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KRAJINNOEKOLOGICKÝ PLÁN KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA IVANKA PRI NITRE
(Ekologicky optimálne využívanie územia)
1. KONCEPCIA
Predkladaný krajinnoekologický plán katastrálneho územia Ivanka pri Nitre bol vyhotovený v
súlade s „Metodickým postupom spracovania krajinnoekologického plánu v rámci prieskumov a
rozborov územného plánu obce“, vydaného Odborom územného plánovania Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky roku 2001. Toto metodické usmernenie bolo vydané v
zmysle § 17 ods. 3 zákona . 50 / 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
Predkladaný krajinnoekologický plán na rozdiel od spomenutého metodického postupu
neobsahuje všetky prípravné mapové a tabu kové podklady. Je to z dôvodov vä šej
preh adnosti materiálu a menšej náro nosti na odbornos budúceho užívate a.
Predkladaný krajinnoekologický plán (KEP) sa opiera pri hodnotení ekologicky optimálneho
využívanie krajiny o miestny územný systém ekologickej stability (ÚSES). ÚSES daného
územia je teda v lenený do KEP a tvorí jeho jadro.
Kvôli ite nosti mapových podkladov predkladaného projektu bola ich grafika v porovnaní s
predpísanou upravená tak, aby bol pre užívate a mapy na prvý poh ad jasný rozdiel medzi
prvkami ÚSES miestnej úrovne a prvkami ÚSES úrovní vyšších.
Každý zo základných prvkov ÚSES má v KEP pridelené svoje íslo. V textovej asti je každý z
týchto základných prvkov stru ne charakterizovaný, pokia ide o jeho sú asnú ekologickú
kvalitu. Každý zo spomínaných základných prvkov má vzápätí aj predpísané ekologiza né
opatrenia. Tieto ekologiza né opatrenia v budúcnosti zabezpe ia udržanie a pod a možnosti aj
zlepšenie ekologickej kvality jednak prvkov samotných a potom samozrejme aj samotného
ÚSES.
Predkladaný plán neur uje, kto bude spomínané predpísané ekologiza né opatrenia pre
udržanie a zlepšenie ÚSES a jeho jednotlivých prvkov uskuto ova , na í ú et ich uskuto ní a
neur uje ani presný asový rozvrh týchto opatrení. V každom prípade koordina ná funkcia pri
ich zabezpe ovaní pripadne samospráve obce a pripadne na u aj kone ná zodpovednos za
realizáciu a fungovania ÚSES. Sú asná ekologická situácia riešeného katastrálneho územia
bola ur ená na základe miestnych ohliadok, štúdia leteckých snímok, geografických,
geologických, pedologických, hydrologických a geobotanických máp a dostupných historických
údajov.
2. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Riešeným územím je kataster obce Ivanka pri Nitre vrátane jeho zastavaného územia.
3. DOSTUPNÉ PODKLADY O RIEŠENOM ÚZEMÍ
3.1.1. Doteraz spracované podklady o riešenom území
Na spracovanie predkladaného krajinnoekologického plánu boli použité nasledovné podklady:
1. Územný plán ve kého územného celku Nitrianskeho kraja z roku 1998.
2. Projekt regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Nitra z roku 1996.
3. Letecké snímky z roku 1994 mierky 1:10 000.
4. Základná mapa Slovenskej republiky mierky 1:25 000, listy . 45-211 a 45-213
7. Mapa ochrany vôd Slovenska mierky 1:50 000, listy .
3.1.2. Zhodnotenie doteraz spracovaných podkladov pre riešené územie
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Hlavným mapovým podkladom pre zhotovenie predkladaného krajinnoekologického plánu bola
základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1:25 000. Miera podrobnosti je u spomínanej
mapy rovnaká, ako v prípade mapy 1:10 000.
4. KRAJINNOEKOLOGICKÁ ANALÝZA
4.1. Vývoj krajiny širšieho záujmového územia v minulosti
Aby užívate ovi tohto plánu boli pochopite né javy a procesy v živej prírode riešeného územia a
ich vzájomné súvislosti, je nevyhnutné ich stru ne charakterizova v primerane širokom
asovom zábere.
Posledná doba adová sa v strednej Európe skon ila pred asi 12 000 rokmi. Po as nej bola aj
Podunajská nížina severskou tundrou, pred ktorej nepriaznivými podmienkami ustúpili
teplomilné druhy rastlín a samozrejme aj živo íchov tre ohôr a dôb medzi adových aleko na
juh. Medzi druhmi takto do asne opustivšími naše územie boli samozrejme aj dreviny. Lesné
spolo enstvá sa teda v tomto období ani na riešenom území nenachádzali.
Po odznení poslednej doby adovej sa územie Slovenska postupne v podstate celé zalesnilo
(až na malé výnimky nachádzajúce sa vysoko v horách alebo na lokalitách s extrémnymi
vlastnos ami pôdy).
Príchod prvých po nohospodárov na naše územie asi pred 7 000 rokmi bol teda príchodom
loveka a jeho dobytka do roz ahlého a mohutného pralesa. V pralese bolo málo pastvy pre
dobytok a prirodzene ani žiadna pôda vhodná na obrábanie a pestovanie po ných plodín, lebo
prales bol tmavý a hustý. Preto v rámci svojich dos obmedzených možností (ohe a sekera)
prvý lovek-po nohospodár za al postupne nahrádza prales lúkami a neskôr poliami. Pred
príchodom ro níkov na naše územie žilo na jeho ploche iba nieko ko stoviek udí s
primitívnejším spôsobom života, ktorí ešte neprišli na to, že pôda sa dá aj obrába a že na nej
sa dajú pestova zdomácnelé rastliny a chova skrotené zvieratá.a tak sa živili len lovom zveri a
zberom divorastúcich rastlín. Boli to teda lovci a zbera i. Ich populácie nikdy nedosiahli vä šiu
hustotu a preto pôvodné ekosystémy pralesa alebo ešte predtým tundry ovplyv ovali len
zanedbate ne.
Stru ná charakteristika ekosystému pôvodného pralesa:
D žka životného cyklu kostrových druhov drevín : od 180 rokov v prípade zaplavovaného
lužného lesa až po 550 rokov v prípadoch nezaplavovaných rôznych typov dubín (od vyklí enia
semena po rozpad tela odumretého ve kého stromu), drevná zásoba 300-1200 m3/ha, podiel
objemu dreva m tvych, stojacích i padnutých stromov na celkovej drevnej zásobe : 30%, as
potrebný na úplný rozklad kme a padnutého stromu: 20-50 rokov, objem dreva dospelého
stromu : 40 m3, prsná hrúbka kme a najhrubších stromov : 200 cm, výška porastov : 20 m
suchomilné, 50 m vlhkomilné, ro ná produkcia biomasy : 6-9 m3, najvä šia telesná hmotnos
predátorov : 400 kg (medve hnedý), najvä šia telesná hmotnos kopytníkov - 1000 kg (zubor
hrivnatý, tur divý), po et druhov rastlín : nieko ko sto, po et druhov živo íchov : nieko ko tisíc.
V pralese vládlo vo vegeta nej dobe zelené prítmie, vlhko, prakticky bezvetrie, teplota vzduchu
nad zemou v lete nepresahovala 25 C. Týmto špecifickým mikroklimatickým podmienkam boli
tu sa nachádzajúce rastlinné a živo íšne druhy dobre prispôsobené. Typicky lesnými druhmi
rastlín sú napríklad hríb krá ovský, snežienka jarná, netýkavka nedotklivá, zimozele menší,
zob vtá í alebo dub zimný. Druhmi živo íchov charakteristickými pre les sú fuzá ve ký, rohá
oby ajný, jaso chochla kový, rosni ka zelená, sojka škriekavá, ate ve ký, netopier
ve kouchý, plch lesný, kuna lesná alebo srnec hôrny.
Tisíce navzájom do seba zapadajúcich medzidruhových a ekologických vz ahov, ktoré sa v
prirodzenom výbere selektovali v priebehu desa tisícov až státisícov rokov boli hlavným
dôvodom ekologickej stability pralesa a jeho odolnosti vo i pôsobeniu vonkajších vplyvov
(sucho, víchrice, požiare, námraza, hmyzie kalamity a podobne).
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Od línie brehovej iary maximálnych jarných záplav až po dno vodných tokov a vodných nádrží
sa nachádzali mokra ové ekosystémy. Do druhového spektra typicky lesných rastlín a
živo íchov v nich za ínali pristupova druhy vlhkomilnejšie a až nakoniec druhy úplne
vodomilné. Príkladom špecializovaných vodných druhov rastlín je lekno biele alebo trs
oby ajná a príkladmi živo íšnych druhov prispôsobených vodnému prostrediu sú vážky alebo
obojživelníky (v larválnom štádiu ontogenetického vývoja), ryby, korytna ka mo iarna alebo
kormorán ierny.
Vzh adom na výšku brehových porastov (do 50 m) len najširšie rieky mali plne oslnenú aspo
as vodnej hladiny (Dunaj, dolný tok Váhu, Moravy a Hrona). Ostatné plochy vodných hladín
zostávali predovšetkým po as vegeta nej doby viac alebo menej zatienené. Ich voda sa teda v
porovnaní so sú asným stavom menej prehrievala a obsahovala viacej kyslíka. Pre vodné toky
tých ias bolo charakteristické: striedanie prúdivých úsekov s nízkym vodným st pcom s úsekmi
pokojnými a hlbokými, štrkovité alebo pies ité a zriedka bahnité dno a malá intenzita záplav (to
znamená menšia rozloha zátopových území) a malé množstvo plavenín v te úcej vode.
Uvedené charakteristiky boli zvä ša dôsledkom ve kej nasávacej schopnosti pralesov, ktorými
boli povodia takmer bez výnimky pokryté. Význa nou innos ou vodného toku bolo jeho
meandrovanie v úsekoch s malým pozd žnym spádom.
V najteplejších a najsuchších lesných spolo enstvách tvorili menšiu as druhového spektra
flóry i fauny typicky stepné druhy. Takýmto spolo enstvom bol dubový xerotermofilný les
ponticko-panónsky, vyskytujúci sa napríklad nad záplavovou iarou nív na južných svahoch
Ipe skej, Pohronskej a Nitrianskej pahorkatiny. Stepnými druhmi rastlín sú napríklad kavy
stepný, psiarka lú na a stepnými druhmi živo íchov sú jašterica zelená, škovránok po ný,
jarabica po ná alebo krt európsky.
4.2. Abiotické zložky krajiny riešeného územia
4.2.1. Reliéf riešeného územia
Reliéfom riešeného územia je rovina – na ploche zátopového územia Nitry smerom na západ
od neho mierna pahorkatina.
Najnižším miestom riešeného územia sú štrkoviská v jeho východnom cípe s nadmorskou
výškou 132 m. Najvyšším miestom je pahorok Bikáš ne aleko jeho západnej hranice
s nadmorskou výškou 208 m n.m..
4.2.2. Rajonizácia horninového prostredia riešeného územia
Horninovým podkladom riešeného územia sú obalové série. Tie sú prekryté v nive rieky Nitry
fluviálno-nivnými sedimentami – pieskami a štrkmi, západne od nich v oblasti pahorkatiny
sprašovými hlinami polygénneho pôvodu.
4.2.3. Hydrologická charakteristika riešeného územia
Riešeným územím v jeho východnej asti smerom juhovýchodným preteká Stará Nitra. Voda do
nej sa dostáva rozde ovacím objektom v Krškanoch. Tento rozde ovací objekt vä šiu as
prietoku Nitry smeruje do umelého koryta Novej Nitry, ktorá potom mí a východnú hranicu
riešeného územia vo vzdialenosti asi 1 km. Okrem Starej Nitry sa v riešenom území
nenachádzajú žiadne iné vodné toky – údolia pahorkov na západe riešeného územia sú
bezvodné. Stará Nitra samozrejme nete ie vo svojom pôvodnom koryte. Jej sú asné koryto je
regulované. Pôvodný tok Nitry meandroval v danej lokalite nivou širokou 4 km. Pôvodný
meandrujúci tok so sústavou ramien v rôznom stupni vývoja bol v minulých desa ro iach s asti
zasypaný a potom premenený vä šinou na ornú pôdu.
Podzemná voda v nive je pod povrchom pôdy v h bke cca 3 m. Podzemná voda je dop aná
zvä ša prítokom zo susedných vyššie položených území, teda od severu, menším dielom je
dop aná priesakom z atmosferických zrážok. Pre riešené územie je charakteristický zna ný
stupe zne istenia vôd – povrchových aj spodných. Pôvodom tohto zne istenia sú lokality
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v horných astiach povodia rieky Nitry. Rieka Nitra patrí k najzne istenejším riekam v Európe
vôbec.
4.2.4. Pedológia riešeného územia
Pôdnymi typmi riešeného územia sú:
• v záplavovom území rieky Nitry - iernice (lužné pôdy) na nekarbonátových nivných
sedimentoch,
• na svahoch pahorkov ernozeme na sprašiach,
• na temenách pahorkov hnedozeme na sprašiach.
Pod a zrnitostnej štruktúry sa v riešenom území jedná o pôdy hlinité a v okolí Starej Nitry ílovitohlinité. Pod a výkonosti sa v riešenom území nachádzajú pôdy najlepšie (na pahorkoch) a ve mi
produk né (v nive). Pôdna reakcia je na pôdach pahorkov neutrálna a na pôdach nivy zásaditá.
Sorp ná kapacita pôd je vysoká. Sorp ný komplex pôd je plne nasýtený. Obsah humusu
v pôdach je priemerne 600 ton na hektár . Obsah draslíka v pôdach je malý. Obsah fosforu je
ve mi malý.
Náchylnos pôd k erózii je v nive ve mi nízka a na pahorkoch slabá až stredná.
4.2.5. Klíma riešeného územia
Riešené územie je v klimatickej oblasti teplej, podoblasti suchej, okrsku teplom, suchom,
s miernou zimou a dlhším slne ným svitom.
4.3. Sú asná krajinná štruktúra
4.3.1. Spolo enstvá lesného typu
Pred príchodom loveka sa v riešenom území vyskytovali nasledovné spolo enstvá:
- Lužný les nížinný pokrýval záplavové územie Nitry (približne od železni nej trate smerom
na východ. Celá obec je teda postavená na záplavovom území. Toto spolo enstvo bolo
tvorené predovšetkým dubom letným, brestom väzovým a jase om úzkolistým panónskym.
Primiešanými druhmi drevín boli domáce druhy topo ov, v b, javor po ný, jelša lepkavá
a remcha strapcovitá. V tomto splo enstve bolo bohato rozvinuté aj poschodie krov
a poschodie bylín. Hlavnou ekologickou charakteristikou uvedeného spolo enstva boli
krátkodobé ( v trvaní nieko kých týžd ov) záplavy alebo aspo podmá ané pôdy s vysokou
hladinou spodnej vody. Kvôli dostatku vody a prísunu rastlinných živín záplavovou vodou to
bolo spolo enstvo najvýkonnejšie (znesie porovnanie s výkonnos ou tropickéhío daž ového
pralesa). Toto spolo enstvo bolo takmer bezo zvyšku lovekom odstránené a nahradené
intenzívnymi po nými kultúrami. Jeho úlomky sa zachovali v podraste maloplošných plantáží
euroamerických topo ov (2 lokality na východnom okraji intravilánu Gerge ovej, v pomerne
rýchlo sa obnovujúcich brehových porastoch regulovaného toku Starej Nitry, iasto ne
v podraste parku a v ochrannom pásme železni nej trate, ponechávanom po jej vybudovaní
v podstate na sukcesiu.
-

Dubovo – hrabový les panónsky pokrýval svahy pahorkov vyššie od záplavového územia.
Vedúcimi drevinami tohto spolo enstva boli dub letný, javor po ný, javor mlie ny, hrab
oby ajný, jase štíhly, jase úzkolistý panónsky, lipa malolistá, brest hrabolistý. Drevinami
primiešanými sú dub sivastý, dub zimný, javor tatársky a brest väzový. V krovinnom
poschodí sa okrem mladých stromov z náletu nachádzali zob vtá í, bršlen európsky, bršlen
bradavi natý, baza ierna, drie oby ajný. Toto spolo enstvo sa v mierne pozmenenom
druhovom zložení nachádza dnes už len v susednom katastrálnom území severne od
územia riešeného (lesný komplex Nadrov).

