťou) a §31 (zákaz niektorých
činností).
3. v oblasti lokality Sochoň rešpektovať požiadavky predmetného územia na zachovanie
prirodzeného charakteru a trvalo udržateľné využívanie biocenóz v oblasti Zverníka
Sochoň. V rámci predmetného územia je možné identifikovať celý rad chránených rastlín
a živočíchov ( flóra lykovec jedovatý Daphne mezereum, snežienka jarná Galanthus
nivalis, konvalinka voňavá Convallaria majalis, hlaváčik jarný Adonis vernalis, ľalia
zlatohlavá Lilium martagon, fauna: užovka stromová Elaphe longissima,
výr skalný Bubo bubo, fúzač alpský Rosalia alpina, roháč obyčajný Lucanus cervus).
Lesy v územnej pôsobnosti Zverníka Sochoň sú v súlade s
ustanoveniami
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie:
„Lesy osobitného určenia", ktorých prioritnou funkciou je plnenie
špecifických potrieb spoločnosti, právnických alebo fyzických osôb.
Na zabezpečenie týchto potrieb je významne zmenený spôsob
obhospodarovania oproti bežnému hospodáreniu. Cieľom využívania
lesov predmetnej oblasti je zachovanie, zveľaďovanie, ochrana a
trvalo udržateľné využívanie genofondu zveri ako prírodného
bohatstva Slovenskej republiky. Na základe uvedených skutočností
územie Zverníka Sochoň nie je vhodné pre realizáciu stavebnej
investičnej činnosti.
4. v prípade doplnenia náučného chodníka Skalka je potrebné rešpektovať zásady ochrany
lesných pozemkov uvedených v §5 zákona č. 326/2005 Z.z. v znp.
Pri návrhu využitia záujmového územia obce je potrebné zabezpečiť zachovanie plnenia
mimoprodukčných a produkčných funkcií lesa a doterajší prístup k lesným pozemkom
motorovými vozidlami.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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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:
Civilná ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života,
zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a prijímaní opatrení
na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí. Ako podklad na diferencovanie prípravy, plánovania a vykonávania
úloh a opatrení smerujúcich k ochrane života, zdravia a majetku slúži kategorizácia územia,
ktorej kritériami sú:
- zdroje ohrozenia
- počet obyvateľov
- dopravné uzly
- kumulácia predchádzajúcich kritérií (kumulácia priemyselných
a obytných zón, vedenie prepravných trás cez obytné zóny)
V obci v súčasnosti nie sú vybudované nijaké väčšie zariadenia v súvislosti s civilnou
ochranou. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných
svojpomocne, pre ukrytie obyvateľstva slúžia pivničné priestory. V rámci navrhovaných
rozvojových plôch určených pre obytnú výstavbu sa ukrytie obyvateľstva bude riešiť v
pivničných priestoroch obytných objektov, príp. zariadení občianskej vybavenosti.
V zmysle Nariadenia vlády 565/2004 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z.z.) Čl. I, Zaradenie územia do
jednotlivých kategórií podľa územných obvodov Slovenskej republiky sa zaraďuje územný
obvod Trenčín do kategórie II.
Budovanie ochranných stavieb sa vykonáva podľa kategorizácie územia Slovenskej
republiky vyplývajúcej z analýzy jej územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a pre
obdobie vojny a vojnového stavu v územných obvodoch takto:
a) na území kategórie I a II v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,
d) na území kategórií I až IV v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50
ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných
svojpomocne a v bytových domoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných
úkrytoch.
Ďalej:
• v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
442/2007 Z. z.,budú zabezpečené obcou všetky povinnosti, ktoré z uvedenej vyhlášky
pre obec vyplývajú
• v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z.. budú zabezpečené
obcou všetky povinnosti, ktoré z uvedenej vyhlášky pre obec vyplývajú
Podrobné podmienky pre uplatnenie citovaného zákona a vyhlášky ustanovuje príslušný
orgán ochrany a obec.
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B.10.3 POŽIARNA OCHRANA
Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
Pri zmene funkčného využívania územia je potrebné riešiť požiadavky vyplývajúce zo
záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi, s vyhláškou č. 288/2000 Z. z. a s predpismi platnými v čase realizácie jednotlivých
stavieb.
B.10.4 OCHRANA PRED POVODŇAMI
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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 zostávajú sú doplnené:
• Kataster obce Kočovce sa nachádza v 1. stupni ochrany podľa § 12 zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
• Osobitne chránená časť prírody a krajiny sa tu nenachádza, podobne ako lokality
sústavy NATURA 2000.
B.11.2 PRVKY EKOLOGICKEJ STABILITY
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol sú zmenené a doplnené nasledovne:
V rámci územného systému ekologickej stability (ÚSES), ktorý bol vypracovaný pre VÚC
Trenčianskeho kraja, sa na území obce nachádzajú nasledovné prvky ÚSES, ktoré je
potrebné rešpektovať pri ďalších analýzach územia:
• Regionálne biocentrum RBc 55 Sochoň na východe katastra rovnomenného
masívu.
• Nadregionálny biokoridor Váh v západnej časti katastra.
• Regionálny biokoridor Kálnický potok, ktorý pretína kataster v centrálnej časti.
B.11.2.1 NADREGIONÁLNY BIOKORIDOR - TOK RIEKY VÁH
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
V bezprostrednej blízkosti nadregionálneho biokoridoru Váh treba rešpektovať
zachovanie optimálneho stavu i v lokalite V3, kde sa plánuje rozšíriť územia pre ťažbu
štrkopieskov.
- Navrhované rozšírenie lokality V3 pre ťažbu štrkopieskov realizovať tak, aby bola
zachovaná jej min. vzdialenosť 100 m od brehovej čiary a päty hrádze Váhu.
-

