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A. ÚVOD
A.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1.1. ÚDAJE O DOKUMENTÁCII, OBSTARÁVATEĽOVI A SPRACOVATEĽOVI
Názov dokumentácie
„ÚPN obce Chotín – Zmeny a doplnky č. 2/2020“ (ďalej len „ZaD 2/2020“).

Obstarávateľ
Názov

Obec Chotín

Sídlo

Obecný úrad 486, 946 31 Chotín

IČO

00306461

Starosta

Ing. František Magyari

Odborne spôsobilá osoba
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD

Ing. arch. Katalin Besse, reg. č. 322

Spracovateľ
Názov

AUREX spol. s r.o.

Sídlo

Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava

IČO

31325483

DIČ

2020335416

Riaditeľ

Ing. arch. Ľubomír Klaučo

A.1.2. RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV
Hlavný riešiteľ

Ing. arch. Ľubomír Klaučo, reg. č. 0983AA

Zodpovedný riešiteľ

Ing. arch. Daniela Huertas

A.1.3. ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA „ZAD 2/2020“
Textová časť „ZaD 2/2020“ je vypracovaná ako samostatná príloha záväznej a smernej textovej časti
schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Obsah je v súlade s obsahom podľa Vyhlášky č. 55/2001 Z. z.,
textová časť je spracovaná v nadväznosti na štruktúru textovej časti schválenej dokumentácie „Územný plán
obce Chotín“.
Grafická časť „ZaD 2/2020“ je vypracovaná ako samostatná príloha Územného plánu obce Chotín v znení
ZaD. Spracovaná je formou samostatných priesvitných náložiek na jednotlivé výkresy ÚPN, na ktorých sú
vyznačené len zmeny navrhované v „ZaD 2/2020“.
Po spracovaní „ZaD 2/2020“ budú tieto prerokované podľa ustanovení stavebného zákona. Po prerokovaní
a upravení podľa výsledkov prerokovania budú predložené na posúdenie Okresnému úradu Nitra, odboru
výstavby a bytovej politiky a následne predložené na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Chotíne.
Textová časť
Sprievodná správa
Návrh regulatívov územného rozvoja, návrh záväzných častí
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP a LPF na stavebné a iné zámery
Grafická časť
v.č.2

Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s prihliadnutím na
krajinno-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky
M 1:10 000

v.č.3A

Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na
nepoľnohospodárske účely
M 1:10 000

v.č. 4

Komplexný urbanistický návrh, návrh priestorového a funkčného využitia územia

M 1:5 000
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v.č. 5A

Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia

M 1:10 000

v.č. 5B

Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia

M 1:5 000

v.č. 10

Návrh regulatívov a záväzných častí, vrátane verejnoprospešných stavieb

M 1:5 000

Obsah dokumentácie je upravený v zmysle vyhlášky č. 55/2001 o územno-plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a tiež v zmysle metodického usmernenia obstarania a spracovania územného plánu
obce týkajúceho sa zmien a doplnkov.

A.2. ÚDAJE O DÔVODOCH OBSTARANIA „ZAD 2/2020“
Obec Chotín je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov (ďalej
stavebný zákon) obstarávateľom ÚPD obce. V zmysle § 30 stavebného zákona má orgán územného
plánovania sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady v území, resp.
najmenej raz za štyri roky preskúmať ÚPN, či nie sú potrebné jeho ZaD alebo či netreba obstarať nový ÚPN.
Účelom riešenia sú zmeny využitia územia na parcele č. 4437/2 (označenie v katastri – „Hon pri železnici“).
Dôvodom obstarania „ZaD 2/2020“ je
•

vytvoriť predpoklady pre rozšírenie zóny zmiešaného územia služieb, skladovania a distribúcie na
parcele 4437/2 (zmena zo súčasnej funkcie D3 – územie pre rozvoj ochrannej, izolačnej a sprievodnej
zelene), na základe zámeru vlastníka pozemkov, v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.
107/2019 zo dňa 24.06.2019.

