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Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Ďur v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie (“nariadenie“):

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2015
o vyhlásení záväzných častí územného plánu
obce Veľký Ďur
Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

Územný plán obce Veľký Ďur – vypracovaný pre územie obce je základným nástrojom
územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného
zastupiteľstva č. 108/10/2015 zo dňa 10.12.2015.

2.

Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán
obce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.

Čl. 2
ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÝ ĎUR
a) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia pre
funkčné a priestorovo homogénne jednotky
b) Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia
Z hľadiska podrobnejšieho funkčného využitia jednotlivých častí riešeného územia sa územie
obce rozdelilo do týchto funkčno-priestorových jednotiek (FPJ) (viď. výkres č.3 Komplexné
priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia s vyznačenou záväznou časťou a
verejnoprospešnými stavbami).
PLOCHY BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH SO ZÁHRADAMI
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži výlučne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe samostatnými rodinnými domami a
im prislúchajúca zeleň (záhrady).
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:

• bývanie v rodinných domoch - max. 2 plné nadzemné podlažia, alebo 1 nadzemné podlažie a
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

podkrovie
zeleň súkromných záhrad
nevyhnutné odstavné plochy pre automobily – garáže slúžiace primárnej potrebe funkčného
využitia
nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
chov úžitkových zvierat formou drobnochovu pre osobnú potrebu obyvateľov s dôrazom na
dobré susedské spolunažívanie, ochranu životného prostredia a zabezpečenie vyhovujúcich
životných podmienok zvierat
záhradné domky, drobné hospodárske objekty (sklady, objekty pre malochov), vodné plochy
(umiestňovať prednostne v zadných častiach parciel) – doplnková funkcia
malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva - doplnková funkcia
parkovo upravená líniová a plošná zeleň
príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok MHD
malé stravovacie zariadenia (bufet, cukráreň, rýchle občerstvenie) a prechodné rekreačné
ubytovanie – v rodinných domoch a pod., max. 2 nadzemné podlažia - doplnková funkcia
obchody, služby a malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho
obyvateľstva - doplnková funkcia

Neprípustné funkcie:
• zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• hygienicky závadná výroba
• veľkokapacitné objekty
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného prostredia.
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie majiteľov rodinných domov a užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a
služieb musí byť riešené na pozemkoch ich majiteľov a prevádzkovateľov
• v prípade, že v rámci plochy je existujúca občianska vybavenosť tuto zachovať, pričom sa
nevylučuje výstavba polyfunkčných objektov rodinných domov v kombinácii s občianskou
vybavenosťou, pripadne ubytovaním
• rozsah podzemného podlažia je možný, v zmysle potrieb jednotlivých investorov RD, objekty
je možne riešiť aj bez podpivničenia
• povinnosť podľa §35 ods. 1 písm. g/ zák. č. 126/2006 Z.z. pred výstavbou zabezpečiť
stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného nariadením vlády SR č.
350/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z
prírodného ožiarenia
• pri výstavbe rodinných domov dodržať ochranné pásma všetkých druhov

INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 2 plné nadzemné podlažia, alebo 1 nadzemné podlažie a obytné
podkrovie
PLOCHY BÝVANIA V BYTOVÝCH DOMOCH
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži najmä na bývanie v malo-podlažných bytových domoch do 3 nadzemných podlaží
s vyšším stupňom intenzity zástavby.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• bývanie v malo-podlažných bytových domoch (do 3 nadzemných podlaží)
• malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva
• odstavné miesta a garáže slúžiace primárnej potrebe funkčného využitia
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zástavok SAD
• parkovo upravená líniová a plošná verejná zeleň
• záhradné domky, drobné hospodárske objekty, vodné plochy, súkromná zeleň (umiestňovať
prednostne v zadných častiach parciel) – doplnková funkcia
• občianska vybavenosť, malé stravovacie zariadenia, max. 3 nadzemné podlažia alebo 2NP a
podkrovie - doplnková funkcia
• obchody, služby a malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho
obyvateľstva
• chov úžitkových zvierat formou drobnochovu pre osobnú potrebu obyvateľov s dôrazom na
dobré susedské spolunažívanie, ochranu životného prostredia a zabezpečenie vyhovujúcich
životných podmienok zvierat
Neprípustné funkcie:
• viacpodlažné bytové a polyfunkčné domy ( so 4 a viacerými nadzemnými podlažiami)
• zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• hygienicky závadná výroba
• veľkokapacitné objekty
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného prostredia

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:

• parkovanie užívateľov bytových domov a služieb musí byť riešené na pozemku, ktorý patrí k
•
•
•

•

bytovému domu
pri výstavbe bytových domov dodržať ochranné pásma všetkých druhov
pri výstavbe nových bytových domov popri jest. cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru,
resp. 6m od krajnice komunikácii
povinnosť podľa §35 ods. 1 písm. g/ zák. č. 126/2006 Z.z. pred výstavbou zabezpečiť
stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného nariadením vlády SR č.
350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z
prírodného ožiarenia
uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach,
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)

INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia
PLOCHY ZMIEŠANÉ - BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži na bývanie v polyfunkčných objektoch rodinných domov s prevládajúcou obytnou
funkciou.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• bývanie v polyfunkčných rodinných domoch - max. 2 plné nadzemné podlažia alebo 1
nadzemné podlažie a podkrovie
• objekty občianskej vybavenosti max. 3 nadzemné podlažia, alebo 2 nadzemné podlažia a
podkrovie (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia, zariadenia pre
záujmovú činnosť, nerušivé prevádzky drobnej výroby a služieb, obchody, vybavenosť pre
obsluhu tohto územia)
• zeleň súkromných záhrad
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
• prvky drobnej architektúry a mobiliáru
plochy ihrísk pre potreby obyvateľstva a návštevníkov zariadení občianskej vybavenosti
• rekreačné ubytovacie a stravovacie zariadenia, penzióny, max. 3 nadzemné podlažia alebo 2
nadzemné podlažia a podkrovie
• rekreačno-oddychové plochy
• odstavné plochy pre automobily obyvateľstva a návštevníkov zariadení občianskej
vybavenosti (garáže a parkoviská)
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie, plochy trás a zastávok SAD
• plochy technického vybavenia územia
• chov úžitkových zvierat formou drobnochovu pre osobnú potrebu obyvateľov s dôrazom na
dobré susedské spolunažívanie, ochranu životného prostredia a zabezpečenie vyhovujúcich
životných podmienok zvierat

• záhradné domky, drobné hospodárske objekty (umiestňovať prednostne v zadných častiach

parciel)
Neprípustné funkcie:
• zariadenia veľkoobchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• hygienicky závadná výroba
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov
• v prípade že stavby, resp. jej časti budú situované do ochranného pásma železničnej dráhy,
resp. obvodu dráhy, pri príprave, povoľovaní a následnom užívaní jednotlivých stavieb je
nutné rešpektovať okrem iných najmä ustanovenia zákona č. 164/96 Z. z. a zákona č. 455/91
Zb. a to § 5a, § 8, § 12
• pri výstavbe polyfunkčných objektov dodržať ochranné pásmo komunikácie a popri jest.
cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6m od krajnice komunikácie a ochranného
pásma cintorína, ktoré je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. V tomto ochrannom pásme
sa podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve nesmú povoľovať a ani
umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom
• uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach,
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)
• povinnosť pred výstavbou zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika podľa § 47 ods. 7
a § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. podľa postupov ustanovených vyhláškou MZ
SR č. 528/2007 Z. z.
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 60%
Podlažnosť územia: bývanie v polyfunkčných rodinných domoch - max. 2 nadzemné podlažia,
alebo 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie s prípustnou občianskou vybavenosťou - max. 3
nadzemné podlažia, alebo 2 nadzemné podlažia a obytné podkrovie.
PLOCHY ZÁKLADNEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie slúži na umiestnenie základnej vybavenosti sociálnych, kultúrnych, obchodných
objektov.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zariadenia pre verejnú správu, administratívne a správne zariadenia
obchody a služby do 1000m2
nerušivé remeselnícke zariadenia
zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti
školské zariadenia (stredné školy, základné školy, materské školy, jasle, iné..)
cirkevné, výchovné a kultúrne zariadenia
zariadenia pre záujmovú činnosť
stravovacie a ubytovacie zariadenia (penzióny)
športové a rekreačné zariadenia, ak súvisia s hlavnou funkciou územia
odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
služobné byty a byty majiteľov zariadení
príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
parkovo upravená líniová a plošná zeleň
detské ihriská, športoviská
technická vybavenosť
hospodárske objekty- sklady

Neprípustné funkcie:
• ostatné zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• chov úžitkových zvierat
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• hygienicky závadná výroba
• garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení komerčnej vybavenosti a služieb musí byť riešené na
pozemkoch ich prevádzkovateľov pri výstavbe zariadení občianskej vybavenosti dodržať
ochranné pásmo všetkých druhov a popri jestvujúcich cestách osadzovať ich na jest. uličnú
čiaru, resp. 6m od krajnice komunikácie
• pri cintorínoch zachovať ochr. pásmo 50 m od oplotenia a neumiestňovať tam žiadne stavby
• uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach,
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 70%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia

PLOCHY PRE OBCHOD A SLUŽBY
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia pre obchod a služby a im prislúchajúce
dopravné vybavenie (komunikácie, garáže, parkoviská) a technická vybavenosť.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• zariadenia výroby, obchodu a služieb
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• služobné byty a byty majiteľov zariadení
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
• technická vybavenosť
• hospodárske objekty - sklady
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• hygienicky závadná výroba
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzujú využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znižujú kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov
• ochrannú bariérovú zeleň vysádzať aj vo vnútri areálu v susedstve s obytnou zónou
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 70%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia
PLOCHY POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia poľnohospodárskej prvovýroby rastlinnej
alebo živočíšnej, ktoré nemajú negatívny vplyv na využitie susedných pozemkov.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• plochy a zariadenia poľnohospodárskej výroby, obchodu a služieb, ktoré nebudú negatívne
ovplyvňovať susediacu zástavbu
• podniková administratíva, správne zariadenia, stravovanie (kancelárske a správne budovy)
• sklady a skladovacie plochy súvisiace s poľnohospodárskou výrobou

•
•
•
•
•
•
•
•
•

budovy pre ustajnenie hospodárskych zvierat
služobné byty a byty majiteľov zariadení
zariadenia a plochy pre agroturistiku
odstavné miesta a garáže pre špeciálnu techniku, osobné a nákladné automobily
opravovňa výlučne poľnohospodárskych strojov a zariadení
výrobné zariadenia a drobné prevádzky živnostníkov
nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
príslušné pešie, motoristické komunikácie
parkovo upravená líniová a plošná, izolačná a ochranná zeleň

Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• občianska vybavenosť (okrem podnik. administratívy, správnych zariadení a stravovania)
• objekty priemyselnej výroby a skladov
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• pri údržbe a rekonštrukcii treba dbať aby stavby a technológie boli realizované tak, aby spĺňali
podmienky ustanovené v nariadení vlády SR č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných
na farmárske účely, vyhláške MP SR č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o
usmrcovaní jatočných zvierat a nariadení vlády SR č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia č. 270/2003 Z. z.
• ochrannú bariérovú zeleň vysádzať vo vnútri areálu v susedstve s obytnou zónou
• parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
• uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach,
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 60%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia
PLOCHY PRIEMYSELNEJ (NEZÁVADNEJ) VÝROBY A SKLADOV
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia výroby, skladov výrobných služieb, u ktorých
sa predpokladá dlhodobá stabilita funkcie a nemajú negatívny vplyv na využitie susedných
pozemkov.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• plochy a zariadenia priemyselnej výroby a služieb všetkých druhov, ktoré nebudú negatívne
ovplyvňovať susediacu zástavbu a mať negatívne účinky na životné prostredie
• plochy a zariadenia komunálnej a stavebnej výroby
• sklady a skladovacie plochy

• nákladná doprava viazaná na výrobu, ale nesmie byť konfliktným prvkom vo vzťahu k
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ostatným funkciám hlavne k bývaniu
obchodné, kancelárske a správne budovy
služobné byty a byty majiteľov zariadení
malé stravovacie zariadenia
služby, malé nerušivé remeselnícke prevádzky slúžiace potrebám miestneho obyvateľstva
čistiareň odpadových vôd
zberné dvory a kompostárne
odstavné miesta a garáže
nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
príslušné pešie, cyklistické, motoristické komunikácie
parkovo upravená líniová, izolačná a plošná zeleň

Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia občianskej vybavenosti:
- materské, základné, stredné a vysoké školy
- zariadenia pre kultúru, zábavu a cirkev
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- ubytovacie a stravovacie zariadenia cestovného ruchu
• objekty závadnej priemyselnej výroby a sklady areálového typu, vyžadujúce osobitné
bezpečnostné opatrenia a ochranné pásma
• objekty poľnohospodárskej výroby
• výroba a služby ohrozujúce zdravie obyvateľov
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
• ochrannú bariérovú zeleň vysádzať aj vo vnútri areálu v susedstve s obytnou zónou uvedené
služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach, odpadové
vody znečistené ropnými látkami a pod.)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 85%
Podlažnosť územia: max. 3 nadzemné podlažia
PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENIA
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Na území sú umiestnené predovšetkým zariadenia technickej vybavenosti ako napríklad
elektrická stanica 400/110 kV Veľký Ďur.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• stavby a zariadenia pre chod elektrickej stanice
• plochy a zariadenia patričného technického vybavenia
• doplnkové skladovacie plochy
• parkoviská a garáže
• administratívne stavby nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky
• pohotovostné byty nevyhnutné pre zabezpečenie nerušenej prevádzky
• parkovo upravená líniová, izolačná a plošná zeleň
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• občianska vybavenosť (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia,
zariadenia pre záujmovú činnosť, stravovacie zariadenia)
• rekreačné plochy a zariadenia
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov úžitkových zvierat , chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
• pri výstavbe a užívaní zariadení technického vybavenia dodržať ochranné pásma všetkých
druhov
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 90%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia
PLOCHY PRE SAKRÁLNE STAVBY
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie bloku slúži na umiestnenie cirkevných sakrálnych stavieb.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• kostoly, kaplnky, fary, pastoračné centrá
• odstavné miesta a garáže slúžiace potrebe funkčného využitia
• hospodárske objekty
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň

• malé ihriská
• technická vybavenosť

Neprípustné funkcie:
• zariadenia výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej
výroby)
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• hygienicky závadná výroba
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou alebo znížili kvalitu obytného prostredia
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
• pri výstavbe zariadení občianskej vybavenosti dodržať ochranné pásmo všetkých druhov a
popri jestvujúcich cestách osadzovať ich na jest. uličnú čiaru, resp. 6 m od krajnice
komunikácie
• pri cintorínoch zachovať ochr. pásmo 50 m od oplotenia a neumiestňovať tam žiadne stavby
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 70%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia (neplatí pre vežu kostola)
PLOCHY CINTORÍNOV
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie vyhradené pre umiestnenie cintorínov a urnových hájov vrátane príslušnej vybavenosti
a zariadení.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• zariadenia cintorína (kaplnka, dom smútku), hroby, urny prislúchajúce hospodárske objekty a
technické vybavenia
• prislúchajúce dopravné vybavenia: parkoviská, garáže, pešie, cyklistické a motorové
komunikácie
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• občianska vybavenosť (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia,
zariadenia pre záujmovú činnosť, stravovacie zariadenia)

•
•
•
•
•
•
•

rekreačné plochy a zariadenia
servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
veľkokapacitné objekty
chov úžitkových zvierat , chov dobytka vo veľkom rozsahu
skládky druhotných surovín
služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného prostredia

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení musí byť riešené na pozemkoch ich prevádzkovateľov
• pri cintorínoch zachovať hygienické pásmo 50 m od oplotenia a neumiestňovať tam žiadne
stavby
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 90%
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažia
PLOCHY PRE ZARIADENIA NA KRATKODOBÉ POBYTY A REKREÁCIU
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie tvoria plochy rekreačných areálov pri obci a vo voľnej prírode.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• rekreačno-oddychové plochy a zariadenia verejného stravovania
• agroturistické areály s prechodným ubytovaním
• turistické chatky
• kryté a otvorené športoviská v rámci areálu zariadenia na krátkodobé pobyty (futbal, tenis,
basketbal, volejbal, detské ihrisko a iné)
• vodné rekreačné plochy
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• služobné byty a byty majiteľov zariadení
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy

• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,

zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou
DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov
• uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach,
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia
PLOCHY ŠPORTU A REKREÁCIE
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Územie tvoria plochy monofunkčnej areálovej športovej vybavenosti ihrísk
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• kryté športoviská
• viacšportový areál – otvorené športoviská (futbal, tenis, basketbal, volejbal, detské ihrisko a
iné)
• športové objekty a zariadenia (napr. kúpalisko, strelnica a pod.)
• rekreačno-oddychové plochy
• zariadenia šatní a doplnkovej športovej vybavenosti
• objekty pre stravovanie
• objekty pre ubytovanie návštevníkov, služobné byty a byty majiteľov zariadení
• hygienická vybavenosť pre návštevníkov
• doplňujúca maloobchodná a servisná vybavenosť charakteru rekreačných služieb
• parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných
služieb (objekty priemyselnej a poľnohospodárskej výroby)
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov zariadení vybavenosti a služieb musí byť riešené na pozemkoch ich
prevádzkovateľov
• uvedené služby nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie (hluk, vibrácie, zápach,
odpadové vody znečistené ropnými látkami a pod.)
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 50%
Podlažnosť územia: max. 2 nadzemné podlažia
PLOCHY PARKOV
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy stromovej a krovinnej vegetácie, na ktoré je možné umiestniť spevnené plochy, drobnú
architektúru, prístrešky, altánky a stavby technického vybavenia územia.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• výsadba okrasnej vegetácie s uprednostnením domácich druhov
• prvky drobnej architektúry
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie • stavby technického vybavenia územia
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• plochy záhrad na pestovanie ovocia, zeleniny
• invázna zeleň
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby) a občianskej vybavenosti
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov dobytka vo veľkom rozsahu
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 10%
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažia
PLOCHY VEREJNEJ ZELENE
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy stromovej a krovinnej vegetácie v zastavanom území, na ktorých nie je možné umiestniť
ani drobné stavby a spevnené plochy okrem technického vybavenia územia.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• výsadba stromovej a krovinovej vegetácie s uprednostnením domácich druhov
• prvky drobnej architektúry
• príslušné pešie komunikácie, cyklistické komunikácie a technická vybavenosť
Neprípustné funkcie:
• invázna zeleň a iné nevhodné druhy zelene vo vzťahu k veľkosti priestoru, kompozičnému
rázu a bezpečnosti
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných
pozemkov využívaných verejnosťou
PLOCHY VINÍC A SADOV
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy viníc a sadov, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického
vybavenia (vedenie inžinierskych sietí), dopravného vybavenia územia (príslušné pešie, cyklistické,
motorové komunikácie) a hospodárskych nebytových stavieb (drobných stavieb) pre účely
hospodárenia a bytových stavieb prechodného bývania do 25 m2.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• záhradné a rekreačné chatky na prechodné ubytovanie do 25 m2 zastavanej plochy
• hospodárske nebytové stavby (drobné stavby) pre účely hospodárenia – prislúchajúce
hospodárske objekty a technické vybavenia
• plochy na pestovanie ovocia, výsadba stromovej a krovinnej vegetácie
• dopravné vybavenie územia - príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• občianska vybavenosť (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia,
zariadenia pre záujmovú činnosť, stravovacie zariadenia)
• rekreačné plochy a zariadenia servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné
automobily
• chov úžitkových zvierat
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie a
funkčnosť daných území a susedných pozemkov

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
• parkovanie užívateľov musí byť riešené na ich pozemkoch
INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 30%
Podlažnosť územia: max. 1 nadzemné podlažie s obytným podkrovím
PLOCHY ZÁHRAD MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy záhrad, mimo zastavaného územia, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu
okrem technického vybavenia (vedenie inžinierskych sietí), dopravného vybavenia územia (príslušné
pešie, cyklistické, motorové komunikácie) a hospodárskych nebytových stavieb (drobných stavieb)
pre účely hospodárenia.
FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné funkcie:
• plochy záhrad na pestovanie ovocia a zeleniny
• výsadba stromovej a krovinnej vegetácie
• hospodárske nebytové stavby (drobné stavby) pre účely hospodárenia - prislúchajúce
hospodárske objekty a technické vybavenia
• dopravné vybavenie územia - príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
Neprípustné funkcie:
• bývanie v rodinných a bytových domoch
• zariadenia obchodu, výroby, skladov a výrobných služieb (objekty priemyselnej a
poľnohospodárskej výroby)
• občianska vybavenosť (sociálne, zdravotnícke, kultúrne, športovo-rekreačné zariadenia,
zariadenia pre záujmovú činnosť, stravovacie zariadenia)
• rekreačné plochy a zariadenia
• servisy, autoservisy, garáže mechanizmov pre nákladné automobily
• chov úžitkových zvierat
• skládky druhotných surovín
• služby ohrozujúce zdravie obyvateľov a porušujúce ich dobré mravy
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom,
zvýšeným výskytom hlodavcov a pod.) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie a
funkčnosť daných území a susedných pozemkov
PLOCHY LÚK A PASIENOK
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Pozemky lúk a pasienkov a trvalých trávnych porastov, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu
stavbu okrem technického vybavenia územia (vedenie inžinierskych sietí), dopravného vybavenia
územia (poľné cesty) a hospodárskych nebytových stavieb pre účely hospodárenia (senníky).