B.11.2.2 REGIONÁLNY BIOKORIDOR ZELENÁ VODA – DRIEŇOVÝ VRCH – POVAŽSKÝ INOVEC –
SVINICA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.11.2.3 REGIONÁLNY BIOKORIDOR KÁLNICKÝ POTOK A RYBNICKÝ POTOK
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
V nasledovných lokalitách treba rešpektovať tieto prvky ochrany prírody a krajiny:
• V bezprostrednej blízkosti pobrežnej vegetácie treba rešpektovať zachovanie
optimálneho stavu regionálneho biokoridoru Kalnický potok a to na lokalitách:
- Kočovské Dlhé a Kotlovina, kde sa nachádza územná rezerva pre ťažbu štrkopieskov,
- B8, kde sa plánuje vo výhľade rozšírenie lokality pre bývanie v celej pôvodnej dĺžke od
cesty až po potok.
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B.11.2.4 ZÓNA ALÚVIA VÁHU
Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
Plánovanou ťažbou štrkopieskov dôjde v lokalite V3 k výrubu pobrežnej vegetácie Váhu.
Pri prípadnom výrube stromov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ak orgán ochrany prírody nariadi
náhradnú výsadbu podľa § 48 vyššie uvedeného zákona, treba uprednostniť geograficky
pôvodné druhy drevín. V prípade, že by obec neevidovala pozemky vhodné na náhradnú
výsadbu podľa uvedeného § 48 ods. 3, odporúča ju vysadiť na dotvorenie pobrežnej
vegetácie v existujúcich hydrických biokoridoroch. V súvislosti s ťažobnými prácami taktiež je
potrebné upozorniť na znenie ods. 4 § 6 zákona č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: „Na zmenu
stavu mokrade, najmä jej úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna
a riečneho materiálu, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, okrem vykonávania týchto
činností správcom vodného toku v súlade s osobitným predpisom."
B.11.2.5 ZÓNA POVAŽSKÉHO INOVCA
•

Na území regionálneho biocentra Rbc 55 Sochoň, kde treba rešpektovať jeho
ekostabilizačnú funkciu na navrhovaných lokalitách:
a) severovýchodná časť rovnomenného masívu, kde sa plánuje doplnenie funkčného
využitia pre rekreačné a športové aktivity,
b) Kočovská skalka, kde sa plánuje doplnenie náučného chodníka. Na tomto území je
evidovaný výskyt nasledovných biotopov európskeho významu:
kód NATURA

kódSK

biotop

6510
9130

Lkl
Ls5.1

Nížinné a podhorské kosné lúky
Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Zdroj: SOP SR

Ak orgán ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení podľa § 9 ods. 1 č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upozorní, že činnosťou, ku ktorej sa
dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu
alebo biotopu národného významu, je na uskutočnenie tejto činnosti potrebný súhlas
obvodného úradu životného prostredia.
• Na základe zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2005:
- § 10 ods. 2 ... na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia v
ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva
• Správca tokov požaduje rešpektovať:
- Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a
- príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102 atď.,
- Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požaduje
odsúhlasiť s ich organizáciou,
- Je potrebné ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke
min. 4,0 m pre Kalnický potok.
- Navrhované rozšírenie lokality V3 pre ťažbu štrkopieskov realizovať tak, aby bola
zachovaná jej min. vzdialenosť 100 m od brehovej čiary a päty hrádze Váhu.
• Obce Kočovce 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:
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-

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
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.
• Doplnenie náučného chodníka Skalka a využitie lokality Sochoň pre rekreačné a
športové využitie je možné len za predpokladu, že v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov HKM-1 Kočovce a NVVH-1 Nová Ves nad Váhom bude
zakázané stanovať, táboriť, budovať športoviská a športové zariadenia a robiť
športovú činnosť.
• Funkčné využitie lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie včítane
náučného chodníka Skalka (bez zásahu do krajiny a pôvodného využitia) za
podmienky dodržania nasledovného:
- Na základe zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2005:
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-