A.3. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA
Text kapitoly sa dopĺňa nasledovne:
Cieľom „ZaD 2/2020“ je aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu obce v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebného zákona) na základe potreby obce na riešenie
rozvojových plôch pre zmiešaného územia služieb, skladovania a distribúcie.
Z uvedených dôvodov sa obec rozhodla obstarať „ZaD 2/2020“, vykonala tak:
•

uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne č. 107/2019, ktorým rieši požiadavku vlastníka
predmetnej parcely (označenie v katastri - Hon pri železnici), z funkcie “D3 – územie pre rozvoj
ochrannej, izolačnej a sprievodnej zelene“ na funkciu „B4 – zmiešané územia služieb, skladovania
a distribúcie“.

Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

A.4. ZHODNOTENIE DOTERAJŠEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE
Text kapitoly sa dopĺňa nasledovne:
Potreba zmeny funkcií z funkcie “D3 – územie pre rozvoj ochrannej, izolačnej a sprievodnej zelene“ na funkciu
„B4 – zmiešané územia služieb, skladovania a distribúcie“ (Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Chotíne pod
č. 107/2019), si vyžiadalo začatie spracovania „ZaD 2/2020“.
Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

A.5. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA SO ZADANÍM ÚPN OBCE CHOTÍN
Text kapitoly sa dopĺňa nasledovne:
• začatie obstarávania „ZaD 2/2020“, december 2019
Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním
Zámer zmeniť plochy v riešenom území na zmiešané územia služieb, skladovania a distribúcie je v súlade
s celkovou urbanistickou koncepciou rozvoja obce podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie a zadania.
Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD
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A.6. ZDÔVODNENIE PRÍPADNÉHO SPRACOVANIA DOPLŇUJÚCICH PRIESKUMOV
A ROZBOROV
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

A.7. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU
REGIÓNU
Názov podkapitoly A.7.1 sa mení nasledovne:

A.7.1. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU
NITRIANSKEHO KRAJA
Názov podkapitoly A.7.1.1. sa mení nasledovne:

A.7.1.1. Väzby vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu regiónu, vzťahujúce sa
k obci Chotín (ÚPN-R Nitrianskeho kraja)
Text podkapitoly v uvedených bodoch sa nahrádza nasledovne:
1.17 Vytvárať podmienky pre kompaktný územný rozvoj zastavaných území jednotlivých obcí a nepripúšťať
výstavbu nových oddelených samostatných častí obce, ako aj vylúčiť výstavbu v inundačných územiach
vodných tokov a na pobrežných pozemkoch vodných tokov.
3.3.7. Rešpektovať a zohľadňovať platný Program starostlivosti o les, rešpektovať ochranné pásmo lesnej
pôdu, uprednostňovať ekologicky vhodné autochtónne (domáce) druhy drevín
3.3.8. Podporovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov,
zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať
pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami Programov starostlivosti o les.
5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov
ciest a v blízkosti výrobných areálov ako aj zväčšovať podiel plôch zelene v zastavaných územiach miest
a obcí.
5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území a v súlade s podmienkami, určenými
príslušným správcom toku revitalizáciu skanalizovaných tokov, kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou
pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšenie podielu trávnych porastov na plochách
okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.
5.2.5. Vytvárať územnotechnické podmienky pre priechodnosť existujúcich prekážok na vodných tokoch
a líniových stavbách v krajine pre migrujúce živočíchy dodatočnými technickými opatreniami a pri navrhovaní
využívania hydroenergetického potenciálu riek zohľadňovať nielen ekonomické ale aj ekologické kritériá
v súlade so schválenými rozvojovými a koncepčnými dokumentmi.
6.6. Rešpektovať a akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty
(lokality s výskytom historických krajinných štruktúr a kultúrnohistorických pamiatok) spolu s vyhlásenými
a navrhovanými ochrannými pásmami pamiatkového fondu.
7.57. Dodržiavať vyhlásené ochranné pásma letísk na území kraja.
8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v povodí (vrátane urbanizovaných povodí),
8.1.2.3. navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku na
báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením takého množstva vôd do koncového recipienta, aké odtekalo
pred urbanizáciou jednotlivých zastavaných plôch (vrátane urbanizovaných povodí),
8.1.6.1. podmieniť nový územný rozvoj obci napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú
sieť, s následným čistením komunálnych odpadových vôd v ČOV. Pri odvádzaní prívalových dažďových vôd
z rozvojových plôch do vodných tokov zabezpečiť redukciu a reguláciu odtoku vypúšťaných vôd v zmysle
legislatívnych požiadaviek.
8.1.6.2. preferovať v návrhu skupinové kanalizácie pre aglomerácie viacerých sídiel so spoločnou ČOV,
8.1.6.3. vymedziť územné rezervy plôch a koridorov pre kanalizačné stavby nadradeného významu,
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8.1.6.4. preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené sústavy so zadržiavaním dažďových vôd
v území,
8.1.6.8. zabezpečiť územnotechnické podmienky pre zodpovedajúcu úroveň odvádzania a sekundárneho
(biologického) čistenia komunálnych odpadových vôd z aglomerácií s produkciou organického znečistenia od
2000 EO do 10 000 EO v časovom horizonte do 31. 12. 2015 v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
Ostatné časti podkapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