-

Dubovo – cerový les pokrýval pôvodne vrcholové asti pahorkov. Toto stanovište bolo zo
všetkých troch typov stanovíš najsuchšie a najteplejšie. Vedúcimi drevinami tohto
spolo enstva boli dub cerový, dub žltkastý a dub sivozelený. Drevinami primiešanými boli
dub zimný, dub letný, dub mnohoplodý, javor po ný a javor tatársky. V krovinnej vrstve to
boli zob vtá í, drie oby ajný, svíb krvavý, trnka oby ajná, ruža šípová, hloh jednosemenný
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a rešetliak pre is ujúci. Zvyšky uvedeného spolo enstva sa takisto nachádzajú vo
vyššieuvedenom Nadrove.
Spolo enstvá lesného typu utrpeli v priebehu hospodárskeho využívania kultúrnej krajiny
riešeného územia najvä šie územné straty. Okrem samotného odlesnenia a teda náhrady
lesných spolo enstiev agrocenózami alebo zástavbou utrpela ekologická kvalita lesných
spolo enstiev aj spôsobmi hospodárskeho využívania (výmladkové lesy majú nízku produkciu
nekvalitnej kme oviny, po ve koplošných holoruboch klesá ekologická hodnota lokality takmer
na nulu, pri výsadbách sa používajú nepôvodné druhy hospodárskych drevín a do lesných
porastov vnikajú burinné druhy drevín, ktoré odtia vytlá ajú pôvodné druhy).
Duby a bresty trpia grafiózou (upchávanie ciev parazitickými hubami). Za posledných 30 rokov
na epidémiu grafiózy vyhynulo 95 % jedincov brestov. V dôsledku grafiózy (inak povedané
hromadné hynutie duba“) sú ohrozené porasty dubín nielen pokia ide o ich zdravotný stav, ale
aj pokia ide o samotnú podstatu hospodárenia na takejto lesnej pôde..
4.3.2. Spolo enstvá stepného typu.
Spolo enstvá stepného typu sa v riešenom území vyskytujú samozrejme druhotne - na
všetkých odlesnených a nezamokrených plochách. Spomedzi spolo enstiev stepného typu
vykazujú najhoršiu ekologickú hodnotu samozrejme agrocenózy na orných pôdach, ktoré sú
plošne najrozsiahlejšie. Za tento stav sú zodpovedné:
- pestovanie monokultúr po ných plodín na pomerne rozsiahlych plochách,
- používanie agrochemikálií,
- znižovanie prirodzenej úrodnosti pôdy,
- okys ovanie pôdy,
- utlá anie pôdy ažkými mechanizmami,
- znižovanie obsahu humusu v dôsledku nedostato ného prísunu organickej hmoty do pôdy,
- zvyšovanie podielu bledého humusu v samotnom humuse v dôsledku neprimeraného
zastúpenia silážnych plodín v osevných postupoch.
4.3.3. Spolo enstvá mokra ového typu
Plošný podiel mokra ových spolo enstiev sa v riešenom území v dôsledku civiliza ných tlakov
na kultúrnu krajinu podstatne zredukoval. Týka sa to predovšetkým rieky Žitavy. Jej tok bol
napriamený, preh bený, ohrádzovaný a celá sústava jej meandrov a ramien bola zasypaná
a premenená na ornú pôdu. Bola podstatne zmenšená jej vodnatos (preložka do rieky Nitry pri
Dolnom Ohaji).
Ekologická kvalita zostávajúcich mokra ových spolo enstiev bola za posledných 60 rokov
podstatnou mierou ovplyvnená zhoršením kvality povrchovej vody v Starej Nitre (a tým pádom
aj jej eutrofizáciou), odvedením vä šiny prietoku rieky do Novej Nitry rozde ovacím objektom v
Krškanoch a zanášaním vodného toku splaveninami v dôsledku intenzívnej erózie pôdy na
svahovitých pozemkoch v hornej asti povodia.
4.3.4. Sídelné a technické prvky
Intravilán obce je zastavaný kompaktne. Zástavba je kombináciou typicky vidieckej zástavby
a zástavby priemyselnej.
Hospodárske dvory po nohospodárskych podnikov sú umiestnené vždy až za zastavaným
územím smerom do chotára, alebo aj priamo v chotári, teda vo vä šej vzdialenosti od obytného
územia obce.
4.3.5. Energovody a produktovody
Na severnom okraji k.ú. obce vedie tasa medzištátneho plynovodu , produktovod a DK, je
potrebné rešpektova ochranné pásma daných zariadení.
4.3.6. Dopravné objekty a dopravné línie
Cez riešené územie vedú nasledovné cestné komunikácie:
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• cesta .I/ 64 Nové Zámky-Nitra s trasou severo-južnou,
• cesta . III/06430 Ivanka-Mojmírovce s trasou východo-západnou,
Pozd ž Západnej hranice zastavaného územia obce vedie železni ná tra Nové Zámky-Nitra.
4.3.7. Rekrea no-oddychové objekty.
V riešenom území sa rekrea no-oddychové objekty nenachádzajú. V lokalite vinohradov je
nieko ko vinohradníckych dom ekov. Významný potenciál v tejto oblasti majú štrkoviská. Sú to
jamy v nive Nitry po ažbe štrku naplnené spodnou vodou. Rezerva pre rekrea né využitie.
4.4. Ochrana krajiny a významné krajinárske a ekologické štruktúry
4.4.1. Chránené územia a chránené druhy
V riešenom území sa nenachádzajú lokality pod územnou ochranou. Spracovate nemá
poznatky o stanovištiach s výlu ným výskytom chránených druhov organizmov.
Riešené územie je sú as ou lovných areálov mnohých chránených druhov živo íchov - orla
krá ovského, výra skalného (oba druhy mimo obdobia hniezdenia), myšiaka hôrneho, jastraba
lesného, jastraba krahulca, kane mo iarnej, sokola myšiara a podobne.
Riešené územie je aj sú as ou rozsiahlych zimovísk tzv. zimných hostí, ktoré sú do zna nej
miery túlavé (beluša ve ká, hus siatinná a podobne).
4.4.2 Prírodné zdroje
V riešenom území sa v podstate pod celou nivou rieky Nitry nachádzajú rôzne hrubé vrstvy
štrkov a pieskov. Na miestach ich ažby vznikli štrkoviská s odkrytou hladinou spodnej vody.
Vo východnej asti k.ú. sa nachádzajú vodné zdroje, v západnej asti hlinisko – uzatvorené po
skon ení výroby tehál.
Prírodným zdrojom je aj chránená pôda.
Iné zdroje nerastných surovín sa v riešenom území nenachádzajú.
4.4.3. Pamiatkový fond a významné krajinné štruktúry
V riešenom území sa nachádzajú nasledujúce stavebné kultúrne pamiatky:
I.Pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok v SR.
- kostol sv.Martina ÚZKP .1435
- kúria Markhotovcov ÚZKP .2508 s areálom parku parc. 124,125/ 1 ÚZ 273
- kostol sv. Benedika ÚZKP . 1437
II.Objekty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.- žiadne
III.Objekty dotvárajúce historické prostredie, - objekty pamiatkového záujmu:
- Novozámocká .173
- Novozámocká .33
- Novozámocká .25 - Jednota - sklad nákupu
- Novozámocká , pop. . 304
- Novozámocká .23
- Novozámocká - kúria v areáli ZŠ pri MŠ s plastikou sv. Jána Nepomuckého v záhrade
- Horná ul. .3
V asti Ivanka - Gergelová:
- objekt . 1 (pop. . 418)
- plastika sv. Jána Nepomuckého z r. 1758 pre domom . 44
4.4.4. Ekologicky významné krajinné segmenty
Ekologicky významné krajinné segmenty sú popísané v asti 8.5.1.
4.5. Stresové javy a stresové zdroje riešeného územia
4.5.1. Prírodné stresové javy
Prírodné stresové javy sa v riešenom území nenachádzajú okrem dvoch výnimiek:
• pôda svahov pahorkov je mierne ohrozená eróziou,
• niva rieky Nitry je ohrozovaná záplavami.
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4.5.2. Sekundárne stresové javy.
Sekundárnym stresovým javom je:
• kontaminácia pôdy na PPF agrochemikáliami,
• kontaminácia spodnej vody prítokom zne istenej vody z vyššie položených astí povodia,
splachmi agrochemikálií z PPF a netesnos ami žúmp.
• zne istenie povrchovej vody vodných tokov prítokom zne istenej vody z vyššiepoložených
astí povodia,
• zanášanie vodného toku Nitry splaveninami,
• zne is ovanie vody štrkovísk miestnym komunálnym zne istením a splachmi z okolitých
pozemkov PPF (táto voda je vlastne voda spodná, kontinuálne spojená so spodnou vodou
na okolitých pozemkoch),
• zne is ovanie ovzdušia výfukovými plynmi motorových vozidiel pozd ž štátnych ciest.
• prevádzka železni nej trate Nové Zámky-Nitra (hluk a mechanické ni enie ur itej asti bioty
(lietajúci hmyz, mladé a neskúsené vtáky) vlakmi pohybujúcimi sa vysokými rýchlos ami,
• expanzia agáta bieleho a iných inváznych a agresívne sa správajúcich druhov rastlín
v kultúrnej krajine.
4.5.3. Zdroje sekundárnych stresových javov.
Zdroje sekundárnych stresových javov vyplývajú z predchádzajúcich popisov.
4.5.4. Pásma ochrany.
• Vodný tok Nitry má pásmo ochrany v súlade s internými predpismi Slovenského
vodohospodárskeho podniku,
• hospodárske dvory po nohospodárskych podnikov majú pásma ochrany pod a predpisov
Ministerstva zdravotníctva SR,
• miestny cintorín detto.
• Ochranné pásma – vi ÚPN-O as 3E.
5. Krajinnoekologická syntéza riešeného územia.
6. Krajinnoekologická interpretácia riešeného územia.
6.1. Vizuálne vnímanie krajiny riešeného územia.
Krajina riešeného územia je zvä ša nadmerne odlesnená rovinatá a pahorkatinová monotónna
orá inová krajina s ve koplošnými blokmi honov. Lesných porastov, vinohradov a sadov je
pomerne málo a tie tiež pôsobia opticky jednotvárne (topo ové rovnorodé a rovnoveké plantáže,
agátové lesy, intenzívne sady).
6.2. Environmentálne problémy.
• Zne istenie povrchových vôd,
• zne istenie podzemných vôd,
• zakladanie malých nelegálnych skládok komunálneho odpadu,
• šírenie prachu a alergizujúceho pe u vetroopelivých rastlín vzduchom.
6.3. Problémy ohrozenia prvkov ÚSES.
• Nedostatok prvkov ÚSES na úrovni biocentier miestneho významu (vzh adom na mieru
odlesnenia extravilánu),
• hromadné hynutie duba v lesných porastoch,
• rozširovanie inváznych druhov drevín (agát biely do dubín, javorovec jase olistý, jase
americký a pajase žliazkatý do topo ových lesov,
• rozširovanie inváznych druhov bylín (ambrózia palinolistá, pohánkovec japonský, netýkavka
málokvetá, astra novobelgická, iva voškovníkovitá, zlatoby obrovská),
• výsadba nepôvodných a ekologicky nevhodných druhov drevín.
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6.4. Problémy ohrozenia priestorovej stability územia.
• Nadmerné odlesnenie extravilánu riešeného územia,
• technokraticky jednostranne vykonaná regulácia vodných tokov,
• Malý podiel vysokej zelene na PPF a jej nízka ekologická kvalita,
• Prenikanie inváznych druhov rastlín do kultúrnej krajiny riešeného územia.
7. Krajinnoekologické hodnotenie riešeného územia.
Riešené územie je z h adiska krajinnoekologického nadmerne odlesnená a prevažne orá inové
nížinná a pahorkatinová kultúrna krajina s prevládajúcim po nohospodárskym využitím. Jej pôdy
sú vysokej bonity (jedny z najlepších v Slovenskej republike vôbec). Kvôli svojim príhodným
fyzikálnym vlastnostiam pôdy nie sú ohrozované eróziou alebo sú ou ohrozované len málo.
Lesné ekosystémy sú nepriaznivo pozna ené nadmerným zastúpením nepôvodných druhov
drevín, prenikaním inváznych druhov rastlín, výkyvmi po asia a výskytom chorôb. Vody
povrchové i vody spodné sú zne istené udskou innos ou. Zne istenie povrchových vôd
nepriaznivo ovplyv uje ekologickú hodnotu mokra ových spolo enstiev.
Ekologická stabilta i hygienická kvalita riešeného územia sú nízke. Žiadúce je vykonanie
ráznych opatrení na ich zvýšenie.
8. Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie a využívanie riešeného územia.
8.1. Prognóza globálnych a regionálnych vplyvov na riešené územie.
Vzh adom na vývoj po asia za posledné desa ro ie (predbiehajúci vo svojom priebehu a vo
svojich neo akávaných výkyvoch aj najsmelšie prognózy) je možné na jednej strane s vysokou
pravdepodobnos ou o akáva zvyšovanie priemerných ro ných teplôt a na druhej strane
zvyšovanie frekvencie výskytu anomálnych klimatických javov, doteraz známych vä šinou len
zo subtrópov. Medzi anomálne klimatické javy je nutné priradi extrémne teploty (mrazy i
horú avy), dlhotrvajúce suchá (leto 2000 a 2003) a dlhotrvajúce dažde, mikroprietrže mra ien,
ni ivé povodne, snehové kalamity, námrazy, zimné búrky a uragány.
Uvedené klimatické extrémy mali napríklad v roku 1999 na Slovensku aj takéto dôsledky: po as
povodní bolo celkom 150 000 ha plochy zaplavenej vodou, pri om stovky hektárov ozimín boli
úplne zni ené, zaplavených bolo 652 obcí a 21 000 domov. Celkových škôd v dôsledku povodní
bolo teda za 4,5 milárd Sk.
Kombinácia dlhotrvajúceho daž a a silného vetra v lete 1999 spôsobila zni enie stoviek
hektárov bukových lesov v Považskom Inovci a v Štiavnických vrchoch. Dlhotrvajúce dažde v
letnom období spôsobili taký výskyt hubových chorôb vini a, že mnoho vinohradníkov nielenže
hospodárilo so stratou, ale dokonca nemali vôbec žiadnu úrodu. Podobné dažde v jeseni 2002
spôsobili pestovate om obrovské problémy pri zbere kukurice na zrno a cukrovej repy.
Leto roku 2003 bolo najsuchšie a najteplejšie za posledných 200 rokov. Priamy ekonomický
dopad tohto sucha pocítili po nohospodári i lesohospodári. Mnohé z týchto doteraz u nás
neobvyklých klimatických javov majú pravdepodobne prí inu v tom, že z hladiny oceánov sa v
dôsledku globálneho otep ovania vyparujú v porovnaní s nedávnou minulos ou obrovské masy
vody a pôsobenie tejto vody v atmosfére má za následok popísané javy.
Všetky uvedené a predpokladané klimatické javy by mohli ma na ekologickú stabilitu riešeného
územia aj negatívny ú inok. O to viac vystupuje do popredia potreba dostupnými prostriedkami
a postupmi ekologickú stabilitu územia o najskôr posilni , aby bola schopná odoláva aj
prípadným extrémnym klimatickým javom.
Predpokladá sa postupné znižovanie environmentálnej zá aže kultúrnej krajiny riešeného
územia ako dôsledok postupného zlepšovania ú innosti filtrácie vypúš aných imisií, budovania
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nových isti iek odpadových vôd, likvidácie divokých skládok tuhého komunálneho odpadu,
racionalizácie používania agrochemikálií a zavádzania ich nových generácií s priaznivejším
dopadom na životné prostredie do praxe. Tak sa rozšíria možnosti aj na opätovné osídlenie
riešeného územia druhmi rastlín a živo íchov, ktoré z neho pred nejakým asom boli nútené
ustúpi pod tlakom negatívnych antropogénnych inite ov do sú asných úto ísk. Inými slovami pri pokra ovaní sú asných pozitívnych trendov v starostlivosti o životné prostredie v Slovenskej
republike sa biodiverzita i ekologická stabilita riešeného územia budú postupne obnovova .
Vzh adom na rýchlo sa zvä šujúce environmentálne uvedomenie obyvate ov štátu sa
predpokladá aj silnejúci tlak verejnej mienky na zvyšovanie environmentálnych, hygienických,
estetických, kultúrnych a rekrea ných kvalít kultúrnej krajiny, ktorá je pritom sú asne aj u mi
hospodársky využívaná. Na spomínanom tlaku verejnej mienky sa nebudú podie a len také
skupiny obyvate ov, ktoré budú zainteresované na uvedených kvalitách kultúrnej krajiny iba pri
svojej záujmovej innosti, ale aj také skupiny obyvate ov, ktoré budú závisie na týchto kvalitách
pri udržiavaní znesite nej kvality vlastného života (pe oví alergici, ktorých je v sú asnosti už
20% z celkovej populácie), alebo pri svojej hospodárskej innosti (podnikatelia na pôde alebo v
cestovnom ruchu).
8.2. Zásady klasifikácie prvkov ÚSES.
V predloženom pláne je rešpektovaný platný RÚSES Nitrianskeho kraja z roku 1998, ktorý bol
schválený vládou Slovenskej republiky. Z uvedenej dokumentácie do predkladaného KEP
prevzaté jeho základné prvky (na úrovni významnosti regionálnej a vyššej).
Aby pre užívate a tohto plánu v budúcnosti boli zrejmé všetky súvislosti danej problematiky,
musel tento plán definova okrem vlastných základných prvkov ÚSES, ktoré sa nachádzajú vo
vnútri riešeného katastrálneho územia, aj prvky, ktoré sa po líniách jestvujúcich biokoridorov
nachádzajú ako prvé na susedných katastrálnych územiach. Inými slovami - bolo potrebné
popísa , do akého biocentra (už na susednom katastrálnom území) ten ktorý biokoridor z
vlastného katastrálneho územia vedie, aký je stav daného biocentra a ako ho je potrebné v
záujme udržania funk nosti celého ÚSES menežova .
Základným prvkom ÚSES je biocentrum. Biocentrom rozumieme také pod a možnosti
kompaktné a ekologicky súvislé územie, ktoré je hostite om prirodzených alebo prírode blízkych
spolo enstiev vo nežijúcich druhov rastlín a divožijúcich druhov živo íchov. Tieto druhy tu
nájdu nielen výživu a úkryt, ale aj možnosti pre rozmnožovanie, pre výchovu potomstva ale aj
pre udržiavanie primeraného genetického zdravia svojich populácií.
Biocentrom miestneho významu môže by v podstate akýko vek ekologicky hodnotný krajinný
segment - hospodársky rybník alebo m tve rameno vodného toku s prirodzenými brehovými
porastami, chemicky nehnojená lúka alebo pasienok, hospodársky alebo ochranný les, starý
park, areál vyhradenej zelene alebo vysokokmenný zatrávnený sad.
Biocentrum miestneho významu má v ÚSES predpísanú minimálnu plochu. Ak jeho plocha
klesne pod predpísanú výmeru, lokalita prestáva ma kvalitu biocentra a stáva sa len takzvanou
interak nou plochou. Pre biocentrum lesného typu je minimálna plocha 3 ha a pre biocentrá
stepného i mokra ového charakteru je to plocha 0,5 ha.
Biocentrum miestneho významu má rovnako predpísaný minimálny as od svojho založenia
alebo od posledného podstatného devasta ného zásahu po dosiahnutie priemernej ekologickej
kvality, (pokia jestvujú v danom území v dostupnej vzdialenosti sukcesne vyspelejšie
spolo enstvá ako zdroj genofondu). Inými slovami povedané, les sa po predchádzajúcom
holorube a opätovnom vysadení stáva biocentrom lesného typu až za 40 rokov. Poloprirodzená
lúka sa po rozoraní a opätovnom osiatí, po postriekaní insekticídom alebo po období
chemického prihnojovania stáva biocentrom stepného charakteru po uplynutí obdobia 20 rokov.
Rybník sa po napustení alebo po vytrávení rýb chemickou haváriou stáva biocentrom
miestneho významu po 10 rokoch.
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Biokoridor predstavuje ekologickú kvalitu spravidla nižšiu ako biocentrum. Je ním oby ajne
ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý už nemusí ma tvar kompaktný, sta í, ke je jeho
tvar pretiahnutý. Biokoridor slúži na to, aby sa ceze mohli dosta pri svojom aktívnom putovaní
alebo po as pasívneho unášania naprie
ekologicky destabilizovanou a
asto až
zdevastovanou a vlastnému životu nebezpe nou kultúrnou krajinou aspo niektoré jedince živé
alebo diaspóry životaschopné z biocentra jedného (kde sú nadpo etné) do biocentra iného (kde
sú žiadúce).
Biokoridor miestneho významu musí ma šírku najmenej 15 m a d žku najviac 2000 m.
Biokoridor regionálneho významu musí ma d žku najviac 700 m a šírku najmenej 40 m. Po
uvenených maximálnach d žkach musí by biokoridor prerušený biocentrom najmenej
miestneho významu, inak stráca svoje opodstatnenie (!!!). Inými slovami, biokoridor, ktorý vedie
do prázdna a nie z biocentra do biocentra, ako taký - nemá vôbec nijaký zmysel.
Z uvedeného je zrejmé, že v kultúrnej krajine sa sie ÚSES dá prirovna k sieti karavánnych
ciest a oáz v púšti, kde oázy sú biocentrami, karavánne cesty biokoridormi a púš - to je okolitá
kultúrna krajina so svojimi továr ami, sídliskami, smetiskami, letiskami, vozovkami a poliami.
Interak ná plocha má nižšiu ekologickú hodnotu ako biocentrum alebo biokoridor. Jej ú elom v
kultúrnej krajine je tlmi negatívne ekologické pôsobenie devasta ných inite ov na ekologicky
hodnotnejšie krajinné segmenty a zasa na druhej strane prenáša ekologickú kvalitu z
biocentier do okolitej ekologicky zdevastovanej a málohodnotnej krajiny.
8.3. Posudzovanie kvality ekologicky hodnotných krajinných segmentov.
Ekologická kvalita sa v ekologicky hodnotných krajinných segmentoch dá identifikova bez
nárokov na inak nákladné prírodovedné prieskumy pod a týchto na prvý poh ad vidite ných
indikátorov: dlhodobo relatívne stabilný spôsob využívania
lovekom (bez ve kých
medziro ných výkyvov), neprítomnos chemizácie, úplnos (od zrodu až po prirodzený zánik)
životných cyklov, mozaikovitos priestorového usporiadania spolo enstiev, k ukatos bo ných a
horizontálnych línií porastov, druhová rôznorodos spolo enstiev a etážovitos porastov.
8.3.1. Životné cykly v prirodzených spolo enstvách.
Úplný životný cyklus kostrových druhov spolo enstiev (drevín v lesných spolo enstvách alebo
tráv v stepných spolo enstvách) je tvorený nasledovnými fázami:
1. fáza zrodu (odstránenie zábrany klí enia stratifikáciou semena a jeho vyklí enie),
2. fáza rastu (od semená ika až po prinesenie prvej úrody plodov, intenzívny rast do výšky),
3. fáza zrelosti (stromy prinášajú pravidelné úrody plodov, rast do výšky sa zastavuje),
4. fáza odumierania (bút avenie stromu až po jeho individuálnu smr ),
5. fáza rozpadu (postoja ky alebo poležia ky).
Úplný životný cyklus spolo enstva lužného lesa v bovo-topo ového (mäkkého luhu) trvá 180
rokov, u spolo enstva lužného lesa nížinného 350 rokov a v prípade dubovo-cerového lesa až
550 rokov.
8.3.1.1. Fáza zrodu.
Fáza zrodu (alebo fáza obnovy) za ína, akonáhle sa dostane zrelé semeno kostrovej rastliny
spolo enstva na povrch pôdy po odpadnutí z materského jedinca. V takom semene oby ajne
musí prebehnú proces stratifikácie, ktorý spúš ajú špecifické fyzikálne faktory vonkajšieho
prostredia v trvaní nieko kých mesiacov - semeno leží vo vlhkom prostredí pri nízkych teplotách
(od +5 C po -15 C) od jesene až do jari. Stratifikáciou sa vlastne odbúravajú v samotnom
semene inhibítory klí enia, teda látky, ktoré mu svojou prítomnos ou bránia vyklí i . Pri nástupe
vyšších teplôt na nasledujúcu jar môže správne stratifikované semeno vyklí i a stane sa z
neho mladá rastlinka alebo semená ik, schopný samostatne existova . Prítomnos fázy zrodu v
prirodzenom spolo enstve znamená aj to, že sa klí ením množstva semien dostávajú do
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populácie aj nové genotypy kostrových druhov rastlín, z ktorých niektoré sa neskôr môžu
ukáza ako geneticky a ekologicky prospešné.
8.3.1.2. Fáza rastu.
Fáza rastu za ína vznikom semená ika a kon í, ke rastlina prestáva rás do výšky. V prípade
stepných porastov trvá táto fáza 3-8 týžd ov a v prípade dubového lesa 100 rokov.Táto fáza je
tolerovaná lovekom pri takmer všetkých agrocenózach a vo výnosových hospodárskych
lesoch. Neplatí to však napríklad pri anglickom trávniku alebo živom plote.
8.3.1.3. Fáza zrelosti (alebo fáza plodnosti).
Fáza zrelosti trvá od prvej úrody semien až kým rastlinu nezachváti fáza odumierania. Po as
fázy zrelosti prináša rastlina jednu (byliny) alebo viac úrod semien (dreviny).
8.3.1.4. Fáza odumierania.
Fáza odumierania za ína, ke už strom nemá dos vnútorných obranných síl uzatvori kalusom
ranu po uschnutom a odpadnutom konári. Do takejto rany vniknú najprv spóry drevokazných
húb a ich mycéliá za nú vnika do obnaženého dreva a rozožiera ho. Za nimi vniknú
drevokazné druhy hmyzu a postupne aj druhy stavovcov, ktoré v dutinách kme ov trávia istú
as svojho životného cyklu, takzvané dutinové hniezdi e sýkorka belasá, atle, sovy,
netopiere, veverica oby ajná a pod. V priestranných dutinách hrubých kme ov dubov (priemer
kme a až 2 m) s dobrými tepelno-izola nými vlastnos ami dreva dokonca pôvodne zimovali
kolónie niektorých druhov netopierov. Po ich likvidácii v rámci intenzifikácie lesného
hospodárstva si niektoré z týchto druhov našli náhradné dutiny (jaskyne, pivnice, štôlne) alebo
na danom území vyhynuli.
Zintenzívnenie hospodárenia na po nohospodárskom a lesnom pôdnom fonde malo za
posledných 200 rokov za následok podstatný úbytok hniezdnych dutín a tým v zásade aj
zníženie po etnosti populácií dutinových hniezdi ov.
8.3.1.5. Fáza rozpadu.
Fáza rozpadu za ína odumretím tela jedinca a kon í jeho úplnou mineralizáciou. Drevina môže
osta po odumretí stá ešte aj nieko ko desa ro í. Na fáze rozpadu sa zú ast ujú stovky
špecializovaných druhov organizmov od baktérií až po medve a hnedého, ktorý pazúrmi trhá
práchnivé drevo a požiera jeho kusy sj s larvami drevokazného hmyzu v om. Zo
špecializovaných druhov organizmov, viazaných svojím spôsobom života na túto fázu, sú v
najnevýhodnejšej situácii druhy, žijúce v hrubom dreve (fuzá ve ký, rohá ve ký, nosorožtek
oby ajný a pod.). Hrubé drevo v prirodzenom rozklade je v dnešnej kultúrnej krajine jeden z
najužších profilov.
V antropocenózach, teda spolo enstvách hospodársky využívaných lovekom pravidelne chýba
jedna alebo aj nieko ko fáz pôvodného prirodzeného cyklu. V hospodárskom lese
euroamerických topo ov chýba polovica fázy zrodu, pretože sadenice sa nemnožia zo semien,
ale len z odrezkov, teda vegetatívne a chýbajú tu aj fázy odumierania a rozpadu. Vo vysokom
hospodárskom tvare dubového lesa (pochádzajúcom zo semena) sú vyvinuté fázy zrodu, rastu,
plodnosti a s asti aj odumierania a rozpadu (spodné vetvy v zapojenom poraste odumierajú,
odpadajú a rozpadajú sa). Chýba tu však skuto ná fáza odumierania a fáza rozpadu samotných
kme ov stromov, pretože tieto sa už pred prirodzeným nástupom vedených fáz vy ažia, odvezú
a spracujú. Na intenzívne hnojenom a zavlažovanom pasienku s organizovanou pastvou
jestvuje len fáza zrodu a fáza rastu je rozvinutá do prvej polovice, pretože pastevný porast je
efektívne spása už pri jeho výške 10 cm. Fázy zrelosti, odumierania a rozpadu tu chýbajú
úplne. Na kvalitne obhospodarovanej lúke sú vyvinuté fázy zrodu a rastu. Po prechode do fázy
zrelosti už rapídne klesá k mna hodnota trávneho porastu, výnos živín a aj ekonomika
hospodárenia na takejto ploche a z toho dôvodu sa vä šina lúk kosí na konci fázy rastu a pred
nástupom fázy zrelosti.
8.3.2. Pôvodné druhy drevín.
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Pôvodnými druhmi drevín v riešenom území sú nasledovné (od vlhkomilných smerom k
suchomilným): v ba biela, krovité druhy v b (košikárska, pä ty inková, popolavá, purpurová,
rakytová), jelša lepkavá, topo biely, t. ierny, t. osikový, brest väzový, b. hrabolistý, jase
úzkolistý panónsky, j. štíhly, dub letný, d. sivozelený, remcha strapcovitá, bre tan popínavý,
krušina jelšová, baza ierna, kalina oby ajná, zemolez oby ajný, rešetliak pre is ujúci, javor
po ný, j. mlie ny, lipa malolistá, l. ve kolistá, ereš a vtá ia, jarabina breky ová, dub cerový,
d.zimný, d. žltkastý, d. mnohoplodý, hrab oby ajný, jablo planá, zob vtá í, hloh oby ajný, h.
jednosemenný, lieska oby ajná, jarabina vtá ia, svíb krvavý, drá oby ajný, trnka oby ajná,
hruška oby ajná, drie oby ajný, bršlen európsky, b. bradavi natý, muchovník vajcovitý,
zemolez kozí, tavo ník prostredný, kloko perovitý, plamienok plotný, kalina siripútková, jarabina
muky ová, jase mannový, skalník iernoplodý, mechúrik stromovitý a javor tatársky.
8.3.3. Hygienická hodnota kultúrnej krajiny.
S ekologickou kvalitou kultúrnej krajiny do zna nej miery priamo súvisí aj jej hygienická
hodnota. Biologickou podstatou je lovek vlastne živo ích korún vysokých stromov tropického
daž ového pralesa. Po svojich biologických predkoch teda zdedil dokonalé priestorové a
farebné videnie, všežravos so sklonom k plodožravosti a nároky na pohodu, ktoré vyplývajú z
ekologických podmienok, vládnúcich v tamojšom biotope. Medzi ne patrí napríklad mihotavé
zelené šero, prítomnos kvetov, farby prízna né pre kvety a zrelé plody, okolitý vzduch má ma
teplotu okolo 25 C a musí obsahova dostato né množstvo vodných pár, aerovitamínov i
fytoncídov vylu ovaných stromami a inými rastlinami, vôní (kvetov alebo plodov) a malá
koncentrácia pe ov, vzduch má by nehybný alebo len v miernom vánku, spev vtákov a šelest
lístia.
Biologickej podstate loveka teda nevyhovujú zima, horú ava, slne ná pá ava, suchý vzduch,
nepríjemné pachy, silný vietor, prenikavé zvuky. Najpo etnejšou skupinou obyvate stva, ktorých
kvalita života je na hygienickej hodnote kultúrnej krajiny priamo závislá, sú pe oví alergici.
Podiel pe ových alergikov na celkovej populácii tvorí v civiliza ne vyspelých štátoch až 15-25 %
a neustále sa zvyšuje (!!!).
Vonkajšími znakmi hygienickej hodnoty kultúrnej krajiny sú výskyt súvislých porastov drevín,
porasty drevín s mozaikovitos ou priestorového usporiadania druhov, so zápojom a
prítomnos ou všetkých poschodí, neprítomnos vetroopelivých druhov rastlín, oby ajne
pionierskych druhov drevín (breza bradavi natá, lieska oby ajná, jelša lepkavá), neprítomnos
tráv a burín, v asné kosenie tráv a burín (pred vymetaním alebo rozkvitnutím). Inak povedané
hygienická kvalita kultúrnej krajiny sa zvyšuje aj prítomnos ou ú inných biologických bariér vo i
šíreniu vzdušných alergénov (pe u vetroopelivých rastlín) obmedzovaním zdrojov týchto
alergénov (pionierske vetroopelivé dreviny, nekosené trávniky a opustené a zaburinené plochy.
Možno konštatova , že ak by sa nahradili v našej kultúrnej krajine všetky plochy momentálne
porastené nekosenými trávnikmi a burinami zapojenými porastami hygienicky vhodných
domácich druhov drevín, jej hygienická kvalita by stúpla na nepoznanie.
8.4. Stanovenie krajinnoekologických opatrení
8.4.1. Opatrenia na predchádzanie erózie pôdy
Pri dlhodobom využívaní po nohospodárskej pôdy za sú asného použitia intenzifika ných
faktorov a pri nedostato nej návratnosti organickej hmoty do pôdy by mohlo dôjs k takému
poklesu obsahu humusu v pôde, že by sa pôda stala náchylnou na veternú eróziu. Obsah
humusu by sa mal teda udržova prinajmenšom na sú asnej úrovni. Kvôli tomu je potrebné:
• prehodnoti osevné plány a pod a možnosti nahradi silážne plodiny plodinami poskytujúcimi
po rozklade svojich zvyškov tmavý humus,
• prehodnoti spôsob výživy hospodárskych zvierat z h adiska dostatku sena a k mnej repy
v k mnej dávke,
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•

mašta ný chov prežúvavcov nahradi pod a možnosti chovom pastevným na zavlažovaných
pasienkoch,
udrža minimálne za aženie ornej pôdy prežúvavcami kvôli produkcii mašta ného hnoja.

8.4.2. Opatrenia proti šíreniu burinných druhov rastlín
• Nenecháva leža ladom pozemky na PPF a ani v intraviláne,
• pozemky neobrábané aspo 2x za vegeta nú sezónu skosi ,
• Naletené druhy inváznych rastlín ni i mechanicky i chemicky.
8.4.3. Opatrenia proti zne is ovaniu vody
• Zabezpe i vodotesnos žúmp,
• racionalizova používanie agrochemikálií,
• rešpektova ochranné pásma vodných tokov.
8.5. Stanovenie opatrení na zabezpe enie ekologickej stability a biodiverzity.
8.5.1. Popis jednotlivých prvkov ÚSES a návrhy ekologiza ných opatrení v nich.
8.5.1.1. Biocentrá
8.5.1.1.1. – Dvor iansky les - biocentrum reginálneho významu (BCR . 1.)
Poloprirodzený lužný les a príslušný úsek rieky Starej Nitry a Novej Nitry.
Opatrenia:
1. Uprostred lesa vy leni 10 ha jeho plochy na urýchlenie sukcesie a vytvori tak pralesné
jadro lesa, ktoré bude postupne vy lenené z lesohospodárskej innosti.
2. Pri zostavovaní budúceho lesného hospodárskeho plánu ekologizova hospodársku innos
na ostatných plochách lokality.
3. Reintrodukova postupne domáce druhy stavovcov viazaných na oligotrofné mokra ové
stanovištia (nehospodárskych druhov rýb, obojživelníkov a plazov).
4. Na ochranných hrádzach vodných tokov nepoužíva chémiu.
5. Vykona ú inné opatrenia na zabránenie prenikania inváznych druhov rastlín a živo íchov..
8.5.1.1.2. – Nadrov - biocentrum regionálneho významu (BCR . 2.)
Hospodársky výmladkový les s asti okupovaný rozširujúcim sa agátom bielym.
Opatrenia:
1. V budúcich desa ro iach vykona ú inné opatrenia proti výskytu agáta bieleho.
2. Uprostred lokality vy leni 10 ha plochy kvôli urýchleniu sukcesie a postupnému vy leneniu
z hospodárskej innosti.
8.5.1.1.3. – Štrkoviská – biocentrum miestneho významu(BCL . 3.)
Štrkovisko v pokro ilom štádiu sukcesie. Pôvodne vzniklo vy ažením vrstvy štrku až po ílovité
podložie do h bky 10-15 m. Napájané je samozrejme podzemnou vodou. Nevýhodou sú
miestami strmé brehy – bariéra pri opúš aní nádrže mladými jedincami obojživelníkov po
uskuto nenej premene. Nevhodné na intenzívny chov rýb, pretože sa tým ohrozuje kvalita
okolitej spodnej vody, môžu sa upcha bahnom boky dna a kvalita vody sa môže dramaticky
zhorši . Naopak, kvôli pomerne dobrej kvalite vody je vhodné ako prírodné kúpalisko.
Opatrenia:
1. Na chýbajúcich miestach doplni brehové porasty o pôvodné druhy drevín.
2. Vykona prieskum fauny stavovcov a flóry vodných rastlín a doplni reintrodukciou
chýbajúce druhy viazané na oligotrofné stanovištia.
3. Vyhradi asi 1/3 lokality pre hniezdenie vodných vtákov – inštalova umelé hniezdne
ostrov eky, podsadi okolo brehov porast trste a zákaz vstupu v asovom úseku od 15.3. do
15.6.
4. V asových úsekoch 10-20 rokov vy isti as dna od vznikajúceho bahna.
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8.5.1.1.4. – Hlinisko (BCL . 4.)
Opustené hlinisko s nedôsledne vykonanou rekultiváciou. Slúži na motoristický šport –
motokros. Vhodné stanovište pre stepné druhy rastlín a živo íchov viazaných na málo úživné
plochy.
Opatrenia:
1. Na vhodné miesta podsia semeno tráv a bylín získané kosbou sena z prestarnutých
porastov sukcesne vyspelých trávnatých spolo enstiev na oligotrofnom stanovišti. Takto
získané seno rozhádza v jeseni po ploche a za mokra zavalcova .
2. Na vhodné miesta podsadi pôvodné druhy drevín.
8.5.1.1.5. – Areál hospodárskeho dvora PD a park pri Štátnom archíve. (BCL . 5.)
Starý a zanedbaný park pri niekdajšom š achtickom sídle a susediaci areál hospodárskeho
dvora miestneho PD. V parku je vynikajúco vyvinutá fáza odumierania a rozpadu sukcesne
vyspelých lesných spolo enstiev a zanedbaním údržby v minulých desa ro iach do krovitej
etáže porastu vnikli náletom pôvodné druhy drevín. V areáli PD je potreba hygienickej vysokej
zelene.
Opatrenia:
1. Staré jedince drevín v parku vhodnými ozdravnými, vyvažovacími a udržovacími rezmi
udrža v porastoch o najdlhšie.
2. Introdukované dreviny postupne vymie a za dreviny domácich druhov.
3. Nieko konásobným (opakujúcim sa v intervale nieko kých rokov) dovozom hrabanky zo
sukcesne vyspelých lesných spolo enstiev rastúcich v približne rovnakých ekologických
podmienkach reintrodukova druhy bezstavovcov, semenných i výtrusných rastlín, úzko
viazaných na typické lesné prostredie.
4. Chýbajúce fázy v areáli PD nahradi do asnými náhradnými riešeniami (vtá ie búdky ako
náhrada za dutiny fázy rozpadu, dovoz a rozmiestnenie hrubého dreva pôvodných druhov
drevín ako prvkov záhradnej architektúry a podobne).
8.5.1.2. Biokoridory
8.5.1.2.1. – Stará Nitra (biokoridor regionálneho významu (BKR . 1) - návrh
Zatia nemá požadovanú ekologickú kvalitu (nedostato ná šírka, nedostato né zastúpenie
drevín). Tvoria ho samotný vodný tok, brehové porasty a trávnaté porasty na hrádzach. Jedná
sa teda o kombinované spolo enstvo (lesné, mokra ové i stepné).
Opatrenia:
1. Ornú pôdu popri ochranných hrádzach premeni aspo na trvalé trávne porasty. Optimálne
by bolo v priebehu asu uskuto ni zámenu medzi LPF a PPF a vysadi pôvodné druhy
drevín tak, aby šírka biokoridoru dosiahla celkove predpísaných 40 m.
8.5.1.2.2. – Ochranné pásmo železni nej trate (BKL . 2)
Ochranné pásmu železni nej trate požadovanej ekologickej kvality.
Opatrenia:
Žiadne.
8.5.1.3. Interak né prvky.
Interak nými prvkami sú v riešenom území aleje pozd ž po ných ciest alebo medzí, vyhradené
areály výrobných podnikov a škôl, cintoríny, vinohrady a sady.
Opatrenia:
1. Pri hospodárskom využívaní okolitých pozemkov je potrebné ich uchráni pred devastáciou.
2. V cintorínoch nepoužíva agrochemkálie, na vhodných miestach podsadi dreviny
hygienicky, ekologicky a mechanicky (odolnos ou proti vývratom a lámaniu) vhodné.
8.6. Opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov.
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•

Opatrenia na ochranu chránenej pôdy PPF sú vymedzené príslušnými predpismi
Ministerstva pôdohospodárstva SR.