§-u 6 ods. 2 ...návrhy územných plánov obcí...ak sa týkajú lesných
pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, sú ich obstarávatelia
pri spracovaní konceptov povinní prerokovať s príslušným orgánom
štátnej správy lesného hospodárstva a vyžiadať si jeho súhlas
- §-u 6 ods. 3 ... územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných
pozemkov, nemožno vydať bez súhlasu vlastníka alebo správcu a
záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva
- § 10 ods. 2 ... na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a
využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje záväzné
stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva
- Posudzovanie z hľadiska obhospodarovateľa lesných pozemkov:
Podľa §6 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov pri územnom
plánovaní sú spracovatelia návrhov povinní dbať na ochranu lesných pozemkov a dodržiavať
ustanovenia §5 odst. 2, ďalej §30 (o využívaní lesov verejnosťou) a §31 (zákaz niektorých
činností).
5. v oblasti lokality Sochoň rešpektovať požiadavky predmetného územia na zachovanie
prirodzeného charakteru a trvalo udržateľné využívanie biocenóz v oblasti Zverníka
Sochoň. V rámci predmetného územia je možné identifikovať celý rad chránených rastlín
a živočíchov ( flóra lykovec jedovatý Daphne mezereum, snežienka jarná Galanthus
nivalis, konvalinka voňavá Convallaria majalis, hlaváčik jarný Adonis vernalis, ľalia
zlatohlavá Lilium martagon, fauna: užovka stromová Elaphe longissima,
výr skalný Bubo bubo, fúzač alpský Rosalia alpina, roháč obyčajný Lucanus cervus).
Lesy v územnej pôsobnosti Zverníka Sochoň sú v súlade s
ustanoveniami
zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov zaradené do kategórie:
„Lesy osobitného určenia", ktorých prioritnou funkciou je plnenie
špecifických potrieb spoločnosti, právnických alebo fyzických osôb.
Na zabezpečenie týchto potrieb je významne zmenený spôsob
obhospodarovania oproti bežnému hospodáreniu. Cieľom využívania
lesov predmetnej oblasti je zachovanie, zveľaďovanie, ochrana a
trvalo udržateľné využívanie genofondu zveri ako prírodného
bohatstva Slovenskej republiky. Na základe uvedených skutočností
územie Zverníka Sochoň nie je vhodné pre realizáciu stavebnej
investičnej činnosti.
6. v prípade doplnenia náučného chodníka Skalka je potrebné rešpektovať zásady ochrany
lesných pozemkov uvedených v §5 zákona č. 326/2005 Z.z. v znp.
Pri návrhu využitia záujmového územia obce je potrebné zabezpečiť zachovanie plnenia
mimoprodukčných a produkčných funkcií lesa a doterajší prístup k lesným pozemkom
motorovými vozidlami.
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.11.2.6 ZÓNA POĽNOHOSPODÁRSKEJ KRAJINY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.11.3 NEGATÍVNE JAVY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú a podkapitol sú doplnené:
B.11.3.1 NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM
•

Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené:
Pri realizácii jednotlivých činností, ktoré sú predmetom zmien a doplnkov vzniknú rôzne
druhy odpadov a preto je potrebné pri činnostiach, ktoré si to vyžadujú predložiť
Obvodnému úradu životného prostredia projektovú dokumentáciu na vyjadrenie k
územnému a stavebnému konaniu.
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•
•
•
•

Pri realizácii každej výstavby, rekonštrukcie a búracích prácach v k.ú. obce Kočovce je
potrebné dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve.
Činnosť obce súvisiaca s nakladaním s komunálnymi odpadmi, t.j. zberný dvor na
zhromažďovanie oddelených zložiek komunálneho odpadu, je sústredená v tzv „ hangári“
za kultúrnym domom.
S centrálnou kompostárňou obec neuvažuje. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu zo záhrad, parkov a ďalšej zelene bude i naďalej riešené individuálne v RD a
podnikateľských subjektoch, kde budú zabezpečené vhodné priestory na tento účel.
Neustálym pôsobením na zvyšovanie environmentálneho vedomia občanov, vytvorením
podmienok a dodržiavaním platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a VZN o
nakladaní s odpadmi, obec podstatne zníži tvorbu a používanie existujúcich „fúrikových"
skládok v k.ú. obce. Je dôležité zabezpečiť spätnú väzbu medzi vytvorenými
podmienkami obcou a ich dodržiavaním občanmi.
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)
B.12.1.1.1 Dopravné zariadenia cestnej dopravy
Na konci kapitoly bude doplnené:
Na trase cesty II/515 v priestore priemyselnej zóny je zrealizovaná okružná križovatka
umožňujúca prístup do priemyselnej zóny pred zastavaným územím.
B.12.1.1.2 Zhodnotenia diaľnice D-1 II/515 a cesty II/507
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú 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 zostávajú nezmenené.
B.12.2.3 DOPRAVNÉ ZARIADENIA VODNEJ DOPRAVY
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.4 RIEŠENIE OBCE
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
V severnej časti katastra obce sa v súčasne dobe nachádzajú dve križovatky.
Mimoúrovňová križovatka na diaľnici D1 zabezpečuje prepojenie na cestu II/515 a okružná
križovatka pri vstupe do obce Rakoľuby umožňuje pripojenie priemyselných areálov (Areál
Hella, C&A sklad a Logistické centrum Nové Mesto nad Váhom) na cestu II/515. ZaD č.6
zapracovávajú i navrhovanú účelovú komunikáciu, zabezpečujúcu jediné možné dopravné
napojenie lokalít V3, V4, a V5 na cestu II/515. Teda doprava z uvedených lokalít sa bude
konať výlučne po uvedenej účelovej komunikácii. Riešenie križovania uvedenej účelovej
komunikácie a cesty II/515 bolo prevzaté zo štúdie spracovanej fy Donum spol.sr.o. Nové
Mesto nad Váhom 02/2010, prerokované a odsúhlasené 15.03.2010 s Okresným
riaditeľstvom policajného zboru, ODI v Trenčíne. Hoci vzájomné vzdialenosti od navrhovanej
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križovatky uvedenej účelovej komunikácie s cestou II/515 od mimoúrovňovej križovatky na
na diaľnici D1 je 330 m a od okružnej križovatky 450 m nevyhovujú najmenšou prípustnou
vzdialenosťou v zmysle STN 73 6101, tab. 19, ktorá je pre návrhovú rýchlosť 80 km/h
stanovená na 2,0 km, po zvážení miestnych podmienok (priemyselná zóna) a priečneho
usporiadania v križovatke (samostatné odbočovacie pruhy v oboch smeroch) nie je aj
napriek krátkym vzdialenostiam ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy (toľko
citácia zo spracovanej dopravnej štúdie pre predmetnú križovatku).
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Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.12.2.4.1 Cestná doprava
Na koniec kapitoly sa dopĺňa :
ZaD č.6 zapracovávajú navrhovanú účelovú komunikáciu, zabezpečujúcu dopravné
napojenie lokalít V3, V4, a V5 na cestu II/515. Riešenie križovania uvedenej účelovej
komunikácie a cesty II/515 bolo prevzaté zo štúdie spracovanej fy Donum spol.sr.o. Nové
Mesto nad Váhom 02/2010.
Na hlavnej ceste (II/515) sú šírky priebežných jazdných pruhov navrhnuté 3,50 m podľa
kategórie C11,5/80. Šírka prídavných pruhov v križovatke je v zmysle STN 73 6102 čl. 6.2.3
stanovená na 3,50 m.
Na vedľajšej účelovej obslužnej komunikácii sú jazdné pruhy v oblúku rozšírené vzhľadom
na polomer odbočenia R = 12 m z 3,50 m na 6,80 m v zmysle STN 73 6102 tab. č.5.
V zmysle STN 73 6102 nie je potrebné zriadiť ani pruh na odbočenie vľavo (čl. 6.3.5) ani
pruh na odbočenie vpravo (čl. 6.3.6). Aby však bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť
cestnej dopravy vzhľadom na krátku vzdialenosť susedných križovatiek sú v križovatke
navrhnuté oba odbočovacie pruhy.
Hlavná komunikácia - cesta II/515:
kategória C11,5/80
Vedľajšia komunikácia – účelová obslužná, funk. tr. C3:
MO 8/40
Ostatné ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.5 OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVY
B.12.2.5.1 Technické ochranné pásma
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.2.5.2 Hygienické ochranné pásma
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.

