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1 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO 
USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA 
ÚZEMIA  

Kapitola 1 sa nemení 

1.1 Širšie vzťahy 
Podkapitola 1.1 sa nemení 

1.2 Zásady a regulatívy v priestorovom usporiadaní, vo 
funkčnom využití obce 

Podkapitola 1.2 sa nemení 

1.2.1 Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania 

Podkapitola 1.2.1 sa mení nasledovne 

Rešpektovať v rozvoji štruktúry obce: 

 hodnoty a špecifiká solitérov s historickou a kultúrnou hodnotou, ktoré sa nachádzajú v 
zastavanom území, ako aj mimo zastavaného územia, patriace medzi pozoruhodnosti obce a 
dotvárajúce kolorit obce  

 hodnoty stabilizovaného územia: 

 v disponibilných lokalitách centra obce,  

 vo významných komunikačných koridoroch vrátane vstupov do obce, 

 hlavné rozvojové a zároveň kompozičné osi obce v smeroch: 

 cesta č. I/75 Nové Zámky – Šaľa vedená po Šalianskej – Novozámockej ulici 

 cesta č. III/06422 1497 vedená po Hlavnej – Dolnej ulica 

 cesta č. III/562 Trnovec nad Váhom – Nitra 

 vedľajšie rozvojové a zároveň kompozičné osi obce v smeroch: 

 Cintorínska ulica 

 Poštová ulica 

 Šötérová ulica 

 Železničná ulica 

 Nitrianska ulica 

 lokálne centrá: 

 priestor pred obecným úradom 

 priestor pri zdravotnom stredisku 

 priestor pri kostole 

 priestor pri pošte 

 priestor pri cintoríne v Trnovci nad Váhom 

 priestor pri kultúrnom dome 

 priestor parku na križovatke Hlavná ulica – Majerská ulica 

 priestor r pri parku na križovatke Hlavná ulica – Šötérová ulica 

 priestor pri železničnej stanici 

 priestor pri Základnej škole 
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Rozvíjať bývanie: 

 v rámci zastavaného územia v maximálnej miere využiť na bývanie existujúce prieluky, vrátane 
existujúcich nevyužívaných „nadmerných“ záhrad, 

 rozvoj bývania realizovať formou malopodlažnej bytovej zástavby vzhľadom na charakter obce s 
s prevahou v rodinných domoch,  

 využiť neobývaný bytový fond ako návrat do trvalo obývaného bytového fondu, resp. nahradiť 
s novou výstavbou, 

 využiť disponibilný bytový fondu pre prestavbu a rekonštrukciu (byty III. a IV. kategórie). 

V rozvoji občianskej vybavenosti: 

 v obci ako v centre lokálneho významu podporovať rozvoj nasledovných zariadení: 

 školstva – materské a základné školy, 

 zdravotníctva – zdravotné strediská s ambulanciami všeobecných lekárov, lekárne, 

 telekomunikácií – pošty, 

 služieb – stravovacie zariadenia, 

 kultúrno–spoločenských zariadení – kiná, kultúrne domy, knižnice, 

 športu a rekreácie – telocvične, otvorené športoviská, 

 obchodu – obchody s komplexným základným sortimentom tovarov, 

 rešpektovať existujúce zariadenia a považovať ich za stabilizované, 

 v obytnom území podporovať rozvoj zdravotníckych a sociálnych zariadení najmä pre starostlivosť 
o seniorov, mládež a deti, zariadeniami základného školstva, obchodom a službami každodennej 
potreby na plochách občianskej vybavenosti lokálneho významu  

V rozvoji systémov výroby: 

 rešpektovať a rozvíjať existujúce areály výroby a poľnohospodárskej výroby, rozvojové zámery 
jestvujúcich perspektívnych výrobných odvetví,  

 preferovať lokalizáciu a štruktúru navrhovaných výrobných území s orientáciou na výrobné 
odvetvia nezaťažujúce životné prostredie, 

 v navrhovaných výrobných územiach lokalizovať zariadenia výroby, obchodu, služieb pre 
lokalizáciu malých a stredných výrobných podnikov a služieb v priestore bývalého areálu 
bažantnice, formou transformácie pre potreby zabezpečenia rozvoja komunálnej výroby na 
lokálnej úrovni, 

 uplatniť vostaviteľné drobné výrobné zariadenia so zodpovedajúcimi hygienickými parametrami aj 
ako súčasť bývania, zmiešaných plôch – bývanie, vrátane plôch občianskej vybavenosti. 

V rozvoji športu rekreácie a zariadení voľného času: 

 rešpektovať a rozvíjať jestvujúce zariadenia športu a rekreácie na území obce, 

 časť obce Nový Dvor orientovať na územie s rekreačnou funkciou, 

 v časti obce Kľučiareň podporovať rozvoj agroturizmu, 

 v časti Nový Trnovec medzi železničnou vlečkou a cestou II/562 lokalizovať priestor pre rozvoj 
agroturistiky, 

 podporovať rozvoj formy rekreácie v prírodnom prostredí, 

V prostredí obce podporovať: 

 pešie, cyklistické a kynologické trasy (po hrádzi, smerom k Váhu, pozdĺž Váhu, do časti Horný 
Jatov,) 

 rybolov a agroturismus v existujúcich rybníkoch Vizzaláš, rybník v strede obce Vermek, vo väzbe na 
Trnovské rameno, v súlade s podmienkami vyplývajúcimi z ochrany prírodnej pamiatky. 