8.7. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvate stva.
8.7.1. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
• Vybudovanie rýchlostnej komunikácie – západného obchvatu obce v smere sever-juh. Trasa
tejto komunikácie je vymedzená v platnej ÚPD VÚC Nitrianskeho kraja. Táto komunikácia
sústredí vä šiu as dopravy z cesty .I/64 a zlepší tak ovzdušie v obci, pretože v om sa
podstatne zníži tranzitná doprava a emisie ou produkované.
• V asné kosenie trávnatých porastov na do asne opustených pozemkoch.
• Posilnenie filtra ného ú inku na vzduchom unášaný prach a alergizujúci pe a aj celkového
hygienického i environmentálneho ú inku ochrannej vysokej zelene v samotnom sídle a aj
v extraviláne predovšetkým na náveternej strane obce jej rekonštrukciou a správnym
menežmentom.
• Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho pe u)
drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany obce a nahradi ich drevinami
hygienicky vhodnejšími.
8.7.2. Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.
• Posilnenie hygienickej a rekrea nej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov
ich rekonštrukciou za sú asného dodržania ekologických princípov.
8.8. Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.
• Vykonanie komplexu opatrení na zamedzenie zne is ovania vôd povrchových
i podzemných.
• Uskuto nenie výstavby západného obchvatu v smere sever-juh, ktorá odbremení prevádzku
na ceste .I/64 a podstatnou mierou prispeje k zníženiu množstva emisií v dôsledku
prejazdov motorových vozidiel samotným sídlom a zlepší tak kvalitu ovzdušia v om.
8.9. Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.
8.9.1. Opatrenia v obytnom území.
- V intraviláne podsadi postupne všetky vo né plochy s nezastavaným a nespevneným
povrchom (nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a
hygienicky vhodnými druhmi drevín.
- V asoch extrémneho sucha a vysokých teplôt kropi závlahovou vodou verejnú zele (aj
koruny kríkov a pod a možnosti aj stromov.
8.9.2. Opatrenia v priemyselnej krajine.
- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolova štrukturálne lenitou a druhovo
bohatou vyhradenou zele ou.
8.9.3. Opatrenia v po nohospodárskej krajine.
- V súlade s potrebami ochrany PPF pred veternou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s
projektom pozemkových úprav postupne rekonštruova jestvujúce a zaklada nové „vetrolamy“
a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín menežova k vysokej
druhovej a štrukturálnej variabilite.
- Vykona ú inné opatrenia proti jestvovaniu zaburinených plôch a divokých skládok odpadov.
8.9.4. Opatrenia v lesnej krajine.
- Prísne prehodnoti ekonomickú výhodnos a ekologickú vhodnos výsadby lesných drevín v
rámci obnovy po ažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov, pod a možnosti tam
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zaradi aj perspektívne druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topo
biely, topo ierny, v ba biela, dub letný a pod.
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a.1 Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie formou územného plánu pre obec Ivanka pri
Nitre obstarala Obec Ivanka pri Nitre.
Spracovate om dokumentácie je MB AUA Nitra.
Dôvodom obstarania bola skuto nos , že obec Ivanka pri Nitre sa od lenila a osamostatnila od
mesta Nitry. Pôvodne bola obec riešená v ÚPD mesta Nitry ako jej mestská as . Po
osamostatnení potrebovala ma obec svoju vlastnú územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá by
po schválení bola platným záväzným dokumentom pri zabezpe ovaní a usmer ovaní priaznivého
územného rozvoja obce.
Sú as ou spracovania územnoplánovacej dokumentácie je i vybudovanie predpokladaného
záberu po nohospodárskeho pôdneho fondu pre nové riešenie územia mimo zastavaného územia.
Vybudovanie predpokladaného záberu PPF má tri asti:
- textovú
- tabu kovú
- grafickú.
Tabu ková as je sú as ou textovej asti. Grafickú as predstavuje kópia mapového podkladu
v M 1 : 10 000 - širšie vz ahy, ktoré zachytávajú riešenie nových lokalít vzh adom pre celú
obec. Druhý mapový podklad je kópia M 1 : 5 000, v ktorom sú vykreslené riešené plochy,
mimo zastavaného územia na dotknutých parcelách.
Záväznými podkladmi pre vyhodnotenie záberu sú:
- údaje o jednotlivých dotknutých parcelách v riešených lokalitách
- hranica zastavaného územia k 1.1.1990
- mapové podklady so zakreslenými bonitovanými pôdnoekologickými jednotkami v
M 1 : 5000
- Zákon . 307/1992 Zb., nariadenie vlády SR . 19/1993 Zb., nariad.vl. SR . 278/1994 Zb.
a.2 Charakteristika územia a pôdneho fondu
Obec Ivanka pri Nitre sa nachádza v južnej asti okresu Nitra, bezprostredne naväzuje na mesto
Nitra.
Pod a regionálneho geomorfologického lenenia leží v Podunajskej nížine na rozhraní
Zálužianskej pahorkatiny a Dolnonitrianskej nivy. V jeho katastri sú významné štrkoviská. Celé
riešené územie - je tvorené katastrom Ivanka pri Nitre a Lúky - Gergelová.
Z h adiska klimatického patrí územie do teplej klimatickej oblasti miernej s kontinentálnym
charakterom klímy, s vysokým po tom slne ných dní do roka s miernou zimou a malou
0
snehovou pokrývkou. Priemerná ro ná teplota je 9,8 C, priemerný úhrn zrážok je 580 mm do
roka.
Rozloha riešeného územia (oboch katastrov) predstavuje výmeru 1 490,92ha.
Pod a spracovaných materiálov z Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti v Bratislave je
zastúpenie jednotlivých kultúr mimo zastavaného územia nasledovné:
kultúra
výmera ha
% zastúpenia
orná pôda
1 149,07
93,8
vinice
63,0
5,2
trvalé porasty
12,66
1,0
----------------------------------------------------------celkom po nohosp.pôda
1 224,73
100,0
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Poznámka:
Údaj o celkovej výmere po nohospodárskej pôdy 1.224,73 ha uvádzame preto, lebo na túto
výmeru sú spracované všetky údaje o jednotlivých zastúpeniach BPEJ (bonitovaných
pôdnoekologických jednotiek).
Zastúpenie jednotlivých bonitovaných pôdnoekologických jednotiek:
BPEJ
výmera v ha,
zaradenie do agroekosystémov
_______________________________________________________________________
020.01
119,68
01
022,01
6,69
01
O22.03
29,65
02
023.01
214,84
01
024.01
9,56
02
037.01
50,03
02
037.02
75,56
02
039,01
246,22
02
044.01
118,70
02
044.02
78,48
02
138.01
12.43
03
139.01
39,24
02
139.02
36,30
02
139.04
117,72
02
144.01
28,45
02
144.02
42,18
02
---------------------------------------------------------------------------celkom
1.224,73 ha
Pod a zaradenia horeuvedených BPEJ do agroekosystémov je zastúpenie nasledujúce:
01 - najproduk nejšie orné pôdy o výmere.....................341,21 ha
02 - vysoko produk né orné pôdy o výmere...................871,09 ha
03 - ve mi produk neé orné pôdy o výmere.....................12,43 ha.
• 020.01,022.01,022.03,023.01,024.01 - nivné pôdy karbonátové a
nivné pôdy na
karbonátových aluviálnych sedimentoch, stredne ažké
• 037.01, 037.02, 039.01 - nivné pôdy karbonátové a nivné pôdy na karbon.aluviálnych
sedimentoch, ažké
• 044.01, 044.02 - nivné pôdy karbonátové a nivné pôdy na karbonátových aluviálnych
sedimentoch ve mi ažké
• 138.01,139.01,139,02,139.04 - nivné pôdy glejové na aluviálnych sedimentoch, ve mi ažké
• 144.01, 144.02 - plytké nivné pôdy na aluviálnych sedimentoch, stredne ažké a ahké
Hodnotenie lokalít navrhovanej výstavby z h adiska prírodných podmienok a zásahov do
územia sa prevádza iba mimo zastavaného územia. Je potrebné uvies , že v navrhovaných
lokalitách nie sú vybudované žiadne závlahové a odvod ovacie zariadenia.
Extrémne podmienky má lokalita s alternatívnym riešením - bývalá tehel a a jej ažobný
priestor, ktorý svojou konfiguráciou terénu by alternatívne mohol slúži ako priestor pre
cyklokros.
Riešené lokality nie sú ohrozené vodnou ani veternou eróziou.
Po nohospodárska výroba je zastúpená Po nohospodárskym družstvom, do ktorého patria i obce
Bran a Dolné Krškany. Sídlo družstva je v Ivanke.
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Územie má priaznivé podmienky pre rozvoj po nohospodárskej výroby i oživenie bývalých
remesiel. Vyzna uje sa ve mi vysokým stup om zornenia, tak ako sa uvádza v predchádzajúcej
tabu ke. Možno konštatova , že intenzita po nohospodárskeho využitia územia je vysoká. Pri
ekologickom hodnotení územia však vysoký podiel ornej pôdy v celkovej krajinnej štruktúre je
negatívnym krajinotvorným prvkom, pôsobí ako negatívny faktor, preto je zvláš dôležité jeho
priestorové usporiadanie, z dôvodov slabej ochrany pôdy, ktorá má rozsiahle bloky s rovnakým
pokryvom rastlinných formácií. Chotár má nedostatok krovinnej a lesnej zelene, malý podiel
pôdy v súkromnom obrábaní a pod.
Pod a vyjadrenia Pozemkového úradu v Nitre zatia sa nepripravuje spracovanie projektu
pozemkových úprav v riešenom katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre.

a.3 Odôvodnenie navrhovaného riešenia hodnotených lokalít
Riešené územie obce Ivanka pri Nitre predstavuje tak zastavané územie ako i plochy mimo
zastavaného územia obce. Ustupuje sa tak od doterajších praktík - samostatného iastkového
riešenia územia. Pristupuje sa tak ku komplexnému chápaniu chotára s cie om dosiahnu
komplexný krajinnoekologický rozvoj, ktorý je dlhodobý a otvorený, iže je ho možné postupne
dop a a zve a ova riešením alších iastkových úloh.
Preto sa predmetná riešená dokumentácia zaoberá:
- priamym previazaním zastavaného územia s extravilánom so stanovením hranice zastavaného
územia ako i územného rozvoja obce
- ozelenenie po nohospodárskej krajiny prostredníctvom riešenia miestneho územného systému
ekologickej stability s rešpektovaním všetkých prírodných daností v území
- využi lokalitu štrkovísk pre rozvoj turizmu nielen v katastri Ivanky, ale i pre rozvoj celého
nitrianskeho regiónu.
Je potrené uvies , že navrhované nové funk né využitie územia sa dotýka hlavne riešenia v
zastavanom území. Tieto lokality sa nevyhodnocujú. Pre vyhodnotenie záberu PPF sa
vyhodnocujú lokality mimo zastavaného územia a vyjadruje sa k nim príslušný územný orgán
ochrany po nohospodárskeho pôdneho fondu (pod a Zákona . 307/992 Zb.).
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a.4 Charakteristika lokalít navrhnutých mimo zastavaného územia
Dokumentácia ÚPN-O Ivanka pri Nitre rieši nové funk né využitie územia na obdobie 15-20
rokov, a to hlavne v oblasti bývania, ale i technickej a ob ianskej vybavenosti ako i zariadení
podporujúce rozvoj turizmu v obci a regióne.
Vyhodnotenie záberu PPF sa rieši iba v lokalitách navrhnutých mimo zastavaného územia, a ako
už bolo uvedené predkladá sa vyjadrenie orgánu ochrany PPF.
Pod a urbanisticko-architektonického riešenia predkladá sa na vyhodnotenie: lokalita ur ená
ako stavebné pozemky, lokalita rozvoja turizmu, lokalita pri tehelni. Ich hodnotenie je
nasledovné:
Lokalita . A1a+b
Miesto lokality : severná okrajová as obce
Druh výstavby : prístupová komunikácia
Rozloha lokality:0,77 ha
Záber PPF :0,77 ha
Parcelné íslo :702, 709/1,661, 667/1, 659/2 - orná pôda = 0,55 ha
BPEJ :rozhranie dvoch BPEJ a síce : 039.01 a 024.01
so zaradením do 2 a 5. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 5,922 mil. Sk.
Lokalita . A4
Miesto lokality :severovýchoná as obce (južne od Texiplastu) – záhrady medzi zástavbou na
Novozámockej ul. a riekou Nitra.
Druh výstavby :rodinné domy - 26 stavebných pozemkov
Rozloha lokality: 4,04 ha
Záber PPF : 4,04 ha
Parcelné íslo : 751/4,5,6, 758/1, 764/2,6,7, 777/1,3, 776/1, 782/2, 782/10,12,14,16,18,20,22,28.
Jedná sa o súkromné záhrady o celkovej rozlohe 4,04 ha.
BPEJ :rozhranie dvoch BPEJ a síce : 039.01 –70% a 020.01 – 30%
s rovnakým zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - súkromné
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 34,198 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 17,099 mil.Sk, nako ko sú
plochy ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . C1+B7
Miesto lokality :severozápadná as obce – záhrady medzi jestvujúcou zástavbou na
Krakovskej ul. a železni nou tra ou.
Druh výstavby :rodinné domy – 44+10 stavebných pozemkov
Rozloha lokality: 7,26+1,44 ha = 8,70 ha
Záber PPF : 8,70 ha
Parcelné íslo : 298/1, 306/2, 310/1,2, 318, 319/1, 333/1,2,7, 331/2, 336/1,2, 423/1, 342/3,4,
345/3,6,7, 350/3,346/3, 349/1, 354/1, 365/1, 369, 372, 387/5, 389, 394, 397/2,5, 400/1,2, 403,
408.
súkromné záhrady o celkovej rozlohe 8,70 ha.
BPEJ : : 039.01
s rovnakým zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - súkromné
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Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške C1-61,455 + B7-12,189 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 30,727 + 6,094
mil.Sk, nako ko plochy sú ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B2a
Miesto lokality : juhovýchoná as obce preluka na Gergelovej ulici.
Druh výstavby :rodinné domy - 5 stavebných pozemkov
Rozloha lokality: 0,82 ha
Záber PPF : 0,82 ha
Parcelné íslo 176/1,2,3, 179/1,4.
Jedná sa o PPF v súkromnom užívaní, o celkovej rozlohe 0,82 ha.
BPEJ : 039.01 so zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - súkromné
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 6,941 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 3,470 mil.Sk, nako ko sú plochy
ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B2b
Miesto lokality : juhovýchoná as obce severne pozd ž ul.ku Štrkovisku.
Druh výstavby :rodinné domy – radová IBV 4x6 b.j.
Rozloha lokality: 3,37 ha
Záber PPF : 3,37 ha
Parcelné íslo 176/1,2,3, 179/1,4, 614/2, 615,
Jedná sa o PPF v súkromnom užívaní, o celkovej rozlohe 3,37 ha.
z toho 2,89ha BPEJ :039 01 a 020.01 so zaradením do 2. skupiny a 0,48ha BPEJ 022 01 – so
zaradením do 1.skupina pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - súkromné
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 29,88 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 14,94mil.Sk, nako ko sú plochy
ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B10
Miesto lokality :juhovýchoná as obce, PPF obojstranne pozd ž ul. ku Štrkovisku.
Druh výstavby : vstupná as k RO ŠTRKOVISKÁ, -pakovisko, kemp, parkúr, tréningové
ihrisko
Rozloha lokality: 5,34 ha
Záber PPF : 5,34 ha
Parcelné íslo : 177/1,2, 619,
BPEJ : 020.01 so zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : -PD + súkromné
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 45,213 mil. Sk.
Lokalita . B3a
Miesto lokality : južný okraj obce, druhostranná zástavba Vinohradskej ulice.
Druh výstavby :rodinné domy - 25 stavebných pozemkov
Rozloha lokality: 3,44 ha
Záber PPF : 3,44 ha
Parcelné íslo 700.
Jedná sa o PPF v užívaní PD, o celkovej rozlohe 3,44 ha.
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BPEJ : 039.01 so zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - súkromné + PD
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 29,119 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 14,559 mil.Sk, nako ko sú
plochy ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B3c
Miesto lokality : južná okrajová poloha obce, západne pozd ž Novozámockej ul-oproti PD.
Druh výstavby :rodinné domy – IBV 22RD.
Rozloha lokality: 2,66 ha
Záber PPF : 2,66 ha
Parcelné íslo 719,
Jedná sa o PPF v užívaní PD, o celkovej rozlohe 2,66 ha.
BPEJ :039 01 so zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - PD
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 22,516 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 11,258 mil.Sk, nako ko sú
plochy ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B5a
Miesto lokality : preluka na Novozámockej ul.v SV asti obce.
Druh výstavby :rodinné domy - 6 stavebných pozemkov
Rozloha lokality: 0,67 ha
Záber PPF : 0,67 ha
Parcelné íslo : 224/2, 222/1, 241/1,2 – pôdny fond o celkovej rozlohe 0,67 ha.
BPEJ : 026.01 so zaradením do 3. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : PD
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 4,080 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 2,040 mil.Sk, nako ko sú plochy
ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B5b
Miesto lokality :nadmerné záhrady domov na Novozámockej ul.v SV asti obce pri parku.
Druh výstavby :rodinné domy - 10 stavebných pozemkov
Rozloha lokality: 0,88+090ha
Záber PPF : 1,78 ha
Parcelné íslo : 173/4,191, 192/2 – pôdny fond o celkovej rozlohe 0,88 ha.BPEJ 020.01 so
zaradením do 2. skupiny a 0,90 ha BPEJ 026 01 so zaradením do 3. skupiny pod a nar.vlády SR
19/1993 Zb.
Užívatelia : súkromné
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 12,930 mil. Sk. Odvody sú znížené o 50 % na 6,465 mil.Sk, nako ko sú plochy
ur ené pre stavebné pozemky.
Lokalita . B8
Miesto lokality : juhovýchoná as obce za lokalitou B5 pri rieke Nitra.
Druh výstavby : pretekárska dráha chrtov
Rozloha lokality: 0,51 ha
Záber PPF : 0,20 ha
Parcelné íslo :274/1, 244/2, 326/33, 129,
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Jedná sa o ostatné plochy + TTP o rozlohe 0,20 ha.
BPEJ : 026.01 so zaradením do 3. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - PD
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 1,218 mil. Sk.
Lokalita . B9
Miesto lokality : južná as obce pri Novozámockej ul. (južne od areálu PD ved a bitunku).
Druh výstavby : -výrobné územie)
Rozloha lokality: 6,47 ha
Záber PPF : 6,47 ha
Parcelné íslo : 660/1,4,5, 658/17,
Jedná sa o súkromné záhrady a PPF o celkovej rozlohe 6,47 ha.
BPEJ : 039.01 so zaradením do 2. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - súkromné+ PD
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 54,768 mil. Sk.
Lokalita . B11
Miesto lokality :juhozápadný okraj obce, za závodom BRAMAC, bývalá materiálová jama
tehelne.
Druh výstavby : rekultivácia, verejná zele a cyklokros
Rozloha lokality: 8,30 ha
Záber PPF : 8,30 ha
Parcelné íslo : 838/17,7,14, 841/1,2, 329/1, 856, 396, 401/1,2, 402, 405, 410, 413, 414,
838/65,6, 860, 809/3, 810/3. Jedná sa o obecné pozemky o celkovej rozlohe 8,30 ha.
BPEJ : 038.01 so zaradením do 5. skupiny pod a nar.vlády SR 19/1993 Zb.
Užívatelia : - obec
Dotknutý PPF sa nachádza mimo zastavaného územia, preto na jeho záber sa predpokladajú
odvody vo výške 20,833 mil. Sk.
Bilancovanie záberu PPF ako i odvody za jednotlivé zábery uvádzame v tabu kovej asti.
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Vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF pre bytovú zástavbu po jednotlivých lokalitách
ÚPN-O Ivanka pri Nitre – obytné územie
.lokality

A1a
A1b
A2
A3
A4
C1
C2
B1
B2a
B2b
B3a
B3b
B3c
B4
B5a
B5b
B6
B7
spolu
plochy
pre
bývanie

Plochy
pre
bývanie
- po et
IBV+HB
V
33
16
57
24 b.j.
3+28
4
7+44
49
12+5
4x6b.j.

Celková výmera Terajšie využitie
ha

Návrh PPF
pod a %
ÚPN

2,64
1,28
4,56
1,02
4,28
0,32
7,82
3,92
1,78
3,37

Záhrada+zast.pl.
Záhrada+zast.pl.
Záhrada
zast.pl.Texiplast
Záhrada
Záhrada+zast.pl.
Záhrada
Záhrada
záhrada
PPF

20
25
22
13+38b.j.
3+6
11+10
33
9+10
506

2,44
3,44
2,66
1,48
0,91
2,66
2,64
2,16
49,38

PPF - náhr.poz
PPF
PPF
záhrada
záhrada+PPF
záhrada
záhrada
záhrada

IBV
IBV
IBV
HBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBVrad
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV

iné plochy
A1
ab
B8

prístupová kom.

pretekárska dráha
chrtov
B9 výrobné územie
B10 rekrea né územie
B11 ver.zele ,cyklokro
s-rekrea né
územie
spolu iné plochy
celkom

PPF - ha
V
zastavan
om
území
obce
2,37
1,15
4,56
-0,24
0,32
0,56
3,92
0,96
--

PPF – ha
Mimo
zastavanéh
o územia
obce
k
1.1.90
----4,04
-7,26
-0,82
3,37

2,44
--1,48
0,24
0,88
2,64
0,72
22,48

-3,44
2,66
-0,67
1,78
-1,44
25,48

výmera lokality
celkom - ha
0,77
PPF

--

0,77

0,51

PPF+ost.pl.

--

0,20

6,47
5,34
8,30

PPF
PPF
PPF,
bývalé hlinisko,
ažobný priestor

---

6,47
5,34
8,30

21,39
70,77

90%
90%
100%
--100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

21,08
22,48

46,56
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Bytová výstavba IBV v rámci hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990 je navrhnutá na
nasledovných parc. . pozemkov jestvujúcich záhrad a dvorov (lokalizácia pod a urb.návrhu) :
IBV- lokalita A1a+b - Par. . : 734/4,9-36, 734/117, 734/154-155, 733/16-17, 733/5-15, 733/2021, 733/29,31,33,
IBV- lokalita . A2 - Parc. .: 740/4, 733/25, 733/39- 44, 740/2,
743/5,9,13,16,19,20,21,22,25,12, 763/5, 766, 769/2, 775/4, 781/1-4, 40,
IBV lokalita . A4 - Parc. . : 751/4,5,6, 758/1, 764/2,6,7, 777/1,3, 776/1, 782/1,2,5,
782/10,12,14,16,18,20,22,28.
IBV –lokalita . C1 - Parc. . : 32, 10, 48/2,3, 99/2, 329/1-2,
IBV – lokalita . C2+B7 - Parc. . : 298/1, 306/2, 310/1,2, 318, 319/1, 333/1,2,7, 331/2, 336/1,2,
423/1, 342/3,4, 345/3,6,7, 350/3,346/3, 349/1, 354/1, 365/1, 369, 372, 387/5, 389, 394, 397/2,5,
400/1,2, 403, 408, 268, 264, 262, 255, 375, 378/4, 411/3, 412/1, 415/1, 840/6, 839/4, 845,
IBV – lokalita . B1+B2a-b. - Parc. .: 6,7,10,14,17,18/1-2, 19, 21/1+5, 22/2, 34/3, 40/3, 41, 42,
46-7, 52, 54/1, 61, 60/4, 63, 69, 79, 78, 88, 87, 93-5, 615, 614/1, 176/1-2-3, 96, 82-6, 80, 56-9,
43, 36-38, 25-6, 18/1, 181/2, 208, 212, 660/8-10, 658/7,
IBV – lokalita . B3a+b+c+ - Parc. .: 700, 719,
IBV – lokalita . B4+5+6 - Parc. .:228,218-9, 216/1, 213, 211, 212/2, 206, 204/1,3, 199, 198,
196/1, 193-4-5, 848/1,3, 851/2,5,8, 851/7-8, 852/3-4, 654, 222/2,224/1-2, 241/1,172/3, 192/2,
191,173/4,
Skuto ný záber PPF (zastavané a spevnené plochy) pre jeden RD prestavuje cca 250m2 z
bilancovaných plôch., t.j. 444 RD x 250 m2 = 11 1000 m2 . Záber PPF bude uskuto ovaný
postupne po jednotlivých lokalitách .

Preh ad vývoja a zmeny po tu obyvate ov v obci Ivanka pri Nitre.
Návrh riešenia ÚPN obce Ivanka pri Nitre navrhuje vytvori podmienky pre koordinovaný
rozvoj obce v oblasti: bývania, ob ianskeho vybavenia, rekreácie, sociálnej infraštruktúry a
výroby. Riešenie ÚPN obce Ivanka pri Nitre vychádza z ve kosti vy leneného územia v rámci
hranice zastavaného územia k 1.1.1990 a jeho navrhovaného rozšírenia - zarovnania hraníc
zastavaného územia obce po jej obvode.
Návrh riešenia ÚPN obce predpokladá nasledovný nárast po tu obyvate ov:
rok
1991 1996 2001 2005
2010
2020
______________________________________________________________________
obec Ivanka pri Nitre 2152 2233 2299 2368
2437
2529
+3%=69
+3%=69
+4%=92
celkom
+10% = +230 obyv.
Oproti roku 2001 do konca návrhového obdobia (2020) sa predpokladá približne 10 %-tný nárast
po tu obyvate ov, o je +230 obyvate ov. ÚPN obce predkladá návrh potencionálnych
možností pre vytvorenie pozemkov na výstavbu rodinných domov. Pri lenení na cca18
základných lokalít bolo vykázaných spolu cca 506 pozemkov na výstavbu rodinných domovsólo RD, radová zástavba a málopodlažná hromadná výstavba.
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Obec Ivanka pri Nitre t. . eviduje cca 200 žiadostí a pribúda ro ne cca 20-25 záujemcov o
poskytnutie stavebného pozemku na výstavbu rodinných domov. Skuto ná potreba pozemkov
pre výstavbu RD , ako i hromadného bývania bude však do zna nej miery závislá od
ekonomických možností a schopností obyvate stva. Z tohoto dôvodu je v ÚPN predložený
hlavne celkový návrh potencionálnych možností územia pre zónu bývania, taktiež s vyzna ením
možnosti rezervy pre alší výh ad. Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre zástavbu
využíva v prvom rade stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a až po
naplnení týchto rezerv sa orientova na plochy nadmerných záhrad a nové plochy. Pri výstavbe
nových rodinných domov - sólo domky, uvažova s výmerou pozemkov 8 - 10 árov. Je potrebné
konštatova , že možnosti pre alší rozvoj bývania sú v terajšej hranici zastavaného územia obce
sú len iasto né. Rozvojové požiadavky + rezerva pre RD sú najmä v lokalitách po obvode –
zarovnanie hranice zastavaného územia obce.
Navrhovaná plocha pre rozvojové zámery obce pod a ÚPN 46,56 ha
Rozloha k.ú. Ivanka pri Nitre.............................................................................1 490,92 ha
Rozloha zastavaného územia obce - hranica k 1.1.1990
198,80 ha
Rozloha pre rozvojové zámery obce - návrh ÚPN
................46,56 ha
Celková rozloha zastavaného územia obce po rozšírení ..................
245,36 ha
Plocha zastavaných výrobných areálov mimo hranice zastavaného územia obce v priamej
náväznosti na zastavné územie obce
- Bramac..............................................3,94 ha
- Nákupný podnik ...............................4,23 ha
- Výr.areál za žel.tra ou.......................2,74 ha
- PD......................................................5,39 ha
v chotári sa nachádza
- Hydináre ..........................................3,84 ha
________________________________________________________________________
spolu........................................................................................................................16,20 ha

Územný plán obce Ivanka pri Nitre z dôvodov ako je to uvedené v predchádzajúcich astiach
predkladá návrh na rozvojové zámery obce mimo hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990, na ploche.....................................................................................................46,87 ha
z danej výmery predstavuje pôdny fond ....................................................46,56 ha.
Skuto ný záber PPF (zastavané a spevnené plochy) pre jeden RD prestavuje cca 250m2 z
bilancovaných plôch. Záber PPF bude uskuto ovaný postupne po jednotlivých lokalitách .
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Príloha 1
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.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
A.1.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI,
A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE,
A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM
STANOVISKOM Z PREROKOVANIA NÁVRHU,.
A.1.1. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI,
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZADANÍ A PRIEBEH SPRACOVANIA ÚPD
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre obec Ivanka pri Nitre objednala OBEC
IVANKA PRI NITRE .
Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPD: Ing.arch.G. ubo ová . preukazu 036
U spracovate a : Ing.arch. Michal Borgu a, PhD. - autorizovaný architekt, .0725 AA 1234,
Novozámocká .29 , 949 05 N I T R A
I O:
35 335 301
Da ové registra né íslo :
440315952
ÚPN - obce Ivanka pri Nitre naväzuje na schválené ÚHZ .uzn. OZ Ivanka pri Nitre .31/94 zo
d a 13. júla 1994, súborné stanovisko ku KR-ÚPN-O a zákon . 50/1976 Zb.o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Navrhované
obdobie je uvažované do r. 2020. Pod a KÚRS je u vidieckeho priestoru žiadúce zachova a
podporova jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného životného priestoru obyvate ov so
zoh adnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej,
technickej, hospodárkej a kultúrnej infraštruktúry. Vo vidieckom priestore je žiadúce zachova
resp. podporova prinavrátenie životaschopnej prírodnokultúrnej a sídelnej identity jednotlivých
priestorov.
Hlavným cie om riešenia ÚPN-O v súlade so závermi zo schváleného zadania je:
- rešpektova hranicu katastrálneho územia obce
- rešpektova hranicu zastavaného územia obce k 1.1.1990
- dokompletova jednotlivé funk né zóny obce
- vytvori dostatok plôch pre rozvoj bývania
- vytvori dostatok plôch pre rozvoj výroby a vznik nových pracovných príležitostí
- výstavbu realizova v stavebných prelukách, medzerách, nezastavaných územiach
predovšetkým vnútri hranice zastavaného územia. Rozšírenie hranice realizova len v min.
rozsahu, pritom však tak, aby bol zabezpe ený požadovaný rozvoj obce.
- zarovnanie a skompaktnenie hranice zastavaného územia v drobných korekciách po celom
obvode zastavaného územia obce.
- doplni chýbajúce zariadenia ob ianskej vybavenosti a vytvori obslužné centrum
- v súlade s demografickými údajmi doplni obytnú zónu - pre novú IBV
- navrhnú a zásadne rieši prestavbu schátralej asti obce
- dorieši vz ah výroby k obytnému územiu obce
- dorieši vz ah dopravných zariadení k obytnej zóne, navrhnú riešenie na odstránenie
dopravných závad, optimalizova a minimalizova dopravu medzi funk nými zónami, dba o
vytvorenie bezkolíznych dopravných vz ahov
- dotvori obec plochami verejnej zelene
- navrhnú opatrenia na ochranu kultúrnych pamiatok
- rešpektova ochranné hygienické pásma
- rešpektova všetky predpisy a zákon o ochrane PPF
- využíva prípustnými funkciami aj územia obce, ktoré spadajú do ochranných pásiem všetkých
druhov, navrhova využitie územia tak, aby jednotlivé funk né zóny boli vzájomne usporiadané
bez negatívnych vplyvov jednej na druhú
- stanovi základné podmienky na umiestnenie drobných výrobných prevádzok v dotyku s
obytnou zónou obce, - stanovi podmienky na umiestnenie drobnochovate ov v intraviláne
obce a podmienky pre existenciu hospodárskeho dvora PD Ivanka pri Nitre
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- komplexne rieši technické vybavenie obce, navrhnú koncepciu zásobovania obyvate stva
pitnou vodou a vyhovujúcu likvidáciu odpadových a splaškových vôd z obce
- navrhnú plochy pre nové podnikate ské aktivity
A.1.2. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE,
Predchádzajúci Smerný územný plán Ivanky pri Nitre bol vypracovaný v r. 1961 a má skon enú
dobu platnosti. alší SÚP bol vypracovaný v r. 1976, kedy bola Ivanka sú as ou Nitry, má
skon enú dobu platnosti, t. . je prekonaný a obec je od r. 1992 opä samostatná. Diel ie ÚPD,
ktoré boli pre obec priebežne spracované sú prevažne vzh adom na zna ný asový odstup, ako
i zmenu spolo ensko - ekonomických podmienok t. . už zastaralé a prekonané. Rozpracovaná
ÚPD (1993-94) bola po pä ro nom prerušení prác aktualizovaná v roku 1999 a 2003.
Doterajší postup a priebeh prác na ÚPN SÚ bol nasledovný : PaR – a ÚSES -1993, ÚHZ 01/94, schválené 13.7.94, KR ÚPN SÚ - 10/94, prej. KR 28.6.95 – (nosite om akcie bol Stapring
Nitra, práce boli v štádiu KR ÚPN SÚ pozastavené a ukon ené). Urbanistická koncepcia ÚPN
SÚ ako i riešenie technickej infraštruktúry boli prijaté a osúhlasené, spornou sa stáva hranica
zastavaného územia obce k 1.1.1990 (práce na ÚPN SÚ sú pozastavené, uskuto nili sa
osobitné rokovania 22.2.1994, 8.3.1994, 7.8.1998, 16.9.1998).
V termíne 04/99 bola predložená nová objednávka u MB AUA Nitra na dopracovanie ÚPN SÚ
Ivanka pri Nitre (aktualicia PaR + KR ÚPN SÚ). Súborné stanovisko k prerokovaniu konceptu
riešenia územného plánu obce Ivanka pri Nitre pod a §21 odst.7 stavebného zákona bolo
vydané 07.10.2002 vi . príloha . Súborné stanovisko vrátane vyhodnotenia pripomienok ku KRÚPN-O tvorí podklad pre spracovanie návrhu riešenia ÚPN-O Ivanka pri Nitre. Predmetom a
cie om riešenia ÚPN-O Ivanka pri Nitre - je vytvori podklady pre komplexný rozvoj organizmu
obce vo všetkých zložkách, so zachovaním vlastnej identity obce. Pre grafickú as spracovania
návrhu riešenia ÚPN-O bol vytvorený nový mapový podklad v M 1:5000 a 1:10000, ku
spracovaniu širších vz ahov bol použitý v M 1 : 50 000. Celý návrh riešenia vychádza zo
schválených ÚHZ pre ÚPN-SÚ Ivanka pri Nitre, ako i zmenených podmienok ktoré sa
uskuto nili od r. 1994-2002, vyjadrených v súbornom stanovisku ku KR ÚPN-O. Návrh riešenia
bol v štádiu spracovávania prerokovaný so zástupcami zainteresovaných organizácií a
obstarávate om na pracovnom rokovaní, naväzuje na predchádzajúce závery a rokovania ktoré
sa uskuto nili za obdobie 1993-2002) na Obecnom úrade Ivanka pri Nitre. Všetky opodstatnené
pripomienky vznesené na tomto rokovaní boli akceptované a dopracované. Nová územnoplánovacia dokumentácia vytvára podklady pre komplexný rozvoj organizmu sídelného útvaru
vo všetkých jeho zložkách, so zachovaním vlastnej identity obce.
A.1.3. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM A SO SÚBORNÝM
STANOVISKOM Z PREROKOVANIA NÁVRHU,
ÚPN-obce rešpektuje závery z PaR (1993+ akt.1999), ÚHZ (schválené 13.07.1994 uzn.
.31/94-OZ), pod a výsledkov prerokovania konceptu riešenia ÚPN-O, vyjadrenia dotknutých
orgánov a závery ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, dodržiava pokyny vyplývajúce zo zvýšenej
ochrany PPF pod a paragrafu 7 zákona . 307/1992 Zb. o ochrane PPF. Pre grafickú as
spracovania územného plánu obce bol k dispozícii mapový podklad v merítku 1 : 5000 a 1:10
000, pre spracovanie širších vz ahov M - 1 : 50 000. Koncept riešenia bol v štádiu
spracovávania predkladaný v alternatívach a priebežne
prerokovaný so zástupcami
zainteresovaných organizácií a obstarávate om na pracovných rokovaniach, ako i na verejnom
prerokovaní d a 28.6.1995, 4.4.1997, 22.07.1999 na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre. Obec
na základe prerokovania konceptu riešenia územného plánu obce dala pokyn na spracovanie
návrhu územnoplánovacej dokumentácie – „Súborné stanovisko zo d a 07.10.2002“. Všetky
opodstatnené pripomienky vznesené v priebehu prerokovania konceptu boli zapracované do
návrhu ÚPN - O Ivanka pri Nitre.
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A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IVANKA PRI NITRE

