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B /   G R A F I C K Á   Č A S Ť  

 Výkresy – všetky / výrez výkresov vo vzťahu k riešeným Zmenám a doplnkom č.3  
 / podklad   –  platný ÚPN obce  
 / priesvitky – ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3  

  
1. Širšie vzťahy           M 1 : 50 000 
2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - k.ú. M 1 : 10 000 
3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia   M 1 : 2 880 
4. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb    M 1 : 2 880 
5. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia      M 1 : 2 880 
 
6. Výkres riešenia verejného technického vybavenia      M 1 : 2 880 
7. Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely   M 1 : 2 880 
8. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny       M 1 : 10 000 
 

/  Použité skratky:  
 
k.ú.  - katastrálne územie 
z.ú.  - zastavané územie 

ČSPH  - Čerpacia stanica pohonných hmôt 

JPÚ   - Jednoduché pozemkové úpravy 

KN  - Kataster nehnuteľností 

NSK  - Nitriansky samosprávny kraj 

OcÚ  - Obecný úrad 

PD    - Poľnohospodárske družstvo 

PJPÚ   - Projekt jednoduchých pozemkových úprav 

RD  - rodinné domy 

OV   - občianska vybavenosť 

TI   - Technická infraštruktúra 

MBk   - Miestny biokoridor 

ÚPN VÚC -  Územný plán veľkého územného celku  

ÚPP    - Územnoplánovací podklad 

ÚSES   - Územný systém ekologickej stability 
VDJ  - vodojem 
ČOV  - čistička odpadových vôd 
PP  - poľnohospodárska pôda 
PD  - projektová dokumentácia 
ÚPP  - územnoplánovacie podklady 
ÚPD  - územnoplánovacia dokumentácia 
ÚPN  - územný plán  
ÚPN VÚC  - územný plán veľkého územného celku 
VZN  - Všeobecné záväzné nariadenie 

ZČ  -  Záväzná časť   

ZaD  - zmeny a doplnky 
ŽP  - životné prostredie 
M                       -   mierka 
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1 .  Z á k l a d n é  ú d a j e               
 
/ Názov dokumentácie 

    „„ÚÚzzeemmnnýý   pplláánn  oobbccee  SSkkýýccoovv  --  ZZmmeennyy  aa  ddooppllnnkkyy  čč ..33  //   rroozzvvoojjoovváá  llookkaall ii ttaa  čč..   44  --    zzmmiieeššaannéé   úúzzeemmiiee““  

 
/ Objednávateľ a obstarávateľ dokumentácie  

Obec Skýcov, ako príslušný orgán územného plánovania  
ul. Školská 294 / 2,  951 85 Skýcov 

Štatutárny zástupca:                  Mgr. Tomáš Kolembus , starosta obce 

Odborne spôsobilá osoba  
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD:   Ing. arch. Gertrúda Čuboňová , reg. č. 236  
  
/ Zhotoviteľ dokumentácie        

ARCH.EKO - Ateliér architektúry, urbanizmu a ekológie, s. r. o.  
Kuzmányho 2, 974 01 Banská Bystrica  

Štatutárni zástupcovia:              Ing. arch. Michal Gaj, konateľ  
                Ing. arch. Eva Faragóová, konateľ  
                Ing. arch. Michal Dovičovič, konateľ  
  
/ Spôsob spracovania ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č. 3 

ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4 - zmiešané územie sú vypracované 
v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov ako aj Vyhláškou č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii, ako samostatná príloha k ÚPN obce Skýcov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
/ Obsah riešenia ÚPN obce - Zmeny a doplnky č. 3 

Návrh riešenia ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 prezentuje zmeny, spresnenia a  úpravy 
aktuálnych problémových okruhov a javov: 

 vymedzenie lokality č.4, schválenej v ÚPN obce (potreba vyplynula z prípravy PJPÚ) / spresnenie  

 funkčné využitie, vymedzenie hlavných funkcií lokality a plôch v jej kontakte / spresnenie, úprava  

 návrh riešenia dopravy / zmena 

 návrh riešenia vodného hospodárstva / zmena 

 návrh zásobovania energiami / úprava 

 záber poľnohospodárskej pôdy / spresnenie 

 návrh záväznej regulácie a VPS / zmena, doplnenie 
 
Nakoľko v ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 sa jedná o zmenu návrhu riešenia len pre jednu 
lokalitu č.4, sú Zmeny a doplnky č.3 vzhľadom na malý obsah a rozsah vypracované metodicky 
nasledovne: 

A. Textová časť:  

 SS mm ee rr nn áá   čč aa ss ťť  –  nie je vypracovaná formou úplného znenia  

Riešenie smernej časti sa týka len vybraných kapitol dotknutých návrhom Zmien a doplnkov č.3.                

V textovej časti sú vyznačené formou doplnenia alebo zmeny pôvodného textu s uvedením 
vysvetľujúcej poznámky na úvod kapitoly  (napr. Na konci kapito ly sa dopĺňa text , mení  
a dopĺňa sa.. . ) .   
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Ostatné kap. Zmenami a doplnkami č.3 nedotknuté ostávajú nezmenené, s uvedením vysvetľujúcej 
poznámky na úvod kapitoly  (Bez zmeny)  

 ZZ áá vv ää zz nn áá   čč aa ss ťť  -  úplné znenie  v rozsahu ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 
/samostatná príloha k záväznej časti ÚPN obce  

Názvy a štruktúra kapitol textovej časti Zmien a doplnkov č.3. sú uplatnené podľa doposiaľ platnej ÚPD 
s menšími úpravami a doplneniami. 
 
B. Grafická časť : 
 Výkresy v úplnom obsahu (výrezy vo vzťahu k riešeným Zmenám a doplnkom č.3): 
 / podklad   – platný ÚPN obce  
 / priesvitky – ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3  

11..  ŠŠiirrššiiee  vvzzťťaahhyy                      MM  11  ::  5500  000000  

22..  KKoommpplleexxnnýý  vvýýkkrreess  pprriieessttoorroovvééhhoo  uussppoorriiaaddaanniiaa  aa  ffuunnkkččnnééhhoo  vvyyuužžiittiiaa  úúzzeemmiiaa  --  kk..úú..  MM  11  ::  1100  000000  

33..  KKoommpplleexxnnýý  vvýýkkrreess  pprriieessttoorroovvééhhoo  uussppoorriiaaddaanniiaa  aa  ffuunnkkččnnééhhoo  vvyyuužžiittiiaa  úúzzeemmiiaa      MM  11  ::  22  888800  

44..  SScchhéémmaa  zzáávvääzznnýýcchh  ččaassttíí  rriieeššeenniiaa  aa  vveerreejjnnoopprroossppeeššnnýýcchh  ssttaavviieebb        MM  11  ::  22  888800  

55..  VVýýkkrreess  rriieeššeenniiaa  vveerreejjnnééhhoo  ddoopprraavvnnééhhoo  vvyybbaavveenniiaa            MM  11  ::  22  888800  

66..  VVýýkkrreess  rriieeššeenniiaa  vveerreejjnnééhhoo  tteecchhnniicckkééhhoo  vvyybbaavveenniiaa            MM  11  ::  22  888800  

77..  VVýýkkrreess  ppeerrssppeekkttíívvnneehhoo  ppoouužžiittiiaa  PPPP  aa  LLPP  nnaa  nneeppooľľnnoohhoossppooddáárrsskkee  úúččeellyy      MM  11  ::  22  888800  

88..  VVýýkkrreess  oocchhrraannyy  pprríírrooddyy  aa  ttvvoorrbbyy  kkrraajjiinnyy              MM  11  ::  1100  000000  
 

1.1. Dôvody a hlavné ciele riešenia  
/ ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č. 3 / rozvojová lokalita č. 4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

/ Dôvody pre obstaranie  

Obec Skýcov má platný ÚPN obce, v ktorom sú schválené nové rozvojové lokality. Jednou z nich je aj 
lokalita č.4, v rámci ktorej je aktuálny záujem obce a vlastníkov pozemkov o reparceláciu pôvodných 
pozemkov a vytvorenie nových, stavebných pozemkov. 

Nástrojom na vymedzenie nových pozemkov je projekt jednoduchých pozemkových úprav                
(ďalej len PJPÚ). V rámci jeho prípravy za účelom scelenia a následného určenia nových stavebných 
pozemkov a tiež po podrobnom preskúmaní ÚPN obce, najmä vzhľadom na funkčné využitie územia, 
predpokladanú zmenu v návrhu dopravy, aktuálne pripravovaný rozdielny spôsob návrhu zásobovania 
lokality vodou oproti ÚPN obce sa preukázal čiastočný nesúlad pripravovaných zámerov v rámci lokality 
č.4 s doposiaľ platným ÚPN obce. Na základe uvedeného vyplynula potreba obstarania a vypracovania 
Zmien a doplnkov k ÚPN obce.  

Obec Skýcov pristúpila k obstaraniu ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4 - 
zmiešané územie na základe schválenia obstarania predmetných zmien a  doplnkov obecným 
zastupiteľstvom dňa 15. 11. 2019 - uznesenie č. 84/2019.  

Ako východiskový územnoplánovací podklad pre ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 a  súčasne 
projekt jednoduchých pozemkových úprav bola v predstihu vypracovaná územnorozvojová štúdia 
lokality č. 4 - zmiešané územie / Skýcov (ARCH.EKO, s. r. o.  2019).                 

Štúdia bola vypracovaná za účelom overenia aktuálnych zámerov,  predstáv a  požiadaviek 
zúčastnených subjektov a zhotoviteľom vypracovaný optimalizovaný návrh ich možného uplatnenia, 
predovšetkým funkčno-priestorového vymedzenia lokality, jej jednotlivých územných častí a stanovenie 
spresňujúcej regulácie pre rozvojovú lokalitu č.4 s podrobnosťou na úrovni zóny. Súčasťou riešenia bolo 
aj preukázanie širších súvislostí a vzťahov na línie, funkčné plochy v bezprostrednom kontakte 
s riešenou lokalitou a preukázanie optimálneho návrhu riešenia vzhľadom na územno-priestorový 
potenciál lokality a výhľadové rozvojové zámery obce. 



 / 7 / 
 

ÚPN  OBCE SKÝCOV - ZMENY A DOPLNKY Č.3 / ROZVOJOVÁ LOKALITA Č.4 - ZMIEŠANÉ ÚZEMIE                    *                  ARCH.EKO, s. r. o / 2019 

 

/ Hlavné ciele riešenia   

Cieľom ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4 - zmiešané územie                                 
je vypracovanie aktualizovaného, záväzne platného ÚPN obce pre lokalitu č.4, ktorý bude záväzným 
východiskom pre aktuálne pripravovaný projekt jednoduchých pozemkových úprav a pre následnú 
projektovú dokumentáciu. 
 
1.2  Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu  
 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  
 
Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 neprináša zásadnú zmenu základnej koncepcie obce.  
 
1.3   Údaje o súlade riešenia územia so zadaním 

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  
 
Navrhované riešenie ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 je v súlade s cieľmi a požiadavkami na 
riešenie, stanovenými v zadaní pre Územný plán obce Skýcov, ktoré bolo schválené uznesením 
obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 165/09 dňa 23. 01. 2009.  

Riešenie ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 sa neodchyľuje od hlavných cieľov rozvoja územia. 
Zároveň je tiež v súlade s požiadavkami na riešenie jednotlivých funkčných subsystémov obce                        
a odvetvových koncepcií, len s ich menšími úpravami vo vzťahu k riešenej lokalite č.4 . 
 
1.4 Zoznam východiskových podkladov  
 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

 ÚÚzzeemmnnýý  pplláánn  ((ÚÚPPNN))  oobbccee  SSkkýýccoovv, schválený uznesením Obecného zastupiteľstva  č. 225 / 2009,                
 zo dňa 09. 12. 2009, 
 (ECOPLÁN, Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.),  

autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1524 AA  

 ÚÚzzeemmnnýý  pplláánn  ((ÚÚPPNN))  oobbccee  SSkkýýccoovv  ––  ZZmmeennaa  čč..11  , schválený uznesením Obecného zastupiteľstva            
č. 1 / 2012, zo dňa 25. 10. 2012, 

 (ECOCITIES s.r.o, Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD,  
autorizovaný architekt SKA, reg č. 1524 AA 

 ZZmmeennaa  čč..  22  ÚÚzzeemmnnééhhoo  pplláánnuu  oobbccee  SSkkýýccoovv, schválená uznesením Obecného zastupiteľstva              
č. 91 / 2019 zo dňa 13. 12. 2019, k bodu 7. VZN č. 3 / 2019 

 (ECOCITIES s.r.o, Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD,  
autorizovaný architekt SKA, reg č. 1524 AA 

 PPrroojjeekktt  jjeeddnnoodduucchhýýcchh  ppoozzeemmkkoovvýýcchh  úúpprraavv  ((PPJJPPÚÚ)) - prípravná fáza (2019)                                                                              
(Geodetická a projekčná kancelária LUSH spol. s r.o.)   

