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E.       ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN-O                                        
        CHOCHOLNÁ-VELČICE  

E.A) ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA         
          A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA  

E.A.1 ZÁSADY A REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA VÚC 
TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1. 

E.A.2 ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A 
FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA 
ÚPN-O

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1. 

Štruktúra  území  podľa  funkčného  využitia  ostáva  pôvodná.  Navrhnutú  lokalitu  B1 
zaraďujeme  do  funkčnej  štruktúry:  B  -  obytné  územie  s  prevahou  plôch  pre  bývanie  
nízkopodlažné (prevažne RD).

E.A.2.1 REGULATÍVY PRE FUNKČNÉ PLOCHY NA ZÁKLADE VYHLÁŠKY Č. 55/2001 Z.Z.

E.a.2.1.1 Obytné územia - definícia
Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 

platných ZaD č. 1. Definícia obytného územia ostáva pôvodná. 

E.a.2.1.2 Štruktúra obytných území
Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 

platných ZaD č. 1. 
Štruktúra obytných území ostáva pôvodná. Navrhnutú lokalitu B1 zaraďujeme do funkčnej 

štruktúry: B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD).

E.B)      UR  Č  ENIE PRÍPUSTNÝCH, OBMEDZUJÚCICH ALEBO                      
          VYLU  Č  UJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH       
          PLÔCH A INTENZITU ICH VYUŽITIA  

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1. 

4

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE - ZMENY A DOPLNKY Č. 2 - ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ



E.C) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA BÝVANIA,                       
          OB  Č  IANSKEHO VYBAVENIA, REKREÁCIE A VÝROBY  

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1. 

E.D) ZÁSADY A REGULATÍVY UMIESTNENIA VEREJNÉHO                    
          DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA  

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

DOPLNOK:
VEREJNÉ DOPRAVNÉ VYBAVENIE
Navrhované  dopravné  napojenia  (križovatky),  miestne  komunikácie,  pešie  trasy  a 

statickú dopravu je potrebné riešiť v zmysle platných STN a TP.

ELEKTRIFIKÁCIA
Katastrom Chocholná – Velčice prechádza 400 kV nadzemné elektrické vedenie ZVN 

V495 Bošáca – Varín, ktoré prevádzkuje  SEPS, a.s.,  v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V územnom pláne obce Chocholná–Velčice bude rešpektované a zachované ochranné 
pásmo vedenia V495 v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rešpektujúc zákonom požadovaný charakter 
územia,  t.z.  mimo  zastavaného  územia  obce  a  zároveň  v  rámci  územného  plánu  nebudú 
zaradené pozemky v ochrannom pásme vedenia  V495 ako stavebné,  rekreačné,  oddychové 
oblasti a pod.

VODOVOD, KANALIZÁCIA
 V rámci navrhovaných investícií a pre plánovaný rozvoj obce bude potrebné posúdenie 
existujúcej  vodovodnej  a  kanalizačnej  siete  -  súčasnosť  a  plánovaný  výhľad  (posúdenie 
dimenzie  jednotlivých  potrubí,  na  základe  ktorých  bude  potrebné  stanoviť  úseky  prípadnej 
rekonštrukcie potrubí vzhľadom na ich stav a vyťažiteľnosť (kapacitné plnenie).

Pred  výstavbou  v  jednotlivých  rozvojových  lokalitách  bude  potrebné  spracovať 
samostatnú PD rozšírenia vodovodnej  a kanalizačnej  siete vrátane posúdenia  a zohľadnenia 
tlakových pomerov v sieti. Takisto bude v ďalšom stupni potrebné posúdiť kapacitu existujúcich 
vodovodných potrubí so súvisiacimi VH zariadeniami na preukázanie dostatočnej akumulácie pre 
plánovaný rozvoj. K tomu je nevyhnutná spolupráca so správcom siete. V prípade potreby sa 
bude  riešiť  návrh  podmieňujúcich  investícií.  Posúdenie  by  malo  obsahovať  posúdenie 
jednotlivých  potrubí  po  stránke  ich  dimenzií  (kapacitné  využitie),  technického  stavu  ako  i 
tlakových pomerov v sieti. Na základe tohto posúdenia bude potrebné stanoviť úseky prípadnej 
rekonštrukcie  potrubí.  ÚPN  navrhuje  všeobecný  rozvoj  územia  a  nie  je  v  jeho  kompetencii 
posúdiť súčasné stavy jednotlivých technických sietí. To bude úlohou ďalších fáz PD, príp. ÚPD.