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.6
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.6
č.

navrhovaná
funkcia

B1

obytné územie

plocha
ha

počet
obyvateľov

počet
RD

1,88

72

20

počet
b.j

dĺžka
komunikácii

B2

3,5

100

28

500

B2a

0,5

14

4

40

B3

2,66

72

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

4,7

144

40

B9

36

pozn.

rozšírenie
lokality B2

190

výhľad

výhľad
800
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B10

11,46

229

66

920

B11

2,1

75

21

320

25

7

0

B12

0,74

S1

služby a
administratríva

R1

rekreácia

R2

0,49

do 15 zamestnancov

rekreácia
spolu
návrh
ZaD č.6

0,99

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

Zväčšená
lokalita
B10
výhľad

14

4

0

návrh
450
výhľad

V3

výrobné
územie –ťažba
štrku

49,48

15 zamestnancov

V4

výrobné
územie –ťažba
štrku

38,9

20 zamestnancov

výhľad

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 budú zmenené a doplnené nasledovne:
Jestvujúce i navrhované výrobné územia vzhľadom na výdatnosť zásobných vodných
zdrojov v obci Kočovce je možné v zmysle platného územného plánu zásobovať len pitnou
vodou. Ostatná potreba vody (úžitková voda a technologická voda) sa zabezpečí z vlastných
vodných zdrojov na týchto územiach (na vlastných územiach). Obec Kočovce v spolupráci so
susednou obcou Nova Ves uvažuje s prípravou ďalšieho vodného zdroja s prepojením
s jestvujúcimi.
Potreba pitnej vody pre dlhodobý rozvoj územia.
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.6
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funkcia

počet

priem.
potreba
Qp

max.
deň
potreba
Qd

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

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

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

max.
hod.
potreba
Qh
0,32
0,45
0,32
0,54
2,32
0,20
0,20
0,43
0,67
2,09
0,34
0,11
0,06

č. lokality

Navrhovaná

B1
B2, B2a
B3
B4
B5
B6
B7
B8, B8a
B9
B10
B11
B12
S1
R1

obytné územie
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

4,71

6,59

12,75

spolu

poznámka

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

B.12.3.2 KANALIZÁCIA
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
B.12.3.2.1 Splašková kanalizácia.
V obci je už prevažne vybudovaná kanalizačná sieť v súlade s platným územným plánom.
Ostatnú časť je v pláne dobudovať. Novonavrhované obytné územia ZaD č.6 budú napojené
na uvedenú kanalizáciu.
Výrobné územia navrhované ZaD č.6 (V3- ťažba štrku rozšírená, V4-ťažba štrku vo
výhľade, V5-zmenená výroba z poľnohospodárskej na priemyselnú) budú mať odvedené
splaškové vody do žúmp.

42/58

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.6

Rekreačné územie R1 a R2 nebude produkovať splaškové vody.
Množstvo splaškových vôd - dlhodobý výhľad na spoločnú ČOV Hrádok
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.6
č.

navrhovaná
funkcia

Množstvo
spl. vôd
Qd.max. l/s

B1

obytné územie

0,18

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

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
6,71

1810,40
1810,40
194803,97

15-20
15-20
2725

1200
1200
161958

V4
V5
spolu

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

denná
produkcia
g/deň
BSK5
4 320

Špecifické znečistenie jestvujúci stav a dlhodobí výhľad
161958 g/deň
Špecifické organické znečistenie = ––––––––––––– = 307 g/m3 BSK5
527,04 m3/deň
B.12.3.2.2 Dažďové vody
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
Zámery písané hrubou kurzívou vyplynuli zo ZaD č.6
č.