 SSkkýýccoovv  --  ÚÚzzeemmnnoorroozzvvoojjoovváá  ššttúúddiiaa  llookkaalliittyy  čč..  44  --  zzmmiieeššaannéé  úúzzeemmiiee  (október 2019)                 
prerokovaná  a odsúhlasená Obecným zastupiteľstvom,  ako územnoplánovací podklad - ÚPP                                                                                 
zhotoviteľ: ARCH.EKO - Ateliér  architektúry,  urbanizmu  a  ekológie, s. r. o., 

  OOssttaattnnéé  ddoossttuuppnnéé  aakkttuuáállnnee  ppooddkkllaaddyy,,  ddookkuummeennttyy  aa  úúddaajjee  ssúúvviissiiaaccee  ss  pprreeddmmeettoomm  oobbssttaarráávvaanniiaa  

 AAkkttuuáállnnee  zzáávvääzznnee  ppllaattnnéé  lleeggiissllaattíívvnnee  ppooddkkllaaddyy 
/ Zákony, vyhlášky, STN normy, v čase spracovania ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3.  
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2 .   R i e š e n i e  ú z e m n é h o  p l á n u  ( s m e r n á  č a s ť )     

 
2.1  Vymedzenie riešeného územia  
 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

Riešené územie rozvojovej lokality č.4 prezentuje časť katastrálneho územia obce Skýcov v jeho 
juhovýchodnej časti o výmere cca 3,54 ha, prevažne mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990.                          
(lokalita na rozvoj mimo z.ú. bola schválená v pôvodnom ÚPN obce  r. 2009).  

 Nachádza sa  medzi cestou II/511 a potokom Leveš, prevažne na poľnohospodárskej pôde              
(podľa KN - orné pôdy, sčasti trvalé trávne porasty, zastavané a ostatné plochy).  

*  Podrobné vymedzenie je zdokumentované v grafickej časti ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3. 
 
2.2  Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu 

/ Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky  č. 1 (r. 2015) 
- Zapracované v poslednom znení ÚPN obce  - Zmena č.2 

Bez zmien  

* Poznámka:  
Pôvodný text v ÚPN obce bol nahradený predchádzajúcou Zmenou a doplnkom č.2. Vyplynul zo Zmien 
a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 
111/2015 na 16. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 20. 07. 2015 
a ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. 
 
2.3 Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia obce 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Mení a upravuje sa   

V celej kapitole sa na základe prečíslovania ciest III. triedy SSC v r. 2015 mení pôvodne uvádzané číslo 
cesty na aktualizované  s označením  III/1750. 

Na konci kap ito ly sa dopĺňa  text  

V ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 je v rámci širších súvislostí vo väzbe na riešenú lokalitu č.4, 
aj so zreteľom na jej možné rozšírenie východným smerom (v prípade aktuálnosti) navrhnutá vo 
výhľade nová prístupová komunikácia.  

Návrh komunikácie zároveň sleduje optimalizáciu sprístupnenia ďalších rozvojových lokalít v tejto časti 
katastra navrhnutých v  platnom ÚPN obce. 

Situovaná je východne od obce mimo zastavaného územia k 1.1.1990, s potrebou rezervovania  
koridoru cesty v šírke 12m. 

V širších vzťahoch sú doplnené naviac vybrané okruhy v oblasti ŽP vo vzťahu k riešenej lokalite č.4 :  

 environmentálna záťaž 
 radónové riziko   

 
2.4  Základné demografické, sociálne a ekonomické predpoklady rozvoja obce 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  
 

/ Bývanie  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa  text  
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- Bytový fond / Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 

 Nárast o 28 rodinných domov (RD) / bytových jednotiek 

Nárast predstavuje max. kapacitu rozvojovej lokality č.4 pri uvažovanej výmere pozemkov cca 600 m2. 
V prípade záujmu o zlúčenie pozemkov bude kapacita lokality č.4 nižšia, nie však menej ako 20 RD.          
 

- Počet obyvateľov / Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 
 

 Počet obyvateľov / stav k 31.12.2018 = 964 (údaj obec Skýcov – stav k. 31. 12. 2018) 

 Nárast  počtu o 70 obyvateľov / pri náraste počtu domov 28 (obložnosť 2,5)  
 
Tab:  Rekapitulácia prírastku bytového fondu pre rozvojovú lokalitu č.4  

Číslo rozvojovej lokality Počet RD / bytových jednotiek 

4 28 / minimálne 20 

 
2.5  Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania obce 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Bez zmien  
(Úprava regulatívov v ZaD č.3 neovplyvňuje urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania obce).  
 
2.6  Návrh funkčného využitia územia obce 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  
 
/ Regulácia funkčného využitia novej rozvojovej lokality č.4   

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  
 zmiešané územie  

Hlavná funkcia:   

 bývanie v rodinných domoch  
 občianska vybavenosť    

 

/ Prípustné doplnkové funkčné využitie pre jednotlivé hlavné funkcie : 

 bývanie v rodinných domoch  

//  PPrrííppuussttnnéé  ddooppllnnkkoovvéé  ffuunnkkččnnéé  vvyyuužžiittiiee 

- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)  
- nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)                
 v rámci rodinných domov  
- verejná zeleň 

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

    //  NNeepprrííppuussttnnéé  ffuunnkkččnnéé  vvyyuužžiittiiee::    

- priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)  

- plochy skladov a logistiky  

Podiel hlavnej funkcie:  

- minimálne 75%  
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 občianska vybavenosť (OV) 

//  PPrrííppuussttnnéé  ddooppllnnkkoovvéé  ffuunnkkččnnéé  vvyyuužžiittiiee 

- občianska vybavenosť nadlokálneho významu (čerpacia stanica pohonných hmôt, 
prechodné ubytovanie, spoločné stravovanie, maloobchodné zariadenia)  

- bývanie v rodinných domoch  
- nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)            

v rámci rodinných domov  
- verejná zeleň  
- odstavné plochy 
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  

//  NNeepprrííppuussttnnéé  ffuunnkkččnnéé  vvyyuužžiittiiee::    

- priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)   
- plochy skladov a logistiky  

//  PPooddiieell  hhllaavvnneejj  ffuunnkkcciiee::    

- minimálne 50%  
 
2.7  Podrobný opis návrhu funkčného využitia územia obce podľa funkčných subsystémov 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  
 
2.7.1  Bývanie 

Mení a upravuje sa  text  podkapito ly  (pôvodný ÚPN obce, odst .  2 )  

Možnosť výstavby v rozvojovej lokalite č. 4. vznikne jej dopravným napojením na cestu II. triedy novou  
prístupovou komunikáciou s ukončením automobilovej dopravy pred potokom Leveš. Ponad potok 
pokračuje v návrhu Zmien a doplnkov č.3 na ulicu Konopniská už len ako zlúčená cyklistická a pešia 
trasa.  
  
2.7.2  Občianske  vybavenie  a  sociálna  infraštruktúra    

Mení a  upravuje sa  text  podkapito ly (pôvodný ÚPN obce, odst.  2)  

Pre zariadenia občianskej vybavenosti je vymedzená časť v rámci rozvojovej lokality č. 4, pri ceste               
II. triedy (plocha zrušenej čerpacia stanice pohonných  hmôt). V Zmenách a doplnkoch č.3 sa upravuje 
jej územné vymedzenie (viď grafická časť – výkresy č. 2, 3) a funkčná náplň doplnkových funkcií. 
Vzhľadom na jej polohu na ceste II. triedy je navrhované na ploche umiestnenie občianskej vybavenosti, 
predovšetkým nad lokálneho významu, napr. stravovacie zariadenie (reštaurácia, motorest, 
maloobchod, ubytovacie zariadenie) a tiež doplnkové funkcie, ktoré stanovuje platný územný plán obce 
pre hlavnú funkciu občianska vybavenosť (podiel hlavnej funkcie 50%). V Zmenách a doplnkoch č.3             
je pre riešenú lokalitu č.4 sa mení prípustná doplnková funkcia bývania formou bytových domov na 
rodinné domy. 
 
2.8.  Vymedzenie zastavaného územia obce 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

V ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4 je navrhnuté rozšírenie hranice 
zastavaného územia k 1.1.1990 o novú rozvojovú lokalitu č.4 vo väzbe na úpravu jej vymedzenia. 
Vzhľadom na prezentovaný možný návrh výhľadového rozšírenia lokality č.4 východným smerom 
predstavuje rozšírenie hranice zastavaného územia obalovú krivku aj výhľadovej plochy.  
 



 / 11 / 
 

ÚPN  OBCE SKÝCOV - ZMENY A DOPLNKY Č.3 / ROZVOJOVÁ LOKALITA Č.4 - ZMIEŠANÉ ÚZEMIE                    *                  ARCH.EKO, s. r. o / 2019 

 

2.9  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 
 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

 Návrh zmien a doplnkov č.3 rešpektuje aktuálne platnú legislatívu v čase spracovania dokumentácie. 
 
2.10  Návrh na riešenie záujmov štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany  
         a ochrany pred povodňami 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Bez zmien  
 
2.11  Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability/ 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Bez zmien  
(Návrh Zmien a doplnkov č.3 akceptuje návrhy ÚPN obce vo vzťahu k lokalite č.4 s menšími úpravami 
vymedzenia vzhľadom na mapu KN / viď grafická časť Zmien a doplnkov č.3.- výkres č.8)  
 
2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly  a podkapito l  sa dopĺňa text  

2.12.1.  Doprava  

/ Východiskový stav 

/ Širšie dopravné vzťahy a nadradená dopravná infraštruktúra 

Obcou prechádza v tangenciálnej polohe cesta č. II/511 Bajč – Dvory nad Žitavou – Vráble – Zlaté 
Moravce – Veľké Uherce. Z nej sa smerom do centra obce odpája cesta III. triedy č. III/1750 Skýcov – 
Bošany, ktorá prezentuje dopravnú kostru zastavaného územia obce a ktorá zabezpečuje spojenie s 
okolitými obcami Klátovskej doliny – Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves.  

Intenzita dopravy (podľa celoštátneho sčítania dopravy) 

cesta Úsek Druh  
vozidla 

Rok 2015 Rok 2040 

II/511 82458 
Topoľčianky-TN kraj 

T 
O 
M 
S 

382 
1999 

16 
2397 

500 
2739 

22 
3261 

III/1750 83688 
Skýcov – Ješkova Ves 

T 
O 
M 
S 

188 
850 

24 
1065 

239 
1122 

32 
1393 

Zdroj: Sčítanie dopravy, SSC 2015 

 
/ Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 
 
/ Miestne komunikácie  

V dotyku s rozvojovou lokalitou č. 4 vedie cesta II/511 Bajč – Zlaté Moravce – Veľké Uherce, ktorá je 
navrhnutá v zastavanom území na komunikáciu funkčnej triedy B2 kategórie MZ 8,5/40 a mimo 
zastavaného územia obce v kategórii C 9,5/70.  
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Riešená rozvojová lokalita č.4 je dopravne napojená na cestu II/511 navrhovanou komunikáciou 
funkčnej triedy C3 7,5/40, na ktorú je približne v centrálnej polohe lokality kolmo situovaná cesta 
funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,5/30 a následne na ňu  sú kolmo v dvoch polohách situované cesty 
s upokojenou dopravou v kat. D1, ukončené plochou pre otáčanie vozidiel.  

Napojenie miestnej komunikácie na cestu II. triedy bude zrealizované v súlade s príslušnými normami. 
 
/ Statická doprava a zariadenia cestnej dopravy  

Odstavovanie vozidiel v riešenej lokalite je navrhnuté v súlade s STN 736110 Projektovanie miestnych 
komunikácií – 2 miesta pre rodinný dom na vlastnom pozemku stavby. Pre návštevníkov lokality je 
v zmysle normy riešené parkovanie mimo pozemkov RD v rámci verejných priestranstiev, sú navrhnuté 
pozdĺžne odstavné plochy, ako príležitostné odstavné plochy pre návštevníkov zóny - 10 % z potreby 
odstavných plôch pre rodinné domy (pri počte 28 RD to predstavuje potrebu 6 parkovacích miest). 
 