A.8. SÚPIS POUŽITÝCH ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV A INÝCH PODKLADOV SO
ZHODNOTENÍM ICH VYUŽITIA PRI RIEŠENÍ

A.8.1. PODKLADY
A.8.1.1. Schválená ÚPD, vzťahujúca sa k riešenému územiu
Text kapitoly sa dopĺňa nasledovne:
-

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.1, spracovateľ: AUREX spol. s r.o.,
vyhlásené všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2015 zo dňa
26.10.2015, pričom účinnosť nadobudlo dňa 25.11.2015
Zmeny a doplnky ÚPN obce Chotín č.1/2014, spracovateľ: Ing. arch. Martin Pavlík, aplus.sk, s.r.o.,
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. VZN č.2/2015 zo dňa 16.03.2015

Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

A.8.2. VÝSTUPY Z RELEVANTNÝCH PODKLADOV S DOPADOM NA RIEŠENÉ ÚZEMIE
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B. RIEŠENIE NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU
B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Text kapitoly sa dopĺňa o bod B.1.3.:

B.1.3. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA „ZAD 2/2020“
Riešeným územím „ZaD 2/2020“ je parcela č. 4437/2, ktorá sa nachádza na západnom okraji katastrálneho
územia Chotín, označenie v katastri „Hon pri železnici“. Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce.
Zo severozápadu a juhozápadu susedí s priemyselným parkom Pri železnici, z juhu s lesnými pozemkami
a z východu a severovýchodu s plochami letiska Chotín, ktoré slúži pre letecké práce v poľnohospodárstve.
Využiteľnosť územia je obmedzená aj ochranným pásmom lesa a ochrannými pásmami letiska. Rozloha
parcely je 20 241 m2.
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Presné vymedzenie riešeného územia je zobrazené na nasledujúcej schéme:

B.2. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.3. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE
RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.4. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.5. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.6. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA, VÝROBY A REKREÁCIE
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.7. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.8. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH
PREDPISOV
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.
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B.9. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY
PRED POVODŇAMI, CIVILNÁ OCHRANA
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.10. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.11. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA
Text kapitoly sa mení iba v týchto podkapitolách a častiach nasledovne:

B.11.1. DOPRAVA
B.11.1.8. Ochranné pásma
Letecká doprava
Na základe súhlasu Okresného národného výboru v Komárne, daného vyjadrením č.j. Výst. 99/34-Ba zo dňa
7.8.1984 k návrhu ochranných pásiem letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve v Chotíne, spracovaných
VŠDS v Žiline a na základe žiadosti pre-vádzkovateľa Agrochemický podnik, SPP Chotín č. j. 10/08/INV zo
dňa 8.8.1964 v zmysle i 32 zákona č. 50/76 Zb. stanovuje Štátna letecká inšpekcia podľa § 24 zákona č.
47/56 2b. a v zne¬ní jeho novely č. 127/76 Zb. o civilnom letectve ochranné pásma letiska pre letecké práce
v poľnohospodárstve v Chotíne takto:
Ochranné pásma letiska:
Prekážkové roviny a plochy
–
–
–
–

vzletová rovina
približovacia rovina
povrchové plochy
vodorovná rovina

Pre posudzovanie navrhovaných nových objektov v záujmovom priestore letiska, resp. v priestore
vymedzenom OP platia v plnom rozsahu ustanovenia predpisu L-14-2 ".Letište pro letecké práce
v zemědelství, lesním a vodním hospodářství" hlava 4, odst. 4.2.
Popis prekážkových rovín a plôch:
Vzletová rovina
–
–
–

vnútorná strana dĺžky 35m a je vodorovná, kolmá k predĺženej osi VPD a je touto osou rozpolená,
umiestnená je na konci vzletového a pristávacieho pásu /VPP/
dve strany, naväzujúce na konce vnútornej strany, sa roztvárajú pod uhlom 5° od osi VPD do
vzdialenosti 500 m a ďalej pokračujú rovnobežne s predĺženou osou VPD do vzdialenosti 1000m od
konca VPP.
vonkajšia strana je rovnobežná so stranou vnútornou a jej šírka je 122,5 m