V zhodnotení prírodného zázemia: 
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 rešpektovať požiadavku minimalizácie urbanizačných zásahov do prírodného prostredia ako 
základné východisko pre trvalo udržateľný rozvoj obce,  

 orientovať aktivity do jestvujúcich rekreačných lokalít so zvýšením ich kvality a na rozvojových 
plochách orientovať vybavenosť do priestorov nástupných areálov,  

 vytvoriť podmienky pre obnovu zelených plôch vo voľnej krajine,  

 rešpektovať a zachovať prevládajúcu funkciu zelene v špecifických a pre organizáciu urbanistickej 
štruktúry obce charakteristických uzlových priestoroch  

 priestor pri zdravotnom stredisku 

 priestor pri kostole, 

 park pri zvonici (križovatka Hlavná ulica – Majerská ulica) 

 rybník Vermek 

 prepojiť existujúce plochy zelene (parkovo upravené) v  meste na plochy a línie krajinnej zelene 
s cieľom zapojenia do organizmu obce 

 rešpektovať v spodrobňujúcich dokumentoch na zonálnej úrovni jestvujúcu zeleň a uplatniť jej 
rozvoj návrhom alejí a stromoradí pozdĺž komunikácií, 

 uplatniť plochy verejnej zelene v návrhu novej zástavby ako kľudové relaxačné priestory pre 
obyvateľov obce a jeho návštevníkov, 

V rozvoji dopravných systémov: 

 rezervovať koridor a zohľadňovať kvalitatívne parametre vo všetkých plánovacích a realizačných 
rozhodnutiach pre dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov 
(hlavná sieť „TEN-T“) multimodálny koridor č. IV. (Berlín/Norimberg – Praha – Kúty - Bratislava – 
Nové Zámky – Štúrovo – MR lokalizovaný pre konvenčné trate železničnej a kombinovanej dopravy, 
siete TEN-T,  

 do ÚPN obce premietnuť verejnoprospešné stavby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN R 
Nitrianskeho kraja (preložka cesty I/75 a modernizácia železničnej trate Kúty – Štúrovo na traťovú 
rýchlosť 160km/hod, vrátane zabezpečenia mimoúrovňového križovania,  

 sledovať v rozvoji dopravných systémov: 

 optimalizáciu dopravných vzťahov a väzieb so skrátením časovej dostupnosti cieľov dopravy, 

 humanizáciu dopravy v centre obce a minimalizáciu negatívnych dopadov osobnej a nákladnej 
automobilovej dopravy najmä na obytné prostredie  

 rozvíjať trasy pre nemotoristické druhy dopráv - cyklistické trasy a hlavné pešie trasy. 

 

V rozvoji technickej infraštruktúry (TI): 

 realizovať stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Hrona 
a Ipľa na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a 
ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa v súlade s investičným 
rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného 
hospodárstva, 

 dobudovať štruktúru systémov TI tak, aby pokrývala celé zastavané územie obce, 

 zabezpečiť napojenie obce na kanalizačný systém, 

 rozvíjať väzby systémov TI obce na systémy regiónu. 

1.2.2 Urbanistická kompozícia a obraz obce 

Podkapitola 1.2.2 sa nemení 
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2 URČENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH 
ALEBO VYLUČUJÚCICH PODMIENOK PRE 
VYŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH A INTENZITU ICH 
VYUŽITIA 

Kapitola 2 sa nemení 

2.1 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich 
podmienok pre vyžitie jednotlivých plôch 

Kapitola 2.1 sa nemení 

2.2 Intenzita využitia funkčných plôch a určenie regulácie 
vyžitia jednotlivých plôch 

Kapitola 2.2, vrátane podkapitol 2.2.1., 2.2.2. sa nemení 

3 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA BÝVANIA 

Kapitola 3 sa nemení 

4 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA 
OBČIANSKEHO VYBAVENIA 

Kapitola 4 sa nemení 

5 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VÝROBY 

Kapitola 5 sa mení nasledovne 

 podporovať rozvoj malých a stredných podnikov zameraných najmä na doplnkové výroby, na 
rozvoj služieb pre obyvateľstvo, 

 zachovať poľnohospodársku výrobu v lokalitách vo väzbe na využívanú poľnohospodársku pôdu, 

Z hľadiska požiadaviek na zvyšovanie kvality životného prostredia trvať na požiadavkách: 

 ekologickej nezávadnosti výrobnej základne a jej rozvoja,  

 do rozvojových lokalít neumiestňovať výrobu s veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia 

 eliminovať prevádzkovými a technickými opatreniami už vyhlásené PHO a bezpečnostné pásma 
jestvujúcich výrob, obmedzujúce funkčné zhodnotenie nadväzných území. 