PLOCHY LESOV
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Lesné pozemky, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického (vedenie
inžinierskych sietí) a dopravného vybavenia územia.
PLOCHY ORNEJ PÔDY
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Pozemky ornej pôdy, na ktorých nie je možné umiestniť žiadnu stavbu okrem technického
vybavenia územia (vedenie inžinierskych sietí) a dopravného vybavenia územia (poľné cesty).
c)

Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia
• podporovať rozvoj občianskeho vybavenia pozdĺž ulíc tvoriacich kompozičnú os (cesty I/51
•
•
•
•
•

Čifáre – Kalná nad Hronom, III/051 50 Veľký Ďur – Lok, III/051 51 Veľký Ďur – Tehla)
postupne vytvoriť atraktívne zhromažďovacie priestranstvo pred obecným úradom (OU)
podporovať a usmerňovať formovanie podnikateľských aktivít v navrhovaných územiach,
ktoré nie sú v rozpore s priľahlou IBV
v ochrannom pásme cintorína neumiestňovať žiadne budovy občianskej vybavenosti a na
bývanie a ponechať ho radšej ako plochu zelene
podpora rodinných fariem a chovateľských staníc v určených priestoroch, pri dodržaní
hygienických noriem
podpora rozvoja rekreačných aktivít a cestovného ruchu

Rekreácia a cestovný ruch
• skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky
predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít podporovať
združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
• podporovať rozvoj individuálnej rekreácie v rámci prímestskej (mimo-obecnej) rekreácie
• usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na záhradkársku a chalupársku
rekreáciu
d) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia
územia
Dopravné vybavenie
• uvažovať so zistenými dopravnými závadami a stanoviť spôsob odstránenia nedostatkov
• dobudovanie peších chodníkov
• podporovať vybudovanie verejnej komunikácie v rozvojových lokalitách a rekonštrukciu už
existujúcich a poškodených
• pre cestu I/51 Nitra-Levice je potrebné rezervovať koridor pre šírkové usporiadanie trasy cesty
na kategóriu C11,5/80 s obchvatom Veľkého Ďura v zmysle „Záväzných regulatívov
územného rozvoja Nitrianskeho kraja, časti zásady a regulatívy verejného dopravného
vybavenia, bod 1.3 a 1.3.5“.

Zásobovanie vodou
V oblasti vodného hospodárstva podporovať vybudovanie vodovodu v rozvojových lokalitách.
Odkanalizovanie
Napojenie rozvojových lokalít na plánovanú kanalizáciu s vlastnou navrhovanou ČOV.
Zásobovanie plynom
Rozširovať mestskú sieť plynovodov tak, aby bolo možné čo najviac existujúcich a
navrhovaných plôch zásobovať zemným plynom.
Zásobovanie elektrickou energiou
• podporovať a umožňovať kabelizáciu vzdušných vedení a výstavbu elektrických zariadení v
rozvojových lokalitách
• transformačné stanice pre obsluhu rozvojových území modernizovať ako kioskové s
kábelovým prívodom uloženým v zemi
• jestvujúce stĺpové a stožiarové transformačné stanice postupne meniť na kioskové s možných
rozšírením kapacít podľa potreby napojenia nových lokalít
• nové VN rozvody v riešenom území navrhovať uložené v zemi
• sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v novej výstavbe navrhovať uložené v zemi
• rozvod verejného osvetlenia komunikácií riešiť ako káblový, uložený v zemi
• rešpektovať jestvujúce a navrhované koridory všetkých inžinierskych sietí
• je potrebné rešpektovať všetky jestvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v
zmysle ustanovení § 36 Zákona o energetike č. 656/2004 Z. z. a nadväzných legislatívnych
predpisov
• v rámci preložiek vedení je potrebné rešpektovať ustanovenie § 38 Zákona o energetike č.
656/2004 Z. z. a nadväzných legislatívnych predpisov, kde: „Náklady na preložku
elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky
vyvolal“
• je potrebné vychádzať zo Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý je v platnosti od 01. 09. 2012
• v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 43 Ochranné pásma rešpektovať
bezpečnostné a prevádzkové podmienky pre elektrické vedenia
Telekomunikačné a informačné siete
• v rozvojových lokalitách uvažovať so zemným vedením telekomunikačných trás
• zvyšovať postupne kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň telekomunikačných služieb
Vodné toky a plochy
• zabezpečiť prietočnosť povrchových rigolov, ktoré odvádzajú prívalové vody
• pri riešení rozvoja obce je taktiež potrebné rešpektovať ustanovenia zákona o vodách a
súvisiacich právnych predpisov na úseku vodného hospodárstva, zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení, ako aj zákon č. 7/2010 Z. z. o
ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
• je potreba rešpektované existujúce hydromelioračné zariadenia nachádzajúce sa v k. ú.

• obce, ako aj ich ochranné pásma
• v ochrannom pásme predmetných vodných stavieb je potrebné zamedziť realizáciu stavieb

trvalého charakteru a výsadbu stromov
• v prípade nevyhnutností zrušenia časti melioračných zariadení, je potrebné rešpektovať
všetky prislúchajúce ustanovenia vodného zákona a súvisiacich právnych predpisov
• pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Ďurský potok zabezpečiť šírku
pobrežného pozemku v zmysle zákona o vodách o šírke 10 m
e)

Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie
prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie
ekologickej stability, vrátane plôch zelene
• rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo obce
• rešpektovať potenciál všetkých kultúrno-historických hodnôt ako sú cestné kríže pozdĺž ciest
•

•
•
•
•
•
•

f)

v k. ú. obce a pomníky, pamätné tabule a ich odkaz a význam pre súčasníkov i ďalšie generácie
pre vytváranie a udržanie ekologickej stability územia je potrebné posilnenie zelene popri
vodnom toku Ďurský potok, zatrávnenie a výsadbu medzí a remízok na zníženie pôdnej
erózie, výsadba líniovej vegetácie poľných ciest, obnova a udržiavanie exitujúcej líniovej
zelene, sadov, podporovať výsadbu verejnej zelene v obci aj mimo, výsadba ochrannej
barierovej zelene a pod.
dodržať všetky stupne územnej ochrany v chránených územiach, prírodných pamiatkach,
prírodných zdrojov (§ 12)
zabezpečiť protieróznu ochranu PPF prvkami vegetácie v súlade s prvkami ÚSES
realizovať výsadbu zelene a jej údržbu v rámci celého územia k. ú. (na hraniciach k. ú. prejednať so samosprávami susediacich obcí)
postupne riešiť problematiku budovania spevnených a nespevnených lesných ciest tak, aby
nedochádzalo k erózii pôd na svahoch.
uplatňovať opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia vyplývajúce zo schválených
krajských a okresných environmentálnych akčných programov
ak pri zemných prácach dôjde k zisteniu archeologických nálezov, resp. nálezových
archeologických situácií je potrebné v územnom a stavebnom konaní postupovať v zmysle
§ 41 odseku 3 zákona NR SR č. 549/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a § 127 zákona
č. 50/1967 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie
• venovať pozornosť ochrane podzemných vôd
• zvýšenie úrovne zhodnocovania odpadov
• podporovať program separovania TKO s cieľom napĺňania podmienok prijatého plánu