Výška vnútornej strany vzletovej roviny je totožná s výškou konca VPP, t.j. 108,8 m n.m. Výška vonkajšej
strany je 128,8 m n. m.
Sklon vzletovej roviny, meraný vo zvislej rovine prechádzajúcej osou VPD, je 2% t. j. 1:50
Približovacia rovina
–
–
–

vnútorná strana dĺžky 35 m je vodorovná a kolmá k predĺženej osi VPD, umiestnená na začiatku VPP
dve strany, naväzujúce na konce vnútornej strany sa roztvárajú pod uhlom. 5° od osi VPD do
vzdialenosti 500 m pred VPP
vonkajšia strana je rovnobežná s vnútornou stranou dĺžka je 122,5 m

Výška vnútornej strany približovacej roviny je totožná s výškou začiatku VPP, t.j. 108,85 m n.m.
Výška vonkajšej strany je 133, 85 m n.m.
Sklon približovacej roviny, meraný vo zvislej rovine prechádzajúcej osou VPD, je 5 %, t, j. 1:20
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Prechodové plochy
Sú zriadená po oboch stranách VPP a vymedzené takto:
–
–

nižšie strany sú totožné so stranami približovacej a vzletovej roviny a pokračujú po celej dĺžke VPP
rovnobežne s osou VPD
horná strana je vymedzená pozdĺž približovacej roviny a VPP s výškou vonkajšej strany približovacej
roviny a je napojená na priľahlý koniec vonkajšej strany vzletovej roviny.

Sklon. prechodovej roviny, meraný vo zvislej rovine kolmej k osi VPD, je 14,3 %, t.j. 1:7
Vodorovná rovina
Je ohraničená dvomi kružnicami o polomeroch R=1000 m so stredmi v priesečníkoch predĺženej osi VPD
s koncami VPP a spoločnými dotyčnicami týchto kružníc.
Vodorovná rovina leží vo výške 30m nad priemernou výškou VPD. Výška vodorovnej roviny je 138,83 m n.m.
B.p.v.
Ďalšie obmedzenia sú stanovené :
–

ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené
podzemným káblom)

Ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona, je potrebný súhlas
Leteckého úradu Slovenskej republiky na stavby, zariadenia, použitie stavebných mechanizmov a činnosti :
–
–
–
–
–

ktoré by svojou výškou, respektíve svojim charakterom mohli narušiť obmedzenia stanovené vyššie
popísanými ochrannými pásmami letiska Dolná Štubňa,
vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d),

V katastrálnom území obce Chotín sa nachádza Letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve Chotín (ďalej
len „letisko“), ktorého ochranné pásma boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-163/84 zo dňa
1984. Z ochranných pásiem letiska vyplývajú pre časť katastrálneho územia obce nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane stavebných a iných mechanizmov)
a porastov, ktoré je stanovené:
-

ochranným pásmom vzletovej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských
výšok 108,80 – 128,80 m n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 2% /1:50/ v smere od letiska),
ochranným pásmom prechodových prekážkových plôch s výškovým obmedzením v rozmedzí
nadmorských výšok 108,80 – 133,80 m n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 14,3% /1:7/
v smere od osi letiska),
ochranným pásmom vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 138,83 m n.m.Bpv.

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou je nadmorská výška stanovená ochranným
pásmom s nižšou hodnotou.
Nad výšky určené ochranným pásmom vzletovej roviny a prechodových plôch je zakázané umiestňovať
akékoľvek stavby, umiestňovať a používať akékoľvek zariadenia nestavebnej povahy a vysádzať a nechať
rásť porast. Výšky ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny je možné presiahnuť len na základe
predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu v prípade, že letovo-prevádzkové posúdenie preukáže, že
navrhovaný objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky.
Ďalšie obmedzenie je stanovené:
-

priestorom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (nové vedenia elektrického prúdu,
resp. prekládky existujúcich vedení musia byť riešené podzemným káblom).