1. Výrobné územie 

Na územia s urbanistickou funkciou výroby je možné umiestňovať stavby, zariadenia, areály a plochy: 
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 priemyselných podnikov alebo skupiny stredne veľkých priemyselných podnikov s rušivým 
vplyvom na okolie, 

 do rozvojových lokalít neumiestňovať výrobu s veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia, 

 priemyselné podniky s rizikom rušivého vplyvu na okolie,  

 areály stavebnej výroby alebo skupiny stredne veľkých stavebných výrob s rušivým vplyvom na 
okolie, 

 areály sústredenej stavebnej výroby a centrálnych trvalých stavebných dvorov so špecifickými 
požiadavkami na vlečkové napojenie 

 stavebné dvory s rizikom rušivého vplyvu na okolie, 

 centrálne skladové obvody, 

 distribučné centrá, 

 sklady a skladové plochy slúžiace výrobe, sklady pre výrobné podniky. 
 Zmena funkčného využitia v ZD1/2017 lokality 1 – Duslo musí byť realizovaná tak, aby zohľadňovala ciele 

prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania takýchto havárií na zdravie ľudí, životné 
prostredie a majetok v zmysle §14 ods. 1a 2 zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 V ďalších stupňoch schvaľovacieho procesu rozvojových lokalít výroby bude potrebné konkretizovať 
charakter navrhovaných stavieb, definovať hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia, charakteristiku emisií, 
posúdiť a zhodnotiť ich vplyv na kvalitu ovzdušia v danej lokalite a definovať spôsob zabezpečenia 
dodržiavania noriem kvality ovzdušia. 

 Novonavrhované výrobné lokality je potrebné vytvárať tak, aby usporiadanie pozemkov, umožnilo rozvoj 
funkčnej zelene so stromami a kríkovými porastami (uprednostniť pôvodné druhy drevín a krovín), ktoré 
budú bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí 

 Výroba situovaná v blízkosti obytných plôch, nesmie negatívne vplývať na pohodu bývania z titulu hluku, 
prachu, vibrácií, zápachu a pod.. Podmienkou rozvoja výroby je realizácia účinných opatrení na zníženie 
negatívneho vplyvu výroby na obytné územie. 

2. Zmiešané územie 

Do polyfunkčných plôch – výroba, obchod, služby je možné umiestňovať: 

 malé a stredné výrobné zariadenia, služby, malé skladové zariadenia, ktoré svojím charakterom 
nemôžu byť lokalizované v obytnom území – nespĺňajú požiadavky na hygienu a kvalitu obytného 
prostredia. 

Do polyfunkčných plôch- bývanie v rodinných domoch a bytových domoch, občianska vybavenosť je 
možné umiestňovať: 

 výrobné zariadenia a  služby, ktoré svojím charakterom zodpovedajú požiadavkám na hygienu 
a vysokú kvalitu prostredia ťažiskových priestorov. 

3. Obytné územie 

Do obytného územia je možné umiestňovať: 

 malé výrobné zariadenia a služby, ktoré zodpovedajú požiadavkám na sprísnené kvalitatívne 
hygienické pomery a kvalitu obytného prostredia. 

4. Poľnohospodárska výroba 

V lokalitách zachovaných pre rozvoj poľnohospodárskej výroby je možné umiestňovať: 

 výrobné, prevádzkové a skladové zariadenia rastlinnej výroby, 

 výrobné, prevádzkové a skladové zariadenia živočíšnej výroby;  

 nevyhnutné technické zariadenia, 

 prevádzkové a  hygienické zariadenia pre zamestnancov, 

 predajne produktov 
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6 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA 
REKREÁCIE 

Kapitola 6 sa nemení 

7 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA 
VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

7.1 Cestná Doprava 
Kapitola 7.1 sa mení nasledovne 

 Rezervovať koridor a zohľadňovať kvalitatívne parametre vo všetkých plánovacích a realizačných 
rozhodnutiach pre dopravné siete a zariadenia alokované v trasách multimodálnych koridorov 
(hlavná sieť „TEN-T“) multimodálny koridor č. IV. (Berlín/Norimberg – Praha – Kúty - Bratislava – 
Nové Zámky – Štúrovo – MR lokalizovaný pre konvenčné trate železničnej a kombinovanej dopravy, 
siete TEN-T,  

 Rešpektovať trasy a zariadenia komunikácií zaradených do európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC) - 
výhľadová súčasť siete železničných tratí Šaľa – Nitra,  

 Rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne - cestné komunikácie - Galanta – Šaľa – Nové 
Zámky – Štúrovo - obchvat Šale na ceste I/75 medzi Kráľovou a Šaľou s obchvatom mestskej časti 
Šaľa – Veča, 

 Rezervovať koridor pre navrhovanú preložku cesty I/75 mimo zastavané územie obce, 

 Rezervovať koridor pre výhľadové vybudovanie železničného prepojenia Nitra – Šaľa so zapojením 
na trať č. 130 v priestore Trnovca na Váhom 

 rezervovať plochy pre dostavbu a novú výstavbu vybranej komunikačnej siete v zmysle 
navrhnutých funkčných tried a kategórií  