navrhovaná funkcia

B1

obytné územie

plocha
ha
1,88

Qdažďové
l/s
150

43/58

Územný plán obce Kočovce , ZaD č.6

obytné územie
4,6
368
obytné územie
2,66
212
obytné územie
4,05
324
obytné územie
20,58
1 643
obytné územie
2,1
168
obytné územie
1,53
43
obytné územie
16,7
1336
obytné územie
4,7
375
obytné územie
11,46
916
obytné územie
2,1
247
obytné územie
0,74
59
obytné územie
0,30
22
Výrobné územie
36,73
2 933
výrobné územie
12,5
998
spolu
122,63
9794
Ostatné lokality navrhované ZaD č.6 v návrhu nemajú vplyv na bilanciu dažďových vôd.
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.
B2,B2a
B3
B4
B5
B6
B7
B8,B8a
B9
B10
B11
B12
S1
V1
V2

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:
V rámci rozvoja sídelného útvaru sa uvažuje s plynofikáciou jestvujúcej zástavby
v intraviláne obce a rozšírenia zástavby .
ZaD č.6 dôjde k nárastu potreby plynu pre :
Obyvateľstvo
Nové obytné územie vyplývajúce zo ZaD č.6
4 RD a plocha služieb a administratívy
V rámci rozvoja sídelného útvaru sa uvažuje s využitím zemného plynu pre
vykurovanie objektov, varenie a prípravu TUV .
Bilancia potreby plynu
Prehľad potreby plynu v jednotlivých vytipovaných lokalitách
Poznámka: zámery písané kurzívou vyplynuli zo ZaD č.6
prírastok
č.

navrhovaná
funkcia

plocha
ha

počet
obyvateľov

počet
RD

B1

počet
b.j

obytné územie

1,88

72

20

3,60

28,00

B2, 2a

obytné územie

4,6

114

32

5,76

44,93

B3

obytné územie

2,66

72

5,40

3,60

B4

obytné územie

4,05

122

34

6,12

47,60

B5

obytné územie

20,58

518

144

25,92

201,60

36

Vp
3 -1
mh

Vm
3 -1
tis.m .h

pozn.
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B6

obytné územie

2,1

47

13

2,34

18,20

B7

obytné územie

1,53

43

12

2,16

16,80

B8, 8a

obytné územie

16,7

465

130

23,4

182,52

B9

obytné územie

B10

obytné územie

4,7

144

40

7,20

56,00

11,46

229

66

11,88

92,66

B11

obytné územie

2,1

75

21

3,78

29,40

B12

obytné územie

0,74

25

7

1,26

9,80

S1

služby a
administratíva

2,32

1,08

8,40

V1

výrobné územie

36,73

200,00

350,00

V2

výrobné územie

12,5

100,00

150,00

399,9

1239,51

spolu

124,65

1926

383

36

ostatné lokality sú bez potreby plynu
Požiadavku nárastu potreby zemného plynu , v súvislosti s rozvojom sídla ,
navrhujeme pokryť z jestvujúceho VTL plynovodu a jestvujúcej RS 2500 . Navrhované
obytné územia budú plynofikované pripojením na jestvujúce rozvody STL plynovodov .
Bezpečnostné pásmo :
VTL DN 100 , DN 50 / PN25
20 m
Ochranné pásmo
:
VTL DN 100 , DN 50 / PN25
4m
Ochranné pásmo
:
STL
1m
B.12.3.3.2 Rozvody VN a NN

-

-

-

-

-

Ustanovenia tejto kapitoly budú doplnené nasledovne:
ZaD č.6 dôjde k nárastu spotreby elektrickej energie :
V lokalite B2 pre 4RD, čo bude pokryté v rámci výstavby dvoch transformačných staníc
o výkone 630 kVA, ktoré budú pripojené prípojkami VN z vedenia č. 244. ako už pre
lokalitu B2 uvažoval platný Územný plán obce Kočovce – Aktualizácia – Zmena
a doplnok č.5
V lokalite B8, B8a (zvýšenie potreby pre zväčšenie lokality vo výhľade) pre 372RD, čo
bude pokryté výmenou jestvujúceho transformátora stožiarovej transformačnej stanice na
630kVA, ktorá sa nachádza na území predmetnej lokality, na požadovaný odber
elektrickej energie pre lokality B8, B8a a B10
V lokalite B10 pre 22RD vo výhľade, čo bude pokryté výmenou jestvujúceho
transformátora stožiarovej transformačnej stanice na 630kVA, ktorá sa nachádza na
území lokality B8, na požadovaný odber elektrickej energie pre lokality B8 a B10
V lokalite V3, kde je navrhované rozšírenie ťažby štrku uvažoval platný Územný plán
obce Kočovce – Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5 s výstavbou novej transformačnej
stanice, ktorá je ZaD č.6 posunutá bližšie k diaľnici na hranicu jej ochranného pásma.
Navrhovaná je stožiarová stanica o výkone 630 kVA
Potreba lokality V5 preradenej z funkcie hospodárskeho dvora pre priemyselnú výrobu
bude pokrytá z jestvujúcej trafostanice, ktorá sa nachádza v predmetnej lokalite
B.12.3.4 VONKAJŠIE OSVETLENIE
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.12.3.5 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Ustanovenia tejto kapitoly sa dopĺňajú:
V novonavrhovaných lokalitách je možne realizovať telekomunikačné rozvody metalické
resp. optické, pre napojenie rodinných domov, drobných firiem
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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 je v územnom pláne zohľadnený spôsob ochrany obytnej
zóny obce pred hlukom a znečistením ovzdušia vznikajúcim z dopravy a výroby nasledovne:
- prístupové komunikácie k ťažobným lokalitám sú riešené mimo zastavané územie obce
Z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné v prípade vzniku nových zdrojov znečisťovania
ovzdušia požadovať, aby spĺňali kritériá BAT technológie zvolenie a preukázanie najlepšej
dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.
B.13.2 VODA
B.13.2.1 OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
-