V zmysle § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je potrebný súhlas Dopravného úradu na stavby, zariadenia,
použitie stavebných mechanizmov a činnosti :
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ktoré by svojou výškou, respektíve svojim charakterom mohli narušiť obmedzenia stanovené vyššie
popísanými ochrannými pásmami letiska Chotín,
vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

B.12. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Text kapitoly sa dopĺňa o informácie o skládkach odpadov a o radónovom riziku

Text kapitoly sa dopĺňa o nasledujúcu podkapitolu:

B.12.7. KLIMATICKÉ ZMENY
Súčasná a nastávajúca zmena klímy sa negatívne dotýka aj riešeného územia obce Chotín. Najväčšia časť
oteplenia v 20. storočí je veľmi pravdepodobne spôsobená ľudskou činnosťou. Ak bude naďalej pokračovať
celosvetový rast emisií, pravdepodobne nás už na konci 21. storočia čakajú vážne zmeny. V závislosti od
vyprodukovaných emisií sa môže teplota zvýšiť o 1,1°C až 6,4°C. Na Slovensku sa od roku 1881 zvýšila
teplota v priemere o 1,6°C a poklesli ročné úhrny zrážok.
Je vhodné posúdiť zraniteľnosť územia a stanoviť adaptačnú stratégiu. Samotná samospráva môže
analyzovať stav obce, podmienky života v nej a následne vypracovať rozvojové stratégie a programy, v ktorých
je potrebné brať do úvahy zraniteľnosť obce na dopady zmeny klímy, ako aj príspevok obce k zmene klímy.
Spôsoby akými je možné znížiť rýchlosť otepľovania môžu byť napríklad optimálne zabezpečovanie
hromadnej dopravy, budovať cyklistickú dopravu, racionalizovať systémy verejného osvetlenia, podpora
11

Územný plán obce Chotín
ZMENY A DOPLKY č. 2/2020, Čistopis

AUREX spol. s r.o.

geotermálnych zdrojov, zvyšovanie rozlohy sídelnej zelene, dôsledná ochrana a obnova mokradí na území
obce a množstvo ďalších opatrení.
Významné kľúčové dopady zmien klímy v riešenom území:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dopady zmeny klímy na zdravie obyvateľstva (rizikové skupiny najmä osoby so srdcovocievnymi
chorobami, dýchacími chorobami, rakovina kože, dehydratácia),
zmeny v druhovej štruktúre drevín, poškodzovanie drevín škodcami, šírenie inváznych druhov drevín,
usychanie vegetácie,
zvýšenie spotreby pitnej vody a vody na osobnú hygienu,
pokles hladiny spodnej vody, zvýšená spotreba zavlažovania,
možnosť lokálnych záplav najmä z okolitých vodných tokov pri tzv. bleskových povodniach, pri
prívalových dažďoch vyrážanie vody z kanalizačnej sústavy,
zvýšenie spotreby elektrickej energie v dôsledku zvýšenia účinnosti chladiacich zariadení,
nevyužívanie plôch zelene, ako aj hladín vodných tokov pre podporu mikroklímy,
nevhodný technický stav železníc a cestných komunikácii v dôsledku vyšších teplôt,
prehrievanie budov a poškodenie spojov budov z dôvodu tepelného rozpínania.

Ostatné časti podkapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

B.13. VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽÍSK
A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

B.14. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.
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PRÍLOHA Č. 1
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
1.

NÁVRH REGULÁCIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA S REGULATÍVMI FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

2.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

3.

NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO
VYUŽÍVANIA KRAJINNÉHO ZÁZEMIA OBCE

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

4.

NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV UMIESTNENIA OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

5.

NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV UMIESTNENIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO
A TECHNICKÉHO VYBAVENIA ÚZEMIA

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

6.

NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV ZACHOVANIA KULTÚRNOHISTORICKÝCH
HODNÔT, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA
EKOLOGICKEJ STABILITY, VRÁTANE PLÔCH ZELENE

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

7.