A.2.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA A JEHO GEOGRAFICKÝ OPIS,
Obec leží na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na nive starého ramena
rieky Nitry. Odlesnený povrch chotára na úvalinami roz lenenej pahorkatine a aluviálnej rovine
tvoria mladotre ohorné usadeniny pokryté sprašou a nivnými uloženinami. Má ernozemné a
nivné pôdy. Obec Ivanka pri Nitre leží na juhozápadnom Slovensku pri štátnej ceste I/64 Nitra Nové Zámky, medzi železni nou tra ou Nitra-Nové Zámky a riekou Nitra. Je vzdialená 9 km
južne od mesta Nitry. Po celom obvode zastavaného územia sa nachádza po nohospodársky
pôdny fond. Celý kataster obce má mierne zvlnený povrch, stred obce má nadmorskú výšku
146 m, v chotári 130-212 m n.m..
Riešené územie je vymedzené hranicou k.ú. , zastavané územie obce je vymedzené zo západu
železni nou tra ou, z východu korytom rieky Nitry a z juhu a severu hranicou zastavaného
územia. Hranica zastavaného územia k 1.1.1990 je odsúhlasná Okresným úradom v Nitre –
odbor PP a LH a je zakreslená v situácii v merítku 1 : 5000. Navrhované riešenie predkladá
požiadavku rozšírenia hranice zastavaného územia na jeho okrajových polohách - východnej,
západnej a južnej asti o plochu cca 46,87 ha. Jedná sa o zarovnanie hranice zastavaného
územia, ktorá je t. . po obvode zna ne lenitá – tak, aby sa vo vä šej miere využili a
rešpektovali prirodzené hranice, ktoré v tejto obci vytvára železni ná tra a rieka Nitra + o
plochu bývalej ažobnej jamy (hliniska) cca 8,30 ha.
Rozloha k.ú. Ivanka pri Nitre.........................................1 490,92 ha
Plocha zastavaného územia k 1.1.1990 .........................198,80 ha
Plocha pre rozvojové zámery obce – návrh ÚPN..............46,87 ha
Navrhovaná plocha zastavaného územia .......................245,67 ha
Obec je vzdialená od centra vyššej urbaniza nej jednotky, okresného a krajského mesta - cca
9 km od centrálnej asti mesta Nitry. Hranica katastrálneho územia obce Ivanka pri Nitre
susedí s katastrom obcí : Nitra, Janíkovce, echynce, Bran , Mojmírovce, Svätoplukovo.
Po et obyvate ov obyvate ov ku d u 29.10.2002 – 2 316 obyvate ov (pod a SODB 2001
predstavoval 2 299 obyv.). Výh adový po et obyvate ov k návrhovému obdobiu r. 2020 sa
predpokladá + 10% (230) t.j.2 529 obyvate ov.
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A.2.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH
REGIÓNU,
1.
-

-

2.
-

ASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU

V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:
podporova rozvoj obce Ivanka pri Nitre – jedná sa o vidiecky vidiecky priestor.
podporova územný rozvoj v smere sídelných rozvojových osí výstavbou príslušných
infarštrukturálnych a komunika ných zariadení a to predovšetkým: ponitriansku sídelnú
rozvojovú os: Tren ín, Bánovce nad Bebravou, Topo any, Nitra, Nové Zámky, Komárno,
podporova rozvoj vidieckeho osídlenia s cie om vytvorenia rovnocenných životných
podmienok obyvate ov, zachováva pôvodný špecifický ráz obce, vytvára podmienky
dobrej dostupnosti vidieckeho priestoru k sídelným centrám.
V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:
vytvára podmienky na každodennú a koncotýždennú rekreáciu, ako aj nárokov na
poznávací a rekrea ný turizmus,

3. V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry:
rozvíja školstvo na všetkých stup och, dobudova absentujúcu materiálno–technickú
základ u,
- rozvíja zdravotnú starostlivos vo všetkých oblastiach – preventívnej, lie ebnej a
rehabilita nej
- vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj o akáva nárast obyvate ov v
poproduktívnom veku a zabezpe i adekvátne nároky na ubytovacie zariadenia pre
prestarnutých obyvate ov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a
služby,
- podporova rozvoj zariadení kultúry a nadviaza na prerušenú kontinuitu rozvíjania tradícií v
kultúrno-spolo enskej oblasti jednotlivých regiónov kraja, podporova stabilizáciu založenej
siete zariadení lokálneho významu, predovšetkým siete knižníc, rozvíja zariadenia pre
športovo–telovýchovnú innos a vytvára pre u podmienky .
4. V oblasti po nohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:
- rešpektova pri alšom rozvoji po nohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z faktorov
limitujúcich urbanistický rozvoj, zabráni neodborným zásahom do hydrologických pomerov,
pred každým plánovaným zásahom posúdi jeho vplyv na hydrologické pomery, vzh adom
na protipovod ové opatrenia,
5. V oblasti usporiadania územia z h adiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany
pôdneho fondu:
- odstráni pôsobenie stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v
územiach prvkov ÚSES (problematiku rieši na úrovni konkrétnych projektov ako aj MÚSES),
- revitalizova skanalizované toky, kompletizova sprievodnú vegetáciu výsadbou pásu
domácich druhov drevín a krovín pozd ž tokov, zvýšením podielu trávnych porastov na
plochách okolitých mikrodepresií, ím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných
biokoridorov pozd ž tokov, opatrenia realizova v súlade s projektmi pozemkových úprav
území,
6. V oblasti usporiadania územia z h adiska kultúrno–historického dedi stva:
- rešpektova kultúrno – historické dedi stvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky,
vyhlásené a navrhované na vyhlásenie urbanistické súbory ,
- pri novej výstavbe akceptova a nadväzova na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s
cie om dosiahnu ich vzájomnú funk nú a priestorovú previazanos pri zachovaní identity a
špecifi nosti pôvodného osídlenia,
7. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry:
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-

pod a výberu alternatívy trasy prekládky I/64 – zabezpe i rezervu pre jej vybudovanie - ako
rýchlostná komunikácia.

8. V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:
- zlepšova vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch a v povodí zásahmi
smerujúcimi k stabilizácii pomerov za extrémnych situácií tak povod ových, ako i v období
sucha
- budovaním kanalizácií zabezpe i ochranu podzemných zdrojov vody a iných vôd,
zabezpe i odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, ím sa zníži ve ký
podiel obyvate stva na zne is ovaní povrchových a podzemných vôd
- vykonáva pravidelnú údržbu na odvod ovacích kanáloch za ú elom zabezpe enia
prieto nosti
- v oblasti energetiky rešpektova koridory jestvujúcich el.vedení, vodovodu, dialkových
káblov a koridory sú asných plynovodov, ropovodov, produktovodov prechádzajúcich
územím, resp.zabezpe i ich prekládku
9. V oblasti nadradenej infraštruktúry odpadového hospodárstva:
- zneškod ovanie odpadov skládky odpadov - rieši na skládkach vyhovujúcich technickým
podmienkam - ve kokapacitné regionálne Nový Tekov, Kalná nad Hronom.
- rozšíri separovaný zber úžitkových zložiek z komunálneho odpadu, vrátane separácie
problémových látok,
- zabezpe i postupnú sanáciu resp. rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a starých
environmentálnych zá aží v obci,

Medzi verejnoprospešné stavby VÚC Nitrianskeho kraja kraja sú zaradené
- Vybudovanie rýchlostnej cesty Nitra – Komárno v kategórii R22,5/100(120) s
mimoúrov ovými križovatkami s ostatnými cestami
- revitalizácia odstavených korýt: Starej Nitry, Starej Žitavy, rameno Malej Nitry a tok Dlhý
kanál,
- vykonáva pravidelnú údržbu na odvod ovacích kanáloch za ú elom zabezpe enia
prieto nosti
- výstavba OV a stokových sietí v alších sídlach: - Bran -Ivanka pri Nitre,
- zabezpe i odkanalizovanie sídiel s vybudovaným verejným vodovodom, ím sa zníži ve ký
podiel obyvate stva na zne is ovaní povrchových a podzemných vôd – ukon i rozostavané
stavby verejných kanalizácií
Pre uskuto nenie verejnoprospešných stavieb je možné pod a § 108 zákona . 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona . 262/1992 Zb.,
zákona . 199/1995 Z.z., zákona . 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu SR . 286/1996
Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastni , alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám
obmedzi .
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A.2.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ
PREDPOKLADY OBCE,
V alšom riešení je treba naviaza na demografické údaje
vyjadrené pod a výsledkov s ítania udu v r. 1991
v r.2001
09/2003
po et obyvate ov ......................................... 2 152
2 299 obyv.
2 380 obyv.
po et domov.................................................. 580
660=579+81 neobýv.
po et bytov.................................................... 642
736=648+88 neobýv.
Vychádzajúc z predpokladu, že po et obyvate ov v Ivanke pri Nitre po roku 1991 považujeme
za stabilizovaný a vyvážený, je predpoklad, že vzh adom na blízku polohu obce k okresnému a
krajskému mestu ako i priamu väzbu na hlavný dopravný koridor (I/64) - ponitrianska rozvojová
os, po oživení stavebnej výroby, vytvorení nových pracovných príležitostí a vybudovaní
rekrea ného územia (štrkovísk), bude vzrasta záujem o stavebné pozemky, preto uvažujeme
s postupným nárastom po tu obyvate ov obce.
Predpokladaný nárast po tu obyvate ov vychádza pod a schváleného zadania, predpokladaný
nárast po tu obyvate ov je 10% a d žka návrhového obdobia rok 2020 (I.etapa2010).
Navrhujeme nasledovný predpoklad :
Rok
1991 1996 2001 2002
2005
2010
2020
___________________________________________________________________
po et obyvate ov
2152 2233 2299 2316 2368
2437
2529
2299 +3%=69
+3%=69
+4%=92
spolu + 10% (230) ...................................2529 obyv.
Rozloha k.ú. Ivanka pri Nitre.........................................1 490,92 ha
Plocha zastavaného územia k 1.1.1990 .........................198,80 ha
Plocha pre rozvojové zámery obce – návrh ÚPN..............46,87 ha
Navrhovaná plocha zastavaného územia po rozšírení....245,67 ha
Plocha zastavaných výrobných areálov mimo hranice zastavaného územia obce v priamej
náväznosti na zastavné územie obce
- Bramac..............................................3,94 ha
- Nákupný podnik ...............................4,23 ha
- Výr.areál za žel.tra ou.......................2,74 ha
- PD .....................................................5,39 ha
v chotári sa nachádza
- Hydináre ..........................................3,84 ha
________________________________________________________________________
spolu........................................................................................................................16,20 ha
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A.2.4. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZ AHY DOKUMENTUJÚCE
ZA LENENIE RIEŠENEJ OBCE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA,
Obec Ivanka pri Nitre sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v južnej asti okresu Nitra. Z
h adiska novej hierarchizácie sídiel pod a nového územno-správneho lenenia Slovenska schváleného Vládou SR 1196 obec Ivanka pri Nitre je charakterizovaná ako vidiecky priestor,
patrí do okresu Nitra a kraja - Nitra. Ivanka pri Nitre je charakterizované ako samostatná obec.
Pod a Zákona SNR . 369/90 o obecnom zriadení § 1"Obec je samostatný samosprávny
územný celok Slovenskej republiky, združenie ob anov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a so svojimi finan nými zdrojmi".
Obec charakterizujeme ako vidiecky priestor, t. . leží na štátnej ceste I/64 Topo any – Nitra Nové Zámky, cca 9 km južne od mesta Nitry, medzi medzi železni nou tra ou Nitra-Nové
Zámky a riekou Nitra. Táto skuto nos , ako i vhodné prírodné a klimatické podmienky vytvárajú
predpoklad, že rozvoj obce, ktorá sa nachádza na významnom cestnom ahu a v blízkosti
centra osídlenia, nie je ukon ený a má predpoklady alšieho rozvoja.
Pod a KURS 2001 je schválená nasledovná hierarchia pridružených sídiel:
Nitra - centrum prvej skupiny.
Ivanka pri Nitre - vidiecky priestor.
Ivanka pri Nitre spadá do - nitrianskeho ažiska osídlenia, ako aglomerácie celoštátneho
významu.
Ivanka pri Nitre sa nachádza na ponitrianskej rozvojovej osi (KN-NZ-NR-TO-Bn/B-TT).
Tvorba sídelných štruktúr je pod a KÚRS založená na princípe vytvárania územných ažísk
osídlenia s centrami osídlenia a na princípe sídelných rozvojových osí. Návrh ÚPN VÚC
Nitrianskeho kraja, vzh adom na sú asné väzby ako i pod a "Zásad priestorového rozvoja a
usporiadania územia ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja" z roku 1998 vymedzuje pre daný region za
ažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu "Nitrianske ažisko osídlenia"
(pod a KURS 2001 - centrum osídlenia).
U vidieckeho priestoru je žiadúce podporova jeho rozvoj v zmysle vytvorenia rovnocenného
životného priestoru obyvate ov so zoh adnením jeho prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík
a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárskej a kultúrnej infraštruktúry.
Zastavaná územie - obce sa nachádza v centrálnej asti k.ú. na pravom brehu rieky Nitry.
Okolie zastavanej astí tvorí intenzívne obrábaný pôdny fond okrem severozápadnej asti, kde
je prechod do lesných porastov Dvor any les - Nadrov (k.ú.Nitra), ktoré sú zaradené medzi
územia a asti prírody s významnými biologickými a estetickými prvkami prírody. V západnej
asti k.ú obce, za železni nou tra ou sa nachádza viacero kompaktne uzatvorených inných
výrobných prevádzok (miestna výroba, po nohosp.nákupný podnik, Bramac, hydináre ,
zeleninárstvo, kompresorová stanica). V západnej asti k.ú sa rozprestierajú aj vinohrady. Nová
zástavba rodinných domov sa nachádza prevažne v severnej a južnej okrajovej asti obce, inak
sa jedná skôr o zmiešenú zástavbu, ktorá vzniká postupnou rekonštrukciou a dostavbou
pôvodnej štruktúry obytnej zástavby. Novšiu obytnú zástavbu obce tvoria prevažne štvorce so
stanovou, sedlovou, resp. plochou strechou. Výškové zónovanie je typické pre vidiecke sídla objekty bývania majú 1-2 podlaží. V obci sa nachádzajú aj viacbytové domy - štvorbytovky - 3
podlažia a 2x18 b.j. – 5 podlaží. V ažiskovej polohe intravilánu má obec vybudované základy
pre nové centrum – líniového charakteru pozd ž Novozámockej ulice vo vymedzení medzi r.k.
kostol a parkom. Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí r.k. kostol štátny archív a obilné
silá. Prevažnú as pôdorysu obce tvorí bytová zástavba sústredená v hraniciach zastavanej
asti obce. Výroba je situovaná v okrajových astiach obce a v chotári. Základy urbanistickej
kompozície obce sa postupne prispôsobovali prírodným danostiam pri ahlého územia - terénny
relief - vodné toky - štátne cesty. Základný komunika ný dopravný skelet v smere S-J tvorí
štátna cesta I.tr.-I/64 s odbo kou do Mojmíroviec v strede obce III./06430 – tvorí kostru, na
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ktorú sa napája celá podružná dopravná sie miestnych a ú elových komunikácií, vrátane
sprístupnenie jednotlivých astí k.ú. obce.
Po nohospodárska výroba a PPF - PD v obci sa nachádza na južnom a východnom okraji
zastavaného územia obce vo dvoch areáloch, v katastrálnom území - v jeho západnej asti sa
nachádza hydináre . Po celom obvode zastavaného územia sa nachádza po nohospodársky
pôdny fond, nachádzajú sa tu prevažne ernozemné a nivné pôdy. Celý kataster obce má
mierne zvlnený povrch, stred obce má nadmorskú výšku 146 m, v chotári 130-212 m n.m.. PPF.
je prevazne v užívaní PD Ivanka pri Nitre. SHR hospodária na výmere cca 30 ha . Ako
náhradné pozemky sú v užívaní pozemky v náväznosti na zastavanú as obce, zbytok
obhospodaruje PD.
Obec pozostáva z jedného katastra Ivanka pri Nitre o výmere 1490,9253 ha
-po nohospodárska pôda
1201,6660 ha
-lesný pozemok
0,3259 ha
-vodná plocha
14,1717 ha
-ostatné plochy
17,4057 ha
-zastavané plochy
58,4742 ha
-ostatné plochy
17,4057 ha
Hranica zastavaného územia - intravilán má rozlohu ...................................198,8044 ha
Hranica katastrálného územia obce susedí s katastrom obcí : Nitra, Janíkovce, echynce,
Bran , Mojmírovce, Svätoplukovo. Hranica zastavaného územia – intravilánu obce ku d u
1.1.1990 bola prevzatá a odsúhlasená na Okresnom úrade v Nitre, odbor katastálny a je
vyzna ená vo výkresoch M 1:5000. Hranica katastrálneho územia je vyzna ená v grafickej
prílohe M - 1 : 50 000 a 1:10 000. Riešené územie obce je vymedzené hranicami zastavaného
územia obce k 1.1.1990 a hranicami k.ú. obce. Po et obyvate ov ku d u 3.3.1991 predstavoval
2 152 obyvate ov, SODB 2001 –2 299 obyv.. Výh adový po et obyvate ov k návrhovému
obdobiu r. 2020 sa predpokladá + 10% (230) t.j. 2 529 obyvate ov. Katastrálne územie má
výmeru 1 490,92 ha. Katastrálne územie obce Ivanka pri Nitre pozostáva jedného katastra.
Okrem skuto nosti že sa jedná o výrazne po nohospodársky charakter celého územia s
prevahou ve koplošného hospodárenia, nachádzajú sa tu vodné toky, vodné plochy štrkovísk,
remízky, PPF, vinice, hospodárske dvory PD, výrobné územia a rekrea né územia.
Vodné plochy – východným okrajom obce preteká rieka Nitra a vo východnej asti k.ú. na
hranici s prechodom do k.ú. Bran a Cetín sa nachádza viacero vodných plôch – re azcová
sústava štrkovísk z ktorých za najvýznamnejšie sa považuje lokalita mimo k.ú. obce, ÚPN-O
rešpektuje rozvojové zámery tohoto rekrea ného územia v zmysle doposia spracovanej štúdie.
Na JZ okraji obce za žel.tra ou sa náchádza bývalý ažobný priestor (uzatvorené hlinisko) –
navrhujeme previes rekultiváciu daného územia s výsadbou zelene a využitím ako rekrea né
územie.
Lesy - v k.ú. obce sa nenachádzajú len v dotyku s hranicou k.ú. na jej severnom okraji
Dvor iansky les a Nadrov - hospodárske lesy nevhodné pre rekrea né využitie.
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A.2.5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA,
ÚPN-O Ivanka pri Nitre vychádza zo schváleného zadania - ÚHZ, v alternatívach spracovaného
a prerokovaného konceptu riešenia. Urbanistický návrh vznikal a bol postupne kreovaný na
základe spracovaného nultého variantu KR-ÚPN O (alt.01-1995, alt.-02 1999) koncept riešenia
bol v priebehu prác priebežne konzultovaný so zástupcami obstarávate a ÚPD – obce Ivanky
pri Nitre vrátane zastupite stva, bol taktiež verejne prerokovaný. Pripomienky boli vzájomne
konzultované a dohodnuté zmeny zapracované do podkladu pre odborné profesie, spracovanie
technickej infraštruktúry a dopracovanie KR-ÚPN-O Ivanka pri Nitre – alt. .3. Obec na základe
výberu variantu potvrdeného v procese prerokovania konceptu riešenia územného plánu obce
Ivanka pri Nitre dala pokyn na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie pod a
variantu .3 (súborné stanovisko –07.10.2002). Takto postupne upres ovaný komplexný
urbanistický návrh ÚPN-O Ivanka pri Nitre bol komplexne dopracovaný a predložený
obstarávate ovi na prerokovanie a chválenie.
ZOZNAM PRÍLOH
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE IVANKA PRI NITRE
________________________________________________________________________
I. TEXTOVÁ AS + vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF+ návrh VZN + DOKLADY
II. GRAFICKÁ AS M – 1:50 000, 10 000 a 1:5 000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ŠIRŠIE VZ AHY M - 1:50 000
KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA M - 1:10 000
PaR – AKTUALIZÁCIA 2003 M – 1:5 000
KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH M – 1:5 000
NÁVRH DOPRAVY
VODNÉ HOSPODÁRSTVO
NÁVRH ENERGETIKY - ELEKTRIFIKÁCIA + TELEKOMUNIKÁCIE
NÁVRH ENERGETIKY - PLYNOFIKÁCIA
VYHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ZÁBERU PPF

Predložené riešenie vychádza z nových hospodársko - ekonomických podmienok a opätovného
sprioritnenia súkromno - vlastníckych vz ahov a formuje kompozi ne ucelený a funk ne
vyvážený sídlený útvar s maximálnym využítím a zapojením už jestvujúcich daností územia i
zástavby. Dominantnými funkciami rozvoja obce zostávajú funkcia obytná a hospodárska s
pridruženými drobnými podnikate skými aktivitami v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a
po nohospodárskej malovýroby. Plošný rozvoj obce má zna né rezervy, ako i možnosti. vi
návrh rozšírenia hranice zastavaného územia po obvode intravilánu, so sledovaním zámeru na
vytvorenie ucelených funk ne príbuzných aktivít (výrobné územie), ako i zámeru na zarovnanie
t. . lenitých hraníc zastavaného územia obce a vedenie hranice po prirodzených prírodných
resp. technických predeloch územia (rieka – železnica). Prioritným sa javí rozvoj jednotlivých
funkcií v území formou intenzifikácie, modernizácie a racionalizácie. Vzh adom na svoju polohu
(obec sa nachádza na hlavnom ahu komunikácie smer Nitra - Nové Zámky) existuje dôvod k
presved eniu o budúcej prosperite a životaschopnosti predmetnej obce.
Našim zámerom bolo zachova resp. podporova prinavrátenie životaschopnej prírodnokultúrnej
a sídelnej identity jednotlivých priestorov. Pri tvorbe kocepcie rozvoja obce sme vychádzali so
zámeru vytvorenia rovnocenného životného priestoru pre obyvate ov, so zoh adnením jeho
prírodných, kultúrnych a sídelných špecifík a zlepšením jeho sociálnej, technickej, hospodárkej
a kultúrnej infraštruktúry. Naväzujúc na existujúcu urbanistickú štruktúru obce, sme prehodnotili
pôvodné, v mnohých smeroch správne kompozi né princípy, ktoré boli dané historickým
vývojom, alebo stanovené v predošlých koncep ných materiáloch územnoplánovacieho
charakteru. Navrhujeme zachova výškové zónovanie typické pre vidiecke sídla. Prevažnú as
pôdorysu obce tvorí bytová zástavba. Výroba je situovaná v okrajových astiach obce a
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v chotári. Základy urbanistickej kompozície obce sa postupne prispôsobovali prírodným
danostiam pri ahlého územia - terénny relief -vodné toky - dopravné prepojenia. Pri stanovení
celkovej urbanistickej kompozície obce vychádzame z daných podmienok so zoh adnením
týchto základných kompozi ných prvkov :
- ústredný priestor - (CENTRUM OBCE - C)
- základné kompozi né osi – št.cesta I/64
- funk né zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia)
- výškové zónovanie (typické pre vidiecke pomery, IBV+HBV max 3 nadzemné podlažia)
- rozmiestnenie dominánt (funk né i priestorové) – posilnenie úseku r.k. kostol – dom kultúry
– obecný park. Výškovú a priestorovú dominantu obce tvorí 2 x r.k. kostol, št. archív
s parkom )
- Usporiadanie dopravných väzieb
- Prepojenie rekrea ného územia na obec
alšiu výstavbu navrhujeme prioritne v rámci hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990,
následne pristúpi k rozšíreniu hranice intravilánu len v nevyhnutnom rozsahu (zarovna hranice
zastavaného územia po obvode obce a skompaktni funk né zóny pod a druhu inností). Návrh
riešenia územného plánu vo vz ahu k urbanistickej kompozícii rešpektuje a umoc uje tieto
základné atribúty:
- hlavný kompozi ný priestor v obci – C, ÚPN navrhuje dokompletova obslužné centrum o
chýbajúce zariadenia základnej a vyššej ob ianskej vybavenosti, komer né aktivity,
ubytovanie, služby. Lokalita „C“ vytvára rezervu v tomto priestore formou prestavby
jestvujúcej zástavby, návrh ÚPN – polyfunk nú zástavba – bývanie s prevahou OV
- sceli obytné štruktúry IBV dostavbou jestvujúcich prelúk (lokalita A-B-C) a rekonštrukciou
schátralých astí obce
- novú IBV lokalizova v okrajových astiach obce, lokalita .A2, A4, C2, B2ab, B3abc, B5ab,
B6, B7,
- novú HBV umiestni v lokalite .A3, t. . je rozostavaná lokalita A4 – 2x 18 b.j. (za
cintorínom),
- posilni a zdôrazni funkciu pamiatkovo zaujímavých objektov v obci (kostoly, prícestné
sochy, pamätné dosky, objekty pod a požiadavky pamiatkového ústavu),
- prehodnoti vz ah výroby k obytnému územiu obce – dobudovanie izola nej zelene po
obvode výrobných a po nohospodárskych areálov,
- prehodnoti vz ah obce k prírodným danostiam - rešpektovanie a údržba vodných tokov,
štrkovísk, obnova prícestnej, pobrežnej a verejnej zelene,
- využitie vodných plôch štrkovísk pre rekrea né ú ely – ÚPN-O rešpektuje spracovanú štúdiu
sanácie štrkovísk Bran -Ivanka-Cetín. Navrhuje dopracova danú lokalitu na úrovni ÚPN-Z,
- návrh ÚPN-O vytvára dostato né rezervné plochy pre alší rozvoj obce v oblasti bývania,
výroby, vybavenosti, športu, rekreácie a technickej infraštruktúry,
- návrh ÚPN-O vytvára nové plochy pre výrobu (lokalita B9+Texiplast), s cie om zvýšenia
po tu pracovných príležitostí v regione s vysokou mierou nezamestnanosti,
- ÚPN-O akceptuje a preberá riešenie lokality rekrea né územie –štrkovísk a hliniska pod a
spracovaných štúdií.
ÚPN navrhuje v k.ú. obce oživenie a intenzifikáciu inností a využitia v jestvujúcich areáloch
hospodárskych dvorov PD aj za predpokladu zmeny funk ného využitia pre iné výrobné aktivity.
ÚPN rešpektuje trasy nadradených systémov technickej infraštruktúry a vytvára rezezervu pre
vybudovanie rýchlostnej cesty Nitra – Komárno v kategórii R22,5/100(120) s mimoúrov ovými
križovatkami s ostatnými cestami.
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A.2.6. NÁVRH FUNK NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE S UR ENÍM PREVLÁDAJÚCICH
FUNK NÝCH ÚZEMÍ, NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO ÚZEMIA, VÝROBNÉHO
ÚZEMIA, REKREA NÉHO ÚZEMIA VRÁTANE UR ENIA PRÍPUSTNÉHO,
OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNK NÉHO VYUŽÍVANIA,