odpadového hospodárstva
• dobudovanie systému triedeného zberu rozšírením triedeného zberu o nové komodity
• zavedenie systému dotrieďovania a kompostovanie odpadov podporovaním všetkých foriem
materiálového zhodnocovania (domáce, komunitné)
• zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených
regionálnych skládkach

• zabrániť znečisteniu ovzdušia obce nežiadúcimi zdraviu škodlivými látkami - napr.

spaľovaním PET- fľaší sú do ovzdušia uvoľňované silne karcinogénne dioxíny dlhodobo
zotrvávajúce vo vode, pôde a v ovzduší, rovnako je nežiadúce spaľovanie pneumatík,
gumárenských výrobkov, starého šatstva, atď.
• likvidovať divé skládky odpadu a postihovať všetkých, ktorí vynášajú smeti mimo miest na
to určené
• organizovať osvetové aktivity s cieľom zvýšenia environmentálneho povedomia občanov
• povinnosť podľa § 35 ods. 1 písm. g/ zák. č. 126/2006 Z. z. pred výstavbou zabezpečiť
stanovenie výšky radónového rizika podľa postupu ustanoveného nariadením vlády SR č.
350/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z
prírodného ožiarenia
• v ochrannom pásme pohrebiska nie je možné povoľovanie ani umiestňovanie budov, podľa
znenia § 16 ods. 8 zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
• hluk a vibrácie:
 Po konzultáciách s úradom verejného zdravotníctva v Leviciach a na základe
vypracovanej Akustickej štúdie (apríl 2015) navrhujeme v rámci UPN - o Veľký Ďur
záväzné opatrenia pre navrhovanú lokalitu C, predovšetkým pre parcely 777/27 a
777/28 v oblasti zaťaženia hlukom, a to:
 výsadba zelene v šírke 15 m od exist. oplotenia až po parcely rodinných
domov; zeleň musí dosahovať výšku minimálne 7 m
 kolo cesty I. triedy je potrebná zároveň výstavba protihlukovej steny o
výške 3m s vyššou plošnou hmotnosťou (betónové panely, keramické
tvárnice, betónové tvárnice – napr. Durisol, a pod.; drevo nie).
 Pri týchto opatreniach neprekročí zaťaženie hlukom v danej lokalite požadovanú
hodnotu 60 dB cez deň a 50 dB v noci.
Na základe vykonanej predikcie hluku je možné konštatovať, že po aplikácii vhodných
protihlukových opatrení, navrhovaná činnosť spĺňa ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. a
je realizovateľná.
g) Vymedzenie zastavaného územia obce
Riešené územie je ohraničené hranicou katastrálneho územia a hranicou zastavaného územia k
1.1.1990.

Výmera k. ú.
Výmera zastavaného územia
Výmera mimo zastavaného územia
Výmera zastavaného územia s navrhovaným rozšírením

22 020 363 m2
1 259 240 m2
20 761 123 m2
1 386 011 m2

h) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území
Ochranné pásmo dopravných zariadení mimo zastavaného územia
Cestné ochranné pásma sa zriaďujú len pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych
komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie;
vnútri tohto územia sa zriaďujú ochranné pásma podľa osobitných predpisov (Predpis č. 35/1984 Zb.,
§ 15, odsek 1,2).
Hranice cestných ochranných pásiem sú určené zvislými plochami vedenými po oboch stranách
komunikácie a to vo vzdialenosti od osi vozovky:
Cesta R1 - ochranné pásmo 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu. V tomto ochrannom
pásme je podľa § 16 (k § 11 zákona č. 135/1961Zb.) vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. zakázané:
• vykonávať akúkoľvek stavebnú činnosť vyžadujúcu ohlásenie stavebnému úradu alebo
povolenie stavby;
• robiť na objektoch a zariadeniach postavených pred vznikom cestného ochranného pásma
úpravy na predĺženie ich životnosti, ak sa počíta s ich budúcim odstránením;
• robiť akékoľvek zemné úpravy, ktorými by sa úroveň terénu znížila alebo zvýšila k nivelete
vozovky komunikácií,
• zriaďovať skladiskové a letiskové plochy, spevnené aj nespevnené,
• hospodáriť v lesoch spôsobom odporujúcim zásadám vopred dohodnutým s príslušným
cestným správnym orgánom,
• v okolí úrovňových krížení ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami a na
vnútornej strane oblúkov ciest s polomerom 500 m a menším tiež vysádzať alebo obnovovať
stromy alebo vysoké kry a pestovať také kultúry, ktoré by svojím vzrastom a s prihliadnutím
na úroveň terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.
Cesta I. triedy
Cesta III. triedy

50 m
20 m

V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť
dotknuté komunikácie alebo premávku na nich. Výnimku zo zákazu povoľuje príslušný cestný orgán.
Jedným zo zákazov platných pre ochranné pásmo ciest je:
• V okolí kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s traťami a na vnútornej strane
oblúku ciest s polomerom menším ako 500m je zakázané vysádzať alebo obnovovať stromy
alebo vysoké kríky a pestovať také kultúry, by svojím vzrastom s prihliadnutím k úrovni
terénu rušili rozhľad potrebný pre bezpečnú dopravu.
Ochranné pásmo energetických zariadení
V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 43 Ochranné pásma, sú stanovené
bezpečnostné a prevádzkové podmienky pre elektrické vedenia v nasledovných bodoch:
1)
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, na zabezpečenie ochrany života, zdravia osôb
a majetku.