/ Nemotorová doprava  

V návrhu Zmien a doplnkov č.3 sú riešené pešie trasy pozdĺž obslužných komunikácií a samostatné 
pešie prepojenia v šírke  min. 2,5 m (predĺženie komunikácií D1) s vyústením na navrhovanej 
rekreačnej pešej a cyklotrase pozdĺž vodného toku Leveš, v šírke 3 m. Výhľadovo je možné 
pokračovanie trasy východným smerom okrajom výhľadových rozvojových plôch, s jej vyústením na 
značkovanej cyklotrase vedúcej po ceste II. triedy.  
 
/ Osobná hromadná doprava  

Verejná hromadná doprava je zabezpečovaná autobusovou dopravou. Najbližšia autobusová zastávka      
(AZ) vo vzťahu k riešenej lokalite č. 4 je pri vstupe do obce na ceste II/511 Zlaté Moravce – Partizánske.  

Pre riešenú rozvojovú lokalitu č.4 je pešia dostupnosť z AZ vyhovujúca - do 400 m a nie je potrebný 
návrh novej AZ vo vzťahu k aktuálne navrhovanému rozvoju.  
 
/ Dopady dopravy a ich eliminácia 
 
Zóny nepriaznivého vplyvu cestných komunikácií vymedzuje zákon č. 135/1961 Zb.o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 
Zb. ako cestné ochranné pásma. Šírka ochranných pásiem je definovaná mimo sídelného útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce. Pri cestách II. triedy v šírke             
25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.  

Riešená lokalita č.4 v zmysle uvedeného sa nachádza mimo územia ochranného pásma cesty II/511, 
lebo je súčasťou územia obce označeného dopravnou značkou. 
 
/ Ochranné pásma z hľadiska hluku z cestnej dopravy 

Z hľadiska posudzovania hluku je v platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
zo 16. Augusta 2007 č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
prostredí. 

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o prípustných hodnotách určujúcich veličín hluku, infrazvuku a 
vibrácií a požiadavky na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom prostredí sa ustanovujú akčné hodnoty hlukových 
indikátorov pre deň, večer a noc. K posudzovanej lokalite sú rozhodujúce ustanovenia vyhlášky 
549/2007 Z.z., kde sa uvádzajú nasledujúce skutočnosti: 
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- určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku 
LAeq  

- posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou, v prípade 
predikcie hluku je to predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane príslušnej neistoty, 

- prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené v tab.1              
pre príslušné kategórie územia, referenčné časové intervaly a zdroje hluku, 

- ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci prípustné 
hodnoty podľa tab.č.1 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným narastaním dopravy 
nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými opatreniami bez podstatného 
narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota pre kategóriu územia II môže prekročiť 
prípustné hodnoty hluku najviac o 5 dB a pre kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB. 

 
Tab.1 / Prípustné hladiny hluku podľa kategórií 

KKaatteeggóórriiaa  úúzzeemmiiaa  II. - Územie s osobitnou ochranou pred hlukom, napr. kúpeľné miesta, kúpeľné                              
a liečebné areály 

Časový interval        deň  večer  noc 
Prípustná hladina hluku z automobilovej dopravy (dB)    45    45   40 

KKaatteeggóórriiaa  úúzzeemmiiaa  IIII.. - Priestor pred oknami obytných miestností bytových a rodinných domov, priestor 
pred oknami chránených miestností školských budov, zdravotníckych zariadení a iných chránených 
objektov 

Časový interval        deň  večer  noc 
Prípustná hladina hluku z automobilovej dopravy (dB)     50    50   45 

KKaatteeggóórriiaa  úúzzeemmiiaa  IIIIII.. - Územie ako v kategórii II v okolí diaľnic, ciest I.a II. triedy, miestnych komunikácií 
s hromadnou dopravou, železničných dráh a letísk, mestské centrá 

Časový interval        deň  večer  noc 
Prípustná hladina hluku z automobilovej dopravy (dB)     60    60   50 

 
Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná 
hodnota. Referenčné časové intervaly ktoré posudzujeme sú: 

- pre deň od   6:00 do 18:00 h (12 hod), 
- pre noc od 22:00 do   6:00 h (8 hod). 

Výpočet hlukovej záťaže je vypracovaný na základe dopravno-inžinierskych podkladov. 
Pre potreby posudzovania lokality je výhľadové obdobie roku 2040.  

Koeficienty rastu dopravy na cestách 2040 / 2015 (Nitriansky kraj) 

Cesta II. triedy  cesta III. triedy 
Ľahké vozidlá   1,37   1,32 
Ťažké vozidlá    1,31   1,27 

Intenzita dopravy (podľa celoštátneho sčítania dopravy r. 2015) 
cesta Úsek Druh vozidla Rok 2015 Rok 2040 

II/511 82458 
Topoľčianky-TN kraj 

T 
O 
M 
S 

382 
1999 

16 
2397 

500 
2739 

22 
3261 

III/1750 83688 
Skýcov – Ješkova Ves 

T 
O 
M 
S 

188 
850 
24 

1065 

239 
1122 

32 
1393 
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Základné pojmy pri výpočte: 

S - celoročná priemerná celodenná intenzita, počet všetkých skutočných vozidiel za 24h 
Sd - celoročná priemerná denná intenzita, počet všetkých skutočných vozidiel od 6-22h 

Hodnoty Sd sa určia takto: 

Sd = 0,90.S – diaľničné ťahy, 
Sd = 0,93.S – hospodársky a zmiešaný charakter prevádzky v extraviláne, 
Sd = 0,96.S – hospodársky a zmiešaný charakter prevádzky v intraviláne, 
Sd = 0,97.S – rekreačný charakter prevádzky. 
Sn - celoročná priemerná nočná intenzita, počet všetkých skutočných vozidiel od 22-6 h, 
Sn = S - Sd 
nd - priemerná denná hodinová intenzita všetkých skutočných vozidiel od 6-22 h 
nd = 1/16× Sd 

nn - priemerná nočná hodinová intenzita všetkých skutočných vozidiel od 22-6 h 
n n= 1/8×Sn 

Nd - % podiel nákladných automobilov a autobusov v dopravnom prúde od 6-22 h, 
Nn - % podiel nákladných automobilov a autobusov v dopravnom prúde od 22-6 h. 

Pre výpočet LAeq sa stanovia hodnoty Nn v závislosti na percentuálnom podiele nákladných automobilov 
To v celkovom súčte (24 hodinové intenzity) nasledovne: 

To <= 15% je Nn = 0,3.Nd 
15 < To <= 25% je Nn = 0,5.Nd 
25 < To <= 50% je Nn = 0,6.Nd 
To > 50% je Nn = 0,7.Nd 

Algoritmus výpočtu hluku z cestnej dopravy 

Hodnota F1 v dennej dobe sa stanoví podľa vzťahu:  F1 = nOAd . FvOA . 10Loa/10 + nNAd . FvNA . 10LNa/10 

Hodnota F1 v nočnej dobe sa stanoví podľa vzťahu:  F1 = nOAn . FvOA . 10Loa/10 + nNAn . FvNA . 10LNa/10´ 

Hluk – denná doba  

X  = F1 . F2 . F3 
F2  = závisí od sklonu nivelety 
F3  = závisí od povrchu vozovky 
Yd  = 10. Log X – 10,1  

Hluk – nočná doba  

Yn = 10. Log X – 10,1  

Rok 2040 

Cesta II/511 III/1750 

Úsek 82458 83688 
Sd 3032,7 1295,5 

Sn 237,3 97,5 

nd 189,54 80,97 

nn 29,66 12,18 

Nd 15,93 % 15,17 % 

Nn 7,96 % 8,57 % 

Yd 64,29 60,89 

Yn 56,06 52,67 

Izofóna 60 dB(A) deň 9,0 m pohltivý terén 6,5 m odrazivý terén 

Izofóna 50 dB(A) deň 60 m pohltivý terén 72 m odrazivý terén 

Izofóna 60 dB(A) noc - - 

Izofóna 50 dB(A) noc 10 m pohltivý terén 10,5 m odrazivý terén 
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RRiieeššeennéé  úúzzeemmiiee  ÚÚPPNN  oobbccee  SSkkýýccoovv  --  ZZmmeennyy  aa  ddooppllnnkkyy  čč..33  --  llookkaalliittaa  čč..44  zz  hhľľaaddiisskkaa  hhlluukkuu  zz  aauuttoommoobbiilloovveejj  

ddoopprraavvyy  ppaattrríí  ddoo  kkaatteeggóórriiee  úúzzeemmiiaa  IIIIII  --  ÚÚzzeemmiiee  aakkoo  vv  kkaatteeggóórriiii  IIII  vv  ookkoollíí  cceessttyy  IIII..  ttrriieeddyy,,  ss  pprrííppuussttnnýýmmii  

hhllaaddiinnaammii  hhlluukkuu  ppooddľľaa  ččaassoovvýýcchh  iinntteerrvvaalloovv  nnaasslleeddoovvnnee  ::  

  6600  ddBB((AA))  //  ddeeňň  aa  vveeččeerr    ((9,0 m pohltivý terén - od kraja jazdného pruhu)  

  5500  ddBB((AA))))  //  nnoocc      ((60,0 m pohltivý terén - od kraja jazdného pruhu)  
 

 
2.12.2 Vodné hospodárstvo 
 
/ Zásobovanie pitnou vodou 

/ Východiskový stav 

V obci je vybudovaný verejný vodovod v majetku a správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, 
a.s. OZ Nitra, stredisko Zlaté Moravce.  

Podľa poskytnutých podkladov správcu vodovodu bolo v roku 2018 : 

- na verejný vodovod napojených 951 obyvateľov, 
- voda určená na realizáciu : 31 904 m3.rok-1,  ( 87,41 m3.d-1, 91,9 l.os-1.d-1) 
- voda fakturovaná celkom : 30 183,19 m3.r-1, ( 82,69 m3.d-1, 86,95 l.os-1.d-1) 

- z toho obyvatelia :   29 030,35 m3.r-1, ( 79,53 m3.d-1, 83,63 l.os-1.d-1) 
-                ostatní  :     1 152,84 m3.r-1, ( 4,52 m3.d-1, 4,85 l.os-1.d-1) 

- špecifická potreba vody :          34,00 m3.os-1.r-1, 
- spotreba vody : 83,63 l.os-1.d-1  

Pitnou vodou z verejného vodovodu nebola zásobovaná výroba a poľnohospodárstvo. 

Vodné zdroje :  
- Horná studňa, povolený odber 0,8 l.s-1, min. 0,56 l.s-1, max. 1,37 l.-1 
- V46, min. 0,7 l.s-1 
- HSK-1, povolený odber 1,2 l.s-1 

Verejný vodovod v obci pozostáva z 2 tlakových pásiem. Akumulácia vody pre : 
- I. tlakové pásmo je vo VDJ Rakyta s objemom 150 m3, kótami hladín 450,60/448,45 m n. m. a vo 

VDJ Smrečina s objemom 60 m3, kótami hladín 450,55/448,45 m n. m. 
- II. tlakové pásmo je vo VDJ Horný s objemom 30 m3, kótami hladín 485,00/483,00 m n. m.   

NNaavvrrhhoovvaannáá  rroozzvvoojjoovváá  llookkaalliittaa  čč..44  ssppaaddáá  ddoo  II..  ttllaakkoovvééhhoo  ppáássmmaa  vveerreejjnnééhhoo  vvooddoovvoodduu..  
/ Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 

ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 z hľadiska zásobovania pitnou vodou : 
- rieši rozšírenie rozvodnej siete vereného vodovodu do rozvojovej lokality č.4, lokalizovanej mimo 

zastavaného územia obce k 1.1.1990, napájacie miesta : vetva „2-1“ DN 100 na ulici Konopniská 
a vetva „4“ DN 100 na Hlavnej ulici, 

- navrhuje zokruhovanú rozvodnú vodovodnú sieť DN 110, 
- rešpektuje koncepciu ÚPN obce Skýcov – zokruhovanie rozvodnej siete verejného vodovodu. 

 Potreba pitnej vody pre rozvojovú lokalitu č.4 

Na verejný vodovod bude napojených 70 obyvateľov. 