- obslužné prístupové komunikácie nižších funkčných tried C2 a C3 v kategórii MO 8/40,30, so 
segregáciou dynamickej a ukľudnenej dopravy  

- ukľudnené komunikácie sú so zmiešanou prevádzkou chodcov a vozidiel v jednej úrovni v zmysle 
dopravnej značky D58a,b, 

 smerovanie navrhovaných hlavných a vedľajších cyklistických trás orientovať na vzťahy k mestu 
Šaľa, časti Horný Jatov a rekreačným cieľom - Váh,  

 V prípade zásahu navrhovaných lokalít do ochranného pásma dráhy je potrebné dodržať 
ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a akúkoľvek 
stavebnú činnosť v tomto pásme požadujeme vopred prekonzultovať a odsúhlasiť so ŽSR 

 ŽSR nezodpovedajú za poruchy stavieb umiestnených v ochrannom pásme dráhy a stavebníci, 
užívatelia si musia byť vedomí negatívnych vplyvov a obmedzení spôsobených bežnou železničnou 
prevádzkou (hluk, vibrácie, vplyv trakcie a pod.).  

 ŽSR nesúhlasia s uplatňovaním si dodatočných úprav z dôvodu nepriaznivých vplyvov z prevádzky 
železnice 

8 ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA 
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VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA 

Kapitola 8 sa nemení 

8.1 Vodné hospodárstvo 
Kapitola 8.1 sa mení nasledovne 

 rešpektovať existujúci systém zásobovania pitnou vodou  

 uvažovať s vybudovaním a rozšírením zásobovacích a rozvádzacích potrubí v nových rozvojových 
lokalitách s napojením na existujúcu sieť, 

 rešpektovať existujúci systém odkalnalizovanie obce na MCHB ČOV Duslo Šaľa,  

 uvažovať s vybudovaním a rozšírením kanalizačných potrubí v nových rozvojových lokalitách 
s napojením na existujúcu sieť, 

 v nových lokalitách viesť vodovodné potrubia v spoločných koridoroch pre inžinierske siete 
v zelených pásoch mimo telesa komunikácie, pre lepšiu prevádzku vodovodu je treba zaokruhovať 
vodovodné potrubia v čo najväčšej možnej miere,  

 dažďové vody z existujúcich komunikácií v obci odvádzať otvorenými rigolmi pozdĺž komunikácií 
voľne do terénu, 

 v rámci nových komunikácií vybudovať dažďovú kanalizáciu buď vo forme zberačov alebo 
otvorených rigolov, 

 v lokalitách so zástavbou rodinných domov likvidovať dažďové vody na území jednotlivých 
nehnuteľností s použitím dažďových vôd na zavlažovanie zelene a záhrad, 

 uvažovať s vybudovaním stavieb spojených s protipovodňovými opatreniami v čiastkových 
povodiach Váhu, Hrona a Ipľa na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom 
protipovodňovej ochrany SR a ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa 
v súlade s investičným rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a 
koncepciou vodného hospodárstva, 

 rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete, a odvádzanie dažďových vôd je potrebné riešiť v súlade 
so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) a zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov 

 dažďové vody zo striech a spevnených plôch je potrebné v maximálnej miere zadržať v území 
(zachovať retenčnú schopnosť územia) akumuláciou do zberných nádrží a následne túto vodu 
využívať na závlahu pozemkov a kontrolovane, len v minimálnom množstve, vypúšťať do recipientu 
až po odznení prívalovej zrážky. 

 Odvádzanie dažďových vôd zo stavby RD je potrebné riešiť v rámci pozemku investora stavby. 

 Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v blízkosti vodných tokov a ich ochranného 
pásma je potrebne odsúhlasiť so správcom toku. 

8.2 Zásobovanie elektrickou energiou 
Kapitola 8.2 sa nemení 

8.3 Zásobovanie plynom 
Kapitola 8.3 sa nemení 

9 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA 
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KULTÚRNO – HISTORICKÝCH HODNÔT 

9.1 Ochrana pamiatok v rozsahu zákona č. 49/2002 Z. z. o 
ochrane pamiatkového fondu) 

Kapitola 9.1 sa nemení 

9.2 Zásady a regulatívy zachovania kultúrno – historických 
hodnôt 

Kapitola 9.2 sa nemení  

10 ZÁSADY A REGULATÍVY OCHRANY PRÍRODY A 
TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA 
A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY 

Kapitola 10 sa nemení 

11 ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI 
O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Kapitola 11 sa mení nasledovne 

V oblasti ochrany vôd 

 zabezpečiť účinnú ochranu vodných zdrojov pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie, 

 regulovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov 
a poľnohospodárskej pôdy, 

 zabrániť znehodnocovaniu podzemných vôd priesakom z nevodotesných žúmp, zabezpečiť 
dobudovanie verejnej kanalizácie s napojením na ČOV,  

 pokračovať v monitoringu podzemných vôd v blízkosti odkalísk. 