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po obidvoch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie
od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí:
a) od 1 kV do 35 kV vrátane:
1) pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m
2) pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2 m
3) pre zavesené káblové vedenie 1 m
b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m
c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m
d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m
e) nad 400 kV 35 m
3)
Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je
2 m od krajného vodiča na každú stranu.
4)
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým
vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b)
vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
d)
uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e)
vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f)vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy
5)
Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej
5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto
porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh
pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického
vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča
nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
7)
Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými
rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
b)
3 m pri napätí nad 110 kV
8)
V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je
okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne
ťažké mechanizmy
b)
vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického
vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie,
spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
9)
Ochranné pásmo elektrickej stanice
2)

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami,

ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu
objektu elektrickej stanice
b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré
sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu
elektrickej stanice
c)
s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou
hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do
elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané
vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a
bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
11)
V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až
9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k
elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi
prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia
a dodržiavať nimi určené podmienky.
12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je
napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich
poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto
vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.
13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené
v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak.
14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na
zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre
územné konanie a stavebné konanie.
15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v
ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal
alebo dal vykonať.
Ochranné pásmo zariadení telekomunikačných sietí
Verejné telekomunikačné vedenia a zariadenia sú chránené ochrannými pásmom v zmysle
zákona o telekomunikáciách č. 195/2000 Zb.
Ochranné pásmo vedenia verejnej komunikačnej siete je široké 1m od osi jeho trasy a prebieha
po celej dĺžke jeho trasy. V niektorých bodoch trasy sa môže ochranné pásmo rozširovať až na 1,5 m.
Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu
2 m, ak ide o nadzemné vedenie. V ochrannom pásme nemožno:
• umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, ani vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť
telekomunikačné siete, alebo ich plynulú a bezpečnú prevádzku
• vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia
prevádzku telekomunikačných zariadení alebo poskytovanie verejných telekomunikačných
služieb (§ 47 č.195/2000 Zb.)

Ochranné pásmo zariadení plynárenských sietí
Na ochranu plynárenských zariadení sa zriaďujú podľa § 27 energetického zákona ochranné
pásma. Ich rozsah je stanovený podľa priemeru potrubia v nasledujúcich vzdialenostiach meraných
obojstranne od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia:
• 4 - 50 m pre plynovody a prípojky s DN menším ako 200 mm až nad 700 mm
• 1m pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území
obce
• 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, zásobníky propán - butánu a pod.)
Na zamedzenie alebo zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií plynárenských
zariadení a na ochranu života, zdravia osôb a majetku sú určené bezpečnostné pásma. Ich rozsah je
podľa § 28 energetického zákona podľa tlaku a dimenzie potrubia určený vzdialenosťou, meranou na
každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia takto:
• 10 m pri STL plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území
• 20 - 200m pri VTL plynovodoch a prípojkách s DN menším ako 150 mm až nad 500 mm
• 50m pri plniarňach a stáčiarňach propánu a propán-butánu
• pri NTL, STL plynovodoch a prípojkách v mestách a súvislej zástavbe obcí sa bezpečnostné
pásma určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.
Ochranné pásmo vodárenských a kanalizačných zariadení
Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa
§ 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany:
• 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a
verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
• 2,5 m pri priemere nad 500 mm.
V ochrannom pásme sa nesmú budovať stavby trvalého charakteru, vysádzať dreviny a pod.
Akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme sa bude môcť vykonávať iba so súhlasom
príslušných orgánov.
Ochranné pásmo vodných tokov
od brehovej čiary obojstranne
5m
Pri novej výsadbe zabezpečiť prístup k vodnému toku v prípade údržbových prác.
Ochranné eticko-hygienické pásmo cintorína
od oplotenia vo vzdialenosti

50 m

Ochranné hygienické pásmo poľnohospodárského družstva
vo vzdialenosti
50 m
Ochranné pásmo leteckej dopravy
V zmysle zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) je potrebný súhlas
Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby:
•
vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a)

•
•

•

i)

stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých
vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú lokalitu (§ 30 ods. 1, písmeno b.)
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných
zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 10kV a viac, energetické
zariadenia a vysielacie stanice(§ 30 ods. 1, písmeno c)
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo
zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods.
1, písmeno d)
Plochy pre verejnoprospešné stavby

Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby a objekty pozemných a inžinierskych stavieb
určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické a dopravné vybavenie územia podporujúce
rozvoj, tvorbu a ochranu životného prostredia a ekologickú rovnováhu (§ 108 zák. č. 50/1976 Zb.).
Medzi VPS sú zaradené stavby slúžiace verejnosti pre verejné odvádzanie a zneškodňovanie
odpadov, pre verejné zásobovanie vodou a energiami, verejné informačné systémy, verejnú dopravu,
pre verejné školstvo, verejnú správu, verejnú vedu a kultúru, verejné sociálne zariadenia a zariadenia
dočasného ubytovania a sociálneho charakteru, civilnej ochrany obyvateľstva, stavby s pamiatkovou
ochranou, verejné pešie komunikácie a verejné parkoviská a odstavné plochy.
Do verejnoprospešných stavieb sú zaradené všetky navrhované líniové vedenia verejnej
technickej vybavenosti (vodovod, kanalizácia, elektrické vedenia, plynové rozvody, sekundárne
tepelné vedenia, telekomunikačné trasy), vrátane k ním príslušných trasových zariadení tak, ako sú
uvedené v návrhu verejného technického vybavenia.
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN-o Veľký Ďur:
• Rozšírenie siete miestnych komunikácií
• Vybudovanie peších komunikácií v obci a rozvojových lokalitách
• Rekonštrukcia miestnych komunikácií
• Rekonštrukcia peších komunikácií
• Vybudovanie cyklotrás
• Preložka vzdušného vedenia do zeme
• Rekonštrukcia a vybudovanie odvodňovacieho rigolu v obci a v rozvojových lokalitách
• Rozšírenie siete telefónneho vedenia
• Vybudovanie verejnej kanalizácie
• Rozšírenie siete verejného vodovodu
• Rozšírenie siete verejného plynovodu
• Rozšírenie siete elektrického vedenia s rozšírením existujúcich TS
• Dobudovanie verejného osvetlenia vrátane rozvojových lokalít
• Vybudovanie verejných odstavných parkovísk
• Úprava verejných plôch a vybudovanie odpočinkových plôch
• Obchvat Veľkého Ďura
• 2x400 kV vedenie ZVN v trase Gabčíkovo – Veľký Ďur
• 1x400 kV vedenie ZVN v trase Veľký Ďur – Levice
• Dvojlinka 2x110 kV v súčasnom koridore Veľký Ďur – Nitra Čermáň
• Dvojlinka 2x110 kV v súčasnom koridore Veľký Ďur – Mochovce

Určenie, pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

j)

Nakoľko sa v katastrálnom území obce Veľký Ďur nachádzajú aj lokality pre rozvoj a budovanie
rozsiahlejších verejnoprospešných stavieb, navrhujeme dané lokality pre možnosť obstarania
územného plánu zóny. Konkrétne ide lokalitu:
• lokalita B vo východnej časti Rohožnice
k) Zoznam verejnoprospešných stavieb
Na všetky tu uvedené stavby a zariadenia sa primerane vzťahujú ustanovenia § 108 a nasl.
Stavebného zákona o možnosti vyvlastnenia alebo obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom a
stavbám z dôvodov verejného záujmu.
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z ÚPN-o Veľký Ďur:
č.
1

VEREJNOPROSPEŠNÁ STAVBA
Rozšírenie siete miestnych komunikácií

LOKALITA
lok. A, B, C

2

Vybudovanie peších komunikácií v obci a rozvojových
lokalitách

obec a lok. A, B, C, E

3

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

obec

4

Rekonštrukcia peších komunikácií

obec

5

Vybudovanie cyklotrás

obec a kataster

6

Preložka vzdušného vedenia do zeme

lok. B

7

Rekonštrukcia a vybudovanie odvodňovacieho rigolu v
obci a v rozvojových lokalitách

obec a lok. A, B, C

8

Rozšírenie siete telefónneho vedenia

lok. A, B, C, D

9

Vybudovanie verejnej kanalizácie

celá obec a lok. A, B, C,
D

10 Rozšírenie siete verejného vodovodu
11 Rozšírenie siete verejného plynovodu

lok. A, B, C, D
lok. A, B, C, D

12 Rozšírenie siete elektrického vedenia s rozšírením existujúcich lok. A, B, C, D
TS
13 Dobudovanie verejného osvetlenia vrátane rozvojových lokalít lok. A, B, C, D
14 Vybudovanie verejných odstavných parkovísk
lok. A
15 Úprava verejných plôch a vybudovanie odpočinkových plôch obec a lok. E
Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja:
č.

VEREJNOPROSPEŠNÁ STAVBA
16 Obchvat Veľkého Ďura
17 2x400 kV vedenie ZVN v trase Gabčíkovo – Veľký Ďur
18 1x400 kV vedenie ZVN v trase Veľký Ďur – Levice
19 Dvojlinka 2x110 kV v súčasnom koridore Veľký Ďur – Nitra
Čermáň

LOKALITA
kataster
kataster
kataster
kataster

20 Dvojlinka 2x110 kV v súčasnom koridore Veľký Ďur –
Mochovce

kataster

Do budúcna (v horizonte 20 rokov) sa uvažuje s výhľadovými verejnoprospešnými stavbami,
ktoré budú prehodnotené v ďalšom stupni UPN-o Veľký Ďur Zmeny a doplnky č. 1:
VÝHĽAD PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

LOKALITA

Rozšírenie siete miestnych komunikácií

lok. F, G, H, I

Vybudovanie peších komunikácií v obci a rozvojových
lokalitách

lok. F, G, H, I

Vybudovanie mostu

lok. H, I

Rekonštrukcia a vybudovanie odvodňovacieho rigolu v
obci a v rozvojových lokalitách

lok. F, G, H, I

Rozšírenie siete telefonného vedenia

lok. F, G, H, I

Vybudovanie verejnej kanalizácie

lok. F, G, H,I

Rozšírenie siete verejného vodovodu

lok. F, G, H, I

Rozšírenie siete verejného plynovodu

lok. F, G, H, I

Rozšírenie siete elektrického vedenia s rozšírením existujúcich lok. F, G, H, I
TS
Dobudovanie verejného osvetlenia vrátane rozvojových lokalít lok. F, G, H, I
l)

Schéma záväzných častí riešenia

Schéma záväzných častí riešenia je totožná s výkresom č. 2 Komplexný výkres priestorového
usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a
verejnoprospešnými stavbami, ktorý je súčasťou grafickej časti.
Čl. 3
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Schválený územný plán je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na
vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie
a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
Schválený územný plán obce je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade vo Veľkom Ďure, na
stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Nitre.
Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov.
Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2016.
Ing. Peter Benko
starosta obce