Priemerná denná potreba : 40 obyvateľov x 100 l.os-1.d-1 = 7,00 m3.d-1 = 0,08 l.s-1 
Maximálna denná potreba : 7,00 m3.d-1 x 1,6  =  11,2 m3.d-1 = 0,13 l.s-1 
Maximálna hodinová potreba : 0,13 l.s-1 x 1,8  = 0,23 l.s-1 

 Posúdenie verejného vodovodu obce 

NNaa  vveerreejjnnýý  vvooddoovvoodd  bbuuddee  nnaappoojjeennýýcchh  ::  995511  ++  7700  ssppoolluu  11  002211  oobbyyvvaatteeľľoovv  
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Priemerná denná potreba :  
- obec Skýcov (2018) : 87,41 m3.d-1 
- lokalita č.4                    7,00 m3.d-1 
      spolu                          94,41 m3.d-1 

Maximálna denná potreba : 94,41 m3.d-1 x 1,6 =  151,06 m3.d-1 =  1,75 l.s-1   
Maximálna hodinová potreba : 1,75 l.s-1 x 1,8  = 3,15 l.s-1 

VVeerreejjnnýý  vvooddoovvoodd  vv  oobbccii  kkaappaacciittnnee  vvyyhhoovvuujjee  ,,  vvrrááttaannee  rroozzvvoojjaa  llookkaalliittyy  čč..44..  
 
/ Odvádzanie odpadových vôd 

/Východiskový stav 

V obci Skýcov sa realizuje delený systém odpadových vôd. 
Splaškové odpadové vody sú odvádzané verejnou splaškovou kanalizáciou vo vlastníctve obce                   
a v správe Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Nitra, stredisko Zlaté Moravce.  
Splaškové odpadové vody sú čistené vo vegetačnej čistiarni s kapacitou 1 100 EO. Recipientom je 
vodný tok Leveš. 
Na verejnú splaškovú kanalizáciu je napojených 854 obyvateľov.  
Navrhovaná rozvojová lokalita č.4 sa nachádza prevažne mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990.  
 
/ Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 

ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 z hľadiska odvádzania odpadových vôd : 
- rešpektuje delený systém odvádzania odpadových vôd, 
- rešpektuje v ÚPN obce Skýcov navrhovanú koncepciu odvádzania odpadových vôd,  
- navrhovaný hlavný zberač je trasovaný pozdĺž hranice pobrežných pozemkov vodohospodársky 

významného vodného toku Leveš (10 m od brehovej čiary), na jestvujúcu kanalizáciu bude 
napojený na Hlavnej ulici,  

- rieši rozšírenie splaškovej kanalizácie do rozvojovej lokality č.4  
- navrhuje individuálnu akumuláciu zrážkových vôd zo striech na vlastných pozemkoch, 
- navrhuje odvádzanie zrážkových vôd z komunikácií do vsakovacích zariadení, 
- v prípade absencie plôch vhodných na vsakovanie navrhuje čiastočné zaústenie do vodného toku 

Leveš. 

- Množstvo splaškových vôd v lokalite územného rozvoja č.4 

Na verejnú splaškovú kanalizáciu bude napojených 70 obyvateľov. 
Priemerný denný prietok Q24 : 40 obyvateľov x 100 l.os-1.d-1 = 0,08 l.s-1 
Najväčší prietok Qh max : 0,08 l.s-1 x 6,3  =  0,50 l.s-1 
Najmenší prietok Qh min : 0,08 l.s-1 x 0,0  = 0,00 l.s-1 
Počet EO : 70  
 
 Posúdenie verejnej kanalizácie a ČOV  

Na verejnú kanalizáciu bude napojených : 854 + 70 spolu 924 obyvateľov 

Priemerný denný prietok Q24 :   
- obec Skýcov (2018) :  1,01 l.s-1  
- lokalita č.4                    0,08 l.s-1 
      spolu                           1,09 l.s-1 
Najväčší prietok Qh max : 1,09 l.s-1 x 3,0 =  3,27 l.s-1   
Najmenší prietok Qh min : 1,09 l.s-1 x 0,6  = 0,65 l.s-1 

VVeerreejjnnáá  ssppllaašškkoovváá  kkaannaalliizzáácciiaa  vv  oobbccii  kkaappaacciittnnee  vvyyhhoovvuujjee..  KKaappaacciittaa  ČČOOVV  pprrii  nnáárraassttee  7700  eekkvviivvaalleennttnnýýcchh  

oobbyyvvaatteeľľoovv  ((EEOO))  vvyyhhoovvuujjee..    
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Návrhy vodného hospodárstva v zmysle ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 prezentuje výkres č.6 
/ Výkres riešenia verejného technického vybavenia TI / priesvitka 
 
/ Vodné toky 

/Východiskový stav 

Navrhovaná rozvojová lokalita č.4 je situovaná na ľavom brehu vodného toku Leveš. 
 
/ Návrh ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 

ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 z hľadiska vodných tokov : 

- rešpektuje vodohospodársky významný vodný tok Leveš a jeho ochranné pásmo 10 m od jeho 
ľavostrannej brehovej čiary, 

- navrhuje križovať potok vodovodným potrubím DN 100, predĺžením z ulice Konopniská 
 
 
2.12.3  Energetika  
  
Zásobovanie elektrickou energiou 

Na konci podkapi to ly sa dopĺňa text  

Pre zásobovanie lokality č. 4 elektrickou energiou je potrebné zriadiť novú trafostanicu – TS s výkonom 
250 kVA. V Návrhu je lokalizovaná v závere novej prístupovej komunikácie pred potokom Leveš - vľavo. 
Navrhovaná VN káblová prípojka pre TS je napojená podzemným káblom VN na existujúcu nadzemnú 
sieť VN 22 kV. 

/ Rozvody NN  

Na konci podkapi to ly sa dopĺňa text  

Podrobné zhodnotenie a technické podmienky NN prípojok budú určené správcom siete a budú  
detailne riešené v úrovni  nadväznej projektovej dokumentácii. 
 
/ Verejné osvetlenie  

Na konci podkapi to ly sa dopĺňa text  

Spôsob osvetlenia verejných priestorov v rámci riešenej  lokality č.4 musí byť riešený v súlade 
s aktuálne platnou STN. Rozvod verejného osvetlenia musí byť káblový uložený v zemi.  

Pri realizácii je nutné rešpektovať ochranné pásma elektrických zariadení v zmysle zákona o energetike 
č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov príslušných 
noriem STN. 
 
/ Zásobovanie plynom 

Na konci podkapi to ly sa dopĺňa text  

Rozvojová lokalita č.4 bude napojená na STL plynovod samostatnou prípojkou napojenou na STL 
plynovod situovaný v krajnici vozovky cesty II/ 511. Dimenzia prípojky bude stanovená v podrobnejšej 
projektovej dokumentácii.  

V návrhu sa uvažuje s využitím plynu aj na vykurovanie, varenie a na prípravu teplej úžitkovej vody.                 

Pri výstavbe je nutné rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma plynovodu dané Zákonom 
o energetike č. 251/2012 Z.z. a predpisom TPP 906 01.   
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/ Zásobovanie teplom 

Na konci podkapi to ly sa dopĺňa text  

Vzhľadom na aktuálny vývoj cien technológií a jednotlivých energetických zdrojov je predpoklad,                 
že časť objektov bude napojených z pohľadu výroby tepla na elektrickú energiu, biomasu, alebo iný 
zdroj tepla. Odporúčame uplatňovať osadenie alternatívnych zdrojov energií, zariadení na biomasu 
a zariadení zohľadňujúcich trvalo udržateľný rozvoj. 
 
Elektrické komunikačné siete 

Na konci podkapi to ly sa dopĺňa text  

Vzhľadom na stále aktuálnejšiu situáciu v obci so zvýšeným nárastom odpájania telefónnych staníc            
návrh Zmien a doplnkov č.3 neuvažuje so 100% telefonizáciou v zmysle pôvodného ÚPN obce pre novú 
rozvojovú lokalitu č.4 - návrh 1TS na 1 b.j. 

Pre rozvojovú lokalitu č.4 je navrhnutá možnosť pripojenia na elektronické komunikačné siete (EKS) 
rôznych poskytovateľov hlasových, dátových a obrazových elektronických komunikačných služieb.     
Bude vhodné preferovať univerzálne, komplexné komunikačné siete na báze optických technológií a 
také priestorovo technické riešenia, ktoré minimálne zvyšujú nároky na nové stavebné plochy.  

Pri výstavbe je nutné rešpektovať telekomunikačné vedenia a zariadenia a ich ochranné pásma 
v zmysle § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.  
 
 
2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 

 / ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 / rozvojová lokalita č.4  

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

/ Skládky 
(zdroj: ŠGÚDŠ – Mapa skládok) 

V rámci riešeného ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 a ani v kontakte s ním nie sú evidované 
žiadne prevádzkované skládky a ani skládky s ukončenou prevádzkou.  

/ Environmentálne záťaže evidované  
 (zdroj: Informačný systém environmentálnych záťaží – údaj k 9.12.2019):   

Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

Názov EZ:   ZM (004) / Skýcov - ČS PHM Slovnaft 
Názov lokality:   ČS PHM Slovnaft 
Druh činnosti:   čerpacia stanica PHM 
Stupeň priority:   v registri nie je uvedené 
Registrovaná ako:  C Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti 
ďalšieho využitia územia. 

/ Radónové riziko 
(zdroj: ŠGÚDŠ - Mapa prírodnej rádioaktivity )   

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika (vid výkres č.1 - Širšie vzťahy). 
Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

 Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia 
výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom 
stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore            
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a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho 
žiarenia. 

/ Náchylnosť územia na svahové pohyby - zosuvy  
 (zdroj: ŠGÚD – Atlas máp stability svahov SR – Mapa náchylnosti územia na svahové pohyby) 

Riešené územie ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3, ako aj celé katastrálne územie obce Skýcov 
spadá z hľadiska náchylnosti na svahové pohyby do rajónu stabilných území s označením: 

II..  --  RRaajjóónn  ssttaabbiillnnýýcchh  úúzzeemmíí    

/ Geotermálna energia 
(zdroj: ŠGÚD – Atlas geotermálnej energie) 
 
Riešené územie ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3. z hľadiska Geotermálnej energie patrí             
do územia:  

- s priemernou ročnou teplotou vzduchu 7°C  
- do oblasti Vnútorné Karpaty - geologické zloženie - tatrikum 

 Pre riešené územie z hľadiska geotermálnej energie podľa úrovne pod povrchom v m platí:  
- 1000m: Geológia - kryštalické bridlice, granitoidy_tatrikum, Teplota  30 - 40 °C 
- 2000m: Geológia - kryštalické bridlice, granitoidy_tatrikum, Teplota  70 - 80 °C 
- 3000m: Geológia - kryštalické bridlice, granitoidy_tatrikum, Teplota 100 -110 °C 
- 4000m: Geológia - kryštalické bridlice, granitoidy_tatrikum, Teplota 130 -140 °C 
- 5000m: Geológia - kryštalické bridlice, granitoidy_tatrikum, Teplota 150 -160 °C 

V rámci riešeného územia nie sú evidované žiadne geotermálne vrty.  

Pre prípadný potenciálny záujem o realizáciu vrtov na území obce je dôležitá pri rozhodovaní základná 
informácia a to, že pre vykurovanie budov alebo na rekreačné účely postačuje geotermálna voda                        
aj s teplotou nižšou ako 100°C, avšak pre efektívnu výrobu elektrickej energie musí byť teplota vyššia 
ako 100°C, čo na k.ú. obce Skýcov prezentuje geotermálne vody v hĺbke min. 3000m pod povrchom.  

/ Stratégia adaptácie na nepriaznivé zmeny klímy 

Na území obce je potrebné priebežne zabezpečiť uplatnenie realizovania adaptačných opatrení             
v zmysle Stratégie adaptácie na nepriaznivé zmeny klímy / Navrhované adaptačné opatrenia pre 
územie samospráv / Schválené uznesením vlády SR č. 478/2018 (podrobná špecifikácia viď. záväzná 
časť ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3). 
 