 monitorovať možné priesaky z výrobných prevádzok, technologických celkov, GTE a BPS 

 monitorovať možné priesaky z poľnohospodárskej výroby, plôch výroby a skladového 
hospodárstva, plôch dopravnej infraštruktúry 

V oblasti ochrany ovzdušia 

 zavádzanie programov na znižovanie množstva základných znečisťujúcich látok v priemyselných 
závodoch a areáloch výroby,  

 vylúčiť negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie v obci reorganizáciou základného 
komunikačného systému, najmä vylúčením tranzitnej dopravy z obce a presmerovanie do polôh 
mimo zastavané územie obce,  

 zabezpečiť výsadbu ako aj následnú starostlivosť o ochrannú a izolačnú zeleň v blízkosti 
železničných tratí, frekventovaných komunikácií a v blízkosti priemyselných a poľnohospodárskych 
areálov,  
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 eliminovať negatívny vplyv intenzívnej poľnohospodárskej výroby na obytné územia v dotyku 
obytného územia a veľkoblokovej ornej pôdy,  

 rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy. 

 V ďalších stupňoch schvaľovacieho procesu rozvojových lokalít výroby bude potrebné 
konkretizovať charakter navrhovaných stavieb, definovať hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia, 
charakteristiku emisií, posúdiť a zhodnotiť ich vplyv na kvalitu ovzdušia v danej lokalite a definovať 
spôsob zabezpečenia dodržiavania noriem kvality ovzdušia. 

V oblasti odpadového hospodárstva 

 zabezpečiť pravidelný odvoz tuhého komunálneho odpadu a zamedziť zakladaniu 
neorganizovaných skládok odpadu, 

 pokračovať v separovanom zbere využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho 
odpadu,  

 rekultivácia Riadenej skládky tuhého odpadu (RSTO),  

 zabezpečiť postupnú sanáciu starých environmentálnych záťaží - odkalisko Amerika II.,  

 zabezpečiť pravidelný monitoring starých environmentálnych záťaží pred aj po rekultivácii,  

 likvidácia nelegálnych skládok odpadu v extraviláne obce, ktoré predstavujú zdroj ohrozenia pôdy 
a vodných zdrojov, 

 zrekonštruovať mechanicko-biologickú ČOV. 

 Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží je 
potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia 

V oblasti znižovania hladiny hluku 

 spracovanie hlukovej štúdie a akčných plánov na zníženie hladiny hluku v zmysle požiadaviek 
platnej legislatívy,  

 rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších 
predpisov.  

V oblasti ochrany prírody 

 Novonavrhované výrobné lokality je potrebné vytvárať tak, aby usporiadanie pozemkov, umožnilo 
rozvoj funkčnej zelene so stromami a kríkovými porastami (uprednostniť pôvodné druhy drevín 
a krovín), ktoré budú bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí 

 rešpektovať prírodnú pamiatku Trnovské rameno 

 vo vzťahu k ochrane drevín je pri realizácii uvedených zmien a doplnkov nutné rešpektovať §47 
zákona a je potrebné dodržiavať základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody 
a krajiny vyplývajúce z §3 zákona, 

 územne vymedziť priestor na vytvorenie polyfunkčnej krajinnej zelene – prvky ÚSES a vetrolamov, 
sprievodná a izolačná zeleň poľných ciest, ostatných cestných komunikácií a vylúčiť likvidáciu už 
jestvujúcej krajinnej zelene 

 zamedziť šíreniu inváznych druhov rastlín (§ 7b zákona č.543/2002 Z.z.) a odstraňovať ich 
spôsobmi uvedenými č.2 vyhl. MŽP SR č.24/2003 Z.z.. 

12 VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

Kapitola 12 sa mení nasledovne 
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Navrhované územie na zástavbu mimo súčasnej hranice skutočne zastavaného územia sú vymedzené 
nasledovne: 

Tab. 1 Rozšírenie hraníc zastavaného územia – NÁVRH 

P. 
č. 

Lokalita Katastrálne územie Rozloha mimo zastavaného 
územia  

k 1.1.1990 (ha) 

Etapa 

1. NB1 Trnovec nad Váhom 6,48  

2. NB11 Trnovec nad Váhom 3,93  

3. NB12 Trnovec nad Váhom 2,54  

4. NB14 Trnovec nad Váhom 1,68  

5. NE1 Trnovec nad Váhom 2,39  

7. NZP1 Trnovec nad Váhom 1,02  

8. NDI4 Trnovec nad Váhom 3,44 ZD č.1/2017 

Spolu: 19,84   23,28 

 

 

 

Tab. 2 Rozšírenie hraníc zastavaného územia o plochy existujúcej zástavby 

P. č. Lokalita Katastrálne územie Rozloha mimo zastavaného územia  

k 1.1.1990 (ha) 