NÁVRH ZÁSAD A REGULATÍVOV STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Text kapitoly sa dopĺňa o nasledujúcu podkapitolu:

7.1.

ZÁSADY ZNIŽOVANIA NEPRIAZNIVÝCH DÔSLEDKOV KLIMATICKÝCH ZMIEN – ADAPTAČNÉ
OPATRENIA OBCE CHOTÍN

Pri rozvoji obce zohľadniť Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu
plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky klímy
a z neho vyplývajúce adaptačné opatrenia a to najmä:
•

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:
o koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu,
o zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídle, osobitne v zastavanom
centre,
o zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb,
o podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej
infraštruktúre,
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zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály
a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam,
o vytvárať a podporovať vhodnú mikroklímu pre chodcov a cyklistov,
o zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov,
o zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v obci meniacim sa klimatickým
podmienkam,
o vytvárať komplexný systém plôch zelene v obci v prepojení do kontaktných hraníc obce a do
priľahlej krajiny.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric:
o zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extraviláne,
o zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie,
o zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického
vedenia,
o zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, výsadbu vetrolamov,
živých plotov, aplikáciu prenosných zábran.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
o podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody,
o zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach,
o zabezpečiť opatrenia proti vzniku lesných požiarov,
o podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch
a dostupnosť záložných vodných zdrojov.
Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok:
o zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plôch s vegetáciou lesných spoločenstiev,
o zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických
opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
o zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry
krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne
a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných
plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne,
o zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu
dažďových vôd, osobitne v centre obce,
o zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí,
o zabezpečiť udržiavanie lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať
nepotrebné lesné cesty,
o usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
o zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.
o

•

•

•

Ostatné časti podkapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

8.

NÁVRH VYMEDZENIA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

9.

NÁVRH VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA
OSOBITNÝCH PREDPISOV

Časť textu na začiatku kapitoly sa kvôli zdvojeniu a prehľadnosti vymazáva:
•
•
•
•

ochranné pásmo pri rýchlostnej ceste je 100 m od osi krajného jazdného pruhu
ochranné pásmo štátnej cesty I. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 50 m od
osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ochranné pásmo štátnej cesty II. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 25 m od
osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ochranné pásmo štátnej cesty III. triedy stanovené mimo zastavaného územia (v extraviláne) 20 m od
osi komunikácie – ochranné pásmo v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
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Text kapitoly v časti „Ochranné pásma dopravných zariadení“ sa nahrádza nasledovne:
Ochranné pásma cestných komunikácií
Ochranné pásma podľa Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb., je potrebné rešpektovať na ochranu ciest
a premávky na nich mimo územia zastavaného, alebo územia určeného na súvislé zastavanie:
a)
b)
c)
d)

pri rýchlostnej ceste R3 100 m od osi krajného jazdného pruhu
pri cestách I. triedy 50 m od osi vozovky na obe strany
pri cestách II. triedy 25 m od osi vozovky na obe strany
pri cestách III. triedy 20 m od osi vozovky na obe strany cesty

Ochranné pásma železničných tratí
a) pri železničnej trati - 60 m od osi krajnej koľaje
Ochranné pásma Letiska pre letecké práce v poľnohospodárstve Chotín
Ochranné pásma letiska boli určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-163/84 zo dňa 1984.
Z ochranných pásiem letiska vyplývajú pre časť katastrálneho územia obce nasledovné obmedzenia:
Výškové obmedzenie stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane stavebných a iných mechanizmov)
a porastov, ktoré je stanovené:
-

ochranným pásmom vzletovej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením v rozmedzí nadmorských
výšok 108,80 – 128,80 m n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 2% /1:50/ v smere od letiska),
ochranným pásmom prechodových prekážkových plôch s výškovým obmedzením v rozmedzí
nadmorských výšok 108,80 – 133,80 m n.m.Bpv (obmedzujúce výšky stúpajú v sklone 14,3% /1:7/
v smere od osi letiska),
ochranným pásmom vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 138,83 m n.m.Bpv.