PLYNOFIKÁCIA
V blízkosti riešenej lokality B1 sa nachádza distribučná sieť prevádzkovaná SPP-D, STL2 

plynovod z materiálu PE D63 s maximálnym prevádzkovým tlakom do 280 kPa.
Je nevyhnutné zachovať a rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej len „OP a 

BP”)  existujúcich  plynárenských  zariadení  tak,  ako  tieto  vyplývajú  z  ustanovení  všeobecne 
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záväzných právnych predpisov. Podrobnosti o rozsahu „OP" a „BP" a obmedzeniach v týchto 
pásmach je možné získať na základe žiadosti zaslanej na oddelenie prevádzky SPP-D.

Prípadnú  plynofikáciu  riešených  území  je  potrebné  riešiť  koncepčne  v  súlade  s 
podmienkami,  vyplývajúcimi  zo  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a  na  základe 
podmienok a vyjadrení SPP-D, ako prevádzkovateľa siete.

V  prípade  požiadavky  na  uskutočnenie  preložky  existujúcich  plynárenských  zariadení 
prevádzkovaných SPP-D, je potrebné kontaktovať oddelenie prevádzky SPP-D, ktoré možnosť 
realizácie preložky posúdi a stanoví konkrétne podmienky jej realizácie.

Podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 25 1/2012 Z.z. o 
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďovať 
stavby v ochrannom pásme a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia a vykonávať 
činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno len po predchádzajúcorn súhlase 
prevádzkovateľa siete a za podmienok ním určených. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie 
stavby je dokladom pre územné a stavebné konanie,  pričom každá projektová dokumentácia 
alebo  iná  dokumentácia  stavieb,  drobných  stavieb,  informačných,  propagačných  a/alebo 
reklamných zariadení, stavebných prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, sa posudzuje 
individuálne na základe žiadosti, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle SPP-D.

E.E)      ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-                    
          HISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA                 
          PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY           
          KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ            
          STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENE  

E.E.1 ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH 
HODNÔT

Text tejto kapitoly ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp. v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

DOPLNOK:
V riešenej  lokalite  v  Zmenách a doplnkoch č.  2 ÚPN-O Chocholná-Velčice  nie  sú v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) evidované žiadne národné kultúrne pamiatky 
ani archeologické lokality. Vzhľadom k pravdepodobnosti narušenia doposiaľ nepreskúmaných 
archeologických situácií, je vysoký predpoklad odkrytia nových archeologických situácií v tejto 
polohe,  načo bude potrebné prihliadať  v  jednotlivých  etapách realizácie  územného plánu  v 
praxi,  kedy podmienkou pre vydanie územného a stavebného povolenia pre jednotlivé akcie 
bude  vyjadrenie  Krajského  pamiatkového  úradu  Trenčín,  v  oprávnených  prípadoch  s 
požiadavkou na zabezpečenie archeologického výskumu.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona v spolupráci s 
príslušným stavebným úradom zabezpečuje  podmienky ochrany archeologických  nálezísk  v 
územnom a stavebnom konaní. Podmienkou pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia bude vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.

Krajský  pamiatkový  úrad  Trenčín  podľa  §  36  ods.  3  môže  rozhodnúť  o  povinnosti 
vykonať archeologický výskum aj na mieste stavby alebo inej hospodárskej činnosti, ktoré nie je 
evidovaným  archeologickým  náleziskom  podľa  §  41  ods.  1,  ak  na  tomto  mieste  dôvodne 
predpokladá výskyt archeologických nálezov.
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E.E.2 OCHRANA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, LOŽÍSK NERASTOV

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.E.3 PLOCHY VYŽADUJÚCE ZVÝŠENÚ OCHRANU

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F)      ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ                  
          PROSTREDIE  

E.F.1 V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA A OCHRANY ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA VŠEOBECNE

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

DOPLNOK:
Predmetná lokalita riešená v ZaD č. 2 sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany 

podľa  §  12 zákona  o ochrane prírody  a krajiny,  orgán ochrany prírody  tu  neeviduje  žiadne 
osobitne  chránené  časti  prírody  a krajiny,  rovnako  tu  nezasahujú  prvky  RÚSES,  ktorý  bol 
schválený v rámci ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v znení neskorších zmien a doplnkov.