1. O1 Trnovec nad Váhom 0,7 

2. O2 Trnovec nad Váhom 3,1 

3. O4 Trnovec nad Váhom 56,3 

4 U1 Trnovec nad Váhom 1,6 

5. U2 Horný Jatov 3,6 

 
6. U3 Horný Jatov 6,2 

7. U4 Horný Jatov 2,0 

8. RŠ2 Trnovec nad Váhom 2,7 

9 TI1 Trnovec nad Váhom 2,5 

 
10. NTI1 NO1 Horný Jatov 5,0 

11. NR1 Trnovec nad Váhom 11,2 

12. NOK1 Trnovec nad Váhom 9,0 

Spolu:  103,9 

 

13 VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A 
CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 

Kapitola 13 sa mení nasledovne 

V podkapitole „Ochranné pásma dopravných zariadení“ sa nahrádza obsah podkapitoly „Letecká 

doprava“ 

Letecká doprava 
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v zmysle ustanovenia § 30 leteckého zákona je nutné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce 
stavby: 

 stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. l písmeno a) leteckého 
zákona), 

 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) leteckého zákona), 

 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. l písmeno c) leteckého zákona), 

 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) leteckého zákona). 

14 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA 
VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA 
POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA CHRÁNENÉ 
ČASTI KRAJINY 

 

14.1 Plochy na verejnoprospešné stavby 
Kapitola 14.1 sa nemení 

14.2 Chránené časti krajiny 
Kapitola 14.2 sa nemení 

15 ČASTI OBCE, NA KTORÉ JE POTREBNÉ 
OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚPN-Z PODROBNÚ 
DOKUMENTÁCIU 

Kapitola 15 sa mení nasledovne 

Územný plán obce uvažuje s rozvojom území pre funkciu bývania, podnikateľských aktivít, rekreácie, 
ktoré je potrebné preveriť na zonálnej úrovni formou urbanistickej štúdie:  

 Regulačná zóna NE1, NE2    UŠ  

 Regulačná zóna  NRA 1    UŠ 

 Regulačná zóna NB1, NB2-NB3, NB5 – NB14   UŠ 

 Regulačná zóna NR1     UŠ 

 Regulačná zóna NZS1 – NZS2   UŠ  

 Regulačná zóna NOK1    UŠ 

 Regulačná zóna NOK1    UŠ 

 Regulačná zóna X1     UŠ 
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 Regulačná zóna NTI1 –NTI 2    UŠ 

16 ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB 

Kapitola 16 sa mení nasledovne 

Podľa §108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
zmien sú do zoznamu stavieb vo verejnom záujme zaradené nasledovné stavby: 

Z hľadiska širších vzťahov sú do ÚPN obce premietnuté verejnoprospešné stavby v zmysle záväznej 
časti ÚPN R Nitrianskeho kraja: 

 

1.7. Cesta I/75 (Galanta) - Šaľa - Nové Zámky  

1.7.2. obchvat Trnovca nad Váhom  - 02 (značenie v ÚPN O) 
1.11 Cesta II/562 Nitra – Trnovec nad Váhom: šírkové usporiadanie súčasnej cesty 
 II/562 na C11,5/80. - 03 (značenie v ÚPN O) 
1.19. Homogenizácia ciest prvej triedy na kategóriu C11,5/80, ciest druhej triedy na 
 kategóriu C9,5/80 a ciest tretej triedy na kategóriu C7,5/60. - 04 (značenie v ÚPN O) 

2.1 Modernizácia trate 130 (Bratislava) - Nové Zámky - Štúrovo na traťovú rýchlosť 160km/h  

 - 05, 06, 07 (značenie v ÚPN O - výkres č.2,7) 

3.1.  Stavby spojené s budovaním hlavných vnútrozemských ciest podľa európskych dohôd AGN 
 (Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu), 
 a Protokolu k Dohode AGTC o kombinovanej doprave po vnútrozemských vodných cestách 
 k európskej dohode o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej doprave a 
 súvisiacich objektoch z roku 1991 na území Nitrianskeho kraja na riekach: 

3.1.2.  E 81, C – E 81 Váh od ústia do Dunaja po hranice kraja (v smere na Žilinu) a verejný prístav P 
 81 – 01 Komárno a terminál kombinovanej dopravy v prístave P81 – 02, C81 – 02 Šaľa. 

 - 01 (značenie v ÚPN O) 

5.1.  Odtokové pomery, vodné nádrže a prevody vôd 

5.1.2.   stavby spojené s protipovodňovými opatreniami v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa 
 na ochranu intravilánov miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR a 
 ďalších vodných tokov v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa v súlade s investičným 
 rozvojovým programom Slovenského vodohospodárskeho podniku a koncepciou vodného 
 hospodárstva, 

5.2.  Verejné vodovody 
5.2.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
 vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné 
 zdroje....) 
5.3.  Verejné kanalizácie 
5.3.1.  stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných 
 kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrţe, čistiarne 
 odpadových vôd....), 
5.3.4.  stavby kanalizácií (t.j. stokových sietí a čistiarní odpadových vôd) v aglomeráciách od 2 do 10 
 tis. EO: 
 i) v okrese Šaľa: Diakovce, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Močenok, Selice, Vlčany, 
6.9. 6.10  Novo navrhované siete plynovodov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu v 
zmysle  navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie 
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Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, 
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 

Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z riešenia ÚPN obce 

Doprava a technická infraštruktúra 

01 Komunikácie 

02 VN 22 kV vedenie 

03 trafostanica 

04 STL plynovod 

05 Vodovod  

06 Kanalizácia 

 
 
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 a násl. §§ zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pozemky, 
stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. 