2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a 

dobývacích priestorov  

Bez zmien 

(Oproti platnej ÚPD nedošlo k zmenám vo vymedzení a vyznačení prieskumných území, chránených 
ložiskových území, dobývacích priestorov) 
 
2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 

Bez zmien  

(V súvislosti so zmenami a doplnkami č.3 nie je potrebné vymedziť nové plochy vyžadujúce zvýšenú 
ochranu) 
 
 

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-17078?prefixFile=u_
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2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske 
účely 

Na konci kap ito ly sa dopĺňa text  

 
Zhodnotenie a zdôvodnenie  

Predmetom ÚPN obce Skýcov – Zmeny a doplnky č.3 z hľadiska poľnohospodárskej pôdy a jej záberov 
je aktualizovanie vyhodnotenia záberu PP pre rozvojovú lokalitu č. 4., na ktorú už bol v minulosti 
udelený súhlas  na záber PP v pôvodnom ÚPN obce Skýcov (r.2009). Vzhľadom na v súčasnosti platnú 
legislatívu (predovšetkým zmenu štátom určených chránených BPEJ) a tiež vzhľadom na čiastočne 
upravené vymedzenie lokality s ohľadom na pripravovanú reparceláciu pozemkov bolo potrebné záber 
PP pre riešenú lokalitu č.4 posúdiť a nanovo vyhodnotiť. Dôvodom pre aktualizovanie záberu PP je 
okrem uvedeného aj potrebné preukázanie súladu  vymedzenia lokality č.4 v  ÚPN obce so  zahájeným 
vypracovaním projektu jednoduchých pozemkových úprav pre danú lokalitu (ďalej len PJPÚ)                           
/ požiadavka súladu vyplýva zo Zákon SNR č.330/1991 zb.      

Celková výmera lokality s už udeleným súhlasom na záber PP (§13) zostáva nezmenená = 3,24 ha.                   

Spresňuje sa len jej vymedzenie a čiastkové výmery záberov v zast. úz. a mimo z.ú. obce k 1.1. 1990. 

Podľa aktuálne platnej legislatívy - zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov - Zákon č. 57/2013 Z. z. a Nariadenia vlády SR k predmetnému zákonu                     
č. 58/2013 Z. z. v Zmenách a doplnkoch č.3 riešená rozvojová lokalita č.4 - kód BPEJ 0872212 nespadá 
pod ochranu poľnohospodárskej pôdy  (viď tab. - Zoznam najkvalitnejšej pôdy na k. ú. obce Skýcov). 
 
 
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. (účinnosť od 1. apríla 2013) / aktuálny výber pre k.ú. obce Skýcov 

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území obce Skýcov  
podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) 

Kód  KÚ   Názov KÚ Kód BPEJ (chránená) 

855901 Skýcov 0711002, 0760202, 0760212, 0760232, 0763202, 0763232, 
0765432, 0860002, 0865242 

 
 
Charakteristika navrhovanej lokality  

Rozvojová lokalita č. 4   

 Situovanie lokality: Juhovýchodná časť k.ú obce, medzi cestou II/511, bývalým areálom PD a 
potokom Leveš, z väčšej časti mimo zastavaného územia obce k 1.1.1990 v jeho priamom kontakte 
prevažne na poľnohospodárskej  pôde  

 Funkcia / druh výstavby:  
Zmiešaná funkcia - bývanie (v rodinných domoch) a občianska vybavenosť 

 Výmera lokality:  3,54 ha  
 Záber PP:   3,24 ha        
 Druh pozemku (KN-C): orná pôda (3,24 ha), ostatné plochy (0,30 ha)  
 BPEJ / skupina kvality: 0872212 / 7- nie je chránená  
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Prehľad o štruktúre poľnohospodárskej pôdy v rámci rozvojovej lokality č.4  
s návrhom využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely 

 (v zastavanom území a mimo z. ú.  k 1.1.1990) 
 
Lok. Kat. Funkčné Výmera Predpoklad výmery záberu PP Užív. Vybud.  Čas. Iná 

číslo Úz. využitie 
 

lokality 
v ha 

/celkom 

spolu  
v ha 

BPEJ  
/ sk. kv. 

Z toho výmera 
v ha 

poľn. 
pôdy 

Hydrom. 
Zariad. 

etapa  Inform. 

 mimo  
z. ú 

v 
z. u. 

 
4 

 
Skýcov 

Bývanie 
+ OV     

/zmiešaná 
funkcia 

 
3,54 

 
3,24 

 
0872212 

/ 7 
 

 
3,03 

 

 
0,21 

 

AGROK,        

spol. s r.o. 

 

 
nie 

 
návrh 

zvyšok  
= zastav.         
a ost. pl. 
/ 0,30 ha 

  
 
2.17  Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, 

sociálnych a územnotechnických dôsledkov 
 
Bez zmien  
(Zmeny a doplnky č.3 nevyvolajú environmentálne, ekonomické, sociálne, územnotechnické dôsledky) 
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3 .   Z á v ä z n á  č a s ť  r i e š e n i a  p r e  Ú P N  o b c e  S k ý c o v  -  Z m e n y  a  d o p l n k y  č . 3  

 / Úplné znenie 
 
* Vysvetlivky :  

obyčajný text  = pôvodné znenie ÚPD / ÚPN obce Skýcov v rozsahu Zmien a doplnkov (č.1.,2) 
podčiarknutie  = doplnené, upravené, nahrádzajúce texty - Zmeny a doplnky č.3 
prečiarknutie  = vypustený text - neaktuálne textové časti  

 
Obec Skýcov ako orgán územného plánovania podľa § 16, ods. 2 a ako obstarávateľ ÚPD podľa § 18, 
ods. 4, v zmysle zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon)                 
v úplnom znení  zák. č. 237 / 2000 Z.z., podľa § 13 Určuje tieto zásady a regulatívy priestorového 
usporiadania a funkčného využívania územia obce Skýcov. 

 
 

Obsah záväznej časti / textová časť :   

  
 zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (vrátane určenia 

prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a 
intenzity ich využitia)  

 zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia  
 zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia  
 zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia  
 zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt  
 zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných 

zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability  
 vymedzenie zastavaného územia obce  
 vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov  
 zoznam verejnoprospešných stavieb a vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na 

vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny  
 určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny   

 
Z grafickej časti sú súčasťou záväznej časti výkres č. 4 Schéma záväzných častí riešenia a 
verejnoprospešných stavieb a výkres č. 2 Komplexný priestorového usporiadania a funkčného využitia 
územia, kde sú vymedzené krajinnoekologické komplexy mimo zastavaného územia. 
Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú 
charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Z grafickej časti ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 sú súčasťou záväznej časti výkresy: 

2. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia - k.ú.  
3. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia    
4. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb     
5. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia       
6. Výkres riešenia verejného technického vybavenia       
7. Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely    
8. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny        
 
Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú 
charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie. 
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3.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
 
Zásady organizácie územia z hľadiska priestorového usporiadania  

 architektonicko-urbanisticky dotvoriť centrálnu časť obce, vymedzenú v rozsahu regulačného 
bloku „reg 1“ 

 zachovať charakter pôvodnej zástavby – ulicovky v rámci regulačného bloku „reg 2“  
 rešpektovať hlavnú kompozičnú os a nové ulice v rozvojových plochách 1, 2, 3, 4 zakladať 

paralelne s hlavnou kompozičnou osou  
 rešpektovať prírodné prvky ako determinanty plošného rozvoja – lesné porasty, vodné toky, 

konfiguráciu terénu a podporiť ich prirodzené priestorové pôsobenie  
 podporiť kompaktný tvar pôdorysu obce doplnením urbanistickej štruktúry medzi ulicami 

Partizánska a Školská  
 vytvoriť kontinuálny uličný priestor zástavbou na voľných prielukách, najmä na uliciach Pod 

vŕškami a Mierová  
 revitalizovať schátrané výrobné areály, predovšetkým areál bývalého poľnohospodárskeho 

družstva  
 dodržiavať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia podľa 

vymedzených regulačných celkov (regulačnými celkami sa v ďalšom texte rozumejú plochy so 
špecifickou reguláciou v existujúcom zastavanom území, rozvojové plochy pre novú výstavbu a 
krajinnoekologické komplexy mimo zastavaného územia a bez predpokladu lokalizácie 
výstavby) 

 rozšíriť zastavané územie obce podľa navrhovanej hranice zastavaného územia, vyznačenej v 
grafickej časti a definovanej v kap. 3.7 záväznej časti  

 rezervovať integrované koridory pre líniové stavby komunikácií a technickej infraštruktúry podľa 
zásad uvedených v kap. 3.3 a 3.4 

 
Zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia  

 pri rozvíjaní jednotlivých urbanistických funkcií rešpektovať determinanty prírodného charakteru  
 aktivity nepoľnohospodárskej (priemyselnej) výroby rozvíjať v existujúcich výrobných areáloch, 

za predpokladu ich revitalizácie a intenzifikácie  
 nové obytné ulice vytvoriť na disponibilných plochách nadmerných záhrad a v bezprostrednej 

nadväznosti na existujúce zastavané územie obce  
 nové obytné ulice v rámci rozvojovej lokality č.4 založiť čo najefektívnejšie vo vzťahu k návrhu 

vyžitia lokality, optimálne vo väzbe na súčasnú dopravnú infraštruktúru   
 lokality novej bytovej výstavby rovnomerne rozložiť v rámci obce  
 dobudovať športový areál o nové ihriská a amfiteáter v rozsahu existujúceho areálu  
 vytvoriť jazdecký areál z areálu strelnice a ubytovne Breziny východne od obce  
 dobudovať motokrosový areál a ďalej ho nerozširovať nad stanovený maximálny územný 

rozsah  
 vo voľnej krajine počítať s rekreačnými aktivitami formou pešej turistiky a cykloturistiky  
 rezervovať výhľadové plochy pre individuálnu rekreáciu (chaty) v lokalite Vápenný vrch a 

Vápenice  
 
Regulatívy priestorového usporiadania 

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa 
vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej 
zástavby. 

Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby sú definované nasledujúce regulatívy: 
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Maximálny počet podlaží 

Regulatív určuje maximálny počet nadzemných (resp. podzemných) podlaží a ich výškový ekvivalent v 
metroch (počíta sa výška nadzemnej časti objektu bez strechy a bez podkrovia, t.j. výška po strešnú 
rímsu). Maximálny počet podlaží je stanovený nasledovne:  

 2 nadzemné podlažia (= 7 m) pre územie regulačného bloku „reg2“  
 3 nadzemné podlažia + podkrovie (= 10 m) pre celé existujúce zastavané územie a nové 

rozvojové plochy, okrem regulačného bloku „reg2“ 

Poznámka:  
Maximálna výška objektov neplatí pre technické vybavenie (stožiare vysielačov a pod.) umiestňované 
mimo zastavaného územia a plôch určených pre výstavbu. 

Intenzita využitia plôch  

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k 
ploche pozemku x 100). Záväzný regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený pre všetky 
plochy s predpokladom lokalizácie zástavby jednotne:  

 40%  

Regulatív minimálnej intenzity využitia plôch nie je stanovený. Pre efektívne využitie územia a kvalitnej 
ornej pôdy sa však odporúča, aby nebol nižší ako 15%. 

Podiel nespevnených plôch 

Podiel nespevnených plôch je vyjadrený ako podiel nespevnenej plochy a plochy pozemku, násobený 
číslom 100. Nespevnenou plochou sa rozumie zatrávnená plocha alebo záhrada, chodníky a odstavné 
plochy pokryté štrkom, pieskom alebo zatrávňovacími tvárnicami. Minimálny podiel nespevnených plôch 
je určený len pre plochy s hlavnou funkciou bývanie – jednotne:  

 30% 

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi 

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne 
odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú záväzne stanovené v § 6 tejto vyhlášky. 

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu 

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu, t.j. plochy na ktorých nie je prípustná výstavba a plochy, alebo na 
ktorých je výstavba obmedzená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem, sú vymedzené 
nasledujúce:  

 plochy v ochranných a bezpečnostných pásmach stavieb technickej infraštruktúry, najmä 
elektroenergetických vzdušných vedení a vysokotlakového plynovodu  

 plochy v ochranných pásmach ciest II. triedy a III. triedy (mimo dopravnej značky označujúcej 
začiatok a koniec sídla)  

 plochy v ochrannom pásme cintorínov a čistiarne odpadových vôd  
 plochy verejnej a vyhradenej zelene (existujúce + navrhované)  
 objekty chránené podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu  
 poddolované územie  
 vodné toky a ich ochranné pásma 
 plochy v pásmach s nadmerným hlukom z cestnej dopravy  

 
Plochy s obmedzeniami pre výstavbu sú vymedzené vo výkrese „Komplexný výkres ...“. 