Pri výrube drevín mimo lesných pozemkov je potrebné postupovať podľa § 47 zákona 
o ochrane  prírody  a  krajiny.  Ak  orgán  ochrany  prírody  (Obecný  úrad  Chocholná-Velčice  v 
zastavanom  území  obce)  nariadi  náhradnú  výsadbu  podľa  §  48  uvedeného  zákona,  treba 
uprednostniť geograficky pôvodné druhy drevín.

E.F.2 V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA A OCHRANY ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.3 V OBLASTI OCHRANY VÔD

Text  tejto  kapitoly  ostáva  rovnaký ako v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

DOPLNOK:
Hlavnými  cieľmi  a  požiadavkami  zadefinovanými  v  návrhu  Zmien  a  doplnkov  č.  2 

územného  plánu  obce  Chocholná-Velčice  sa  nepredpokladá  ohrozenie  cieľov  rámcovej 
smernice o vode (smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady), ktorými je ochrana a 
zlepšenie kvality vôd a vodných ekosystémov, trvalo udržateľné využívanie vôd a dosiahnutie 
dobrého stavu vôd do roku 2015, resp. 2021, najneskôr však do roku 2027.

Fyzická  osoba alebo  právnická osoba,  ktorá má záujem realizovať  trvalo  udržateľné 
rozvojové činnosti  človeka alebo ich zmeny,  zmeny fyzikálnych vlastností  útvaru povrchovej 
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vody alebo zmeny úrovne hladiny útvarov podzemnej vody je pred podaním návrhu na začatie 
konania o povolení činnosti povinná postupovať podľa §16a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Situovanie nových stavebných objektov musí byť v súlade 
so zákonom č.  7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.  V zmysle tohto zákona je potrebné 
zabezpečiť  ochranu  inundačných  území  vodných  tokov,  zamedziť  v  nich  výstavbu  a  iné 
nevhodné činnosti.

Vo  vzťahu  k  vytváraniu  podmienok  pre  trvalo  udržateľné  využívanie  zdrojov  vody, 
prostredníctvom  integrovaného  manažmentu  v  povodiach  tak,  ako  to  požaduje  rámcová 
smernica o vode je potrebné dodržať všetky ustanovenia uvedené v návrhu ZaD č. 2 územného 
plánu obce Chocholná-Velčice ako aj v záväzných častiach územného plánu obce a regiónu tak, 
aby nedochádzalo k zhoršeniu stavu útvarov povrchovej a podzemnej vody.

E.F.4 V OBLASTI OCHRANY PÔDY

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.5 V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.6 V OBLASTI ZNIŽOVANIA HLADINY HLUKU

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.7 V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.8 V OBLASTI PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANY

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.9 V OBLASTI OCHRANY PRED ÚČINKAMI SEIZMICITY

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.F.10 V OBLASTI OCHRANY PRED RADÓNOVÝM RIZIKOM

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

Na základe mapy radónového rizika možno konštatovať, že kataster obce sa nachádza 
prevažne v oblasti nízkeho radónového rizika, v západnej časti katastra je územie so stredným 
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radónovým rizikom. Vhodnosť  a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného 
radónového rizika je potrebné 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 MZ SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách 
na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Pred výstavbou obytných budov a pobytových 
miestností je povinnosťou investorov zabezpečiť stanovenie výšky radónového rizika v súlade s 
uvedenými predpismi.

E.F.11 V OBLASTI OCHRANY PRED ZOSUVMI

Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 
platných ZaD č. 1.

Medzi riziká stavebného využitia územia patrí výskyt potenciálnych zosuvov. Vhodnosť a
podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych zosuvov je potrebné:

• Posúdiť  a overiť  inžinierskogeologickým prieskumom (pred akýmkoľvek urbanizačným, 
stavebným  alebo  iným  zásahom  vykonať  hydrogeologický  a  inžinierskogeologický 
prieskum, ktorého záver stanoví, či je výstavba možná a za akých podmienok).

• Zamedziť nežiaducej praxi vsakovania splaškových a zachytených vôd iného pôvodu do 
horninového prostredia v obci.