A.2.6.1. STAROSTLIVOS O KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY, KULTÚRNE,
HISTORICKÉ A STAVEBNÉ HODNOTY ÚZEMIA.
Ivanka pri Nitre –obec vznikla postupným zlú ením pôvodne troch katastrálnych území – Ivanka
– Lúky – Gergelová, t. . sa jedná o jedno katastrálne územie – Ivanka pri Nitre.
Ivanka pri Nitre - po iatky osídlenie tejto asti územia sú v praveku, náleziská pamiatok najmä
v Lúkach Gergelovej, neolit - sídliská volútovej, bukovohorskej, želiezovskej a lengyelskej
kultúry, eneolit – sídlisko s kanelovanou keramikou, sídliskoma arovskej kultúry zo staršej doby
bronzovej, rímskobarbarské sídlisko, nález byzantskej cisárskej koruny a zlatej mince,
slovanské sídlisko z doby ve komoravskej a z 11.-12. stor.
Obec sa spomína :
- Ivanka - v 14. stor., patrila zem.rodinám Akácsovcov, Ernyeiovcov,
Hunyadiovcov,
Morvayovcov, Vítezovcov a i.
- Lúky - v r. 1330, patrila nitrianskej kapitule
- Gergelová – v r. 1247, patrila krá ovnej, neskôr zemianskym rodinámAndorovcov, Ernyeiovcov
a nitrianskej kapitole.
- 1892 – zlú enie Lúky-Gergelová
- 1927 – zlú enie Ivanky a Lúky-Gegelová, - Ivanka pri Nitre
- 1966 – pri lenenie Ivanky pri Nitre k mestu Nitra, patrí do Nitry
- 1992 – osamostatnenie – Ivanka pri Nitre opä samostatná obec
Obyvatelia sa zaoberali po nohospodárstvom.
R.1938 bola vybudovaná trepáre konopí – (neskôr anárske a konopárske závody, Texiplast).
Po oslobodení nastal rozvoj obce, bol vybudovaný závod mynov a cestovinární, tehel a,
miešáre krmív, a výkupný podnik.
R.1953 sú v obci 2 JRD a ŠM.
Archeologický ústav SAV Nitra v k. ú. obce eviduje archeologické náleziská a ojedinelé nálezy.
Tieto lokality sa nachádzajú v intraviláne i extraviláne obce. Zemnými prácami spojenými
s realizáciou stavieb, následne bez zabezpe enia záchranného archeologického výskumu
môže dôjs k ich zni eniu.
Archeologický ústav SAV v Nitre v zmysle zákona .49/2002 o ochrane pamiatkového fondu a
Stavebného zákona .50/1976 v znení následných predpisov žiada, aby všetky stavebné práce
boli už v štádiu projektovej prípravy ohlásené Archeologickému ústavu SAV v Nitre a pri ich
príprave sa po ítalo s realizáciou záchranného archeologického výskumu.Taktiež bude
potrebné nahlási zo strany investorov a dodávate ov stavby za iatok stavebných prác ústavu
SAV, postup prác koordinova s AÚ SAV a v prípade zistenia arch. pamiatok rešpektova &
2,36,37,41 zákona . 49/2002 Zb.
Kultúrne pamiatky - Pamiatkový ústav, regionálne stredisko v Nitre vo svojom stanovisku
uvádza, že na území obce Ivanka pri Nitre sa nachádzajú nehnute né kultúrne pamiatky
zapísané v ÚZKP SR, ako i objekty pamiatkového záujmu, ktoré ÚPN-O rešpektuje v plnom
rozsahu.
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I.Pamiatky zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok v SR.
- kostol sv.Martina ÚZKP .1435
- kúria Markhotovcov ÚZKP .2508 s areálom parku parc. 124,125/ 1 ÚZ 273
- kostol sv. Benedika ÚZKP . 1437
II.Objekty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.- žiadne
III.Objekty dotvárajúce historické prostredie, - objekty pamiatkového záujmu:
- Novozámocká .173
- Novozámocká .33
- Novozámocká .25 - Jednota - sklad nákupu
- Novozámocká , pop. . 304
- Novozámocká .23
- Novozámocká - kúria v areáli ZŠ pri MŠ s plastikou sv. Jána Nepomuckého v záhrade
- Horná ul. .3
V asti Ivanka - Gergelová:
- objekt . 1 (pop. . 418)
- plastika sv. Jána Nepomuckého z r. 1758 pre domom . 44
- taktiež zachova jestvujúcu šírku terajšej Novozámockej ulice prechádzajúcej obcou.
Z h adiska záujmov pamiatkovej starostlivosti sú v územnom pláne obce rešpektované
existujúce vyššie uvedené objekty pamiatkového záujmu. Uvedené objekty navrhujeme
zachova na pôvodných miestach. Ochranné pásma kultúrnych pamiatok nie sú vymedzené.
Územie obce, ani jej asti nie sú vyhlásené za pamiatkovo chránené.
Obecné symboly - svojbytnos obce reprezentujú aj symboly - erb, pe a , štandarda a zástava odsúhlasené heraldickou komisiou a prijaté obecným zastupite stvom.
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A.2.6.2. - NÁVRH FUNK NÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA OBCE
Obec Ivanka pri Nitre vznikla ako hromadná cestná dedina. Dve štátne cesty I. a III. triedy
prechádzajúce cez obec aj teraz vytvárajú základnú kostru uli ného skeletu na ktorý sa
postupne napojovali ostatné miestne komunikácie.
Urbanistická štruktúra a základná kompozi ná kostra obce je už relatívne vybudovaná, žiada sa
ju doplni , schátralé asti zrekonštruova . Hlavnou úlohou ÚPN-O je vytvorenie kompozi ne
uceleného sídleného útvaru, v ktorom sú bezkolízne usporiadané jednotlivé funk né zóny tak,
aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom jednej na druhú, a ur enie zásad a podmienok ,
ktorými by sa rozvoj obce Ivanka pri Nitre v budúcnosti riadil.
Rozmiestnenie hlavných funkcií v území sa v zásade nemení.
Obec Ivanka pri Nitre je vlastne -"vstupnou bránou"- do mesta Nitry. Preto jeho centrálna as
za ína prejavova dynamické známky mestského charakteru o to viac, že sídlo sa rozprestiera
pozd ž hlavnej dopravnej tepny v smere Nitra - Nové Zámky – št.c.I/64. Najstaršia as obce je
jej hlavná os - Novozámocká ulica, hlavne úsek medzi dvoma kostolmi. Na túto os sa postupne
napájali nové kolmé ulice. Hlavná kompozi ná os obce je vlastne dopravná os Nitra - Nové
Zámky. V rámci zastavaného územia považujeme za najexponovanejšiu a najvýznamnejšiu jej
nastaršiu as medzi dvoma kostolmi. Staré historické jadro obce bolo okolo hlavnej
komunikácie - poblíž kostolov. Nové jadro – centrum obce je navrhnuté centrálne vo i pôdorysu
obce, línia vo vymedzení od kostola sv. Martina - po cestu do Mojmíroviec (obchodné centrum
Jednota). Táto poloha má všetky predpoklady pre vybudovanie obslužného centra obce, sú tu
položené dobré základy pre vybudovanie nového centra obce s dostatkom plôch na
rekoštrukciu a prestavbu, pre polyfunk né rozvojové zámery a možnos lokalizácie ob ianskej
vybavenosti aj vyššieho významu. Hranica centrálnej asti obce „C“ je zrejmá z výkresovej
dokumentácie.
V rámci posilnenia identity a historického povedomia obyvate stva (miestneho) považujeme za
prioritné navrátenie lesku a funkcie existujúcich kultúrno-historických pamiatok v obci tak, aby
sa stali architektonickými dominantami v okolitej zástavbe. Toto je možné podpori i vhodnou
úpravou zelene (vysokej i nízkej) vytvorením stromových alejí a kvalitných parkových a
sadových úprav s dôrazom na dôsledné oddelenie rozdielnych kvalít povrchov terénu (pomocou
obrubníkov).
Organizácia funk ného využítia územia už má svoje pevné základy, ktoré sú bu korigované
len iasto ne, alebo dochádza k úplnej zmene ich funkcie (využitie materiálovej jamy starej
tehelne, využitie štrkovísk, rezerva pre výrobu).
Dochádza k plošným zmenám vo funkcii bývania, ob ianskej vybavenosti, výroby a rekreaácie.
Nová zástavba rodinných domov sa nachádza prevažne v severnej a južnej okrajovej asti
obce, inak sa jedná skôr o zmiešenú zástavbu, ktorá vzniká postupnou rekonštrukciou a
dostavbou pôvodnej štruktúry obytnej zástavby. Novšiu obytnú zástavbu obce tvoria prevažne
štvorce so stanovou, sedlovou, resp. plochou strechou. Výškové zónovanie je typické pre
vidiecke sídla - objekty bývania majú 1-2 podlaží. V obci sa nachádzajú aj viacbytové domy štvorbytovky - 3 podlažia a 2x18 b.j. – 5 podlaží.. Návrh predkladá ako základný kompozi ný
prvok "ulicu" tvorenú zástavbou izolovaných rodinných domov ako najoptimálnejší spôsob
zástavby nezastavaného územia s funkciou obytnou.
Východným okrajom obce preteká v smere S-J vodný tok starej Nitry. V juhovýchodnej asti
k.ú.obce sa nachádza viacero vodných plôch - štrkoviská. Západným okrajom obce prechádza
železni ná tra Nitra –Nové Zámky.
Výroba je situovaná v okrajových astiach obce a v chotári. Po nohospodárska výroba
(hospodárske dvory PD) sú sústredená vo východnej a južnej okrajovej polohe zastavného
územia a v chotári. Ostatná výroba - charakteru miestneho hospodárstva, priemyselnej výroby a
skladového hospodárstva je sústredená za železni nou tra ou. Pri severnom vstupe do obce sa
nachádza areál Texiplastu, pri južnom vstupe areál PD a pri západnom vstupe areál po nohosp.
nákupného podniku a závod Bramac – výroba škridiel. Na Novozámockej ul sa nachádza firma
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Campri a miestna výroba pri areáli mlynu a cestovinární. Iné vä šie výrobné zariadenia, sa v
obci nenachádzajú. Rozptýlené drobné prevádzky služieb a výroby, colný sklad, výkup
zeleniny, je možné v obytnom území akceptova v rozsahu funkcií prípustných pre obytné
územie.
V záujme zjednodušenia a ujednotenia orientácie sa v obci, navrhujeme obec fiktívne rozdeli
na tri základné asti, vymedzenie – na as A-severná, B-južná, pri om na rozhraní týchto
obytných astí sa nachádza "C" centrála zóna obce, - zmiešené územie - kde je dominujúci
školstvo, obchodno-kult. a správne centrum okolo Novozámockej ulice. Funk nú nápl tvorí
zmiešané územie s mestskou štruktúrou (plochy ur ené prevažne pre ob iansku vybavenos a
polyfuk né bývanie).

A.2.6.2.1. - OBYTNÉ A ZMIEŠANÉ ÚZEMIE
Organizácia funk ného využítia územia už má svoje pevné základy, ktoré sú bu korigované
len iasto ne, alebo dochádza k úplnej zmene ich funkcie. iasto ne dochádza k plošným
zmenám vo funkcii bývania, ob ianskej vybavenosti, výroby a rekreácie. Z h adiska funk ného
zónovania výrazne prevláda zóna bývania, tvorená z prevažnej asti individuálnou bytovou
výstavbou. Pre navrhovanie nových možností a plôch pre bývanie sú nevyhnutným podkladom
základné demografické údaje.
Predkladaná územno-plánovacia dokumentácia pre obec Ivanka pri Nitre rešpektuje:
- sú asný stav po tu obyvate ov
- predpokladaný stav po tu obyvate ov.
Vychádzajúc z retrospektívneho vývoja po tu obyvate ov obce je predpoklad že v budúcnosti
je treba ráta s nárastom po tu
obyvate ov. Požiadavky na bývanie vyplývajú z
predpokladaných demografických údajov o vývoji po tu obyvate ov obce do r. 2001-2010 a
2010-2020.
V roku 1991 mala obec Ivanka pri Nitre 2156 obyvate ov, pod a výsledkov s ítania obyvate ov,
domov a bytov v roku 2001 - 2299 obyv., bytový fond v roku 2001 tvorilo 579 trvalo obývaných,
+ 81 neobývaných domov. Celkom 648 trvalo obývaných bytov, 83 neobývaných bytov, z toho
25 bytov je nespôsobilých na bývanie. Obložnos bytu bola 3,4 obyv./byt a priemerná obytná
plocha 69,5 m2.
ÚPN-O navrhuje nasledovný predpoklad :
V navrhovanom období (rok 2020) predpokladáme s nárastom obyvate ov
vo i roku 2001 (2299 ob.) o 10% = 230 obyvate ov, o znamená celkový po et 2529
obyvate ov. Pre tento po et obyvate ov je potrebné uvažova pri znížení terajšej obložnosti z
3,4 na 3,00 obyv. / byt s kapacitou bývania 843 bytov - o je o 107 bytov viac ako teraz. Návrh
Územného plánu obce bude uvažova s týmto po tom nových bytových jednotiek :
pre prírastok obyvate ov
230/3
77 b.j.*
obnova bytov nespôsobilých na bývanie
25 b.j.
obnova 10 % bytového fondu
65 b.j.
pre zníženie obložnosti
107 b.j.*
_______________________________________________________________
CELKOM
274 b.j.
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Z uvedeného po tu bytových jednotiek bude 184 b.j.* realizovaných na nových pozemkoch.
Skuto ná potreba pozemkov pre výstavbu RD resp. ako málopodlažnej zástavby, bude však do
zna nej miery závislá od ekonomických možností a schopností obyvate stva. Z tohoto dôvodu
je v ÚPN predložený hlavne celkový návrh potencionálnych možností využitia územia pre zónu
bývania, taktiež s vyzna ením možnosti rezervy pre alší výh ad. Pri formovaní obytnej zóny je
potrebné pre zástavbu využíva v prvom rade stavebné medzery, preluky a jednostranne
obostavané ulice a až po naplnení týchto rezerv sa orientova na plochy nadmerných záhrad a
nové plochy. Pri výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uvažova s výmerou
pozemkov 8 - 10 árov. Je potrebné konštatova , že možnosti pre alší rozvoj bývania sú
v hranici zastavaného územia k 1.1.1990 zna ne obmedzené.
Navrhované riešenie používa 3 formy bytovej výstavby:
1.) forma individuálnej bytovej výstavby
2.) forma polyfunk nej výstavby
3.) forma radovej zástavby
4.) forma hromadnej bytovej výstavby – HBV málopodlažnej zástavby
1.) Forma IBV
- ÚPN-O prioritne navrhuje využi možnos druhostnannej zástavby jestvujúcich komunikácií a
dostavbu cezúr v hranici zastavaného územia obce (lokality .A1ab, B3abc, B4, cca 129 RD)
- Nové plochy pre výstavbu RD sú navrhnuté najmä v lokalitách po obvode intravilánu obce, na
pozemkoch bezprostredne naväzujúcich na hranicu zastavaného územia v jeho západnej a
východnej asti prevažne vrámci nadmerných záhrad. Nová výstavba skompaktní jestvujúcu
zástavbu obce (lokalita .A2, C2, B1-2, B5,-6-7, cca 205 RD) vi . – grafická as ÚPN O.
- ÚPN-O navrhuje pre bývanie 420 pozemkov - potencionálnych možností na výstavbu
rodinných domov.
2) Forma polyfunk nej výtavby je navrhovaná pozd ž Novozámockej ul. v úseku medzi
r.katolíckym a parkom. Ide o doplnenie zástavby, resp. rekonštrukciu tejto frekventovanej
centrálnych astí obce s cie om jej maximálneho využitia na polyfunk né bývanie - komer né
aktivity s prevahou bývania – zmiešené územie – plochy pre bývanie umož ujúce umiestnenie
stavieb pre remeselnícku výrobu, malé a stredné výrobné a skladové priestory, bez
negatívneho vplyvu na životné prostredie a pri ahlé okolie.
3) Forma progresívnej IBV - radovej zástavby – je navrhnutá v lokalite B2b - 4x 6 b.j.
4.) forma hromadnej málopodlažnej bytovej výstavby – HBV je navrhnutá vo dvoch lokalitách,
pri Texiplaste A3 6x4 b.j. predpokladaná výška zástavby 4 NP a lokalita za cintorínom B4
2x18b.j. predpokladaná výška zástavby 4 NP s možnos ou využitia podkrovia (t. .už
v realizácii).
Forma hromadnej málopodlažnej bytovej výstavby – HBV nie monofunk ná, ale jako doplnková
funkcie zmešaného územia prevažne s mestskou štruktúrou je navrhnutá v lokalte oproti
Texiplastu – za S PHM. Predpokladaná výška zástavby 4NP.
- Predpokladané poradie výstavby je nasledovné :
1. -využitie možností v hranici zastavaného územia obce k 1.1.1990, vrátane plôch na
rekonštrukciu a prestavbu
2. -lokality .B3abc
Priemerná plocha pozemku pre rodinný dom sa pohybuje okolo 8 - 10 árov. Predpokladaný
záber PPF pre jeden RD je 250 m2. Výšková hladina zástavby je navrhovaná do 2 nadzemných
podlaží u IBV a u bytoviek do 4 nadzemných podlaží, predpokladá sa s možnos ou využitia
podkrovia. Vzh adom ku spolo enským zmenám a trhovému spôsobu hospodárenia riešenie
neuvažuje so striktnou etapizáciou výstavby. Postup výstavby bude ovplyvnený majetkoMB AUA NITRA_____________________________________________________________________________________ -

18 -

IVANKA PRI NITRE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
____________________________________________________________________________________________________________________

právnym vysporiadaním pozemkov a existenciou hygienických ochranných pásiem. Do 1. etapy
však doporu ujeme zahrnú dobudovanie plôch a pozemkov, ktoré sú vybavené prístupovými
komunikáciami a inžinierskymi sie ami.
Prevažná as zastavaného územia obce má charakter obytného a zmiešaného územia ,
(okrem športového areálu a štrkovísk - rekrea né územie, prevádzky PD, Texiplast, Bramac výrobné územie) s nasledovnou charakteristikou:
a) obytný územie pod a odseku 4 písm. f vyhlášky .55/2001 - jedná sa o plochy, ktoré sú
ur ené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia ( garáže, stavby
ob ianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zele a detské ihriská)
b) v centrálnej asti obce – zmiešané územie s mestskou štruktúrou, v podružných centrách obytné územie pod a odseku 9, s možnos ou lokalizácie ob ianskej vybavenosti a verejnej
zelene v rozsahu v súlade s potrebami obce
c) v okrajových astiach obce je navrhnuté zmiešené územie s prevahou plôch pre obytné
budovy pod a ods.4.f. – sú to plochy ktoré umož ujú umiestnenie stavieb a zariadení
patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby a nemajú negatívny vplyv na životné
prostredie.
Rekrea né územie – sa nachádza mimo zastavaného územia obce na JV okraji k.ú – štrkoviská
Bran -Ivanka-Cetín, na západnom okraji obce za žel.tra ou bývalý ažobný priestor – verejná
zele a cyklokros, na JV okraji obce športové plochy, parkúr, autocamp, parkoviská pre vodné
plochy, v centrálnej asti obce sa nachádza športový areál a obecný park. Uvedená aktivity
vytvárajú podmieky a zabezpe ujú požiadavky každodennej rekreácie. Vinohrady sa
nachádzajú v západnej asti k.ú..
Výrobné územie – zah a plochy a prevádzky ktoré sú neprípustné v obytných a zmiešaných
územiach (hospodárske dvory PD , potravinárska výroba a agropodnikate ské aktivity,
priemyselná výroba). Okrem toho sa v katastri obce nachádza areál hydinárne. Výrobné
územie sa t. . v obci nachádza v štyroch okrajových polohách, pri vstupe a výstupe z obce .
1.) pri severnom vstupe do obce je to lokalita pri Novozámockej ul. – areál Texiplastu (býv. KZ)
2.) pri južnom vstupe a východnom okraji - areál PD
3.) pri západnom vstupe areál po nohosp.nákupného podniku a závod Bramac.
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A.2.6.2.2. - OB IANSKA VYBAVENOS
ÚPN obce navrhuje dobudova ob iansku vybavenos nasledovne:
V zmysle vypracovaných PaR je ob ianska vybavenos lenená do 8 skupín:
I. Zariadenia školské a výchovné
- jestvujúce zariadenia plošne i funk ne zodpovedajú potrebám obce
Nároky na alšie rozšírenie resp. nové plochy neboli zo strany užívate a vznesené,
rozširovanie pozemku v danej polohe nie je ani možné.
II. Zariadenia kultúrne
- návrh predpokladá premiestnenie sídla Obecného úradu z jestvujúceho kultúrneho domu do
budovy skladu nákupu Jednota na Novozámockej ulici. Tento objekt je pamiatkového záujmu a
vyžaduje si dôslednú rekonštrukciu ako aj dôstojné funk né využitie.
- návrh uvažuje s rozšírením plochy cintorína pri kostole Sv. Be adika smerom k Bran u,
rovnako navrhuje v tejto rozšírenej asti výstavbu nového domu smútku.
V obci pre kultúrnu, klubovú, záujmovú a krúžkovú innos nie sú vybudované adekvátne
priestory v dostato nom rozsahu, využívajú sa priestory, ZŠ.
V obci sa nachádzajú dva r.k. kostoly.
Návrh
- V obci sa pre klubovú, záujmovú a krúžkovú innos využi priestory v ZŠ a uvolnené priestory
v KD.
III.Zariadienia telovýchovné a športové
- jestvujúce plochy športového areálu návrh doporu uje intenzifikáciu tejto plochy .
V rámci areálu ZŠ po íta s dobudovaním alšieho ihriska. S vybudovaním detských ihrísk a
športových zariadení sa po íta v parku a na ukon ujúcej ploche pozemku oproti Texiplastu.
Návrh - Na ploche bývalej materiálovej jamy pre tehel u navrhujeme zriadenie cyklokrosového
areálu a verejnej zelene.
- v lokalite B10 je navrhnutá plocha pre športové ihriská, autocamp, parkoviská, služby pre
rekrea né územie
- využitie štrkovísk pre rekrea né ú ely ÚPN-O akceptuje pod a spracovanej štúdie
IV. Zariadenia zdravotnícke a sociálne
- zdravotné stredisko a lekáre sa nachádza na nároží Kone nej a Gergelovej ulice (+pošta )
- v budove sú asného "Korkového domu" sa po íta so zriadením domu opatrovate skej služby.
V. Zariadenia maloobchodnej siete
- rozsah a sortiment maloobchodnej siete je v sú asnosti v zna nom pohybe, nako ko sa
nachádza v po iato nom štádiu súkromného podnikania
- všetky momentálne existujúce prevádzky sú podrobne uvedené v PaR
- navrhované riešenie ÚPN-O po íta s vybudovaním obchodného zariadenia nadmiestneho
významu s diskontným spôsobom predaja a ve kým parkoviskom. Tento nákupný areál je
situovaný na vo nej ploche oproti Texiplastu ( KZ) , za S PHM.
- v areáli Texiplastu ved a jestvujúcej výrobnej haly je ponechaná rezerva pre objekt
skladového hospodárstva s možnos ou komer ného využita.
- medzi futb. ihriskom a železni nou tra ou navrhujeme plochu pre areál stavebniny, na
pozemku je potrebné vysadenie medzi ahlej vysokej izola nej zelene vo i škole a ihrisku.
Návrh: - Doporu ujeme podporova rozvoj súkromného podnikania. Aktivity komer ného
charakteru je žiadúce sústre ova najmä do centrálnej asti obce – lokalita C a budova ich aj
formou polyfunkcie. Nároky na nové plochy pre konkrétne obchodné investi né zámery neboli
požadované. Rezervy sú vo využití jestvujúceho nákupného strediska. ÚPN-O predkladá návrh
rezervných plôch pre dostavbu ob ianskej vybavenosti v lokalte Texiplast. V nových lokalitách
IBV sú vytvorené predpoklady pre rovnomerné rozmiestnenie základnej ob ianskej vybavenosti
v polyfun ných objektoch.
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VI. Závody verejného stravovania a ubytovania
- jestvujúce kapacity posta ujú potrebám obce, nové kapacity realizova s budovaním
rekrea nej zóny.
Požiadavky na nové plochy pre konkrétne zariadenia neboli vznesené.
VII. Zariadenia služieb
- služby obyvate stvu poskytujú vo ve kej miere súkromní podnikatelia v prenajatých resp.
vlastných zariadeniach
- nové investície do tejto sféry sa javia by nie príliš rentabilné, vzh adom na blízkos
okresného mesta Nitra
Návrh: - Napriek skuto nosti že požiadavky na nové plochy pre iné konkrétne zariadenia neboli
vznesené - doporu ujeme
vytvori nové rezervné plochy pre podnikate ské aktivity
v okrajových astiach obce (Texiplast + areál PD-remeselníci)
VIII.Administratíva
- riešenie požaduje dôstojné umiestnenie obecného úradu v rekonštruovanom objekte
sú asného skladu nákupu Jednota
- štátny archív je umiestnený v rekonštruovanom kaštieli na Novozámockej ulici
- rezerva pre administratívne zariadenia ve vytvorená v rámci obchodného centra pri
Texiplaste.
Rezervu pre možnos rozvoja ob ianskej vybavenosti vidíme v rekonštruovaných objektoch
zapísaných v zozname pamiatkového záujmu.
- Administratívu výrobných prevádzok umiestni v areáloch danej prevádzky.
Obec Ivanka pri Nitre patrí do skupiny - relatívne s primeranou mierou komplexnosti
vybavenostných druhov. Z h adiska budúceho popula ného vývoja možno uvažova s
vybavením obce ako jedným zo stabilizujúcich inite ov.

MB AUA NITRA_____________________________________________________________________________________ -

21 -

IVANKA PRI NITRE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
____________________________________________________________________________________________________________________

A.2.6.2.3. – VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO - výrobné územie
A.2.6.2.3.1.- Po nohospodárska výroba
- sa odohráva v jestvujúcich zariadeniach a areáloch PD uvedených v PaR. Nároky na
rozšírenie plôch po nohospodárskej výroby v zastavanom území obce nie sú známe,
požadujeme výrobnú innos realizova tak, aby sa eliminovali všetky nepriaznivé a škodlivé
ú inky hlavne na zónu bývania. Výrobnú produkciu zvä šova formou ekologickej intenzifikácie
prípadne zmenou výrobnej náplne. Hospodárske objety PD v JV asti obce (svi ík) je mimo
prevádzky - navrhujeme iné funk né využitie pre podnikate ské aktivity, hospodársky dvor PD
v južnej asti obce zamera na chov uš achtilých zvierat (koní). Areál PD za parkom vo svojej
západnej asti iasto ne zasahuje svojim ochranným pásmom do pri ahlej IBV, navrhujeme
preto vnútornou organizáciou živo íšnej výroby a výsadbou izola nej zelene eliminova
nepriaznivé vplyvy na pri ahlé obytné územie, využi disponibilné plochy tiež pre drobné
podnikate ské aktivity, zárove navrhujeme postupné vymiestnenie živo íšnej výroby z danej
lokality
Súkromne hospodáriaci ro níci (SHR) v Ivanke pri Nitre hospodári cca 6 SHR na výmere cca
30 ha (vrátane vydaných náhradných pozemkov), nie je predpoklad zvyšovania výmery
pozemkov pre SHR .
A.2.6.2.3.2. Priemyselný výroba –
- areál Texiplastu – vzh adom na rozsiahlos tohoto areálu navrhujeme využitie disponibilných
volných plôch jestvujúceho areálu:
- ved a jestvujúcej výrobnej haly – plošnú rezervu pre ve kopriestorvý objekt (administratíva ve kosklad – komer né aktivity),
- pozd ž uli ného priestoru Novozámockej ul.navrhujeme intenzívne využitie pozemku pre
málopodlažnú polyfunk nú bytovú zástavbu (6x4b.j.)
- oproti Texiplastu za S PHM navhujeme ve kopriestorové komer né aktivity s možnos ou
doplnkovej HBV
- za Texiplastom až po rieku sa nachádza pozemok SAD, pôvodne navrhnutý ako plošná
rezerva pre umiestnenie garáží a meniarne pre uvažovanú trolejovú dopravu. Za predpokladu
jednozna ného odstúpenia od dototo spôsobu riešenia dopravy v Nitre, navrhujeme danú
lokalitu alternatívne využi pre podnikate ské aktivity a výrobnú innos v oblasti drobného
priemyslu s hygienicky nezávadnými prevádzkami, jedná sa o plochu o výmere cca 8,58 ha
- Areál bývalej tehelne ktorý sa nachádza za železni nou tra ou pri Mojmírovskej ceste bol
v roku1997 prebudovaný na modernú výrobu Bramac – strešné systémy. Po dobudovaní
žel.vle ky a parkovísk pri vstupe, nemá požiadavky na alšie plochy.
- Jestvujúce materiálové jamy navrhujeme po rekultivácii využi na verejnú zele a cyklokrosový
areál..
V rámci katastra obce - v chotári – sa nachádzajú ešte nasledovné areálové výrobné
zariadenia:
- BRAMAC (býv.tehel a)
- Po nonákup
- Píla
- Nitraglav
- Hydinárska farma HYBRAV
- Zeloprodukt
- Tranzitný plynovod
Zo strany uvedených podnikov neboli vznesené žiadne nároky na nové plochy.
Návrh:
- lokalita . 9 o výmere 6,47 ha na južnom okraji obce – nové plochy pre výrobu, vytvorí
kompaktne ucelené výrobné územie naväzujúce na areál PD pri štátnej ceste I.tr.
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- Chránené územie pre osobitný zásah do zemskej kôry Bran 68,635 km2 zasahuje do JV asti
k.ú. Ivanka pri Nitre – pre toto územie platia osobitné podmienky ur ené v rozhodnutí o CHU
Bran zo d na 14.10.1997 vi príloha.
Charakter innosti : ide o banskú innos v rozsahu riadenia prevádzky podzemných astí
(ložiská a sondy) a príslušnej technológie PZZP ako aj o plynárenskú innos v riadení
povrchových plynárenských zariadení PZZP ( plynovody a príslušné technológie) Jedná sa o
novú innos .
Navrhované chránené územie predstavuje územie nepravidelného obd žnikového tvaru (pozri
mapovú prílohu, ohrani ené bodmi A-F), s orientáciou SV – JZ. Územie má pravidelné
ohrani enie a nerešpektuje ani katastrálne hranice obcí, ani hranice podnikate ských subjektov,
ani prirodzené reliefové i pôdne hranice.
Budovanie podzemného zásobníka jednozna ne ur uje geologická štruktúra územia.
Umiestnenie centrálneho areálu (o ploche cca 200x250 m = 5 ha) je navrhnuté v troch
alternatívach. Variant .1 navrhuje umiestnenie centrálneho areálu v k.ú. Ivanka pri Nitre na
ploche evidovanej ako ostatná pôda, za areálom ošipárne PD Ivanka pri Nitre. – vi . sit..
Na CHÚ sa predpokladá tiež s romiestnením die ích vtla no- ažobných stredísk.
Segment objektov na Novozámockej ul. – kde sa nachádza firma Campri a na Kone nej ul. miestna výroba pri areáli mlynu a cestovinární, kde sa nachádzajú objekty stolárskych a
zámo níckych dielní, má charakter zmiešaného územia – vzh adom ku skuto nosti, že dané
prevádzky sa nachádzajú v priamej väzbe na obytné územie - nedoporu ujeme roširovanie
jestvujúcich prevádzok v danej lokalite .
Iné vä šie výrobné zariadenia, sa v obci nenachádzajú. Rozptýlené drobné prevádzky služieb
a výroby, colný sklad, výkup zeleniny, je možné v obytnom území akceptova v rozsahu funkcií
prípustných pre obytné územie.