• Správca tokov požaduje rešpektovať:
Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. a
príslušné platné normy STN 73 6822 a 75 2102 atď.,
Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s tokmi požaduje
odsúhlasiť s ich organizáciou,
Je potrebné ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke
min. 4,0 m pre Kalnický potok.
Navrhované rozšírenie lokality V3 pre ťažbu štrkopieskov realizovať tak, aby bola
zachovaná jej min. vzdialenosť 100 m od brehovej čiary a päty hrádze Váhu.
B.13.2.2 KVALITA POVRCHOVÝCH VÔD
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.3 PÔDA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.3.1 ERÓZIA PÔD
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.4 HLUK

Ustanovenia tejto kapitoly sú doplnené:
Z hľadiska ochrany zdravia ľudí je v územnom pláne zohľadnený spôsob ochrany obytnej
zóny obce pred hlukom a znečistením ovzdušia vznikajúcim z dopravy a výroby nasledovne:
- prístupové komunikácie k ťažobným lokalitám sú riešené mimo zastavané územie obce
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 zostávajú nezmenené.
B.13.6 SEIZMICITA
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
B.13.7

ZDRAVOTNÝ STAV OBYVATEĽSTVA

Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú nezmenené.
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B.13.8 NÁVRH RIEŠENIA NAKLADANIA S ODPADMI
Ustanovenia tejto kapitoly zostávajú sa dopĺňajú nasledovne:
Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom – odd. odpad. hospodárstva
požaduje:
- Pri realizácii jednotlivých činností, ktoré sú predmetom zmien a doplnkov vzniknú rôzne
druhy odpadov a preto je potrebné pri činnostiach, ktoré si to vyžadujú predložiť
Obvodnému úradu životného prostredia projektovú dokumentáciu na vyjadrenie
k územnému stavebnému konaniu.
- Pri realizácii každej výstavby, rekonštrukcie a búracích prácach v k.ú. obce Kočovce je
potrebné dodržiavať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve.
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 Štátny geologický ústav D. Štúra, odb. Geofondu:
• eviduje ložisko nevyhradeného nerastu (4253)
• neeviduje staré banské diela
• nemá zaregistrované zosuvy
• Do katastrálneho územia obce Kočovce zasahuje :
- Piešťany- minerálne vody, určené pre INGEO-ighp s.r.o. Žilina, s platnosťou do
11.2.2012,
Obvodný banský úrad v Prievidzi oznamuje, že v k.ú. Kočovce:
• neeviduje žiadne chránené ložiskové územie a dobývací priestor určený pre ochranu
výhradných ložísk;
• eviduje:
- 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. 351/11, 351/7 (KN C) v k.ú. Kočovce, v súlade s predloženou
projektovou dokumentáciou - Plánom využitia územia, vypracovaného 15.3.2008
organizáciou GEOPA - Ing. Karol Pavlovič, plánované rozšírenie dobývania štrkopieskov
pre organizáciu K.L.K. spol. s r.o. Kočovce /prebieha v súčasnosti územné
konanie/.
OBÚ v súlade s platnou legislatívou upozorňuje, že toto vyjadrenie k predmetným ZaD č.6
k platnému Územnému plánu obce Kočovce – Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5,
nenahrádza povolenie orgánu štátnej banskej správy na dobývanie ložiska nevyhradeného
nerastu v zmysle príslušných ustanovení zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších
predpisov / § 19 ods.l/ a Nariadenia vlády č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk
nevyhradených nerastov (ďalej len „NV SR č. 520/1991 Zb."). Jednou z podmienok na
vydanie povolenia dobývania ložiska nevyhradeného nerastu tunajším úradom ( § 3 NV SR
č. 520/1991 Zb.) je právoplatný doklad
rozhodnutie o využití územia vydaný príslušným
stavebným úradom ( § 2 ods. 3 písm. a) NV SR č. 520/1991 Zb.).
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:
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Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
Zo ZaD č.6 vyplynuli nároky na záber poľnohospodárskej pôdy mimo intravilán obce
k 1.1.1990 celkovej výmere 43,036 ha. Ide o záber vyvolaný navrhovanými lokalitami:
- B2 - rozšírenie lokality
- V3 - rozšírenie lokality
- S1 – zmena funkčného využitia
V lokalite R1, k záberom poľnohospodárskej pôdy nedochádza.
V lokalite R2 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
Ustanovenia tejto kapitoly i jej podkapitol zostávajú nezmenené.
B.16.1.2 LOKALITA B2a
Ustanovenia tejto kapitoly a podkapitol budú zmenené a doplnené ZaD č.6 nasledovne:
B.16.1.2.1 Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy z PF
z hľadiska poľnohospodárstva.
Riešené územie sa nachádza v západnej okrajovej časti obce, na hranici
zastavaného územia obce, a susedí s obytným prostredím, priamo nadväzuje na lokalitu B2.
Nenarúša preto organizáciu PPF. Celú časť územia tvorí orná pôda.
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 navrhovaný záber PF bude zväčšený o 1,1 ha
mimo zastavané územie.
B.16.1.2.2 Vyhodnotenie predpokladaného
poľnohospodárskej výrobe.