 

17 REGULÁCIA ÚZEMIA 

Kapitola 17 sa nemení 

17.1 Vymedzenie regulačných blokov 
Kapitola 17.1 sa nemení 
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Urbanizované územie - NÁVRH  

NB1 - NB14   Obytné územie 

NDI1 - NDI2 NDI3, NDI4  Územie dopravnej vybavenosti 

NE1 - NE2   Územie občianskej vybavenosti 

NRA1    Územie agroturistiky 

NOK1    Územie komunálnej výroby 

NO1    Územie výroby, skladovania a distribúcie 

NR1    Územie rekreácie 

NRZ1    Územie rekreácie v prírodnom prostredí 

NTI1 - NTI2   Územie technickej vybavenosti 

NZP1    Územie parkovo upravenej zelene 

NZS1, NZS2   Územie pre ekostabilizačnú zeleň 
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  NDI 
    
I. Identifikačné číslo bloku NDI1 - NDI2 NDI3, NDI4 
II. Funkčné využitie Územie dopravnej vybavenosti 
III. Základná charakteristika Predstavujú plochy pre rozvoj zariadení technicko - infraštrukturálnej obsluhy územia.  

IV. Funkčná regulácia   

 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

  stavby a zariadenia pre rozvoj dopravnej infraštruktúry, 

 plochy železníc 

 zariadenia zastávok železničnej dopravy 

 Zariadenia dopravnej infraštruktúry v regulačnom bloku NDI4 

 zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy 
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné 
a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 plochy ochrannej a izolačnej zelene vyhradeného charakteru a 
plochy špecifickej vnútroareálovej zelene (parkovo upravená 
vnútroareálová zeleň, ostatná vyhradená zeleň areálov a pod.), 

 príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, 
vyhradené komunikácie areálov a pod., 

 zariadenia pre odstavenie motorových vozidiel. 

 aktivity a činnosti, ktoré nesúvisia s prípustnou funkčnou 
náplňou. 

 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene podlažnosť 

    

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  zástavba izolovaných objektov pre zabezpečenie hlavnej funkcie 

VII. Regulácia intervenčných zásahov  dostavba, prestavba a prístavba, nová výstavba 

VIII
. 

Regulácia zelene v území  uplatňovať stanovištne vhodné, geograficky pôvodné a v menšej miere osvedčené introdukované okrasné druhy, 

 zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o dreviny, aby nezasahovali do objektov dopravnej infraštruktúry 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov  výkres verejnoprospešných stavieb 

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia  rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov v šírke 5 m obojstranne, 

XI. Nároky na spracovanie  následných ÚPP a ÚPD  Následné stupne projektovej dokumentácie pre lokalitu NDI4 je potrebné spracovať tak, aby zohľadňovali ciele prevencie závažných 
priemyselných havárií a obmedzovania takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v zmysle §14 ods. 1a 2 zákona č. 
128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  NO 
   
I. Identifikačné číslo bloku NO1 
II. Funkčné využitie Územie výroby, skladovania a distribúcie 
III. Základná charakteristika Predstavujú územia pre rozvoj výroby miestneho (resp. regionálneho) významu a sú určené pre situovanie stavieb a zariadení s 

potenciálnym rušivým účinkom na obytné prostredie. 

IV. Funkčná regulácia   
 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

  výrobno - produkčné zariadenia areálového charakteru, 

 skladovanie a distribúcia, 

 prevádzky výrobno-obslužných podnikateľských aktivít, 

 výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky, 

 opravárenské a servisné prevádzky, 

 prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva.  

 administratívno-prevádzkové priestory 

 zariadenia dopravnej infraštruktúry 

 prevádzky údržby obecných infraštrukturálnych sietí, čistenia 
komunikácií a verejných plôch, 

 plochy ochrannej a izolačnej zelene vyhradeného charakteru a 
plochy špecifickej vnútroareálovej zelene (parkovo upravená 
vnútroareálová zeleň, ostatná vyhradená zeleň areálov a pod.), 

 príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, 
vyhradené komunikácie areálov a pod., 

 zariadenia a vedenia verejnej technicko - infraštrukturálnej obsluhy 
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné 
a spojovacie vedenia a zariadenia). 

 poľnohospodárska výroba. 

 odpadové hospodárstvo 

 zariadenia bioenergetiky 

 ubytovanie správcu 

 prechodné ubytovanie pre potreby viaczmennej prevádzky 

 vybavenosť verejného stravovania  

 Bývanie v rodinných a bytových domoch, 

 rekreačno-zotavovacia vybavenosť (detské ihriská, športoviská a 
športové ihriská a pod.), 

 verejná vybavenosť, 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene Podlažnosť 

 0,55 0,35 3 (max. výška stavby 12m) 

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  zástavba izolovaných objektov  

VII. Regulácia intervenčných zásahov  realizácia urbanistickej štruktúry formou dostavby, prístavby, prestavby, novej výstavby 

VIII
. 