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu sú vymedzené v grafickej časti ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3.  
(výkresy: 2,3,4,5,6,7,8 - priesvitky) 
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Regulatívy funkčného využitia územia  

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou je hlavná 
funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia a negatívne 
vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Regulatívy sa vzťahujú na nové rozvojové 
plochy vyznačené v grafickej časti a existujúce zastavané plochy (pre prípady dostavby a zmien 
funkčného využitia objektov alebo areálov). Jednotlivé plochy sú priradené k tzv. funkčným územným 
zónam (obytné / zmiešané / výrobné / rekreačné územie). 

Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy  

Rozvojové plochy č. 1, 2, 5 

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 obytné územie  

Hlavná funkcia:  

 bývanie v rodinných domoch  

Prípustné doplnkové funkčné využitie:  

 bývanie v bytových domoch  
 základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)  
 nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky) v 

rámci rodinných domov  
 verejná zeleň 
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

Neprípustné funkčné využitie:  

 priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)  
 plochy skladov a logistiky  

Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 75%  
 

Rozvojové plochy č. 3, 6 

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 obytné územie  

Hlavná funkcia:  

 bývanie v rodinných domoch  

Prípustné doplnkové funkčné využitie:  

 bývanie v bytových domoch  
 základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)  
 nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky) v 

rámci rodinných domov 
 verejná zeleň  
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  

Neprípustné funkčné využitie:  

 priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)  
 plochy skladov a logistiky  

Podiel hlavnej funkcie:  
 minimálne 75%  
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Rozvojová plocha lokalita č. 4 

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  
 zmiešané územie  

Hlavné funkcie:   

 bývanie v rodinných domoch  
 občianska vybavenosť    

 

PPrrííppuussttnnéé  aa  nneepprrííppuussttnnéé  ddooppllnnkkoovvéé  ffuunnkkččnnéé  vvyyuužžiittiiee  pprree  jjeeddnnoottlliivvéé  hhllaavvnnéé  ffuunnkkcciiee::    

 bývanie v rodinných domoch  

Prípustné doplnkové funkčné využitie: 

 základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)  

 nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)                
v rámci rodinných domov  

 verejná zeleň 
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia 

 Neprípustné funkčné využitie:  

 priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)  

 plochy skladov a logistiky  

Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 75%  

Prípustné doplnkové funkčné využitie pre hlavnú funkciu: 

 občianska vybavenosť (OV) 

 občianska vybavenosť nadlokálneho významu (čerpacia stanica pohonných hmôt, prechodné 
ubytovanie, spoločné stravovanie, maloobchodné zariadenia) 

 bývanie v bytových domoch (rodinných domoch) 
 nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky)            

v rámci rodinných domov  
 verejná zeleň  
 odstavné plochy 
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  

Neprípustné funkčné využitie:  

 priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)  
 plochy skladov a logistiky 

Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 50%  
 
Rozvojová plocha č. 7 

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 obytné územie  

Hlavná funkcia:  

 cintorín  

Neprípustné funkčné využitie:  

 všetky ostatné funkcie okrem hlavnej funkcie  
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Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu  

Existujúce obytné územie  

Vymedzenie:  
 existujúca obytná zástavba obce, s výnimkou regulačných blokov so špecifickou reguláciou – 

reg 1 až reg 4 

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 obytné územie  

Hlavná funkcia:  

 bývanie v rodinných a bytových domoch  

Prípustné doplnkové funkčné využitie:  

 základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)  
 plochy športu 
 verejná zeleň  
 vyhradená zeleň, cintorín  
 plochy skladov a logistiky  
 trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia, vodný tok  

Neprípustné funkčné využitie:  

 nepoľnohospodárska a živočíšna výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi (okrem drobnochovu 
do 1 veľkej dobytčej jednotky)  

 skladové plochy a plochy technických zariadení (okrem nevyhnutného vybavenia)  

Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 75%  

Ďalšie ustanovenia:  

 zachovanie plôch verejnej a vyhradenej zelene, cintorína v pôvodnom rozsahu 
 
Regulačný blok 1 (reg 1) = Centrálna zóna obce 

Vymedzenie:  

 polyfunkčná centrálna zóna obce  

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 zmiešané územie 

Hlavná funkcia:  

 občianska vybavenosť  

Prípustné doplnkové funkčné využitie:  

 šport a rekreácia  
 bývanie  
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  
 odstavné plochy  
 nepoľnohospodárska výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov so zastavanou plochou               

do 200 m  2 (remeselné prevádzky) 

Neprípustné funkčné využitie: 

 priemyselná výroba  
 plochy skladov a logistiky  
 živočíšna výroba (vrátane drobnochovu)  
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Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 75% 
 
Regulačný blok 2 (reg 2) = územie s tradičnou zástavbou 

Vymedzenie:  

 tradičná zástavba obce od kostola po centrum obce, na ul. Partizánska a Hlavná  

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 obytné územie  

Hlavná funkcia:  

 bývanie  

Prípustné doplnkové funkčné využitie:  

 základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)  
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  
 zariadenia na zber, zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadu miestneho významu  
 odstavné plochy  

Neprípustné funkčné využitie:  

 výroba akéhokoľvek druhu (okrem drobnochovu do 1 veľkej dobytčej jednotky)  
 plochy skladov a logistiky  

Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 75%  

Ďalšie ustanovenia:  

 zachovanie stavebnej čiary a výškovej úrovne pôvodných objektov 
 
Regulačný blok 3 (reg 3) = existujúce výrobné územie 

Vymedzenie:  

 existujúce výrobné areály býv. Kovoplastu a družstva  

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 výrobné územie  

Hlavná funkcia:  

 nepoľnohospodárska výroba  

Prípustné doplnkové funkčné využitie: 

 poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby  
 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  
 plochy skladov, logistiky a plochy technických zariadení  
 občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)  
 odstavné plochy  

Neprípustné funkčné využitie:  

 bývanie  
 priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie  

Podiel hlavnej funkcie:  

 minimálne 50% 
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Regulačný blok 4 (reg 4) = existujúce rekreačné územie 

Vymedzenie:  

 areál turistickej ubytovne Breziny a strelnice  

Priradenie k funkčnej územnej zóne:  

 rekreačné územie  

Hlavná funkcia:  

 rekreácia (agroturistika)  

Prípustné doplnkové funkčné využitie:  

 príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia  
 chov hospodárskych zvierat (okrem veľkochovu)  
 prevádzky služieb – prechodné ubytovanie, spoločné stravovanie  
 záhrady, trvalé trávne porasty, lesné porasty  
 športové ihriská, strelnica  

Neprípustné funkčné využitie:  

 trvalé bývanie (okrem bývania zamestnancov) 
 
Regulácia funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby  

Ide o plochy poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov mimo navrhovaného zastavaného územia 
obce, bez predpokladu lokalizácie zástavby. Využitie tohto územia sa riadi zásadami stanovenými v 
Krajinnoekologickom pláne obce Skýcov. Vymedzené boli 4 homogénne celky, tzv. krajinnoekologické 
komplexy s ekvivalentnými vlastnosťami krajinných zložiek, meraných špecifickými ukazovateľmi (p. 
Metodika SAŽP, 2001). Pre jednotlivé krajinnoekologické komplexy bolo definované vhodné, prípadne 
aj podmienečne vhodné a nevhodné využitie.  
 
KEK A 
Vymedzenie / charakteristika:  

 Lesná vrchovinová krajina  

Vhodné využitie:  
 lesné porasty bez hospodárskych zásahov (ochranné lesy a lesy osobitného určenia) 

Podmienečne vhodné využitie:  
lesné porasty obhospodarované ako hospodárske lesy, trvalé trávne porasty 

Nevhodné využitie:  
 lesné porasty ťažené holorubným spôsobom, ťažba nerastných surovín, výstavba rekreačných 

zariadení a iné stavebné zásahy 
 
KEK B 

Vymedzenie / charakteristika:  

 Lúčno-oráčinová krajina v eróznej zníženine vrchoviny.  

Vhodné využitie:  

 poľnohospodárska výroba na ornej pôde, trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia 
bez hospodárskych zásahov, vodné toky 

Podmienečne vhodné využitie:  

 zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti v nevyhnutnom rozsahu, rekreácia v krajine  
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KEK C 

Vymedzenie / charakteristika:  

 Erózna ryha nad Vyčomou  

Vhodné využitie:  

 trvalé trávne porasty, lesné plochy a nelesná drevinová vegetácia bez hospodárskych zásahov, 
vodné toky 

Podmienečne vhodné využitie:  

 rekreácia v krajine (motokros, lyžiarsky vlek) 
 
KEK D 

Vymedzenie / charakteristika:  

 Údolia vodných tokov  

Vhodné využitie:  

 vodné toky, trvalé trávne porasty neobhospodarované, lesné plochy a nelesná drevinová 
vegetácia bez hospodárskych zásahov 

Podmienečne vhodné využitie:  

 trvalé trávne porasty využívané na poľnohospodársku výrobu, plochy a zariadenia dopravnej a 
technickej infraštruktúry 
 

3.2 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia  

Stanovujú sa záväzné zásady pre umiestňovanie občianskej vybavenosti:  

 umiestňovanie zariadení dennej potreby realizovať v primeranej pešej dostupnosti v záujme 
vytvárania podmienok pre základnú obsluhu všetkých obyvateľov  

 modernizácia a rekonštrukcia verejných budov – základnej školy, materskej školy, hasičskej 
zbrojnice  

 dobudovanie športového areálu  
 dobudovanie areálu základnej školy (umiestnenie športovej haly / telocvične)  
 zriadenie lekárskej ambulancie  
 založiť nový cintorín v rozsahu rozvojovej plochy č. 7  
 vznik nových prevádzok obchodu a služieb pre obyvateľstvo podporovať predovšetkým na 

Hlavnej ul.  
 novú občiansku vybavenosť nadlokálneho významu situovať pri ceste II. triedy v rámci 

rozvojovej plochy lokality č. 4 v rámci plochy pre hlavnú funkciu občianska vybavenosť.  
 usmerňovať rozvoj služieb (najmä v skupine výrobných služieb) v obytnom území tak, aby 

nedochádzalo k negatívnemu pôsobeniu na kvalitu obytného prostredia  
 v areáloch vzdelávacích zariadení situovať nové objekty tak, aby tieto svojim umiestnením 

negatívne nevplývali na existujúce objekty budov ZŠ, MŠ, ako aj aby boli dodržané ustanovenia 
vyhlášky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 

 
3.3 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia  

Z hľadiska umiestnenia verejného dopravného vybavenia je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:  

 rešpektovať existujúce koridory nadradenej dopravnej infraštruktúry – ciest II. a III. triedy 
  rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy – II / 511 v kategóriách v zmysle                        

STN 73 6110  
 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v zastavanom území v kategóriách 

v zmysle STN 73 6110  



 / 31 / 
 

ÚPN  OBCE SKÝCOV - ZMENY A DOPLNKY Č.3 / ROZVOJOVÁ LOKALITA Č.4 - ZMIEŠANÉ ÚZEMIE                    *                  ARCH.EKO, s. r. o / 2019 

 

 rezervovať koridor pre výhľadovú trasu preložky cesty III. triedy č. III/1750 severne od 
zastavaného územia obce  

 doplnenie komunikačného systému obce o novonavrhované prepojenia miestnych komunikácií  
 prestavba miestnych komunikácií funkčnej triedy C2 a C3 v kategóriách v zmysle STN 73 6110  
 navrhované nové komunikácie funkčnej triedy C2 vybudovať v kategóriách v zmysle                  

STN  73 6110  
 na slepých uliciach dlhších ako 100 m vybudovať obratiská  
 zriadiť odstavné plochy pri športovom areáli, novom cintoríne a hasičskej zbrojnici  
 vybudovanie chodníkov (min. 1,5 m) pozdĺž navrhovaných miestnych komunikácií funkčnej 

triedy C2 a C3 v nových rozvojových plochách v zmysle STN 73 6110  
 zriadenie zastávky SAD pri areáli drevovýroby (na severnom okraji obce)  
 vybudovanie výbočísk pri autobusových zastávkach v zmysle STN 73 6425  
 vyznačenie miestnych cykloturistických trás 