odňatia

poľnohospodárskej

pôdy

Riešené územie lokality sa nachádza v katastri Rakoľuby a Beckovská Vieska
a bude ZaD č.6 rozšírené o 1,1 ha.
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách pri realizácii
urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke. Celá plocha záberu
v nezastavanom území obce je v súčasnosti poľnohospodársky obrábaná.
B.16.1.2.3 Kultúry a bonitované pôdne poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

ekologické

jednotky

v zábere

BPEJ v riešenej lokalite sú: 106032 a 106002
B.16.1.2.4 Funkčné využitie riešeného územia
B.16.1.2.4.1 Obytná zástavba formou rodinných domov.
Celková výmera rozšírenia lokality ZaD č.6 predstavuje 1,1 ha. Nachádza sa
mimo súčasných hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 v katastri Rakoľuby a Beckovská
Vieska. Je navrhovaná pre novú výstavbu rodinných domov v počte 4RD a počtom
obyvateľov 14.
Do bytovej výstavby 1,1 ha sú započítané celé stavebné parcely, z čoho sa predpokladá
orientačne 20-35 % zastavanej plochy. Zvyšok môže byť perspektívne využitý ako PP
(záhrada, trvalý trávny porast).
B.16.1.2.5 Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.
Užívateľom poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej lokalite je K.K.K. s.r.o. a
súkromníci.
Predbežný súhlas KPÚ v Trenčíne v zmysle § 13 k možnému budúcemu použitiu PP bol
udelený za dodržania nasledovných podmienok:
1. Uvedený súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej
činnosti na predmetnej lokalite.
2. Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky
a jej umiestnenie určí Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom, podľa
vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy .
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3. Realizácia predmetnej stavebnej činnosti na poľnohospodárskej pôde je možná len po
trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 odst. 5 zákona, o ktorom
rozhodne Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom.
4. Umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania
a zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej
poľnohospodárskej pôdy.
5. Zabezpečiť prístup poľnohospodárskym mechanizmom na priľahlé poľnohospodárske
pozemky
6. Uvedený súhlas je dokladom k začatiu územného konania
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 a podkapitol budú zmenené a doplnené nasledovne:
B.16.1.15.1
Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Bude vyčlenená pre ťažbu štrku. Územie lokality V3 bolo rozšírené ZaDč.6 o 38,74 ha,
teda celkove bude tvoriť plochu o výmere 49,48 ha, z ktorej 10,73 ha bolo predmetom
predbežného súhlasu na vyňatie poľnohospodárskej pôdy v rámci pôvodného platného
Územného plánu obce Kočovce – Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5. Lokalita sa nachádza
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mimo zastavaného územia k 1.1.1990 v nive rieky Váh na juhovýchodnej hranici katastra
časti Kočovce. Územie tvoria:
• ostatné plochy - nepoľnohospodárska pôda spolu o výmere 17,474 ha
(nepoľnohospodárska pôda, z ktorej 10,73 ha bolo predmetom predbežného
súhlasu na vyňatie poľnohospodárskej pôdy v rámci pôvodného platného
Územného plánu obce Kočovce – Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5 na ktorej
už v súčasnosti prebieha ťažba),
• poľnohospodárska pôda spolu o výmere 32,306 ha (trávnaté porasty a orná
pôda). Majiteľ a užívateľ lokality udávajú, že územie je pre poľnohospodárske
využitie nerentabilné.
Objekty poľnohospodárskej výroby sa tu nenachádzajú žiadne.
B.16.1.15.2
Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
poľnohospodárskej výrobe.
Riešené územie lokality sa nachádza v katastri časti Kočovce a zaberá celkovo
49,48ha, z ktorej 10,73 ha bolo predmetom bolo predmetom predbežného súhlasu na
vyňatie poľnohospodárskej pôdy v rámci pôvodného platného Územného plánu obce
Kočovce – Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5. Poľnohospodárska pôda v nezastavanom
území obce v rámci lokality je v rozsahu 32,306ha.
Súhrnný prehľad o štruktúre pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách pri realizácii
urbanisticko-architektonického zámeru je v priloženej tabuľke. Prevažná časť plochy záberu
v nezastavanom území obce nie je v súčasnosti poľnohospodársky obrábaná.
B.16.1.15.3
Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
BPEJ v riešenej lokalite sú: 114061, 114062
B.16.1.15.4

Funkčné využitie riešeného územia

Bude vyčlenené pre ťažbu štrkopiesku s podmienkou:
I. etapa ťažby sa bude uskutočňovať na nepoľnohospodárskej pôde (ostatné plochy) – o
výmere 17,474 ha , pri čom 10,73 ha bolo predmetom predbežného súhlasu na vyňatie
poľnohospodárskej pôdy v rámci pôvodného platného Územného plánu obce Kočovce –
Aktualizácia – Zmena a doplnok č.5 na ktorej už v súčasnosti prebieha ťažba
• II. etapa ťažby sa bude uskutočňovať na ploche požadovaného záberu
poľnohospodárskej pôdy o výmere 32,306 ha v rámci ZaDč.6 . Záber uskutočniť až po
splnení I. etapy.
•

B.16.1.15.5
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.