A.2.6.2.3.3. Skladové hospodárstvo –
- nové plošné nároky nie sú požadované v sú asnosti i do konca návrhového obdobia
kapacitne posta ujú jestvujúce zariadenia + návrh v asti – rezerva Texiplast + intenzifikácia
využitia areálov PD.
Návrh - Rezerva plôch pre výrobu a podnikate ské aktivity – výrobné územie:
-V areáli PD – lokalita pod a PaR .48+36
- južný okraj obce – lokalita . B9
- severný okraj obce – areál Texiplastu
výrobné územie - charakteristika funk ného využitia:
– plochy ur ené pre prevádzkové budovy a zariadenia ktorých umiestnenie je
neprípustné v obytnom území
– plochy pre priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo a dopravné zariadenia
– plochy pre po nohospodársku výrobu
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A.2.6.2.4. - REKREA NÉ ÚZEMIE
Obec Ivanka pri Nitre nemá charakter rekrea nej obce. Jedná sa o sídlo nachádzajúce sa v
blíkosti centra osídlenia celoštátneho významu, sídlo ležiace rozvojovej osi, na križovatke
št.cesty I. a III. tr.. Prevažujúci rovinatý charakter celého k.ú. má po nohospodársky charakter.
Okrajom obece preteká rieka Nitra a vedie železni ná tra .. Rekrea né zariadenia sa t. . v obci
nenachádzajú. jestvujúce vodné plochy majú prevažne technický charakter – zavlažovanie,
ažba štrku. V SV cípe katastra obce sa nachádza viacero vodných plôch štrkovísk
navrhovaných na rekrea né využitie
V centrálnej asti obce sa nachádza obecný park a je výrazným fenoménom tejto obce. Do
kategórie pietnej zelene patrí plocha dvoch cintorínov. Medzi významné krajinotvorné prvky
v danom regione patrí rieka Nitra so svojou skromnou pobrežnou zele ou. V k.ú. sa lesy
nenachádzajú. Vinice sa nachádzajú v západnej asti k.ú..
Prevažnú as územia Ivanky pri Nitre zaberá intenzívne obrábaná po nohospodárska pôda, na
ktorú naväzujú lesy (k.ú.Nitra) a vinice.
Z h adiska cestovného ruchu sa javí by aktívnym juhovýchodný cíp katastrálneho územia
susediaci s katastrami Ve ký Cetín a Bran , kde sa nachádza sústava vzájomne prepojených
vodných plôch, ktoré vznikli ažbou štrkopiesku. Nako ko celé okolie Nitry trpí nedostatkom
vodných plôch, tieto štrkoviská by mohli by využíté i pre rekrea né ú ely.
V novembri 1993 firma ENVI-GEOS NITRA s.r.o. vypracovala "Štúdiu sanácie štrkovísk Ivanka
- Bran - Cetín a možnosti ich využitia na rekrea né ú ely". Daná štúdia predkladá rozbor
prírodných daností a ideový zámer možností využitia predností dotknutého územia.
ÚPN-O doporu uje využitie jednotlivých vodných plôch štrkoviska v intenciách spracovanej
štúdie (vi situácia) takto:
Štrkovisko .1 bude krajinným typom - ako rezervoár prírodných biotopov s možnos ou ich
plného rozvoja
Štrkovisko .2 (v juhozápadnej asti prebieha ažba štrku) navrhujeme využí v sú asnosti ako
štrkovisko na extenzívne rybné hospodárstvo pri ponechaní ažby štrku v alšej perspektívne
toto štrkovisko navrhujeme využí na kúpanie.
Štrkovisko .3 navrhujeme využi ako krajinné štrkovisko so zachovaním a zdôraznením
všetkých zvláštností, ktoré poskytuje.
Štrkovisko .4 navrhujeme využi na kúpanie. Ako plážovú as navrhujeme severozápadné až západné pobrežie tohoto štrkoviska s patri nými úpravami. Vstupný areál do rekrea nej
oblasti v asti Ivanka - parkoviská, ob ianska vybavenos , camp, parkúr, športové ihriská - sa
predpokladá vybudova po pravom brehu rieky Nitry na ulici Na štrkovisko - pre tieto ú ely ÚPN
obce vytvára rezervné plochy – lokalita .B10.
Závažnos riešenej problematiky "Využitia štrkovísk pre rekerea né ú ely" si vyžaduje
komplexné urbanisticko - architektonické spracovanie ÚPN-RO.
Denná rekreácia bude realizovaná v rámci súkromných záhrad, navrhujeme intenzívnejšie
využívanie jestvujúceho parku ved a kaštie a (archívu) po jeho rekonštrukcii., ako i parku za
Bramacom - cyklokros.
Lokalita . B8 – kynologické cvi isko.
Z h adiska cestovného ruchu navrhujeme lepšie využívanie objektov zapísaných v zozname
pamiatok.
Pre agroturistiku navrhujeme využívanie starých po nohospodárskych usadlostí prípadne
starého mlyna.
Všetky geografické danosti územia dávajú predpoklady na využitie a zhodnotenie uvádzaných
daností. V uvedených podmienkach nachádzajú svoje uplatnenie najmä nasledovné formy
rekreácie:
- pobyt pri vode – umož ujú vodné plochy – štrkovisko Bran -Ivanka–Cetín a rieka Nitra,
- pobyt v lesíkoch a horách – v k.ú obce nie sú vytvorené takéto možnosti, možnos je daná
v susednom k.ú. Nitra.
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- cykloturistika má vzh adom na rovinatý charakter a roz ahlos k.ú. zna né uplatnenie. Sú
vytvorené podmienky pre využitie pri ahlých , vo VÚC navrhovaných cyklistických trás pozd ž
Nitry (Komárno -N.Zámky –Nitra -Topo any), ako i trasy ku štrkoviskám.
- špecifické formy cestovného ruchu
- rybolov ( iasto ne - štrkoviská)
- vidiecky turizmus – nemá v obci tradíciu. Predpoklady pre zapojenie do procesu turizmu
v obci môžu ma aktivity: - vinohradníctvo, zeleninárstvo, renesancia remesiel a kultúrnych
národopisných aktivít.
- tranzitný turizmus - zapojenie do tohoto systému umož uje prítomnos št.cesty I. a III.tr.,
ktoré tvoria prepojenie na celoštátnu komunika nú sie .
- poznávací turízmus - vysoký stupe národného cítenia a vz ah k miestnym kultúrno
historickým hodnotám umož uje zhodnotenie a prezentáciu týchto daností na regionálnej
úrovni.
Významný prínos v rozvoji rekreácie sa o akáva od realizácie sanácie štrkovísk a vybudovania
kúpelného a rekrea ného strediska.
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A.2.7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OB IANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU
INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE,
Návrh riešenia je uvedený v bode A.2.6..

A.2.8. - VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE,
Hranica zastavaného územia obce je stanovená a vymedzená ku d u 1.1.1990, je prevzatá
z Katastrálneho úradu Nitra a je zakreslená v komplexnom urbanistickom návrhu ÚPN-O.
Rozloha zastavaného územia obce - hranica k 1.1.1990

198,80 ha

Plocha zastavaných výrobných areálov mimo hranice zastavaného územia obce v priamej
náväznosti na zastavané územie obce - ..............................................16,20 ha
V katastri obce sa nachádza ešte viacero hospodárskych dvorov a usadlostí, bez predpokladu
alšieho rozvoja
Charakteristika katastrálneho územia.
Jeho štruktúra je nasledovná (stav k 11/2003).
Rozloha k.ú. obce Ivanka pri Nitre predstavuje: 1490,92 ha, špecifikácia, druhovos pozemkov
je nasledovná:
-orná pôda
1 176,83 ha
-vinice
9,00 ha
-záhrady
13,74 ha
-TTP
2,08 ha
-lesný pozemok
0,32 ha
-vodné plochy
14,17 ha
-zastavané plochy
58,47 ha
-ostatné plochy
17,40 ha
__________________________________
spolu........................................1 292,04 ha
intravilán.....................................198,80 ha
celkom k.ú. obce......................1 490,92 ha
-po nohospodárska pôda
4 729,60 ha
Bilancia plôch je spracovaná z výkresovej dokumentácie ÚPN-O a PaR M 1:5 000 a údajov
poskytnutých od užívate ov a od Obecného úradu Ivanka pri Niotre v roku 1999-2003.
Územný plán obce Ivanka pri Nitre predkladá návrh rozvojových zámerov obce na ploche 46,87
ha, z toho PPF je 46,56 ha mimo hranice zastavaného územia obce k 1.1.1990. .
Skuto ný záber PPF (zastavané a spevnené plochy) pre jeden RD prestavuje cca 250-300 m2
z bilancovaných plôch. Záber PPF bude uskuto ovaný postupne po jednotlivých lokalitách .
Podrobný rozbor vi . as - vyhodnotenie predpokladaného záberu PPF.
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A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ,
Požiadavky z h adiska dodržiavania ochranných pásiem:
- od osi št. cesty I. triedy
- od osi komunikácie III. tr.
- od osi MK
- od osi železni nej trate
- od el. vedenia do 35 kV
- od el. vedenia do 110 kV
- od el. vedenia do 220 kV
- od el. vedenia do 380 kV
- od kábelového vedenia slaboprúdu
- stredotlaký plynovod vo vo nom teréne
- vysokotlaký plynovod do 300 mm
- vysokotlaký plynovod nad 300 mm
- vysokotlaký plynovod nad do 500 mm
- od ropovodu DN 500 a DN 700
- produktovod - bezpe nostné pásmo
- produktovod - ochranné pásmo

50 m
20 m
15 m
60 m
10 m
15 m
20 m
25 m
1m
10 m
20 m
50 m
150 m
300 m
150 m
300 m

Produktovodné vedenia a ochranné pásma sú zakreslené v ÚPN-O.
Podrobná situácia – vi . príloha as A3 - dopl ujúce údaje.
Obmedzenia v ochrannom pásme produktovodu na základe platnosti nového zákona .405
(nadobudol platnos 2.8.2002), ktorým sa pod a § 38c mení a dop a zákon .70/1998 Z.z. o
energetike a o zmene zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov – sú špecifikované nasledovne :
1.V ochrannom pásme potrubia je zakázané:
a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zria ova na vodnom toku mosty a vodné diela,
b) do vzdialenosti 150m vykonáva súvislé zastavanie miest a sídlisk a zria ova alšie dôležité
objekty a železni né trate pozd ž potrubia,
c) do vzdialenosti 100 m zria ova akéko vek stavby,
d) do vzdialenosti 50 m vykonáva stavby menšieho významu a kanaliza nej siete,
e) do vzdialenosti 20 m zria ova potrubie na iné látky ako hor aviny I. A II. triedy
f) do vzdialenosti 10 m vykonáva innosti, ktoré by mohli ohrozi potrubie, plynulos a
bezpe nos jeho prevádzky, napr. výkopy, odpratávanie zemín, ich navršovanie, sondy a
vysadzova stromov.
Pre výrobné strediská po nohospodárskej výroby platí Vestník MPVZ SSR, ro . VI. iastka 5 z
10.3. 1974:
- od jestvujúcich areálov (maštalí) PD Ivanka pri Nitre navrhujeme dodrža hyg.ochranné pásmo
PD stred - 300 m a PD JV - 100 (korekcia tejto vzdialenosti je možná vo vz ahu k po tu
hosp.zvierat).
- od areálu hydinárne
1000 m
Pre priemyselné závody platia hygienické predpisy zv. 354/M2
navrhujeme dodrža od výrobných areálov nasledovné ochranné pásmo :
- Bramac
- Po nonákup – silá
- Texiplast
- Campri
- Miestna výroba, Woodiron, Miva, Funki c., píla

100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
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- od kanaliza nej istiacej stanice do
- od brehovej iary rieky Nitry
- od vodných zdrojov PHO I. stup a
- od kanaliza nej istiacej stanice
- pri chránených kultúrno-historických pamiatkach
- od cintorína, ak je vybudovaný verejný vodovod

100 m
6m
200 m
100 m
50 m
50 m

K.ú obce Ivanka pri Nitre sa nachádza v ochrannom pásme letiska Nitra – pre obec platí
výškové obmedzenie výstavby (vz ahuje sa aj na použité mechanizmy) je stanovené:
- ochranným pásmom vodorovnej prekážkovej roviny (s obmedzujúcou výškou 175 m n.m.
B.p.v.)
- ochranným pásmom kuže ovej roviny so sklonom 1:25 (v rozsahu 175,0 - 335,0 m n.m.
B.p.v.)
- ochranným pásmom s obmedzením vzdušných vedení vysokého napätia
Podrodná siuácia – vi .príloha as A3 - dopl ujúce údaje.
Južný okraj k..ú obce Ivanka pri Nitre sa nachádza v ochrannom pásme „cháneného územia pre
osobitný zásah do zemskej kôry Bran “. Plošný rozsah chráneného územia Bran je 68,635
km2 . Priestorové hranice a podmienky ochrany – vi .príloha (doklady a situácia) as A 3 dopl ujúce údaje.
Kvalitu životného prostredia narušujú:
- divoké skládky odpadu a neorganizované skládky stavebného materiálu a kovového šrotu
- prašnos a hluk zo štátnej cesty I.a III. tr.
- malá disciplína pri organizáci výrobných aktivít a areálov
- vz ah výrobných a hospodárskych dvorov k bývaniu
Celkovú kvalitu životného prostredia vylepšuje vybudovaný vodovod a plynovod. OV je
vybudovaná v Bran i, kanalizácia v obci nie je vybudovaná (projektová príprava je
zabezpe ená, výstavba je zahájená, predpoklad budovania po etapách). Vä šie plochy zelene
v obci sa nachádzajú v areálových zariadeniach - PD, pri kostole, škole, v parku.
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A.2.10. NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY,
OCHRANY PRED POVOD AMI,
Požiadavky na obranu štátu: - Na riešenom území sa nenachádzajú vojenské objekty a nie sú
evidované ani podzemné objekty, ani inžinierske siete vojenskej správy. Žiadne nové
požiadavky zo strany vojenskej správy neboli vznesené.
Civilná ochrana obyvate ov: - Odbor civilnej ochrany OÚ v Nitre nevlastní, resp. nemá v užívaní
žiadne objekty, resp. areály nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Ivanka pri Nitre a
nemá požiadavky a rozvojové zámery v oblasti CO, ktoré majú by zapracované do ÚPN obce.
ÚPN-O navrhuje v súlade spožiadavkou Odboru CO zabezpe i varovanie a vyrozumenie
obyvate stva sirénou, poprípade sirénami tak, aby signál pokryl celé územie obce. Obec Ivanka
pri Nitre patrí do kategórie obcí, na ktoré pod a vyjadrenia Okresného úradu v Nitre - odbor
civilnej ochrany obyvate stva nie sú kladené žiadne osobitné požiadavky na budovanie
špeciálnych objektov CO v danej lokalite. Pre zhodnotenie možností ukrytia obyvate stva v
prípade mimoriadnej udalosti uvádzame, že ukrytie obyvate ov v obci Ivanka pri Nitre sa bude
realizova v úkrytoch budovaných svojpomocne (ÚBS), v zmysle Vyhl. MV SR . 297/1994
Zb.z., - úpravou vhodných podzemných, alebo nadzemných priestorov jestvujúcich stavieb.
Stav ukrytia obyvate ov v obci Ivanka pri Nitre r.2001 je pod a vyjadrenia OcÚ nasledovný
Po et obyvate ov
2299
Po et domov
660
Po et domov so suterénom resp.pivnicou 60% = 396
50% =330
Po et ÚBS
396
Kapacita ÚBS
396x6 (330x7)
2310-2376
Z uvedeného je možné konštatova , že kapacita jestvujúcich objektov vhodných pre ukrytie
obyvate stva je pre terajší po et obyvate ov obce posta ujúca. V rámci návrhového obdobia
ÚPN obce - do r. 2 020 sa predpokladá s nárastom obyvate stva na 2 529 obyv. ÚPN navrhuje
pre rozvoj obce 420 potencionálnych možností pre výstavbu rodinných domov, o prevyšuje
potrebu (184b.j.). Zárove uvádzame, že cca 50% RD bude podpivni ených, resp. budú ma
iastone zapustené podlažie, - ím budú vytvorené podmienky pre budovanie alších ÚBS (pre
nových obyvate ov obce).
- návrh po et obyv/domov (rok 2020)
2 529/660+184=844
- pri predpoklade, že 50% domov je podpivni ených 422 x 6 = 2 532
- kapacita ÚBS 2020 :
2 532
Požiarna ochrana – v obci sa nachádza dobrovolný hasi ský zbor, obec má hasi skú zbrojnicu,
vlastní funk nú protipožiarnu techniku. PD má tiež vlastné hasi ské vozidlo.
Ochrana proti povodniam : - Vodný tok Nitry je regulovaný a má vybudované obojstranné
hrádze, v obci sa nachádza viacero vodných plôch – štrkoviská..
V dôsledku už pravidelne, potretí rok opakujúcich sa prívalových daž ových vôd, ktoré
spôsobovali v obci živelnú pohromu, vzišla potreba urýchleného riešenia zábranných opatrení.,
uvedený projek spracoval Agrocons a.s. Nitra. Realizácia bola ukon ená a daná do užívania
v roku 1999. Predmetom riešenia bolo „Odvedenie prívalových daž ových vôd „ - daž ový
zbera DN 1400 – od železni nej trate – cez areál ZŠ a Novozámockú ul. – po ul.Mateja Tu ku
– do recipientu –Starej Nitry.Sú as ou riešenia je aj záchytný a vtokový objekt za žel.tra ou.
Pre zabezpe enie ochrany pred povod ami navrhujeme dobudova sie otvorených rigolov pre
odvedenie povrchových vôd a prevádza pravidelnú údržbu odvod ovacích kanálov a vodných
tokov.
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A.2.11. NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV
ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZA NÝCH OPATRENÍ.
Východzími podkladmi pre danú problematiku sú:
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra, spracoval AUREX v r.1993.
- VÚC Nitrianskeho kraja z r.1998.
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska II.návrh z r.1997 a KÚRS 2001
Na území obce Ivanka pri Nitre sa nenachádzajú žiadne kategórie chránených území, ktoré si
vyžadujú zvláštny stupe ochrany, ani iné biologicky a esteticky významné územia.
REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY - Pod a zákona NR SR
.287/1994 Z.z. sa za územný systém ekologickej stability považuje taká celopriestorová
štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpe uje
rozmanitos podmienok a foriem života na zemi. Základ tohoto systému predstavujú biocentrá,
biokoridory a interak né prvky provincionálneho, nadregionálneho, regionálneho a miestneho
významu.
Biocentrá
– Dvor iansky les - biocentrum reginálneho významu (BCR . 1.)
Poloprirodzený lužný les a príslušný úsek rieky Starej Nitry a Novej Nitry – v dotyku s k.ú. obce
(k.ú.Nitra)
– Nadrov - biocentrum regionálneho významu (BCR . 2.)
Hospodársky výmladkový les s asti okupovaný rozširujúcim sa agátom bielym – v dotyku s k.ú.
obce (k.ú.Nitra).
– Štrkoviská – biocentrum miestneho významu(BCL . 3.) – zasahuje do k.ú. obce Bran a
Cetín.
– Hlinisko (BCL . 4.)
– Areál hospodárskeho dvora PD a park pri Štátnom archíve. (BCL . 5.)
Biokoridory
– Stará Nitra (biokoridor regionálneho významu (BKR . 1) - návrh
– Ochranné pásmo železni nej trate (BKL . 2)
Interak né prvky.
Interak nými prvkami sú v riešenom území aleje pozd ž po ných ciest alebo medzí, vyhradené
areály výrobných podnikov a škôl, cintoríny, vinohrady a sady.
Opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov.
• Opatrenia na ochranu chránenej pôdy PPF sú vymedzené príslušnými predpismi
Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvate stva.
Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
• Vybudovanie rýchlostnej komunikácie – západného obchvatu obce v smere sever-juh. Trasa
tejto komunikácie je vymedzená v platnej ÚPD VÚC Nitrianskeho kraja. Táto komunikácia
sústredí vä šiu as dopravy z cesty .I/64 a zlepší tak ovzdušie v obci, pretože v om sa
podstatne zníži tranzitná doprava a emisie ou produkované.
• V asné kosenie trávnatých porastov na do asne opustených pozemkoch.
• Posilnenie filtra ného ú inku na vzduchom unášaný prach a alergizujúci pe a aj celkového
hygienického i environmentálneho ú inku ochrannej vysokej zelene v samotnom sídle a aj
v extraviláne predovšetkým na náveternej strane obce jej rekonštrukciou a správnym
menežmentom.

MB AUA NITRA_____________________________________________________________________________________ -

30 -

IVANKA PRI NITRE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
____________________________________________________________________________________________________________________

•

Odstránenie tzv. pionierskych (a vetroopelivých so silne alergizujúcim vplyvom svojho pe u)
drevín predovšetkým z intravilánu a z náveternej strany obce a nahradi ich drevinami
hygienicky vhodnejšími.

Opatrenia na zlepšenie hygienických kvalít kultúrnej krajiny.
• Posilnenie hygienickej a rekrea nej funkcie ekologicky hodnotných krajinných segmentov
ich rekonštrukciou za sú asného dodržania ekologických princípov.
Opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov.
• Vykonanie komplexu opatrení na zamedzenie zne is ovania vôd povrchových
i podzemných.
• Uskuto nenie výstavby západného obchvatu v smere sever-juh, ktorá odbremení prevádzku
na ceste .I/64 a podstatnou mierou prispeje k zníženiu množstva emisií v dôsledku
prejazdov motorových vozidiel samotným sídlom a zlepší tak kvalitu ovzdušia v om.
Opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny.
Opatrenia v obytnom území.
- V intraviláne podsadi postupne všetky vo né plochy s nezastavaným a nespevneným
povrchom (nepotrebné na parkovanie mechanizmov, na manipuláciu a podobne) ekologicky a
hygienicky vhodnými druhmi drevín.
- V asoch extrémneho sucha a vysokých teplôt kropi závlahovou vodou verejnú zele
koruny kríkov a pod a možnosti aj stromov.

(aj

Opatrenia v priemyselnej krajine.
- Areály výrobných podnikov od okolitého prostredia izolova štrukturálne lenitou a druhovo
bohatou vyhradenou zele ou.
Opatrenia v po nohospodárskej krajine.
- V súlade s potrebami ochrany PPF pred veternou eróziou a potrebami ÚSES a v súlade s
projektom pozemkových úprav postupne rekonštruova jestvujúce a zaklada nové „vetrolamy“
a iné výsadby drevín na hraniciach parciel v líniách. Tieto pásy drevín menežova k vysokej
druhovej a štrukturálnej variabilite.
- Vykona ú inné opatrenia proti jestvovaniu zaburinených plôch a divokých skládok odpadov.
Opatrenia v lesnej krajine.
- Prísne prehodnoti ekonomickú výhodnos a ekologickú vhodnos výsadby lesných drevín v
rámci obnovy po ažbe na plochách výnosových hospodárskych lesov, pod a možnosti tam
zaradi aj perspektívne druhy a odrody lesných drevín, vhodných na dané stanovište (topo
biely, topo ierny, v ba biela, dub letný a pod.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE IVANKA PRI NITRE REŠPEKTUJE ZÁVERY VYPLÝVAJÚCE Z
RÚSES A ÚPN VÚC NITRIANSKEHO KRAJA.
Súbežne so spracovaním PaR Ivanka pri Nitre bol v roku 1993 spracovaný ÚSES – Ing.Perina,
a) inventarizácia a kategorizácia stromov rastúcich mimo lesa
b) kostra ekologickej stability katastrálneho územia Ivanka pri Nitre
Ako samostatná as ÚPN-O bol spracovaný v roku 2003 Krajinno ekologický plán - KEP pre
k.ú. Ivanka pri Nitre, závery ktorého sú tiež premietnuté do ÚPN obce.
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A.2.12. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA,
A.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY
A.2.12.2. - VODNÉ HOSPODÁRSTVO
A.2.12.3. - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
A.2.12.4. - ZÁSOBOVANIE PLYNOM
A.2.12.5. - ZÁSOBOVANIE TEPLOM
A.2.12.6. - TELEKOMUNIKÁCIE

A.2.12.1. - NÁVRH DOPRAVY
A.2.12.1.1. Základný komunika ný systém
Hlavnú komunika nú kostru riešeného sídelného útvaru Ivanka pri Nitre tvoria cesty I/64 a
III/06430, ktoré cez obec prechádzajú. Cesta I/64 prechádza cez SÚ v smere Nitra - Nové
Zámky a cesta III/06430 vychádza z Ivánky smerom do Mojmíroviec. Z h adiska dopravnej
dôležitosti je cesta I/64 zaradená do hlavnej cestnej siete a cesta III/06430 do ostatnej
doplnkovej cestnej siete. Na základe vyjadrenia Slovenskej správy ciest (ÚCHD) Bratislava je
potrebné v návrhu ÚPN-O obe cesty rešpekova v ich terajších trasách s nasledovným
šírkovým usporiadaním: cesta I/64 pod a kategórie MS 11,5/60 v intraviláne a S 11,5/80 v
extraviláne. Cesta III/06430 pod a kategórie MS 7,5/40 v intraviláne a S 9,5/70 v extraviláne.
V širších vz ahoch je zakreslená uvažovaná nová trasa prekládky cesty I/64 na základe VÚC
Nitrianskeho kraja schváleného v roku 1998. Prekládka (JZ obchvat Nitry) je navrhovaná mimo
intravilánu obce – za železni nou tra ou, v západnej asti k.ú. - rýchlostnej komunikácia Nitra –
Komárno v kategórii R22,5/100(120) s mimoúrov ovými križovatkami s ostatnými cestami