Regulácia zelene v území  uplatňovať stanovištne vhodné, geograficky pôvodné druhy drevín 

 zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o zeleň 

 uplatňovať vzrastlé druhy drevín, ktoré budú plniť najmä izolačnú a hygienickú funkciu 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov  výkres verejnoprospešných stavieb 

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia  rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov v šírke 5 m obojstranne 

 prípustná reparcelácia pozemkov. 

XI. Nároky na spracovanie  následných ÚPP a ÚPD   
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  NR 
    
I. Identifikačné číslo bloku NR1 
II. Funkčné využitie Územie rekreácie 
III. Základná charakteristika Predstavujú územia pre rozvoj rekreácie 

IV. Funkčná regulácia   
 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

  športové plochy a zariadenia 

 voľne prístupné oddychovo – rekreačné plochy zelene 

 malé ubytovacie zariadenie sezónneho charakteru 

 vybavenosť verejného stravovania (bistrá, kaviarne, vinárne, 
reštaurácie a pod.), 

 rekreačné objekty 

 Plochy a zariadenia agroturistiky 

 verejná zeleň (parkovo upravená a ostatná verejná zeleň), 

 príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a 
zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod., 

 zariadenia a vedenia verejnej technicko - infraštrukturálnej obsluhy 
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné 
a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i pod 
terénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri 
prístupových a príjazdových komunikáciách, garáže a pod.), 

 pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické trasy a pod., 

 plochy bývania v rodinných domoch v obmedzenom rozsahu 

 priemyselná výroba, 

 stavebná výroba a výroba stavebných hmôt, 

 skladovanie a distribúcia, 

 služby s negatívnym dopadom na životné prostredie, 

 bývanie v rodinných a bytových domoch, 

 nákupné centrá 

 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene Podlažnosť 

 0,10 0,20 0,80 0,70 1 +1 

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  izolované objekty 

VII. Regulácia intervenčných zásahov  dostavba, prestavba, prístavba, nová výstavba  

VIII
. 

Regulácia zelene v území  uplatňovať stanovištne vhodné, geograficky pôvodné druhy drevín 

 zabezpečiť pravidelnú údržbu a starostlivosť o zeleň 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov  výkres verejnoprospešných stavieb 

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia  rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z vyhláseného chráneného územia PP Trnovecké rameno 

XI. Nároky na spracovanie  následných ÚPP a ÚPD  Urbanistická štúdia 
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 REGULAČNÝ LIST BLOKU  NTI 
    
I. Identifikačné číslo bloku NTI1-NTI2 
II. Funkčné využitie Územie technickej vybavenosti 
III. Základná charakteristika Predstavujú plochy pre rozvoj zariadení technicko - infraštrukturálnej obsluhy územia. 

IV. Funkčná regulácia   

 Prípustná funkcia - Prevládajúca funkcia Doplnková funkcia Neprípustná funkcia 

  stavby a zariadenia pre zásobovanie územia elektrickou energiou, 
plynom, teplom (elektrárne, teplárne, kotolne, centralizované zdroje 
tepla a elektrickej energie, distribučné stanice energetických médií, 
regulačné stanice plynu, trafostanice a pod.), 

 špecifické spojárske a telekomunikačné zariadenia a stavby. 

 zariadenia a vedenia verejnej technicko-infraštrukturálnej obsluhy 
územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné 
a spojovacie vedenia a zariadenia), 

 plochy ochrannej a izolačnej zelene vyhradeného charakteru a 
plochy špecifickej vnútroareálovej zelene (parkovo upravená 
vnútroareálová zeleň, ostatná vyhradená zeleň areálov a pod.), 

 príjazdové komunikácie, pešie komunikácie a zjazdné chodníky, 
vyhradené komunikácie areálov a pod., 

 zariadenia pre odstavenie motorových vozidiel. 

 aktivity a činnosti, ktoré nesúvisia s prípustnou funkčnou 
náplňou. 

V. Regulácia intenzity využitia pozemku   

 maximálny index zastavanej plochy minimálny index zelene podlažnosť 

 0,20 0,70 2 

VI. Regulácia urbanistickej štruktúry  zástavba izolovaných objektov 

VII. Regulácia intervenčných zásahov  dostavba, prestavba, prístavba, nová výstavba  

VIII
. 

Regulácia zelene v území  uplatňovať stanovištne vhodné, geograficky pôvodné a v menšej miere osvedčené introdukované okrasné druhy, 

 zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o dreviny, aby nezasahovali do objektov technickej infraštruktúry 

IX. Vyznačenie a charakteristika verejnoprospešných záujmov  výkres verejnoprospešných stavieb 

X. Špecifické požiadavky na reguláciu rozvoja územia   

XI. Nároky na spracovanie  následných ÚPP a ÚPD  Urbanistická štúdia 