 
ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3 : 

 rešpektovať existujúce koridory nadradenej dopravnej infraštruktúry – cesta II. triedy 

 rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty II. triedy v kategóriách v zmysle                       

STN 73 6110 

 napojenie miestnej komunikácie na cestu II. triedy riešiť v súlade s príslušnými normami 

 rezervovať koridor pre novú trasu komunikácie funkčnej triedy C2 v kategórii v zmysle               

STN 73 6110 

 doplnenie komunikačného systému obce o novo navrhované miestne komunikácie funkčnej 

triedy C3 a komunikácie funkčnej triedy D1, v kategóriách v zmysle STN 73 6110 

 na slepých uliciach dlhších ako 100 m vybudovať obratiská v súlade s aktuálne platnými STN              

a technickými predpismi;  

 plochy statickej dopravy – odstavné a parkovacie miesta riešiť v kapacitách v súlade             

s STN 736110/Z1, Z2, O1 – minimálne 2 miesta pre rodinný dom na vlastnom pozemku 

a parkovanie pre návštevníkov lokaliy 10 % z potreby odstavných plôch pre rodinné domy (pri 

počte 28 RD to predstavuje potrebu 6 parkovacích miest) 

 uplatniť vybudovanie chodníkov pozdĺž miestnych obslužných komunikácií funkčnej triedy C3                  

v súlade s aktuálnou platnou STN a technickými predpismi; 

 vybudovať samostatné pešie prepojenia šírky min. 2,5 m v súlade s aktuálne platnými STN           

a technickými predpismi; 

 vybudovanie samostatných zastávkových pruhov pri autobusových zastávkach v zmysle STN 

73 6425 -vyznačenie miestnych cykloturistických trás 

 dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie 
trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi; 

 
3.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia  

Z hľadiska umiestnenia verejného technického vybavenia je potrebné dodržiavať nasledovné zásady: 

 rešpektovať koridory existujúcich vodovodov a ďalších zariadení na zásobovanie pitnou vodou 
– vodných zdrojov a vodojemov 

 riešiť zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu v súlade s urbanistickou koncepciou – 
rozšíriť vodovodnú sieť o rozvody v navrhovaných nových uliciach 

 nové vodovodné potrubia v maximálnej miere zokruhovať s existujúcimi potrubiami a 
umiestňovať ich do verejných priestranstiev  

 zásobovanie pitnou vodou riešiť pripojením na diaľkovodnú sieť – vybudovaním prívodného 
potrubia z Topoľčianok  
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 vybudovať splaškovú kanalizáciu v nových rozvojových plochách  
 trasy nových kanalizácií umiestňovať do verejných priestranstiev  
 odvod dažďovej vody z komunikácií riešiť vsakovaním do terénu, prostredníctvom systému 

rigolov a vsakovacích jám 
 väčšie spevnené plochy (nad 200 m2) budovať s priepustným povrchom (zo zatrávňovacích 

tvárnic alebo zámkovej dlažby)  
 rešpektovať koridory existujúcich vedení elektrickej energie  
 výmena a nové umiestnenie trafostanice TS 062-1 v centre obce za kioskovú  
 výstavba novej trafostanice TS-X  
 sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v nových rozvojových lokalitách realizovať formou 

káblových vedení, uložených do zeme  
 rešpektovať koridory existujúcich plynovodov  
 plynofikovanie nových lokalít uskutočňovať predĺžením, alebo vysadením nových odbočiek           

STL plynovodov  
 rešpektovať trasy telekomunikačných káblov a zariadenia telekomunikačnej infraštruktúry  
 trasy nových a rekonštruovaných rozvodov miestnej telekomunikačnej siete riešiť zemným 

vedením  
 vybudovanie optického kábla, v združenej trase s diaľkovým telekomunikačným káblom Zlaté 

Moravce – Topoľčany  
 nové vysielacie zariadenia (s výnimkou WiFi vysielačov) neumiestňovať v zastavanom území 

obce, ani v rámci jeho navrhovaného rozšírenia 
 
3.5 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt  

V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zachovať a chrániť národné kultúrne 
pamiatky:  

 Dom pamätný, štáb Maximova (č. ÚZPF 1536/0) 
 Dom ľudový, pamätný, štáb mjr. Zoriča (č. ÚZPF 1537/0)  
 Pec na pálenie vápna (č. ÚZPF 1538/0)  
 Kaštieľ s areálom (č. ÚZPF 1540/1)  
 Pomník SNP (č. ÚZPF 1535/0)  

Ďalej sa požaduje zachovať a chrániť pamiatky s architektonickými a kultúrnohistorickými hodnotami, 
ktoré nie sú zapísané v ÚZPF:  

 kostol Nanebovzatia Panny Márie, empírový, z r. 1809  
 socha sv. Jána Nepomuckého z 2. polovice 19. storočia, situovaná neďaleko bývalého 

výrobného strediska PD  
 pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne, z pieskovca s Pietou; nižšie po stranách je socha 

partizána a matka s dieťaťom, pri kostole (autor: akad. soch. Schwab)  
 pomník SNP v Drahožickej huti  
 kaplnky (3x)  

Z hľadiska ochrany archeologických nálezísk sú nasledovné požiadavky:  

 vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie 
zemných prác, stavebník/investor je povinný od príslušného krajského pamiatkového úradu už 
v stupni územného konania si vyžiadať záväzné stanovisko, v ktorom budú určené podmienky 
ochrany archeologických nálezov  

 v prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie 
na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 
pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad  

 v prípade archeologických nálezov je potrebné postupovať podľa ust. § 40 ods. 2, 3, 10 
pamiatkového zákona 
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3.6 Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných 
zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability  

Zásady ochrany prírody a krajiny 

Zabezpečiť výhľadovo ochranu navrhovaných chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z. (v súčasnosti sa s ich návrhom na vyhlásenie 
za chránené územia neuvažuje):  

 chránený areál Dolina potoka Leveš (označenie nA3) – nachádza sa na rozhraní katastrálnych 
území Skýcov a Topoľčianky.  

 prírodná rezervácia Hlboká dolina (označenie nR17) – nachádza sa na rozhraní katastrálnych 
území Skýcov a Jedľové Kostoľany, pozdĺž Hostianskeho potoka.  

Zásady pre vytvorenie územného systému ekologickej stability (ÚSES) 

V zmysle návrhu systému ekologickej stability je nutné rešpektovať / dobudovať navrhované prvky 
ÚSES, tak aby plnili požadované funkcie biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku:  

 biocentrum regionálneho významu RBc Hrušov  
 biocentrum regionálneho významu RBc Hlboká dolina  
 biocentrum miestneho významu MBc Vápenný vrch  
 biocentrum miestneho významu MBc Mníchová  
 biocentrum miestneho významu MBc Drahožická huta  
 biokoridor regionálneho významu RBk Hostiansky potok  
 biokoridor miestneho významu MBk Leveš  
 biokoridor miestneho významu MBk Drahožica  
 biokoridor miestneho významu MBk Nestašova dolina  
 biokoridor miestneho významu MBk Chudá dolina  
 biokoridor miestneho významu MBk Vyčoma  
 biokoridor miestneho významu MBk Nitrolínska dolina  
 interakčné prvky plošného a líniového charakteru: plochy lesných porastov v kontakte so 

zastavaným územím obce alebo v jeho blízkosti, vodný tok pretekajúci zastavaným územím 
obce, menšie remízky a ostrovčeky zelene na poľnohospodárskej pôde 

 
Zásady starostlivosti o životné prostredie a pre aplikáciu ekostabilizačných opatrení  

 opatrenia proti vodnej erózii prioritne aplikovať na svahoch s väčším sklonom, ktoré sú najviac 
exponované účinkom vodných procesov. Opatrenia zahŕňajú optimalizácie agrotechnických 
postupov – orba po vrstevnici, zvýšenie podielu viacročných krmovín a ozimín na ornej pôde a 
zvýšenie podielu bezorbového obrábania pôdy. 

 výsadba pásu alebo línie izolačnej zelene okolo, resp. v rámci výrobných areálov a  
hospodárskych dvorov  

 revitalizovať a dosadiť líniovú zeleň pozdĺž ciest II. a III. triedy  
 zriadenie verejnej parkovej zelene v centre obce a pri potoku  
 postupne revitalizovať existujúce a zakladať nové pásy zelene, stromoradia a aleje, s 

prihliadnutím na priebeh parcelných hraníc a tieto návrhy následne premietnuť do pozemkových 
úprav  

 vytvorenie nárazníkových pásov pozdĺž vodných tokov, nárazníkové pásy mali by byť široké 
minimálne 10 – 15 m, zatrávnené a ponechané na sukcesiu (zarastanie drevinami a krovinami) 

 v nových hlavných obytných uliciach funkčnej triedy C2 a C3 rezervovať priestor pre výsadbu 
aspoň jednostrannej líniovej zelene  

 vo vyznačených lokalitách (v grafickej časti), na ktorých sú navrhované prvky systému 
ekologickej stability (regionálne a miestne biokoridory, biocentrá, interakčné prvky) zabezpečiť 
zmenu využitia PP z ornej pôdy na trvalé trávne porasty, resp. lesné porasty  
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 v oblasti odpadového hospodárstva zriadiť ďalšie kompostoviská a zberné dvory 
 vytvorenie nárazníkového pásu pozdĺž vodného toku Leveš v šírke 15 m – zatrávnené plochy           

a ponechané na sukcesiu (zarastanie drevinami a krovinami) 

Opatrenia voči zvýšenému počtu tropických dní a častejšiemu výskytu vĺn horúčav : 

 Koncipovať urbanistickú štruktúru sídla tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu.  

 Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov, cyklistov v obci. 

 Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou 

orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, využívaním svetlých farieb a 

odrazových povrchov na budovách.  

 Vytvárať trvalé, resp. dočasné prvky tienenia na verejných priestranstvách a budovách             

(napr. tienením transparentných výplní otvorov budov).  

 Zabezpečiť ochladzovanie interiérov budov (klimatizácia, trigenerácia, riadené vetranie a zemné 

výmenníky, kapilárne rozvody).  

 Zabezpečiť, aby dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra boli 

prispôsobené klimatickým podmienkam.  

 Zvyšovať podiel vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách obcí. 

 Zabezpečiť revitalizáciu, ochranu a starostlivosť o zeleň v sídlach.  

 Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do priľahlej krajiny.  

 Podporiť zriadenie sídelných lesoparkov.  

 Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevín.  

 Prispôsobiť výber drevín pre výsadbu klimatickým podmienkam, pri voľbe druhov 

uprednostňovať pôvodné a nealergénne druhy pred inváznymi.  

 Zabezpečiť budovanie alternatívnych prvkov zelenej infraštruktúry                                    

(extenzívne zelené strechy, intenzívne zelené strechy, vertikálna zeleň).  

 Zachovať a zvyšovať podiel vegetácie v okolí dopravných komunikácií.  

 Zabezpečiť starostlivosť, údržbu a budovanie vodných plôch.  

 Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v zastavanom území aj mimo 

zastavaného územia obce.  

Opatrenia voči extrémnym poveternostným situáciám (búrky, víchrice, tornáda): 

 Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad ochranou a 
výsadbou vetrolamov a živých plotov.  

 Zabezpečiť a podporovať výsadbu spoločenstiev drevín a aplikáciu prenosných zábran v 
územiach mimo zastavaného územia sídiel pre zníženie intenzity víchric a silných vetrov. 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:  

 Zabezpečiť udržateľné hospodárenie s vodou v sídlach.  

 Podporovať a zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných 

vodných zdrojov.  

 Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry 

krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov.  

 Minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a nevytvárať nové nepriepustné plochy na 

antropogénne ovplyvnených pôdach v urbanizovanom území sídla.  

 Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie zrážkovej a odpadovej vody.  

 Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu zrážkových 

vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách sídiel.  

 Zabezpečiť racionalizáciu využívania vody v budovách a využívanie odpadovej „sivej vody“. 

Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach.  
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 V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd a koreňových 

čistiarní.  

 Zabezpečiť starostlivosť, údržbu, revitalizáciu a budovanie vodných plôch a mokradí. 

Opatrenia voči častejšiemu výskytu extrémnych úhrnov zrážok: 

 Zabezpečiť protipovodňovú ochranu sídiel (protizáplavové hrádze, bariéry, suché poldre, 

zamedzenie výstavby v inundácií).  

 Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických 

opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu.  