A.2.12.1.2. Miestne komunikácie
Na hlavnú komunika nú kostru, ktorú tvoria vyššie uvedené cesty I. a III. triedy je napojená sie
miestnych komunikácií. Z h adiska dopravného významu má prie ah štánej cesty I/64 a št.c.
III/06430 (ktorá na u zaús uje) funk nú triedu „B1“ a „B2“. V návrhu ÚPN-O sú navrhnuté nové
miestne komunikácie v miestach, kde sa uvažuje s novou individuálnou bytovou výstavbou.
Navrhované miestne komunikácie funk nej triedy „C3“ je potrebné rieši v šírkovom usporiadaní
pod a kategórie MOK 7,5/40. V rámci ÚPN-O je tiež potrebné urobi šírkovú úpravu tých MK,
ktoré nezodpovedajú požadovaným potrebám a miestne pomery takúto úpravu umož ujú.
A.2.12.1.3. Hlavné pešie ahy
Hlavný peší ah vedie pozd ž cesty I/64, ktorý je vybudovaný v celom úseku intravilánu obce. V
rámci návrhu ÚPN-O plánu je potrebné dobudova chodníky hlavne pozd ž cesty III/06430, aby
bol pohyb peších pozd ž tejto cesty bezpe ný. Ostatné pešie komunikácie pozd ž MK je
potrebné pod a miestnych možností dobudova tak, aby pohyb peších bol po celej obci
bezpe ný.
A.2.12.1.4. Parkovanie a garážovanie
V obci sa nachádzajú dve spevnené parkovacie plochy. Jedna je pri Texiplaste ( KZ) a druhá
pri obchodnom centre. V rámci návrhového obdobia sa s výstavbou nového vä šieho
parkoviska neuvažuje. Po íta sa však s výstavbou potrebných plôch pri navrhovaných
objektoch ob ianskej a technickej vybavenosti pod a SN 736110. Na garážovanie používajú
obyvatelia svoje garáže na vlastných pozemkoch.V roku 1998 bolo vybudované parkovisko pri
závode Bramac , ˇUPN SÚ navrhuje vybudovanie nových parkovísk pri S PHM (pre
navrhovanú OV) a pri nástupnom prietore do RO Štrkovisko.
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A.2.12.1.5. Dopravné zariadenia
Okrem komunikácií, autobusových zastávok, parkovísk a menších prevádzkových plôch sa v
riešenom obce iné dopravné zariadenia nenachádzajú.. S výstavbou nových dopravných
zariadení t. . zaradených do plánu investi nej výstavby sa neuvažuje. ÚPN-O navrhuje
pôvodnú rezervu pre vozov u trolejovej dopravy - pozemok SAD , ktorý sa nachádza za
Texiplastom bol pre tieto ú ely vybraný tak, aby zapadal do celkovej koncepcie riešenia
trolejovej dopravy mesta Nitra (vzh adom na zmenu koncepcie dopravy mesta) – využi ako
výrobné územie.
A.2.12.1.6. Systém hromadnej dopravy
Spojenie obce s okolím je zabezpe ené autobusovou a železni nou dopravou. Do Ivanky pri
Nitre premáva pravidelná MHD - spoj. . 5 a 20, cez obec prechádzajú spoje autobusovej
dopravy v smere Nitra - Nové Zámky a spä . V obci je 5 autobusových zastávok vzdialených od
seba 400-550 m, o je vyhovujúca vzdialenos . V rámci návrhu ÚPN-O je potrebné na
zastávkach vybudova zastávkové pruhy, aby stojace autobusy neprekážali plynulej
automobilovej doprave.
Železni ná tra vedie cez Ivanku v smere Nitra-Šurany-Nové Zámky. V obci je na konci ulice
"Na stanicu" umiestnená železni ná stanica, pri stanici je vybudovaná spevnená vykládková
plocha. V rámci návrhu ÚPN-O sa neuvažuje s úpravou železnice v obci. V roku 1998 bola
vybudovaná vle ka do závodu Bramac.
A.2.12.1.7. Hlukové pomery z automobilovej dopravy
Hluk z automobilovej dopravy je sústredený na prie ahu cesty I/64. Na základe s ítania intenzity
dopravy na tejto ceste, ktoré urobil UCHD Bratislava v r. 1996 bolo možné výpo tom pod a
"Metodických pokynov na znižovanie škodlivých ú inkov hluku" ur i ochranné hlukové pásmo.
Výsledky s ítania v s ítacom úseku 8-0505:
S – 8370
T – 2573
O – 5698
%T - 30,74
F1 - 2,5
F2 – 1
F3 – 1
Sd = 0,93 x 5 = 0,93 x 8 370 = 7 784,hd = Sd : 16 = 7 784 : 16 = 486,5
x = F1F2F3nd = 2,5 x 486,5 = 1 216,3
y = 1010yx + 40 = 30,8 + 40 = 70,8 dB vo vzdialenosti 7,5 m od cesty
Prípustná hladina hluku 60 dB je po stanovení útlmu pod a grafu 2.3 vo vzdialenosti 39,5 m od
okraja vozovky na obe strany.
A.2.12.1.8. Ochranné pásma
V extraviláne obce je potrebné dodržiava ochranné pásmo dopravných trás, ktoré je pri ceste
I. triedy 50 m a pri ceste III. triedy 20 m. V intraviláne obce je potrebné rešpektova ochranné
pásmo, ktoré ur ujú predpisy CO (H/2 + 3 m), ochranné pásmo železníc 60 m a ochranné
hlukové pásmo, ktoré je vypo ítané v stati 1.7. tejto správy.
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A.2.12.2. VODNÉ HOSPODÁRSTVO
A.2.12.2.1.Zásobovanie pitnou vodou
Obec Ivanka pri Nitre je zásobovaná hygienicky nezávadnou pitnou vodou cez zásobovacie
vodovodné potrubiu LT DN 400 a OC DN 300 z vodojemu Kl ovisko 2x 1500 m3 / s kótou dna
195,80m.n.m./. Vodojem je sú as ou verejného vodovodu m sta Nitra. Vodojem je zásobovaný
z vodovodného systému Jelka-Galanta-Nitra.
Hygienické zabezpe enie pitnej vody pre obec Ivanka pri Nitre je zabezpe ené vo vodojeme
Kl ovisko.
V obci Ivanka pri Nitre je v sú astnosti vybudovaná rozvádzacia vodovodná sie : okruhová
v kombinácií s vetvovou vodovodnou sie ou, v správe Západoslovenskej vodárenskej
spolo nosti a.s. – OZ Nitra.
Tlakové pomery vo vodovodnej sieti sa pohybujú od 0,3 – 0,5 MPa.
Ochranné pásmo vodovodného potrubia v zmysle zákona .442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciach je :
-pre potrubie do DN 250 – 1,5m horizontálne na obe strany od okraja potrubia
-pre potrubie nad DN 250 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.
V rámci zásobovania obce hygienicky nezávadnou pitnou vodou je vybudované nasledovné
vodovodné potrubie :
-rozvádzacie vodovodné potrubie : „1“ –
OC DN 300 – 300m
PVC DN 300 – 2100m
PVC DN 200 – 782m
„1-1“ – PVC DN 100 – 752m
„1-2“ – PVC DN 100 – 667m
„1-3“ – PVC DN 100 – 240m
„1-4“ – PVC DN 100 – 280m
„1-4-1“ – PVC DN 100 – 130m
„1-5“ – PVC DN 100 – 150m
„1-6“ – PVC DN 100 – 180m
„1-7“ – PVC DN 100 – 230m
„1-7-1“ – PVC DN 100 –
50m
„1-7-2“ – PVC DN 100 – 120m
„1-8“ – PVC DN 100 – 155m
„1-9“ – PVC DN 100 – 515m
„1-9-1“ – PVC DN 100 –
90m
„1-9-2“ – PVC DN 100 – 850m
„1-10“ – PVC DN 100 – 625m
„1-11“ – PVC DN 100 – 230m
„2“ –
PVC DN 100 – 1235m
„2-1“ – PVC DN 100 – 255m
„2-2“ –
PVC DN 100 – 118m
„2-3“ –
PVC DN 100 – 355m
„2-4“ –
PVC DN 100 – 1460m
„2-4-1“ – PVC DN 100 – 390m
„2-4-2“ – PVC DN 100 – 200m
„2-4-2-1“ – PVC DN 100 –
50m
„2-4-3“ – PVC DN 100 – 200m
„2-4-4“ – PVC DN 100 – 296m
„2-4-5“ – PVC DN 100 – 255m
„2-4-6“ – PVC DN 100 – 170m
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Celkovo je vybudovaného 13 430 m vodovodného potrubia. Z toho materiál OC DN 300
d .300m, PVC DN 300 d .2100m, PVC DN 200 d . 782m a PVC DN 100 d .10 248 m.
Pre výh adový stav, kone né zásobovanie obce je potrebné dobudova nasledovnú vodovodnú
sie :
-rozvádzacie vodovodné potrubie : „1-3“ –
PVC DN 100 – 435m
„1-3-1“ – PVC DN 100 – 205m
„1-8“ –
PVC DN 100 – 345m
„1-9“ –
PVC DN 100 – 565m
„1-9-2“ – PVC DN 100 – 95m
„1-9-2-1“ – PVC DN 100 – 310m
„1-10-1“ – PVC DN 100 – 90m
„2-2“ –
PVC DN 100 – 335m
„2-2-1“ – PVC DN 100 – 50m
„2-3-1“ – PVC DN 100 – 485m
„2-4-1-1“ – PVC DN 100 – 515m
„2-4-2“ – PVC DN 100 – 155m
„2-4-4-1“ – PVC DN 100 – 425m
Celkovo je potrebné pre výh adový stav dobudova 4010 m vodovodnej siete, z materiálu PVC
DN 100. Cez rozvádzaciu vodovodnú sie obce Ivanka pri Nitre je zásobovaná pitnou vodou aj
obec Bran .
Výpo et potreby vody
Výpo et potreby vody pre sídelný útvar Ivánka pri Nitre je spracovaný v zmysle Úpravy
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky .477/99-810 z 29. februára 2000.
Rok 2003
Po et obyvate ov :
2299 obyv.
Priemerná špecifická potreba vody pre bytový fond a ob ianskú a technickú vybavenos /Qp/
Bytový fond
2299 obyv……………….. 145 l/ob/d…………333 355 l/d………………3,858 l/s
Vybavenos
2299 obyv………………… 25 l/ob/d…………. 57 475 l/d……………….0,665 l/s
Qp = 3,858 + 0,665 = 4,523 l/s
Maximálna denná potreba vody Qm
Qm = Qp x km
Qm = 4,523 x 1,6
Qm =7,236 l/s
Maximálna hodinová potreba vody Qh
Qh = Qm x Kh
Qh = 7,236 x 1,8
Qh = 13,026 l/s
Rok 2020
Po et obyvate ov :
2529 obyv.
Priemerná špecifická potreba vody pre bytový fond a ob ianskú a technickú vybavenos Qp
Bytový fond
2529 obyv………………. 145 l/ob/d………………366 705 l/d ………….. 4,244 l/s
Vybavenos
2529 obyv………………. 25 l/ob/d ……………… 63 225 l/d …………….0,731 l/s
Qp = 4,244 + 0,731 = 4,975 l/s
Maximálna denná potreba vody Qm
Qm= Qp x km
Qm = 4,975 x 1,6
Qm = 7,960 l/s
Maximálna hodinová potreba vody Qh
Qh = Qm x Kh
Qh = 7,960 x 1,8
Qh = 14,328 l/s
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Severovýchodne od obce v asti Gergelová –lúky sa nachádza vodný zdroj v správe ZsVS
a.s.Nitra, ktorý tvoria studne HG-1 a HG-3. Studne ako i pásmo hygienickej ochrany 2o
vonkajšia a vnútorná as , sú vyzna ené vo výkrese širších vz ahov.
A.2.12.2.2. Odtokové pomery
Východným okrajom obce Ivanka pri Nitre v smere zo severu na juh, preteká Staré koryto rieky
Nitra. Celé územie obce prirodzene gravituje ku Starému korytu rieky Nitra.
Údaje o prietokoch a kvalite vody v recipiente sú nasledovné :
-priemerný ro ný prietok
4,0 m3/s
-minimálny ro ný prietok
0,6 m3/s.
Kvalita vody vo vodnom toku pod a údajov Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný
závod Povodie Váhu Pieš any, v profile Ivanka pri Nitre je nasledovná:
BSK5 = 12,3 mg.O2/l
CHSKcr=42,3 mg.O2/l
RL = 80,0 mg/l.
V katastri obce sa nachádzajú vodné plochy-bývalé štrkoviská. Rozsah úpravy bude v zmysle
štúdie „Rekrea né stredisko – štrkoviská“. Táto v budúcnosti zabezpe í organizované
využívanie vodných plôch pre rekrea né ú ely.
A.2.12.2.3. Odkanalizovanie a istenie odpadových vôd
Na území obce nie je vybudovaná splašková verejná kanaliza ná sie . Splaškové odpadové
vody z domácnosti sú zachytávané do žúmp, ktoré asto netesnia, v dôsledku oho dochádza
ku zne is ovaniu podzemných vôd prvého vodného horizontu a k zhoršovaniu životného
prostredia.
Splaškové odpadové vody z vybavenosti sú zvä ša tiež zachytávané do žúmp.
Lokálne niektoré prevádzky majú vybudované OV, cez ktoré pretekajú odpadové vody po
pred istení bu priamo do recipientu Stará Nitra, alebo do jestvujúcej dáž ovej kanalizácie :
-Texiplast má vybudovanú OV typu BC 40 s dennou kapacitou 14 m3/de
-Bitúnok má vybudované istiace zariadenie typu 600 L 760-VAPEX 1000 o výkone 10,0
m3/de .
-Misijný dom má vybudovanú OV EKOL 12 s možnos ou pripojenia 80 EO, s denným
prítokom 12,0 m3/de .
Zrážkové vody sú zvä ša zachytávané do rigolov pozd ž komunikácií s odvedením do vo ného
terénu, kde postupne vsakujú. as úseku štátnej cesty I/64 má vybudovanú dáž ovú
kanalizáciu, ktorá cez tri výustné objekty zaús uje do recipientu Stará Nitra a v dvoch prípadoch
vo ne na znížený terén. Materiál dáž ovej kanalizácie je betónové potrubie profilu DN 300-600.
Celková d žka dáž ovej kanalizácie predstavuje cca 3215m.
V dôsledku sa opakujúcich prívalových dáž ov, ktoré obci spôsobovali živelnú pohromu bol
vybudovaný v roku 1999 dáž ový kanaliza ný zbera DN 1400 od železni nej trate, cez areál
ZŠ a Novozámockú ul., po ul. Mateja Tu ku, do recipienta rieka Stará Nitra. Sú as ou je aj
záchytný a vtokový objekt za železni nou tra ou.
Stav obce je z h adiska hygienického, ochrany a tvorby životného prostredia nevyhovujúci.
Z uvedeného dôvodu sa obec Ivanka pri Nitre rozhodola pripravi do realizácie celoobecnú
splaškovú kanaliza nú sie , ktorá v sú astnosti je vyprojektovaná a v mesiaci 09/2003 sa za ala
pod a finan ných možnosti investora aj realizova .
A.2.12.2.4. Koncepcia odkanalizovania obce Ivanka pri Nitre
Kanaliza ná sie v obci je navrhnutá ako delená kanalizácia - splašková kanaliza ná sie .
Vzh adom na nepriaznivú konfiguráciu terénu kanaliza ná sie je navrhnutá ako gravita ná sie
v kombinácií s tlakovou kanalizáciou, s následným pre erpávaním splaškových odpadových
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vôd do kanaliza nej siete obce Bran a istením splaškových odpadových vôd v spolo nej
Bran a s následným odvedením pred istených odpadových vôd do recipientu Stará Nitra.
Množstvo splaškových odpadových vôd : vi výpo et potreby vody.

OV

V rámci celoobecnej kanalizácie je vyprojektovaná :
-gravita ná kanaliza ná sie
-tlaková kanaliza ná sie
- erpacie stanice splaškových odpadových vôd
Gravita ná kanaliza ná sie :
-stoka A –
PVC DN 400 – 2104m
PVC DN 300 – 357m
-stoka A-1 – PVC DN 300 – 337m
-stoka A1-1 – PVC DN 300 – 60m
-stoka A2 – PVC DN 300 – 118m
-stoka A3 – PVC DN 300 – 610m
-stoka A4 – PVC DN 300 – 590m
-stoka A4-1 – PVC DN 300 – 111m
-stoka A4-2 – PVC DN 300 – 100m
-stoka A5 – PVC DN 300 – 504m
-stoka A5-1 – PVC DN 300 – 299m
-stoka A5-2 – PVC DN 300 – 150m
-stoka A6 – PVC DN 300 – 274m
-stoka A6-1 – PVC DN 300 – 136m
-stoka A7 – PVC DN 300 – 384m
-stoka A8 – PVC DN 300 – 150 m
-stoka B –
PVC DN 400 – 719m
-stoka B1 – PVC DN 300 – 118m
-stoka C –
PVC DN 300 – 251m
-stoka C1 – PVC DN 300 – 142m
-stoka C2 – PVC DN 300 – 64m
-stoka D –
PVC DN 300 – 190m
-stoka E –
PVC DN 300 – 286m
-stoka E1 – PVC DN 300 – 259m
-stoka E2 – PVC DN 300 – 110m
-stoka F –
PVC DN 300 – 578m
-stoka F1 – PVC DN 300 – 100m
-stoka F2 – PVC DN 300 – 680m
-stoka F2-1 – PVC DN 300 – 735m
-stoka F3 – PVC DN 300 – 275m
Celkovo je vyprojektovanej 10 791 m gravita nej splaškovej kanalizácie. Z celkovej d žky PVC
DN 400 predstavuje 2 823m a PVC DN 300 – 7 968m.
Tlaková kanaliza ná sie
V rámci celoobecnej kanalizácie sú vyprojektované výtlaky od erpacích staníc :
-výtlak VA – PVC DN 100 –1192m
-výtlak VA1-1 – lPE DN 63 – 65m
-výtlak VB – lPE DN 63 – 510m
-výtlak VC – lPE DN 63 – 283m
-výtlak VD – lPE DN 63 – 211m
-výtlak VE – lPE DN 63 – 300m
-výtlak VE-2 – lPE DN 63 – 136m
-výtlak VF – PVC DN 80 – 581m
-výtlak VF-2 – lPE DN 63 – 706m
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Celkovo je vyprojektovanej 3 984 m tlakovej kanalizácie. Z celkovej d žky PVC DN 100
predstavuje 1 192m, PVC DN 80 predstavuje 581m a lPE DN 63 predstavuje 2 211 m.
erpacie stanice
Na kanaliza nej sieti je vyprojektovaných celkovo 9 ks výtla ných erpacích staníc splaškových
odpadových vôd. Jedná sa o podzemné objekty.
Osadenie kanaliza ných erpacích staníc :
- S 1 – zbera A – km 0,000
- S2 – stoka A1-1 – km 0,000
- S3 – stoka B –
km 0,000
- S4 – stoka C –
km 0,000
- S5 – stoka D –
km 0,000
- S6 – stoka E –
km 0,000
- S7 – stoka E2 – km 0,000
- S8 – stoka F –
km 0,000
- S9 – stoka F2 – km 0,000
Ochranné pásmo kanaliza ného potrubia v zmysle zákona .442/2002 o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciach je :
-pre potrubie nad DN 250 – 2,5 m horizontálne na obe strany od okraja potrubia.
ÚPN-O alej dop a a šie kanaliza né stoky, ktorých trasy sú situované v novonavrhovaných
uliciach s výh adovou zástavbou IBV. Jedná sa o nasledovné:
Gravita ná kanalizácia
-stoka A1-2 – PVC DN 300 – 85m
-stoka A5-2 – PVC DN 300 – 185m
-stoka A5-2-1 – PVC DN 300 – 45m
-stoka A5-3 – PVC DN 300 – 335m
-stoka A6 –
PVC DN 300 – 500m
-stoka A9 –
PVC DN 300 – 450m
-stoka E3 –
PVC DN 300 – 170m
-stoka E4 –
PVC DN 300 – 200m
-stoka F1 –
PVC DN 300 – 285m
-stoka F4 –
PVC DN 300 – 710m
-stoka F4-1 – PVC DN 300 – 45m
-stoka G –
PVC DN 300 – 410m
-stoka G1 –
PVC DN 300 – 180m
-stoka G2 –
PVC DN 300 – 135m
-stoka H –
PVC DN 300 – 340m
-stoka H1 –
PVC DN 300 – 70m
Celkovo je potrebné doprojektova a pre výh adový stav dobudova 4 145 m gravita nej
kanalizácie z materiálu PVC DN 300.
Tlaková kanalizácia
VG – lPE DN 63 – 215m
VH – lPE DN 63 – 160m
Celkovo je potrebné doprojektova a pre výh adový stav dobudova 375 m tlakovej kanalizácie
z materiálu lPE DN 63.
erpacie stanice
Na gravita nej kanaliza nej sieti pre výh adový stav je potrebné vybudova 2 ks výtla ných
erpacích staníc.
Osadenie erpacích staníc :
S10 – stoka G – km 0,000
S11 – stoka H – km 0,000.
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A.2.12.3. - ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU
Obec Ivanka pri Nitre je v sú asnej dobe zásobovaná elektrickou energiou zo stožiarových
transformovní 22/0,42kV (z murovaných transformovní je zásobovaný priemysel).
Transformovne sú napojené 22 kV vzdušnými prípojkami z nasledovných vedení:
2
. 244 - 3 x 70 mm AIFe6
2
2
. 371 - 3 x 70 mm AIFe6, 3 x 95 mm AIFe6
2
.1055 - 3 x 120 mm AIFe6
Jednotlivé vedenia sú navzájom prepojené, takže pri vypadnutí niektorého vedenia je možnos
prepoji na alšie vedenie.
Elektrický príkon v kW pod a odberate ov :
Byt. fond a
Vyššia OV Spolu
zákl.vybav
Východ. rok 1994
Návrh. obdobie

1840
2720

590
880

2430
3600

Priemysel

Po nohosp
Celkom
odárstvo

2930
3360

2390
2480

5320
5840

Návrhové obdobie
V návrhu zásobovania elektrickou energiou - výh adového bytového fondu (420 b.j. IBV, + 4x6
b.j.radová zástavba + 6x4+2x18 b.j.HBV) a ob ianskeho vybavenia (administratívne, obchodné
a skladové centrum pri Texiplaste) ako i rezervy pre výrobu na južnom okraji obce,- sa
vychádzalo z energetickej bilancie v tabu ke, východzí rok 1994 - pre "Návrhové obdobie 2020".
Elektrický príkon bytového fondu a ob ianskej vybavenosti bol ur ený pod a „Pravidiel pre
elektriza nú sústavu .2“ SEP Bratislava (obec je plynofikovaná).
Výh adový výkon navrhujeme zabezpe i z novej transformovne murovanej 2 x 630 kVA, ktorú
navrhujeme osadi naproti stožiarovej TS2 - 630 kVA. Po postavení novej TS 9 - 2 x 630 kVA
jestvujúci stožiar TS 2 aj s 22kV vzdušnou prípojkou navrhujeme zdemontova .
alší výh adový výkon navrhujeme zabezpe i výmenou transformátorov na:
TS 3 (4-st pové) - 160 kVA na 400 kVA
TS 4 (2,5 st pové) - 400 kVA na 630 kVA
TS 8 (4 st pová) 100 kVA na 250 kVA
Novú transformov u murovanú TS 9 navrhujeme zapoji do 22 kV systému 22 kV káblom z TS
"LKZ" - 2 x 1000 kVA z vedenia . 1055 a zo vzdušnej prípojky . 371 pri TS "LKZ".
Pre bytové domy 2x18 b.j. za cintorínom postavi TS 400 kVA – t. . už realizovaná.
ÚPN-O navrhuje vo výh ade novú TS pre nový závod na Novozámockej ul. .parc.437/1 a jej
napojenie do systému VN z kábelového vedenia . 1055 smerujúceho do TS 022-163.
Plánovanú TS .9 napoji z plánovaného kábelového vedenia pre nový výrobný závod
kábelovou slu kou z Novozámockej cesty.
Do centra obce, do lokality medzi TS 0022-006, TS 0022-001, TS 0022-007 a TS 0022-003
navrhujeme vo výh ade novú TS-„C“ 22/0,42 kV.
Ochranné pásmo (OP) elektrických vedení a transformovní treba dodrža v zmysle zákona o
energetike .70/1998. OP je priestor v bezprostrednej blízkosti elektroenergetického zariadenia,
ktorý je ur ený na zabezpe enie jeho spo ahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpe enie
ochrany života a zdravia osôb a majetku. OP vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodi a. Táto vzdialenos je :
- 10 m pre napätí 22 kV aj u stožiarovej a murovanej TS
- 15 m pri napätí 110 kV
- 1 m pri kábelovom vedení (podzemné) do 110 kV
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A.2.12.4. - ZÁSOBOVANIE PLYNOM
A.2.12.4.1. Úvod
Podklady použité na vypracovanie generelu
Na vypracovanie boli použité tieto podklady:
• údaje poskytnuté od spracovate a ÚPN – Ing. arch. Michal Borgu a
• mapový podklad ÚPN v M 1:5.000
• Zákon .70/1998 Zb.z. o energetike
• dotknuté predpisy najmä Smernica . 15/2002 GR SPP „Zásady pre technické spracovanie
a ekonomické vyhodnotenie rozvojových projektov plynofikácie“ ai
• dotknuté STN najmä STN 38 6413, STN 38 6415 a STN 73 6005 ai
A.2.12.4.2. Navrhované riešenie
Navrhované riešenie spo íva v rozšírení jestvujúcej STL plynovodnej miestnej siete (MS) obce
Ivánka pri Nitre o nové STL úseky v súlade s ÚPN.
Navrhované úseky MS budú prevádzkované na STL - tak, ako je v sú asnosti prevádzkovaná
vä šia as plynovodnej MS obce Ivanka pri Nitre.
Plynárenské zariadenia (PZ) musia by navrhnuté tak, aby sa docielilo:
• zachovanie bezpe nostných pásiem na zamedzenie resp. zmiernenie ú inkov havárií PZ
• minimálne križovanie ciest
• plošné pokrytie zastavaného územia
• minimalny vecný rozsah PZ a nákladov na ich zriadenie
• dostato ná prepravná kapacita o akávaných množstiev zemného plynu (ZP) k miestam jeho
budúcej spotreby
• minimálne za aženie súkromných pozemkov vecným bremenom zo situovania PZ
Pri stanovení množstva a d žok STL prípojok kategórie domácnosti – individuálna bytová
výstvba bolo uvažované s 1-ou prípojkou na 2 domácnosti a s priemernou d žkou prípojky 8 m.
Na výstavbu STL plynovodov MS treba použi rúry z PE100 – do D75 SDR11 a od D90
SDR17,6.
Na doreguláciu pretlaku plynu STL/NTL treba použi STL regulátory so vstupným pretlakom o
rozsahu do 400 kPa. Zariadenia na doreguláciu tlaku a meranie spotreby ZP budú umiestnené
v zmysle platných STN a interných predpisov SPP a.s.
A.2.12.4.2.1. Stanovenie kvantitatívnych údajov o odberových množstvách plynu.
Predmetná obec sa nachádza v oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou - 12 °C. Z tohoto dôvodu
pre kategóriu domácnosti – individuálna bytová výstavba (DIBV) treba na výpo et max.
hodinového odberu ZP (Qmh) uvažova s hodnotou 1,4 m3/h. Pre kategóriu domácnosti –
komplexná bytová výstavba (DKBV) treba po íta s hodnotou 0,8 m3/h, nako ko sa v bytoch
uvažuje so spotrebou ZP na varenie, prípravu teplej vody i na vykurovanie. Miera plynofikácie
nových potenciálnych odberate ov kategórie D sa predpokladá 100%.
Qmh pre nových potenciálnych odberate ov z kategórie D sú uvedené v nasledujúcich tabu kách:
domácnosti DIBV:
Po et
odber Qmh m3/h
420
588,0
domácnosti DKBV:
Po et
odber Qmh m3/h
86
68,8
z toho zahustenie na jestv. úsekoch len:
domácnosti DIBV:
Po et
odber Qmh m3/h
127
177,8

MB AUA NITRA_____________________________________________________________________________________ -

40 -

IVANKA PRI NITRE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
____________________________________________________________________________________________________________________

A.2.12.4.2.2. Návrh úsekov plynovodnej siete
Hydraulické parametre navrhovaných úsekov plynovodnej MS (dimenzia, rýchlos a požadový
pretlak) budú stanovené odbornými pracovníkmi dodávate a ZP t.j. v sú asnosti SPP a.s. OZ
Nitra, a to v procese územného resp. stavebného konania pri návrhoch vyšších stup ov
projektovej dokumentácie. Na hydraulický výpo et treba použi nasledovné parametre:
• drsnos PE potrubia 0,05 mm
• drsnos oce . potrubia 0,25 mm
• hustota zemného plynu 0,74 kg/m3
• teplota zemného plynu 15 OC
A.2.12.4.2.3. Vstupný pretlak do navrhovaných úsekov
Navrhované STL plynovodné úseky budú ZP zásobované z jestvujúcej STL plynovej MS obce
Ivanka pri Nitre. Vstupné pretlaky do týchto úsekov budú zrejmé z výpo tovej schémy pri
spracovaní hydraulického návrhu.
A.2.12.4.2.4. Uzlové body navrhovaných úsekov
Uzlové body navrhovaných úsekov sú špecifikované pretlakmi a odbermi.
Treba stanovi podmienku, aby tlak v jednotlivých uzlových bodoch nepoklesol pod 1,2 násobok
pretlaku 50 kPa, t.j., že pretlak v uzlových bodoch siete nesmie poklesnú pod 60 kPa.
A.2.12.4.2.5. Odbery v navrhovaných uzlových bodoch
Odbery v uzlových bodoch siete sú dané výskytom jednotlivých kategórií odberov na
príslušných úsekoch siete. Max. hodinové odbery treba stanovi pod a bodu 2.1. tejto kapitoly.
A.2.12.4.2.6. D žky navrhovaných úsekov
D žky úsekov plynovodnej siete boli od ítavané z mapy mierky M 1:5.000 boli zaokrúh ované na
celých 10 metrov.
A.2.12.4.3. Obnova a rekonštrukcia vyvolaná rozvojom plynofikácie
Rozvojom plynofikácie v predmetnej obce sa nepredpokladá žiadna obnova ani rekonštrukcia
jestvujúcich PZ.
A.2.12.4.4. Rozsah navrhovaných rozvodných PZ
STL miestne plynovody – navrhované úseky:
p. .
úsek
po et navrh. b.j. IBV
d žka v bm
1
A-A1
8
200
2
A1-A2
3
50
3
A1-A3
45
520
4
B-B1
15
200
5
C-C1
15
160
6
D-D1
1
40
7
D1-D2
15
180
8
D1-D3
44
510
9
E-F
32
350
10
G-G1
21
360
11
H-H1
20
12
H1-H2
20
480
13
H1-H3
22
450
14
I-I1
12
220
15
J-J1
28
300
16
J1-J2
6
60
17
J1-J3
6
120
spolu
293
4220

materiál

PE100
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STL plynovodné prípojky:
dimenzia
Po et
D20
210
spolu
210

materiál
PE100

d žka v bm
1.680
1.680

A.2.12.4.5. Ochranné pásma PZ
Ochranné a bezpe nostné pásma PZ a innos v nich vymedzuje zákon .70/1998 Zb.z. Pre
situovanie PZ v dotknutom území platia ustanovenia STN 38 6410, STN 38 6413, STN 38 6415,
STN 38 6417 a STN 73 6005.
Ochranné pásma :
Plynovod do DN 200....................................... - 4 m na každú stranu
STL a NTL plynovod v zastavanom území.... - 1 m na každú stranu
RS plynu a SKAO ........................................... - 8 m
Bezpe nostné pásma navrhovaných PZ budú nasledovné:
- STL plynovody
(2+0,5xD) m od osi
Bezpe nostné pásmo VTL plynovodu a RS je 20 m od osi na každú stranu plynovodu.
Bezpe nostné pásma jestvujúcich plynovodov:
- STL plynovod - 10 m na každú stranu (v nezastavanom území), so súhlasom SPP sa môže
upravi .
- STL plynovod v zastavanom území - 1 m na každú stranu
- VTL plynovod do DN 350.........
- 20 m na každú stranu
- VVTL plynovod do DN 500.......
- 150 m na každú stranu
- VVTL plynovod nad DN 500....
- 200 m na každú stranu
Rozhodnutie o povolení stavby v bezpe nostnom pásme vydá OÚ ŽP len so súhlasom
prevádzkovate a siete, pri VTL plynovode len so súhlasom príslušného ministerstva.

A.2.12.5. - ZÁSOBOVANIE TEPLOM
V návrhu ÚPN-O sa uvažuje s výstavbou 420 bytov v rodinných domoch, 24+36 bytov vo forme
bytoviek,Administratívne, Obchodné, skladovacie a výrobné zariadenie, Dom smútku, športové
ihriská, výrobné územie.
V obci majú najvä ší podiel na spotrebe tepla individuálne bytové domy. Tieto sú zásobované
teplom lokálnymi spotrebi mi alebo malými domovými kotol ami s výkonom od 12,0 kW do 30,0
kW. Objekty sú prevažne splynofikované, niektoré sú ešte na pevné palivo. Objekty ob ianskej
vybavenosti a výrobných zariadení z h adiska zásobovania teplom je potrebné postupne
prebudova na plynové kotolne.
Pre zlepšenie životného prostredia je potrebné dokon i plynofikáciu celej obce, vrátane
novobudovaných astí a tým budú vytvorené podmienky, že všetky nové objekty ako i výrobné
areály môžu by plynofikované.
Domové a blokové kotolne budú budované postupne pod a výstavby jednotlivých objektov,
ktorých budú sú as ou. Z dôvodu zvýšených nárokov na kvalitu životného prostredia rekrea nej
zóny je potrebné do kotolní osadi kotlové jednotky s minimálnymi emisiami škodlivých látok.
Týmto podmienkam vyhovujú kondenza né kotle, vyzna ujúce sa tiež vysokou ú innos ou.
Potreby tepla na prípravu TÚV v sezónnych zariadeniach doporu ujeme zabezpe i zo
zásobníkových ohrieva ov umiestnených v kotolniach susedných objektov. Umiestnenie zdrojov
tepla priamo pri jeho odbere sa zvyšuje ú innos zariadenia o tepelné straty v tepelných
rozvodoch. Kotolne budú realizované s menovitým výkonom do 200,00 KW - malé zdroje
zne is ovania ovzdušia. Kotlové jednotky musia vyhovova požiadavkám Zákona . 309/91 "O
ochrane ovzdušia pred zne is ujúcimi látkami" na emisné i imisné limity.
Obchodné zariadenie bude stredný zdroj zne is ovania ovzdušia.
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A.2.12.6. - TELEKOMUNIKÁCIE
Návrh ÚPN-O Ivanka pri Nitre po íta s bytovým fondom 420+86 b.j. , ob ianskou vybavenos ou
( administratívne, obchodné a skladové centrum pri Texiplaste) a rezervou pre výrobné plochy
na južnom okraji obce..
Telefonizácia obce je zabezpe ená z digitálnej telefónnej ústredne o kapacite, ktorá ktorá
vyhovuje sú asným potrebám obce. ATÚ je umiestnená v samostatnej budove na ul. "Pri
Parku". Ústred a je napojená optokáblom z Nitry, ktorého kapacita vyhovuje aj pre výh adové
zámery. Koncepcia ústredne umož uje jej rozšírenie aj pre potreby obce v budúcnosti.
Miestna telefónna sie je t. . vybudovaná v asti obce od ústredne smerom na Nové Zámky. Je
potrebné rozšíri v asti obce od ústredne smerom na Nitru, ktorá už kapacitne neposta uje.
Jestvujúci rozvod od ústredne smerom na Nitru nemá dos rezervy na rozšírenie a preto
navrhujeme kábelové vývody z ATÚ pre túto as obce.
Pre plánované ulice je možné rozšíri sie miestneho rozhlasu bu na samostatných stožiaroch,
alebo na budúcich podperných bodoch elektrického vedenia nízkeho napätia.
V zmysle zákona
ochranné pásma.