• Pri protieróznych opatreniach (zatrávnenie svahov) je potrebné brať do úvahy existenciu 
biotopov  európskeho  a  národného  významu,  pričom na  miestach,  kde  sa  vyskytujú 
lúčne spoločenstvá zaradené medzi biotopy európskeho alebo národného významu je 
potrebné zachovať  existujúce rastlinné spoločenstvá, keďže zmeny,  ktoré by mali  za 
následok zmenu druhového zloženia týchto biotopov by boli klasifikované ako zásah do 
biotopu podľa § 6 ods. 2 zákona  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov.

E.G)   VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE                                  
Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 

platných ZaD č. 1.
Novonavrhnutá obytná lokalita B1 sa nachádza celá v rámci zastavaného územia obce, 

ZaD č. 2 teda nenavrhujú rozšírenie zastavaného územia obce. 

E.H)   VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ   
Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 

platných ZaD č. 1.
V ochranných pásmach a chránených územiach platí  ochrana vyplývajúca z  platných 

zákonov, záväzných opatrení a záväzných rozhodnutí.

E.H.1 OCHRANNÉ PÁSMA

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

Ustanovenia uvedené v tejto kapitole v textovej časti ZaD č. 1 týkajúce sa ochranných 
pásiem letiska Trenčín platia aj pre novú obytnú lokalitu B1. 
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E.H.2 OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.I)       PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, NA VYKONANIE      
          DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, NA ASANÁCIU A NA      
          CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY  

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.I.1 PLOCHY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.I.2 PLOCHY NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIE POZEMKOV

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.I.3 PLOCHY NA ASANÁCIU A STAVEBNÉ UZÁVERY

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.J)      URČENIE, NA KTORÉ ČASTI OBCE JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A     
          SCHVÁLIŤ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY  

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

ZaD č. 2 k ÚPN-O nevymedzujú žiadne plochy, pre ktoré by bolo potrebné vypracovať 
územný plán zóny. Pre riešenú lokalitu B1 nie je územný plán zóny vyžadovaný. 

E.K)      ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB                                  
Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 

platných ZaD č. 1. 
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E.L)      SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH   Č  ASTÍ RIEŠENIA A                                     
          VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB  

Schéma záväzných  častí  riešenia  a  verejnoprospešných  stavieb – viď výkres  č.  2 v 
grafickej  časti  ZaD č.  2 k  ÚPN-O Chocholná-Velčice.  Výkres č.  2  je  spracovaný aj  formou 
náložky k pôvodnému ÚPN-O, aj v plnom znení ZaD č. 2. 

E.M) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY URBANISTICKÝCH BLOKOV                   

Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na urbanistické bloky, definované
spoločnými charakteristickými znakmi a s ohľadom na časový vývoj sa dajú deliť na jestvujúce 
S (stav),  navrhované N (návrh),  výhľadové V (výhľad).  Toto členenie  bolo zadefinované pri 
spracovaní pôvodného ÚPN-O.

E.M.1 OBYTNÉ ÚZEMIA

E.M.1.1 OBYTNÉ ÚZEMIE – DEFINÍCIA
Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 

platných ZaD č. 1.

E.m.1.1.1 Štruktúra obytných území
Text  tejto  kapitoly  ostáva rovnaký ako  v  pôvodnom ÚPN-O,  resp.  v  zmysle  aktuálne 

platných ZaD č. 1. 
Štruktúra obytných území ostáva pôvodná. Navrhnutú lokalitu B1 zaraďujeme do funkčnej 

štruktúry: B - obytné územie s prevahou plôch pre bývanie nízkopodlažné (prevažne RD).

E.m.1.1.2 Súhrn jestvujúcich a navrhovaných blokov obytného územia
Jestvujúce bloky

Ostávajú  pôvodné  v  zmysle  pôvodného  ÚPN-O a  jeho  ZaD č.  1.  Navrhnutá  obytná 
lokalita B1 je celá situovaná v rámci existujúceho bloku S7B, ktorý bol definovaný v pôvodnom 
ÚPN-O.  Navrhnuté  je  len  rozšírenie  územia  určeného  pre  výstavbu  nových  RD  v  rámci 
existujúceho bloku. Dochádza teda k úprave v rámci jestvujúceho bloku. 