 Zabezpečiť používanie a plánovanie priepustných povrchov, ktoré zabezpečia prirodzený odtok 

vody a jej vsakovanie do pôdy.  

 Zabezpečiť zvýšenie podielu vsakovacích zariadení a plôch pre zrážkovú vodu v sídlach. 

 Zabezpečiť zadržiavanie zrážkovej vody a budovanie strešných a dažďových záhrad, 

vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí, depresných mokradí. Diverzifikácia 

odvádzania zrážkovej vody (do prírodných alebo umelých povrchových recipientov, do 

kanalizácie iba v nevyhnutnom prípade).  

 Zabezpečiť dostatočnú kapacitu prietoku kanalizačnej sústavy.  

 Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.  

Opatrenia z hľadiska radónového rizika  

Vzhľadom na situovanie rozvojovej lokality č.4 v území s výskytom stredného radónového rizika,              
ktoré podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia              
je potrebné vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných 
zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
 
3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce  

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzuje Územný plán obce Skýcov zastavané územie obce 
tak, že obsahuje:  

 existujúce zastavané územie vymedzené súčasnou hranicou zastavaného územia  
 podstatnú časť rozvojových plôch č. 4 a 6, ktoré zasahujú mimo súčasného zastavaného 

územia 

3.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov  

Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia je potrebné v riešenom 
území rešpektovať ochranné pásma:  

 cestné ochranné pásma mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou 
označujúcou začiatok a koniec obce  (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.):  

 ochranné pásmo cesty II. triedy – v šírke 25 m (od osi vozovky)  
 ochranné pásmo cesty III. triedy – v šírke 20 m (od osi vozovky)  

Z hľadiska ochrany územia rozvojovej lokality č.4 pred hlukom z pozemnej dopravy (cesta II/511)               
je potrebné zohľadniť prípustné hladiny hluku stanovené v zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z. z. a tiež 
zabezpečiť expozíciu obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, 
ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyššie uvedená vyhláška.  



 / 36 / 
 

ÚPN  OBCE SKÝCOV - ZMENY A DOPLNKY Č.3 / ROZVOJOVÁ LOKALITA Č.4 - ZMIEŠANÉ ÚZEMIE                    *                  ARCH.EKO, s. r. o / 2019 

 

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je v zmysle príslušných právnych 
predpisov potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma 
existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:  
 

 ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča pri napätí:  
 vonkajšie vedenie 110 kV – 15 m  
 vonkajšie vedenie 22 kV – 10 m  
 zavesené káblové vedenie 22 kV – 1 m  
 vodiče so základnou izoláciou – 4 m  
 ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 
251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla – 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia 
riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky  

 ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. 
z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43):  
 s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej 

vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice  
 s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu 

elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu 
technologických zariadení  

 ochranné pásmo plynovodu (v zmysle zákona zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, § 79), vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho 
plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na 
os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:  
 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm  
 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta s prevádzkovaným 
tlakom nižším ako 0,4 MPa 

 ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej 
siete v zmysle zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z.  v     znení neskorších 
predpisov.  

 ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. – 1,5 m od 
vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany (priemer potrubia do 500 mm)  

 rešpektovať ochranné pásma vodných zdrojov  

 ochranné pásmo vodných tokov vymedzujúce pobrežné pozemky pre výkon správy toku v šírke 
do 10 m od brehovej čiary, resp. od vzdušnej a návodnej päty hrádze v prípade 
vodohospodársky významných tokov (Leveš, Hostiansky potok) a v šírke do 5 m pri drobných 
vodných tokoch, v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.  

V riešenom území je ďalej potrebné rešpektovať hygienické ochranné pásma:  

 ochranné pásmo cintorína 50 m (v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve)  
 ochranné pásmo motokrosového areálu – odhadované pásmo negatívnych vplyvov (hluk, 

emisie) vo vzťahu k obytnej zástavbe je 250 m  
 pásmo hygienickej ochrany čistiarne odpadových vôd – 50 m 
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3.9 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a pre 
asanáciu  

Územný plán obce Skýcov vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby plošného charakteru:  

 plocha pre dobudovanie športového areálu v rozsahu existujúceho areálu  
 plochy pre dobudovanie areálu základnej školy v rozsahu vymedzenom vo výkrese č.4  
 plocha pre nový cintorín v rozsahu rozvojovej plochy č. 7  
 plochy pre zberné dvory a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (kompostovisko) 

Plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb sú zakreslené vo výkrese č. 4. Pre 
verejnoprospešné stavby líniového charakteru sú vymedzené koridory. Ich zoznam je uvedený v kap. 
3.10. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie 
pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej 
dokumentácie. 

Predpokladáme, že k deleniu a sceľovaniu pozemkov dôjde na všetkých plochách vymedzených ako 
rozvojové plochy. Na plochách navrhovaných pre bývanie dôjde k deleniu parciel z dôvodu potreby 
vymedzenia plôch pre verejné komunikácie. Nakoľko územný plán obce Skýcov nie je riešený s 
podrobnosťou územného plánu zóny, nie je možné bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a 
sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie. 

Pre riešenú lokalitu  č.4 bola vypracovaná územnorozvojová štúdia na úrovni zóny, ako podklad pre 
pozemkové úpravy v rámci lokality práve za účelom sceľovania a delenia pozemkov . 

Územný plán obce Skýcov pre asanácie vymedzuje plochu areálu bývalého poľnohospodárskeho 
družstva. Na základe statických posudkov budú určené konkrétne objekty na asanácie a objekty s 
možnosťou rekonštrukcie. 
 
3.10 Zoznam verejnoprospešných stavieb  
 
V zmysle § 108, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a nálezu Ústavného súdu 
SR č. 217/2002 Z.z. územný plán obce vymedzuje verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné 
vyvlastniť pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného 
technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia.  
 
Územný plán obce Skýcov určuje zoznam verejnoprospešných stavieb v nasledovnom rozsahu:  
 

 VD1:  výhľadový koridor pre preložku cesty III/1750 mimo zastavaného územia obce  
 VD2:  výhľadové napojenie na preložku cesty III/1750  
 VD3: miestna komunikácia v kategórii MO 7,5/40, vrátane inžinierskych sietí                                  

 (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií) – 
pre dopravnú obsluhu rozvojovej plochy č. 4 (pokračovanie ul. Konopiská)  

 VD4:  miestne komunikácie v kategóriách v zmysle STN 73 6110 vrátane inžinierskych sietí 

(splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií) – 

pre dopravnú obsluhu rozvojovej plochy č. 3 s napojením na cestu III. triedy a 

rozvojových plôch č. 5, 6  

 VD5:  upokojené komunikácie D1 v kategóriách v zmysle STN 73 6110, vrátane  

inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, 

telekomunikácií) – pre dopravnú obsluhu rozvojových plôch č. 4, 5, 6  

 VD6: rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie v kategórii v zmysle STN 73 6110,             
  vrátane inžinierskych sietí – ul. Za Humnami  

 VD7:  parkoviská – pri kaštieli, pri novom cintoríne, hasičskej zbrojnici  
 VD8:  autobusová zastávka  
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 VD9:  pešie rozptylové plochy na námestí  
 VD10: dobudovanie chodníkov pozdĺž prieťahu cesty III. triedy zastavaným územím  
 VT1:  prívodné potrubie vodovodu pitnej vody z Topoľčianok 
 VT2:  dažďový rigol – na severnom okraji obce  
 VT3:  navrhovaná trafostanica TS-X 
 VT4:  rekonštrukcia / premiestnenie existujúcich trafostaníc  
 VT5:  elektrické káblové vedenie VN 22 kV k transformačným staniciam TS-01 a TSX 

 (uložené v zemi)  
 VP1:  dobudovanie areálu základnej školy  
 VP2:  dobudovanie športového areálu  
 VP3:  nový cintorín – v rozsahu rozvojovej plochy č. 7  
 VP4:  plochy pre kompostovisko (zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu) a zberný  

 dvor 

Verejnoprospešné stavby líniového charakteru a plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb 
plošného charakteru sú zakreslené vo výkrese č.4 . Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej 
časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia 
podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie. 

Verejnoprospešné stavby určené v ÚPN obce - Zmeny a doplnky č.3 sú vyznačené vo výkrese č. 4:                        
S c h é m a   z á v ä z n ý c h   č a s t í   r i e š e n i a   a   v e r e j n o p r o s p e š n ý c h   s t a v i e b  

 VD3:  rezervovať  výhľadový  koridor  pre  obslužnú  komunikáciu C2 v kategórii v zmysle             
STN 73 6110 / Východne od obce mimo z. ú. k 1 .1.1990 

 VD4:  miestna komunikácia v kategórii v zmysle STN 73 6110, vrátane inžinierskych sietí  
  (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)  

 VD5:  upokojené komunikácie D1 v kategórii v zmysle STN 73 6110, vrátane inžinierskych sietí  
  (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)  

 VD7:  parkovacie plochy – pre návštevníkov zóny  
 VD9:  chodníky pozdĺž obslužných komunikácií a samostatné pešie trasy 
 VD10: križovatka miestnej komunikácie s cestou II. triedy v súlade s príslušnými normami 
 VD11: nemotoristické  komunikácie  D2,  D3 vrátane verejného dopravného priestoru                 

  Za potokom Leveš (združený cyklistický a peší chodník - prepoj na ul. Konopniská ) 
 VT3:  navrhovaná trafostanica TS 
 VT6 :  vodovodné potrubie na Topoľčianskej ceste (II/511) 
 VT7 :  predĺženie vetvy 2-1 verejného vodovodu z ulice Konopniská do rozvojovej lokality č.4 
 VT8 :  zberač splaškovej kanalizácie z rozvojovej lokality č.4 
 VT9 :  verejný vodovod a splašková kanalizácia v rámci rozvojovej lokality č.4 
 VT10: zariadenia na odvádzanie a akumuláciu zrážkových vôd z povrchového odtoku                    

  v rozvojovej lokalite č.4 
 VT11: STL Plynovod – rozšírenie distribučnej siete pre rozvojovú lokalitu  

Všetky verejnoprospešné stavby líniového a plošného charakteru sú zakreslené v ÚPN obce Skýcov             
- Zmeny a doplnky č.3 len orientačne vo výkrese č. 4 – Schéma záväzných častí riešenia                                
a verejnoprospešných stavieb. Presné vymedzenie a ich lokalizácia bude predmetom riešenia 
podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie. 
 
3.11 Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie na úrovni zóny 

V zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov môže územný plán obce vymedziť 
plochy, pre ktoré bude nutné obstarať dokumentáciu nižšieho stupňa (územný plán zóny).  
Spracovanie podrobnejšej dokumentácie pre umiestňovanie objektov – územného plánu zóny, prípadne 
urbanistickej štúdie, je podmienkou pre výstavbu v navrhovaných rozvojových lokalitách č. 1, 4, 6, ako 
aj v rámci regulačného bloku 1 (reg 1) = centrálna zóna obce. 
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V zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov Územný plán obce Skýcov - Zmeny 
a doplnky č.3 – lokalita č.4 / zmiešané obce vymedzuje plochu s potrebou riešenia na úrovni zóny 
s nižšie uvedeným spodrobňujúcim vysvetlením nasledovne:  

Pre riešenú lokalitu v ÚPN obce Skýcov - Zmeny a doplnky č.3 – lokalita č.4 / zmiešané územie bola 
vypracovaná územnorozvojová štúdia, ktorá rieši podrobne reguláciu na úrovni zóny len pre časť 
zmiešanej lokality – hlavná funkcia bývanie v rodinných domov.  

Štúdia bola prijatá obcou Skýcov, ako spodrobňujúci a spresňujúci ÚPP pre vypracovanie predmetných 
Zmien a doplnkov č.3, PJPÚ a pre následnú projektovú prípravu v rozsahu územnej časti lokality - 
bývanie. 

Záver :  

1. Pre časť rozvojovej lokality č.4 s hlavnou funkciou bývanie v RD nebude potrebné spracovanie 
podrobnejšej dokumentácie na úrovni územného plánu zóny (postačuje vypracovaná štúdia). 

2. Pre časť rozvojovej lokality č.4 s hlavnou funkciou občianska vybavenosť bude potrebné vypracovať             
pred zahájením výstavby podrobnú dokumentáciu na úrovni zóny (ÚPN-Z, príp. urbanistickú štúdiu). 

 