.195/2000 Z.z. z 19. mája 2000

o telekomunikáciách treba rešpektova

Ochranné pásmo vedenia je široké 1 m od osi jeho trasy. H bka a výška OP je 2 m od úrovne
zeme pri podzemných vedeniach a v okruhu 2 m pri nadzemných vedeniach.
V ochrannom pásme nemožno :
- umiest ova stavby, zariadenia a porasty, ani vykonáva zemné práce, ktoré by mohli
ohrozi telekomunika né zariadenie
- vykonáva prevádzkové innosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré by mohli
ohrozi telekomunika né zariadenie.
Pri križovaní a súbehu podzemného telekomunika ného vedenia v obytných zónach sídelných
útvarov vzdialenosti treba dodrža v zmysle štátnej normy a priestorovej úprave vedení
technického vybavenia – STN 73 6005.
V ochrannom pásme je zakázané hlavne:
- zdria ova stavby
- bez súhlasu ST vykonáva zemné práce, ktoré by mohli ohrozi káble.
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A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Je predpoklad, že pre lokality výrobného územia bude potrebné uvažova s hodnotením
predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Inak pri rozvoji obce sa nepredpokladá so
žiadnymi investíciami, resp. innos ami s možným výrazne negatívnym vplyvom na životné
prostredie.
OVZDUŠIE. -Ovzdušie je za ažované základnými zne is ujúcimi látkami (tuhé prachové a
plynné exhaláty). Postupnou plynofikáciou jednotlivých tepelných zdrojov a vytvorením izola nej
zelene okolo výrobných areálov je predpoklad eliminácie týchto emisií.
VODSTVO Významný podiel na zne is ovaní povrchových vôd majú neodkanalizované sídla, výrobné
prevádzky, farmy živo íšnej výroby, skládky priemyselných a komunálnych odpadov.
- V obci je vybudovaný vodovod,
OV v Bran i, kanalizácie iasto ne
- Cez obec preteká vodný tok Starej Nitry .
PÔDA -Dlhodobým pôsobením intenzifika ných faktorov a všeobecným zhoršovaním kvality
životného prostredia utrpeli na kvalite všetky druhy pôd - opatrenia na zlepšenie sú navrhnuté v
asti A.2.11.
-Devastáciu a zne is ovanie hornej vrstvy litosféry a reliefu spôsobujú aj divoké skládky odpadu
- navrhujeme likvidáciu (uvedené aktivity vo svojej závere nej fáze si jednozna ne vyžadujú
rekultiváciu daného územia).
HLUK - Najvä šími zdrojmi hluku na území obce je cestná doprava, najmä však prie ah št.c.
I/64 a III. tr. - navrhujeme prekládku I/64 mimo obec a budovanie sprievodnej zelene.
ŽIARENIE - RADÓNOVÉ RIZIKO – Radón vzniká v prírodnom prostredí prirodzeným
rádioaktívnym rozpadom uránu U238, ktorý je v stopových množstvách prítomný vo všetkých
horninách. Radón nie je stabilný, ale alej sa rozpadá na tzv. dcérske produkty. Tie sa viažu na
aerosólové a prachové asti v ovzduší, s ktorými vstupujú do živého organizmu ingesciou a
inhaláciou. Je jedným z faktorov vplývajúcich na zdravotný stav obyvate stva, ktorého ú inku je
obyvate stvo vystavené predovšetkým zo stavebných materiálov, z horninového podložia budov
a z vody. Na prevažnej asti Nitrianskeho kraja bolo zistené nízke radónové riziko. Vysoké
radónové riziko bolo zistené len v okrese Levice a Zlaté Moravce.
V okrese Nitra bolo nízke radónové riziko zistené v prevažnej asti územia. Stredná kategória
radónového rizika sa vyskytuje severne od Nitry v oblasti Podhorian a v pomerne širokom pruhu
SV od Nitry.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO - Pri riešení problematiky zneškod ovania komunálnych
odpadov z územia obce bude potrebné vychádza z cie ov "Okresnej koncepcie odpadového
hospodárstva" ako i spracovaného "Programu odpadového hospodárstva obce Ivanka pri Nitre",
Rešpektova všeobecne záväzné nariadenie obce na likvidáciu odpadu.
Opatrenia riešenia odpadového hospodárstva si dávajú za cie :
- obmedzenie vzniku odpadov
- zavies kompostovanie
- zvyšovanie využívania odpadov (druhotných surovín)
- postupne dopracova a realizova projekt zberu separovaného a nebezpe ného odpadu
- navrhnú na likvidáciu a sanáciu všetky divoké skládky v obci .
Tuhý komunálny odpad je t. . v obci zbieraný do vlastných 110 l nádob a ve kokapacitných
kontajnerov. Odvoz zabezpe uje zmluvné firmy LOBE na skládku TKO Nový Tekov. Zber
nebezpe ného odpadu sa zabezpe uje pod a potreby so zmluvným partnerom Envi geos do
najbližšej spalovne.
OCHRANA PRÍRODY A KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY - Východzími podkladmi pre danú
problematiku sú:- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra a VÚC - RÚSES
Nitrianskeho kraja, závery sú premietnuté v ÚPN-O vi . A2.11.

MB AUA NITRA_____________________________________________________________________________________ -

44 -

IVANKA PRI NITRE
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE
____________________________________________________________________________________________________________________

A.2.14. VYMEDZENIE A VYZNA ENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH
LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV,
- Surovinová základ a – v rámci katastrálneho územia sa nachádzajú nevyhradené ložiská
štrkopieskov, predstavujú miestne surovinové zdroje - štrkopiesky - rozvojové ložiská s
dlhodobou životnos ou ažby
- tehliarska surovina – ažba ukon ená, hlinisko navrhnuté na rekultiváciu a zmenu funk ného
využitia
- vodné zdroje
- chránené územie pre osobitný zásah do zemskej kôry -Bran (68,635 km2) – zasahuje do JV
asti k.ú. Ivanka pri Nitre.
A.2.15. VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU, NAPR.
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMIE, ÚZEMIE ZNEHODNOTENÉ AŽBOU,
Zvýšenú ochranu si vyžadujú všetky pamiatkové objekty zapísané v ÚZ KP SR - uvedené
v predchádzajúcom texte. Ochranné pámo vodných zdrojov a technickej infraštruktúty vi .
kap.A2.12. a kap.-A2.9.

A.2.16. VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA PO NOHOSPODÁRSKEHO
PÔDNEHO FONDU A LESNÉHO PÔDNEHO FONDU NA NEPO NOHOSPODÁRSKE
Ú ELY,
AS A.2.16 TVORÍ SAMOSTATNÚ PRÍLOHU ÚPN OBCE IVANKA PRI NITRE.
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A.2.17. HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMÄ Z H ADISKA
ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH
DÔSLEDKOV,
ÚPN obce Ivanka pri Nitre navrhuje vytvori podmienky pre koordinovaný rozvoj obce v oblasti:
bývania, ob ianskeho vybavenia, sociálnej infraštruktúry, výroby a rekreácie. Riešenie ÚPN
obce vychádza z ve kosti vy leneného územia v rámci hranice zastavaného územia k 1.1.1990
a jeho navrhovaného rozšírenia - zarovnania hraníc zastavaného územia po jeho obvode –
v náväznosti na rozvojové potreby obce.
Oproti roku 2001 do konca návrhového obdobia (2020) sa predpokladá približne 10 %-tný
nárast po tu obyvate ov, o je 2299+230=2529 obyvate ov. Pri lenení na cca 18 základných
lokality bolo vykázaných spolu cca 420 pozemkov na výstavbu rodinných domov a 86 b,j v HBV.
Obec Ivanka pri Nitre eviduje t. . cca 200 žiadostí na výstavbu RD a ro ne pribúda cca 20
záujemcov o poskytnutie stavebného pozemku na výstavbu rodinných domov. Skuto ná
potreba pozemkov pre výstavbu RD , ako i hromadného bývania bude však do zna nej miery
závislá od ekonomických možností a schopností obyvate stva. Z tohoto dôvodu je v ÚPN
predložený hlavne celkový návrh potencionálnych možností územia pre zónu bývania, taktiež s
vyzna ením možnosti rezervy pre alší výh ad. Pri formovaní obytnej zóny je potrebné pre
zástavbu využíva v prvom rade stavebné medzery, preluky a jednostranne obostavané ulice a
až po naplnení týchto rezerv sa orientova na plochy nadmerných záhrad a nové plochy. Pri
výstavbe nových rodinných domov - sólo domky, uvažova s výmerou pozemkov 8 - 10 árov. Je
potrebné konštatova , že možnosti pre alší rozvoj bývania sú v terajšej hranici zastavaného
územia obce len iasto né. Rozvojové požiadavky + rezerva pre RD sú najmä v lokalitách po
obvode zastavaného územia – zarovnanie hranice.
Bilancia plôch pre bývanie po jednotlivých lokalitách ÚPN-O Ivanka pri Nitre – obytné územie
.lokality

Plochy pre Celková výmera ha Terajšie využitie
bývanie
- po et
IBV+HBV

Návrh
pod a
ÚPN

PPF

PPF - ha

PPF – ha

%

A1a
A1b
A2
A3
A4
C1
C2
B1
B2a
B2b

33
16
57
24 b.j.
3+28
4
7+44
49
12+5
4x6b.j.

2,64
1,28
4,56
1,02
4,28
0,32
7,82
3,92
1,78
3,37

Záhrada+zast.pl.
Záhrada+zast.pl.
Záhrada
zast.pl.Texiplast
Záhrada
Záhrada+zast.pl.
Záhrada
Záhrada
záhrada
PPF

90%
90%
100%
--100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,37
1,15
4,56
-0,24
0,32
0,56
3,92
0,96
--

Mimo zasta.
územia
obce
k
1.1.1990

----4,04
-7,26
-0,82
3,37

B3a
B3b
B3c
B4
B5a
B5b
B6
B7
spolu plochy
pre bývanie

20
25
22
13+38b.j.
3+6
11+10
33
9+10
506 b.j.

2,44
3,44
2,66
1,48
0,91
2,66
2,64
2,16
49,38 ha

PPF - náhr.poz
PPF
PPF
záhrada
záhrada+PPF
záhrada
záhrada
záhrada

IBV
IBV
IBV
HBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBVrad
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV
IBV

V
zastavano
m území
obce

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2,44
--1,48
0,24
0,88
2,64
0,72
22,48 ha

-3,44
2,66
-0,67
1,78
-1,44
25,48 ha
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iné plochy
A1
ab
B8
B9
B10
B11

prístupová kom.
pretekárska dráha
chrtov
výrobné územie
rekrea né územie
ver.zele ,cyklokros
-rekrea né územie
spolu iné plochy
celkom

výmera lokality
celkom - ha
0,77
PPF

--

0,77

0,51

PPF+ost.pl.

--

0,20

6,47
5,34
8,30

PPF
PPF
PPF,
bývalé hlinisko,

---

6,47
5,34
8,30

21,39 ha
70,77 ha

PPF

22,48 ha

21,08 ha
46,56 ha

Plocha mimo hranice zastavného územia navrhovaná pod a ÚPN-O na zmenu funk ného
využitia
plocha v ha
z toho PPF
A1ab
komunikácia
0,77
0,77
A4
IBV
4,04
4,04
C2
bývanie + zele
7,26
7,26
B7
IBV
1,44
1,44
B2ab
IBV+radovka
4,19
4,19
B10
rekrea né územie
5,34
5,34
B3a
IBV
3,44
3,44
B3c
IBV
2,66
2,66
B5a
IBV
0,67
0,67
B5b
IBV
1,78
1,78
B8
pret.dráha chrtov
0,51
0,20
B9
výrobné územie
6,47
6,47
B11
rekrea né územie-cyklokros
8,30
8,30
spolu
46,87 ha
46,56 ha
Navrhovaná plocha pre rozvojové zámery obce pod a ÚPN-O.............................46,87 ha
Rozloha k.ú. Nesvady........................................................................................1490,92 ha
Rozloha zastavaného územia obce - hranica k 1.1.1990
198,80 ha
Rozloha pre rozvojové zámery obce - návrh ÚPN
................46,87 ha
Celková rozloha zastavaného územia obce po rozšírení ................................ 245,67 ha
Plocha zastavaných výrobných areálov mimo hranice zastavaného územia obce v náväznosti
na zastavané územie obce - ...
16,20 ha
Súhrnné zhodnotenie lokalít v zastavanom území.
Na vyhodnotených lokalitách predpokladaný záber PPF navrhujeme v rozsahu 22,48 ha.
Skuto ný záber PPF (zastavané a spevnené plochy) pre jeden RD prestavuje cca 250m2 z
bilancovaných plôch t.j. 268 RD x 250 m2 = 6,70 ha. Záber PPF bude uskuto ovaný postupne
po jednotlivých lokalitách.
Súhrnné zhodnotenie lokalít navrhnutých mimo zastavaného územia.
Mimo zastavaného územia sme vyhodnotili 8 lokalít s rešpektovaním paragrafov zákona .
152/96 Z.z.. Podrobnejšie uvádza príloha - tabu ka . 1 a 2 as PPF. Nový navrhovaný rozsah
záberu PPF mimo zastavaného územia predstavuje 25,48 ha.
Celkový záber lokalít predstavuje výmeru 46,87 ha z toho záber PPF predstavuje 46,56 ha.
Funkcia
výmera záberu PPF
Bývanie
25,48
Výroba
6,47
Rekreácia
13,84
Technická vybavenos
0,77
Celkom
46,56
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ZÁVÄZNÁ

AS ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IVANKA PRI NITRE - 2003

1.) ÚVODNÁ AS
Regulatívy územného rozvoja obce Ivanka pri Nitre sú spracované na základe ÚPN obce a sú
podkladom pre vypracovanie schva ovacieho dokumentu. Obsahujú návrh zásad vyplývajúcich
z riešenia ÚPN obce v lenení na záväznú a smernú as . Obsahujú presne formulované
zásady priestorového usporiadania a funk ného využitia územia. Predmetom riešenia ÚPN je
OBEC IVANKA PRI NITRE.
2.) ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY FUNK NÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA
Pri riadení využitia a usporiadania sídelného útvaru je potrebné dodrža tieto záväzné
regulatívy:
1.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:
Pri územnom rozvoji Okresu Nitra vychádza z rovnocenného zhodnotenia vz ahov
vnútroregionálnych a nadregionálnych v inteciách ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja.
1.1.
Podporova rozvoj mesta Nitra ako centra osídlenia nadregionálneho významu, o
predpokladá podporova predovšetkým rozvoj nasledovných zariadení:
1. správy vyššieho významu s nadregionálnou pôsobnos ou,
2. vyššieho systému vzdelávania nadväzujúceho na stredné vzdelanie s maturitou,
3. školiacich pre alšie vzdelávanie a odborné preško ovanie a rekvalifikovanie
pracovníkov,
4. zdravotníckych a sociálnych s funkciou nadregionálneho poskytovania špecifických
služieb,
5. kultúrnych, ako sú divadlá, koncertné sály a múzeá,
6. výstavníctva a kongresov,
7. technologické centrá a parky,
8. športovýchzariadení, umož ujúcich sú aže krajskej až celoštátnej úrovne,
9. nákupných a obchodných centier,
10.
centier vo ného asu, rekreácie a cestovného ruchu s dostato nými plochami
zelene pre krajské až celoštátne potreby,
1.2.
Podporova rozvoj obce Ivanka pri Nitre, ako sídla lokálneho významu, s cie om
vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvate ov. Obec sa nachádza vo
vzdialenosti 9 km od stredu mesta Nitra - centra nadregionálneho významu.
1.3.
Rešpektova výsledky prieskumu radia nej zá aže obyvate stva. V okrese Nitra bolo
nízke radónové riziko zistené v prevažnej asti územia. Stredná kategória radónového
rizika sa vyskytuje severne a SV od Nitry.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu:
Usmer ova tvorbu funk no – priestorového systému na vytváranie súvislejších
rekrea ných území, tzv. rekrea ných krajinných celkov, pre zabezpe enie nárokov
obyvate ov na každodennú a koncotýžd ovú rekreáciu - územie na západnom okraji
k.ú. obce – sa nachdzajú vinohrady, na JV okraji k.ú. štrkoviská.
Vytvori podmienky pre zabezpe enie prípravy a realizácie využitia štrkovísk Bran Ivanka-Cetín - pre rekrea né využitie.
Vytvára podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a jej formy agroturistiky (chov koní parkúr, nau né chodníky). Pestovanie a spracovanie ovocia-zeleniny-hrozna .
podporova prepojenie miestnej cyklistickej trasy a medzinárodnej cyklistickej turistickej
trasy pozd ž Nitry a s trasami smerom k štrkoviskám.
dosiahnu o najužšie prepojenie rekrea nej turistiky s poznávacou turistikou,
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

V oblasti rozvoja sociálnej infraštruktúry:
Školstvo: - dobudova školské ihriská a absentujúcu materiálno – technickú základ u,
nie sú kladené požiadavky na nové plochy.
Zdravotníctvo: - rozvíja v záujme optimálneho zabezpe enia základnej lekárskej
starostlivosti pre obyvate ov.
Sociálna starostlivos : - vo väzbe na predpokladaný demografický vývoj o akáva nárast
obyvate ov v poproduktívnom veku a zabezpe i adekvátne nároky na zariadenia
sociálnej pomoci pre prestarnutých obyvate ov – navrhujeme rieši rekonštrukciou
v jestvujúcich objektoch zmenou funk ného využitia (korkový dom).
Duševná kultúra: - podporova rozvoj zariadení kultúry a nadviaza na prerušenú
kontinuitu rozvíjania tradícií v kultúrno-spolo enskej oblasti v danom regióne, využi
rezervy vo využívaní jestvujúcich kultúrnych zariadení. Pre klubovú , záujmovú a
krúžkovú innos doporu ujeme zváži možnos využitia DK, ZŠ a misijného domu.
Telesná kultúra - rozvíja zariadenia pre športovo–telovýchovnú innos a vytvára pre
u podmienky v urbanizovanom prostredí, o je dôležité pre zlepšenie zdravotného
stavu obyvate stva – dobudova športový areál, tréningové ihrisko , areál pre cyklokros,
kynologické cvi isko a detské ihriská. Využi pre tieto ú ely aj školské zariadenia.
V oblasti po nohospodárskej výroby a lesného hospodárstva:
Rešpektova pri alšom rozvoji po nohospodársky a lesný pôdny fond ako jeden z
faktorov limitujúcich urbanistický rozvoj,
zabezpe i protieróznu ochranu po nohospodárskeho pôdneho fondu prvkami vegetácie
v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami
zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky
územného systému ekologickej stability,
zabráni neodborným zásahom do hydrologických pomerov, pred každým plánovaným
zásahom posúdi jeho vplyv na hydrologické pomery, vzh adom na protipovod ové
opatrenia,
V oblasti usporiadania územia z h adiska ekologických aspektov, ochrany prírody
a ochrany pôdneho fondu:
Zabezpe i v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu
pôdy uplatnením prvkov ÚSES a to najmä biokoridorov. Vytvori organiza né a
materiálno-technické predpoklady pre uskuto ovanie ekologiza ných opatrení
predpísaných pre riešenie katastrálneho územia pod a ÚPN as A.2.11.- ochrana
prírody a tvorba krajiny, predovšetkým jeho základné prvky - biocentrá a biokoridory - a
zabezpe i tým udržovanie a zvyšovanie ekologickej stability a biodiverzity kultúrnej
krajiny v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce.
Prejedna
so samosprávami susedných katastrálnych území uskuto nenie
ekologiza ných opatrení pre biocentrá, ktoré sa nachádzajú na ich územiach ihne za
hranicou katastrov ako prvé po trase toho-ktorého biokoridoru, vedúceho z katastrálneho
územia Ivanka pri Nitre smerom von.
Zabezpe i príslušný stupe ochrany pre záujmové lokality štátnej ochrany prírody
uvedené pod a RÚSES Nitrianskeho kraja a KEP obce Ivanka pri Nitre, vi .ÚPN-O
as A.2.11. a A.19.
Dba o priebežnú rekonštrukciu uli nej zelene, obecných parkov, cintorínov a jeho
obnovu, so zámerom prepojenia pobrežnej zelene - uli nou zele ou - cez centrum obce.
Odstráni pôsobenie stresových faktorov (divoké skládky odpadov) v k.ú. obce.
Realizova výsadbu izola nej zelene pri výrobných areáloch PD a na hranici výrobných
území.
Pri obnove vegeta ných porastov uprednost ova prirodzenú obnovu, dodržiava
prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných
drevín pôvodnými), na maximálne možnú mieru obmedzi
ažbu ve koplošnými
holorubmi,
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6.
6.1.
6.2.

V oblasti usporiadania územia z h adiska kultúrno–historického dedi stva:
Rešpektova kultúrno – historické dedi stvo danej obce, vi . ÚPN as a.A.2.6..
Pri novej výstavbe akceptova a nadväzova na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s
cie om dosiahnu ich vzájomnú funk nú a priestorovú previazanos pri zachovaní
identity a špecifi nosti pôvodného osídlenia. Rešpektova potenciál kultúrnych,
historických, spolo enských, technických, hospodárskych a
alších hodnôt
charakterizujúcich prostredie a vytvára pre ne vhodné prostredie.
6.3.
Rešpektova typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatni a rešpektova typovú a funk nú
profiláciu obce, a jej astí.
6.4.
Rešpektova potenciál takých kultúrno–historických a spolo enských hodnôt a javov v
danom prostredí (po nohospodárske - pestovate ské a chovate ské, vinohradnícke
tradície, etnokultúrne a spolo enské tradície, historické udalosti, osobnosti na celom
riešenom území),
6.5.
Akceptova pri tvorbe urbanistickej koncepcie a v krajinnom obraze historicky utvorené
dominanty – kostoly, kaštiele, kúrie, prícestné sochy .
6.6.
Rešpektova
- základné kompozi né prvky - (centrálna zóna – „C“)
- základné kompozi né osi – Novozámocká ul. – r.k. kostol – park
- funk né zónovanie (bývanie, výroba, šport, rekreácia)
- výškové zónovanie (typické pre vidiecke pomery, IBV+HBV max 4 nadzemné podlažia)
- rozmiestnenie dominánt (funk né i priestorové)
6.1.
Pri novej výstavbe akceptova a nadväzova na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s
cie om dosiahnu ich vzájomnú funk nú a priestorovú previazanos pri zachovaní
identity a špecifi nosti pôvodného osídlenia. Rešpektova potenciál kultúrnych,
historických, spolo enských, technických, hospodárskych a
alších hodnôt
charakterizujúcich prostredie. Rešpektova typickú formu a štruktúru osídlenia, uplatni a
rešpektova typovú a funk nú profiláciu obce, a jej astí.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry:
Vybudovanie rýchlostnej cesty Nitra – Komárno v kategórii R22,5/100(120) s
mimoúrov ovými križovatkami s ostatnými cestami, v trase pod a ÚPN VÚC- za
železnicou
Cesta I/64 – funk ná trieda B1, kategória MS11,5/60 a S 11,5/80
Cesta III/06430 – funk ná trieda B2, kategória MOK 7,5/40 v intraviláne a S 9,5/70 - v
extraviláne.
Riešenie miestnych, obslužných, ú elových a prístupových komunikácií, nové prepojenia
a úpravy realizova pod a návrhu ÚPN obce:
- nové komunikácie rieši v kategórii MOK 7,5/40

8.
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry:
8.1.
Vodné hospodárstvo
8.1.1. Na úseku ochrany pred povod ami
- vykonáva na upravených tokoch údržbu za ú elom udržiavania vybudovaných kapacít,
zlepšova vodohospodárske pomery v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii
pomerov za extrémnych situácií tak povod ových, ako i v období sucha
8.1.2. Na úseku odvedenia vnútorných vôd
- vykonáva pravidelnú údržbu na odvod ovacích kanáloch za ú elom zabezpe enia
prieto nosti
8.1.2. Na úseku verejných vodovodov Na úseku verejných vodovodov ÚPN-obce výh adovo
rozširuje vodovodnú sie - vybudova vodovodné rady, ktoré budú situované v
novonavrhovaných uliciach jednotlivých astí obce – vi as A.2.12.2.1. ÚPN-O
8.1.3. Rešpektova PHO jestvujúcich vodných zdrojov
8.1.4. Na úseku verejných kanalizácií
V súlade s Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky z roku 1994
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treba:
a. zabezpe i vypúš anie odpadových vôd do recipientov v súlade so zákonom .
138/1973 Zb. a nariadením vlády SR . 242/1993 Z.z.
b. budovaním kanalizácií a OV zabezpe i ochranu podzemných zdrojov vody a
iných vôd
c. zabezpe i odkanalizovanie obcí s vybudovaným verejným vodovodom, ím sa zníži
ve ký podiel obyvate stva na zne is ovaní povrchových a podzemných vôd
d. zabezpe i výstavbu stokových sietí obce Ivanka pri Nitre, s napojením na
kanalizáciu a OV Bran , pod a návrhu ÚPN pod a návrhu ÚPN-O as A.2.12.2.,
ím sa zvýši životná úrove obyvate ov a sú asne sa zlepší životné prostredie
v obci
8.2.
Energetika
8.2.1. rešpektova koridory jestvujúcich vedení, prekládky realizova v nevyhnutnom rozsahu
pod a návrhu ÚPN,
8.2.2. rešpektova jestvujúce koridory sú asných plynovodov, ropovodov a produktavodov
prechádzajúcich územím,
8.2.3. realizova vybudovanie novej TS – 2ks
8.2.4. realizova rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novú výstavbu v obci pod a návrhu ÚPN
9.
9.1.

9.2.
9.3.
10.
10.1.

10.2.

V oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva:
Rieši zneškod ovania komunálnych odpadov z územia obce v súlade na ciele
"Okresnej koncepcie odpadového hospodárstva" ako i spracovaného "Programu
odpadového hospodárstva a VZN na likvidáciu odpadu v obci Ivanka pri Nitre". Zber
odpadu v domácnostiach uskuto ova do vlastných nádob, odvoz komunálneho
odpadu z obce uskuto ova aj na alej na základe zmluvných vz ahov 1x za 14 dní na
skládku TKO Nový Tekov.
Zabezpe i zneškod ovanie nebezpe ných odpadov z obce na základe zmluvných
vz ahov v najbližších vyhovujúcich zariadeniach spl ujúcich stanovené emisné limity
Zabezpe i postupnú sanáciu resp. rekultiváciu divokých skládok odpadov v obci.
Požiadavky na spracovanie podrobnejších riešení územného rozvoja vybraných
problémových území:
Pre optimálne urbanistické riešenie navrhovanej koncepcie ÚPN OBCE IVANKA PRI
NITRE je potrebné regulova výstavbu IBV, dodrža výškovú hladinu zástavby, stavebnú
iaru, podlažnos a architektonický výraz, rešpekova v plnom rozsahu chránené objekty
zapísané v ÚZKP SR a objekty pamiatkového záujmu, všetky hygienické ochranné
pásma, infraštruktúru a ob iansku vybavenos . Vyriešením a odstránením hygienických
závad a výsadbou verejnej zelene skvalitni životné prostredie v obci.
Následná projektová dokumentácia musí vychádza z koncepcie ÚPN obce Ivanka pri
Nitre. Doporu ujeme vypracovanie ÚPN-Z pre lokality - centrálnej asti obce, pre výrobé
územie a rekrea né územie . Tvaroslovné a výtvarné riešenie objektov novonavrhovanej
zástavby navrhova v sú innosti s tvaroslovnými a výtvarnými detailami jestvujúcich
starých historických objektov a tvorivo ich aplikova do sú asnej modernej architektúry.
Požadujeme rešpekova hlavnú kompozi nú os, dominanty ako i funk né zónovania
obce pod a ÚPN.
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3.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY OBCE IVANKA PRI NITRE - NÁVRH

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1.
1.1.

V oblasti cestnej dopravy:
Vytvori podmienky pre vybudovanie rýchlostnej cesty Nitra – Komárno v kategórii
R22,5/100(120) s mimoúrov ovými križovatkami s ostatnými cestami, v trase pod a ÚPN
VÚC- za železnicou
1.2.
Riešenie miestnych, obslužných, ú elových a prístupových komunikácií, nové prepojenia
a úpravy realizova pod a návrhu ÚPN obce: as 4.1.
- nové miestne komunikácie rieši v kategórii MOK 7,5/40
- korekcia smerových oblúkov a odbo ovacích polomerov v križovatkách
- vybudovanie obratíš na slepých komunikáciách
- prístupová komunikácia k štrkoviskám
1.3.
S realizáciou nových komunikácií v novej zástavbe RD už sú asne budova aj chodníky
a to pre všetky body v šírkach n x 0,75 (+0,50) v zmysle STN 736110.
1.4.
doplni parkovacie miesta v obci – pri športovom areáli
1.5.
dobudova ú elové pruhu autobusových zastávok a prístrešky
2.
V oblasti vodného hospodárstva:
2.1.
Verejné vodovody:
2.1.1. Vybudova rozvody vody v obci pre nové lokality pod a návrhu PD v súlade s ÚPN.
2.2.
Verejné kanalizácie
2.2.1. Výstavba stokových sietí s napojením na OV Bran , v súlade snávrhom ÚPN-O.
3.
V oblasti energetiky:
3.1.
realizova vybudovanie novej TS – 3 ks a rekonštrukcia jestvujúcich TS
3.2.
realizova rozvody IS (VE,SL,plyn) pre novú výstavbu v obci pod a návrhu ÚPN .
3.3.
rešpektova koridory jestvujúcich vedení (VN, DK, VTL-PL, produktovod, ropovod a
telekomunikácie)
4.
V oblasti nadradenej infraštruktúry, odpadového hospodárstva a verejnej zelene:
4.1.
Výsadba izola nej zelene pozd ž výrobných plôch, vodných tokov, šport.areálu,
s prepojením do centra obce.
4.2.
výsadba verejnej zelene + cyklokros (býv. ažobné jamy)
4.3.
vytvori podmienky pre realizáciu rekrea ného územia štrkovísk Bran -Ivanka-Cetín
4.4.
vytvori podmienky pre realizáciu inností na „Chránenom území pre osobitný zásah do
zemskej kôry Bran 68,635 km2

Pre uskuto nenie verejnoprospešných stavieb (stavby ur ené na verejnoprospešné služby a
pre verejné technické vybavenia územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného
prostredia) je možné pod a § 108 zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení zákona neskorších predpisov pozemky, stavby a práva k nim
vyvlastni , alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedzi .
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4.

ZÁVERE NÉ USTANOVENIE

Schválený ÚPN-O a VZN-O budú jediným prostriedkom na realizáciu návrhu ÚPN obce Ivanka
pri Nitre a z tohoto h adiska je preto potrebné:
1. Dodrža koncepciu riešenia ÚPN obce Ivanka pri Nitre.Výkresová dokumentácia je záväzná
v rozsahu:
- výkres . 4.-Komplexný urbanistický návrh - funk né lenenie plôch navrhnuté v ÚPN-O je
záväzné pod a výkresovej dokumentácie, navrhnutý po et RD je smerný.
- roširovanie jestvujúcich výrobných prevádzok ktoré sa t. . nachádzajú v priamej väzbe na
obytné územie nedoporu ujeme. Výrobu postupne premiestni a sústredi do výrobného územia
pod a návrhu ÚPN-O - as A.2.6.2.3.
- výkres . 5.- Návrh dopravy – návrh koncepcie dopravného riešenia obce a funk ná
kategorizácia trás je záväzná, korekcie smerových úprav sú prípustné len v detailoch po
konzultácii so spracovate om ÚPN-O.
2. Odstráni všetky hygienické závady v obci, zamedzi nepriaznivým vplyvom výrobných
prevádzok na obytné územie.
3. Pri akejko vek investi nej innosti v zastavnom území obce rešpekova zákon o ochrane
PPF.
4. V obci, najmä v styku výroba - bývanie vysadi verejnú zele a tým zvýši kvalitu životného
prostredia .
5. Dotvori jestvujúce centrum obce – „C“ s dominantným postavením kostola, št. archívu a
parku, umocni hlavnú kompozi nú os vybudovaním polyfunk nej zástavby, skompaktni
jestvujúcu štruktúru zástavby. Navrhujeme spracova samostatnú urbanisticko-architektonickú
štúdiu centrálnej asti obce.
6. Rekonštruova a zapoji dôstojne do verejného života všetky objekty zapísané v ÚZKP SR.
ako i objekty pamiatkového záujmu.
7. K realizácii jednotlivých investi ných zámerov v obci zabezpe i vypracovanie urbanistickoarchitektonických štúdií, ktoré preveria limity možnosti využite nosti územia, ako aj výtvarné
pôsobenie novonavrhovanej architektúry na okolitú zástavbu.
8. Zabezpe i kvalitné objemové štúdie novonavrhovaných rodinných i bytových domov tak, aby
svojou štruktúrou a merítkom prispeli k obohateniu jestvujúcej zástavby, skvalitneniu
architektúry a bohatosti výtvarných detailov.
9. Zabezpe i spracovanie urbanisticko architektonickej štúdie pre riešenie výrobného územia,
lokality .9 + Texiplast.
10. Zabezpe i spracovanie ÚPN-Z lokality pre rekrea né územie – štrkoviská Bran -IvankaCetín.
Autorský dozor nad realizáciou "Územného plánu obce Ivanka pri Nitre" bude zabezpe ova :
Ing.arch.Michal Borgu a, PhD., ako spracovate ÚPN obce Ivanka pri Nitre.
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