Navrhované bloky
Ostávajú  pôvodné  v  zmysle  pôvodného  ÚPN-O a  jeho  ZaD č.  1.  Navrhnutá  obytná 

lokalita B1 je celá situovaná v rámci existujúceho bloku S7B, ktorý bol definovaný v pôvodnom 
ÚPN-O.  Navrhnuté  je  len  rozšírenie  územia  určeného  pre  výstavbu  nových  RD  v  rámci 
existujúceho bloku. Plošné rozšírenie urbanistických blokov nie je navrhnuté. Nové urbanistické 
bloky takisto nie sú navrhnuté. Dochádza len k úprave v rámci jestvujúceho bloku. 

E.m.1.1.3 Tabuľky blokov obytných území
Pre novú obytnú lokalitu B1, ktorá je súčasťou urbanistického bloku S7B sú stanovené 

nové regulatívy. Uvedené sú len regulatívy územia, ktoré je predmetom ZaD č. 2. Pre ostatné 
územia platia regulatívy a tabuľky blokov definované v pôvodnom ÚPN-O a v aktuálne platných 
ZaD č. 1.

11

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE CHOCHOLNÁ-VELČICE - ZMENY A DOPLNKY Č. 2 - ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ



DOPLNOK:

REGULATÍVY PRE JEDNOTLIVÉ FUNKČNÉ PLOCHY

B - OBYTNÉ ÚZEMIE S PREVAHOU PLÔCH PRE BÝVANIE
(PLATÍ LEN PRE NOVÚ ROZVOJOVÚ LOKALITU B1)

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA:
Plochy  určené  na  bývanie  formou  individuálnej  bytovej  výstavby  -  nízkopodlažná 

zástavba rodinných domov, výlučne samostatne stojacich.

FUNKČNÉ VYUŽITIE:
Prípustné, vhodné funkcie:

• bývanie v rodinných domoch na samostatných pozemkoch - základná funkcia
• zeleň súkromných záhrad
• nevyhnutné odstavné plochy pre automobily, prístrešky a samostatne stojace garáže, 

príp. garáže ako súčasť rodinných domov
• doplnkové stavby na pozemkoch RD - hospodárske objekty, altánky, bazény a pod.
• verejné plochy s parkovo upravenou zeleňou a líniovou uličnou zeleňou
• malé ihriská pre neorganizovaný šport pre potreby obyvateľstva (detské ihriská)
• príslušné pešie, cyklistické a motorové komunikácie
• nevyhnutné plochy technického vybavenia územia rodinných domov

Podmienečne vhodné funkcie:
• bývanie v dvojdomoch
• poľnohospodárske činnosti v malom rozsahu na úrovni malovýroby, ako súčasť obytnej 

funkcie (vo vzdialenosti zamedzujúcej negatívny vplyv na okolitú obytnú zástavbu) na 
plochách súkromných záhrad (rastlinná výroba, drobnochov hospodárskych zvierat)

• zariadenia prevádzok a remesiel (vo vyčlenených priestoroch rodinných domov) bez 
negatívnych vplyvov na životné prostredie a susednú obytnú zástavbu
Neprípustné funkcie:

• objekty výroby, skladov, veľkoobchodu, administratívne zariadenia
• bytové domy
• radové a atriové rodinné domy
• objekty slúžiace pre občiansku vybavenosť, šport
• rekreačné stavby, ubytovacie a stravovacie zariadenia
• zdravotnícke a sociálne zariadenia
• všetky druhy činností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo 

obmedzili využitie susedných pozemkov na účely bývania alebo znížili kvalitu obytného 
prostredia

• všetky druhy objektov a činností, ktoré nie sú uvedené medzi prípustnými a 
podmienečne prípustnými funkciami

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA:
 V navrhovanej  zástavbe  s rodinnými  domami  sa  počíta  zabezpečenie  odstavovania 
vozidiel výlučne v rámci jednotlivých domov a ich pozemkov, pre každý pozemok s rodinným 
domom je potrebné zabezpečiť min. 3 parkovacie státia na danom pozemku.
 Pri výstavbe rodinných domov je potrebné dodržať ochranné pásma všetkých druhov.
 Pri  výstavbe nových rodinných  domov popri  navrhovaných cestách osadiť  ich  uličnú 
fasádu 3,0 - 6,0 m od hranice pozemku s verejným priestorom komunikácie  (uličná čiara v 
rozmedzí 3,0 - 6,0 m bude na zvážení stavebného úradu v rámci stavebného konania, nakoľko 
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pozemky majú rôzne výmery aj  rôzne obrysy).  Pri  výstavbe nových rodinných domov popri 
existujúcich  cestách  osadiť  ich  uličnú  fasádu  na  existujúcu  uličnú  čiaru  tvorenú  susednými 
objektami. 
 Orientáciu obytných objektov je potrebné riešiť v zmysle platnej legislatívy aj s ohľadom 
na insoláciu miestností a preslnenie.