Keďže sa jednotlivé ochranné pásma prelínajú, záväznou výškou je nadmorská výška stanovená ochranným
pásmom s nižšou hodnotou.
Nad výšky určené ochranným pásmom vzletovej roviny a prechodových plôch je zakázané umiestňovať
akékoľvek stavby, umiestňovať a používať akékoľvek zariadenia nestavebnej povahy a vysádzať a nechať
rásť porast. Výšky ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny je možné presiahnuť len na základe
predchádzajúceho súhlasu Dopravného úradu v prípade, že letovo-prevádzkové posúdenie preukáže, že
navrhovaný objekt neohrozí bezpečnosť leteckej prevádzky.
Ďalšie obmedzenie je stanovené:
-

priestorom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (nové vedenia elektrického prúdu,
resp. prekládky existujúcich vedení musia byť riešené podzemným káblom).
V zmysle § 28 ods. 3 a § 30 leteckého zákona je potrebný súhlas Dopravného úradu na stavby, zariadenia,
použitie stavebných mechanizmov a činnosti :
- ktoré by svojou výškou, respektíve svojim charakterom mohli narušiť obmedzenia stanovené vyššie
popísanými ochrannými pásmami letiska Chotín,
- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b),
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení,
najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia
a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD
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PRÍLOHA Č. 2
VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP A LPF NA STAVEBNÉ A INÉ
ZÁMERY
ŠTRUKTÚRA PÔDNEHO FONDU V ÚZEMÍ
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

NAVRHOVANÉ OPATRENIA NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.

VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŽNÉHO POUŽITIA PP A LPF NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY
1.VYHODNOTENIE ZÁBEROV PP
Text kapitoly sa dopĺňa nasledovne:
V riešenom území „ZaD 2/2020“ sa predpokladá použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske
účely na výmere 2,02 ha, nachádza sa mimo zastavané územie obce.
Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v jednej lokalite, čo je zdokumentované v tabuľke
– Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde.
Zoznam lokalít, funkčné členenie:
Lokalita č.14 – parcela číslo 6123, v časti jej výmery, v rozsahu - 2 723 m2, je navrhovaná na výstavbu objektov
pre letisko (funkcie zmiešaného územia služieb, skladovania a distribúcie)
Tab.č.5 : Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde
Záber plôch z toho
Výmera
Lokalita

Katastrálne

Funkčné

lokality

číslo

územie

využitie

celková

V zast.
území

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej
pôdy

Mimo

celkom

zast. územie

v ha

v ha

14

Chotín

Zmiešaná

Celkom lokalita 14

2,02

2,02

0

0

2,02

2,02

2,02

2,02

Časová
etapa

z toho

realizácie

kód/skupina
BPEJ

Výmera lok

0040001/6

0,38

II.

0059001/7

1,64

II.

Vykonané
hydromel.
zariadenia
(závlaha,
odvodneni
e)

Užívateľ
poľnohosp
pôdy

Iná
informácia

V ha
-

súkr.

Zmena
funkčného
využitia
z plochy
poľnohospodár
skej pôdy

2,02

Zdôvodnenie záberov na poľnohospodárskej pôde
Lokalita č.14 – je navrhovaná na výstavbu objektov pre letisko (funkcie zmiešaného územia služieb,
skladovania a distribúcie)
Jedná sa o zábery jestvujúcej ornej pôdy mimo intravilánu, nepodliehajúce ochrane v zmysle zákona
č. 220/2004 Z.z., (6. a 7. skupina). Lokalita č. 14 je v zmysle časového harmonogramu zaradená do II. Etapy
záberov PP (návrh do roku 2025).
Ostatné časti kapitoly bez zmeny oproti platnej ÚPD

2.VYHODNOTENIE BUDÚCEHO MOŽNÉHO POUŽITIA PP A LPF NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.
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ETAPIZÁCIA ZÁBEROV PP
V tejto kapitole sa mení tabuľka nasledovne:

Etapa

Výmera v ha v ZÚ

Výmera v ha

Spolu

% z celkovej
výmery navrhnutej
na odňatie

mimo ZÚ
I.

9,13

51,15

60,28

76,1 74,24

II.

-

10,42 12,44

10,42 12,44

13,1 15,32

III.

-

8,48

8,48

10,8 10,44

9,13

70,05 72,07

79,18 81,20

100,0

Spolu
Poznámka – ZÚ = zastavané územie

HYDROMELIORAČNÉ POMERY V ÚZEMÍ
Bez zmeny oproti platnej ÚPD.
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