Užívateľom poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej lokalite je K.L.K. s.r.o.
Prvú etapu ťažby uskutočniť na nepoľnohospodárskej pôde / ostatnej ploche/ vo výmere
17,474 ha .
Po vyťažení prvej etapy požiadať OPÚ v Novom Meste nad Váhom o trvalé odňatie PP
na výmeru 32,306 ha, ktorú je potrebné odnímať po jednotlivých ucelených častiach.
Vyššie uvedené podmienky je potrebné zapracovať do záväznej časti zmien a doplnkov
č.6 ÚPN obce Kočovce.
Uvedený súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej
činnosti na predmetnej lokalite.
Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky
a jej umiestnenie určí Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom, podľa
vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy.
Umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania
a zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej
poľnohospodárskej pôdy.
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B.16.1.16 LOKALITA S1
B.16.1.16.1
Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
z PPF z hľadiska poľnohospodárstva.
Nachádza sa mimo hraníc zastavaného územia k 1.1.1990 v katastri Rakoľuby medzi
cestou II/515 a areálom firmy Hella. Nenarúša preto organizáciu PPF. Celú časť územia
predpokladaného odňatia tvorí zeleň. So zástavbou sa ZaD č.6 počíta v návrhu.
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 0,486 ha je 0,486 ha
mimo zastavané územie.
B.16.1.16.2
Vyhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy
poľnohospodárskej výrobe.
Riešené územie lokality sa nachádza v katastri Rakoľuby a zaberá celkovo 0,486 ha.
Poľnohospodárska pôda mimo intravilán obce je 0,486 ha. Súhrnný prehľad o štruktúre
pôdneho fondu na uvažovaných lokalitách pri realizácii urbanisticko-architektonického
zámeru je v priloženej tabuľke. Plocha záberu nie je v súčasnosti poľnohospodársky
obrábaná.
B.16.1.16.3
Kultúry a bonitované pôdne - ekologické jednotky v zábere
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
BPEJ v riešenej lokalite je: 0106032
B.16.1.16.4

Funkčné využitie riešeného územia

B.16.1.16.4.1 Obytná zóna – služby a administratíva
Celková výmera predstavuje 0,486 ha. Nachádza sa mimo hraníc zastavaného územia
k 1.1.1990. Zámer – lokalita S1 navrhovaný ZaD č.6 rozšíri sieť služieb a administratívu.
V časti Rakoľuby v súčasnosti chýba predajňa potravinového i nepotravinového tovaru, ktorá
by mala byť súčasťou uvedeného zámeru v predmetnom území.
B.16.1.16.5

Užívatelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy.

Vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov vo vyhodnocovanej lokalite sú súkromníci.
Predbežný súhlas KPÚ v Trenčíne v zmysle § 13 k možnému budúcemu použitiu PP bol
udelený za dodržania nasledovných podmienok:
7. Uvedený súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej
činnosti na predmetnej lokalite.
8. Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusového horizontu. Hĺbku skrývky
a jej umiestnenie určí Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom, podľa
vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy .
9. Realizácia predmetnej stavebnej činnosti na poľnohospodárskej pôde je možná len po
trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 odst. 5 zákona, o ktorom
rozhodne Obvodný pozemkový úrad v Novom Meste nad Váhom.
10. Umožniť vstup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania
a zabezpečiť, aby nedošlo k narušeniu a zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej
poľnohospodárskej pôdy.
11. Zabezpečiť prístup poľnohospodárskym mechanizmom na priľahlé poľnohospodárske
pozemky
12. Uvedený súhlas je dokladom k začatiu územného konania
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B.16.1.17 LOKALITA R1
Lokalita R1 bude slúžiť pre krátkodobú rekreáciu a oddych (ihrisko pre deti, relax pri
sezónnom zbere úrody na priľahlej parcele napr. pri samozbere...). Vzhľadom k tomu, že na
predmetné územie nebol udelený predbežný súhlas na nepoľnohospodárske využitie, nie je
možné tu umiestňovať nič, čo by si vyžadovalo vyňatie z poľnohospodárskej pôdy.
B.16.1.18 LOKALITA R2
ZaD č.6 sa dopĺňa funkčné využitie lokality Sochoň pre rekreačné a športové využitie
včítane náučného chodníka Skalka bez zásahu do krajiny a pôvodného využitia, nie je
možné tu umiestňovať nič, čo by si vyžadovalo vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie
lesov.
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katastrálne
územie
Rakoľub Beckovská
Vieska
y

funkčné
využitie

bývanie

1,1

0,1

1

0,5

2

0,49

0,49

zastavanosť lokality max. do
45%

súkromník
2

0,49

0,49
.0114062

V3
Kočovce

poznámka

0,5

.0106002
služby
a
administratíva

vykonané
zásahy do pôdy
(závlahy,
odvodnenie)

S1

predpokladaná
výmera
PP
mimo
zastav.územia 1.1.1990
z toho
z toho
celkom
celkom
v zast. mimo
výmera ha
včítane
skupina
skupina
poľnohosp.
nepoľnohosp.
BPEJ
pôda
pôdy
návrh
návrh
návrh
.0106002
súkromník
úhrnná výmera lokality v ha

vlastník PP

B2a

užívateľ PP

lokalita č.

KOČOVCE ZaD Č.6, lok.č.V3 - PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE PF NA UVAŽOVANÝCH LOKALITÁCH ODŇATIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PôDY Z PF PRE NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

výrobná zónaťažba
štrkopieskov

38,75

38,75

32,306

12,87

6

Tomi-písek s.r.o,
KLK, súkromníci,
19,44
obec

lokalita V3 celkom 49,48ha,
pričom z toho na 10,73ha bol
vydaný predbežný súhlas v
rámci ZaDč.5

.0114061
spolu

40,34

0,1

40,24

33,296

33,296
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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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