 Pred výstavbou objektov v území obce posúdiť úroveň radónového rizika 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 MZ SR č.  528/2007 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
 Podľa § 132 ods. 1 zákona č. 99/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, každý, kto projektuje alebo stavia bytovú budovu určenú na predaj alebo 
prenájom alebo nebytovú budovu určenú na poskytovanie služieb [(§ 130 ods. 1 písm. b) a c)], 
je  povinný vykonať  také preventívne opatrenia,  aby objemová aktivita  radónu vo vnútornom 
ovzduší budovy počas pobytu osôb v priemere za kalendárny rok neprekračovala referenčnú 
úroveň 300 Bq.m-3 za kalendárny rok.
 Pre  jednotlivé  obytné  rozvojové  lokality  bude  potrebné  v  ďalších  stupňoch  riešenia 
spracovať samostatnú PD rozšírenia vodovodnej siete, vrátane zohľadnenia tlakových pomerov 
v sieti, v súčinnosti so správcom siete.
 Pred  prípadným zakladaním  stavieb  v  exponovanom  teréne  je  vzhľadom na  možné 
negatívne  vplyvy  na  geologické  pomery  územia  a  pre  ich  elimináciu  potrebné  vykonať 
geologický prieskum pre určenie podmienok zakladania stavieb, príp. iné nevyhnutné opatrenia.

INTENZITA VYUŽITIA:
Zastavanosť územia: max. 35 % 1 pozemku pre RD (samostatne stojace rodinné domy, 

uvažuje sa len zastavanosť rodinným domom, nie spevnenými 
plochami na pozemku),
zároveň sa určuje maximálny možný záber poľnohospodárskej
pôdy v rozsahu 35 % z predpokladanej výmery záberu PP 
uvedenej v tabuľke záberov PP (smerná časť ÚPD)

Min. index zelene: 0,5 (v rámci 1 pozemku pre RD)
Uličná čiara: 3,0 - 6,0 m od hranice pozemku RD s parcelou novej verejnej 

komunikácie (uličná čiara v rozmedzí 3,0 - 6,0 m bude na zvážení 
stavebného úradu v rámci stavebného konania, nakoľko 
pozemky majú rôzne výmery aj rôzne obrysy)

Hĺbka zastavania: je definovaná len pre časť lokality na sever od navrhnutej 
komunikácie, a to vo vzdialenosti max. 22,5 m od hranice 
pozemku RD s parcelou novej verejnej komunikácie

Podlažnosť územia: je definovaná osobitne pre časť lokality na sever od navrhnutej 
komunikácie, a osobitne pre časť na juh od komunikácie
- južná časť: max. 2 nadzemné podlažia (buď 2 plné nadzemné 

podlažia pri RD s rovnou strechou, alebo 1. 
nadzemné podlažie + obytné podkrovie pri RD so 
šikmou strechou)

- severná časť: v severnej časti (ktorá je na styku s existujúcou 
zástavbou rodinných domov a ich záhrad) je 
prípustná len nízkopodlažná zástavba RD - t.j. buď 
rodinné domy jednopodlažné s rovnou strechou 
alebo jednopodlažné RD so šikmou strechou, bez 
obytného podkrovia, maximálny sklon šikmej
strechy v severnej časti územia je 22°
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E.M.2 REKREAČNÉ ÚZEMIE – DEFINÍCIA

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.M.3 VÝROBNÉ ÚZEMIA – DEFINÍCIA

Text  tejto kapitoly  ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp.  v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.

E.M.4 KRAJINA

Text tejto kapitoly ostáva rovnaký ako v pôvodnom ÚPN-O, resp. v zmysle aktuálne 
platných ZaD č. 1.
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